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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do art 

48, inciso 28, do Regimente Interno do Senado Federal, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 51, DE 1989 

Dispõe sobre a justificação da ausência de Senador às sessões, nas hipóteses que~ 
roendo na. 

Art. 1• Considera-se como licença autorizada, para os fins do disposto no art 55, inciso III da Constituição 
e no art 38, parágrafo único do Regimente Interno do Senado Federal, a ausência às sessões do Senado 
de Senador candidate_~ Presidência e Vice-Presidência da "'epública no período entre o registro da candidatura 
no Tribunal Superior Eleitoral até a apuração do respectivo pleito. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos candidatos que concorrerem ao segundo turno. 

Art. 2• Para fins previstos nesta Resolução, o Senador 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' Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 18 de setembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

1 -ATA DA 132• SESSAO, EM 16 
DE SETEMBRO DE 1989 . 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1-Mensagens do Senhor Pfe.. · 
sidente da República 

- W 189, 190 e 192189 (n• 525, 526 
e 535/89, na origem), restituindo autógra~ 
fos de projetes de lei sancionados. 

-N• 193/89 (n' 518189. na origem), de 
agradecimento de comunicação 

1.2.2 -.Ofidos do Sr. 1• Secretário 
da Câmara dos Deputados 

EhctJtfJinho à revisão do Senado Federal 
autógrnfos dos seguintes projetas: 

- Projeto de Decreto Legislativo nç
. .36/89 (n9 112/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Imperatriz Se-

ciedade Ltda.: para explorar serviço de ra· 
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 

_ _37/89 (n' 113189, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o ato que outõrga permis
são à !v aí Emissora FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 1 O anos, seril direito de ex
dusividade, serviço de radiodffusão sonora 
em freqüência rnodulaQ.Cl._ na cidade de 
Santa Isabel do lval, Estado do Paraná. 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

1.2.3- Pareceres 

Referentes ils seguintes matén"as: 
-Projeto de Lei do Senado n~ 

163/89-COfn.plementar, que define, na for
ma da alínea a do inciso X do art. 155 
da Constituição Federal, os produtos semi
elaborados que podem ser tributados pe
los Estados e Distrito Federal quando de 
sua exportação para o exterior. 

-Projeto de Lei do DF n9 35/89, que 
altera denominações de unidades orgâni· 
cas da Secretaria de Segurança Pública 
do Distrito Federal e dá outras providên
cias. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 13/89 
(n~ 772-C/88, na origem), que cria o Qua
dro Complementar de Oficiais do ExércitO 
(QCO), e dá outras proVidências. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 27/89 
(n~ 1 .455-B/89,_ na Casa de odgem), que 
altera a composição e a organização inter
na do Tribun'!l Regional do Trabalho da 
12• Região, cria cargos e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Resolução n" 184/88; que 
dispõe sobre o funcionamento do Pecúüo 
do Senado Federal e dá outras providên
cias. 

-Processo n9 2188, de iniciativa do Se
nador Carlos Chiarem, encaminhando à 
Presidência do Senado Federal, documen
tação de interesse do Deputado Athos Ro
drigues, sobre a validade dos atas pratica
dos com base nas Lei:. n"5 7.97 4/85 e 
7.976/85, declaradas_ inconstitucionais pe
Jo S T F e pendentes de suspensão por 
parte do Senado, ex vi do art. 42, inciso 
VII, da Constituição Federal. 

1.2.4- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Séfl.ado h9 279/89, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
altera os arts. 32 e 3-4 da n9 Lei 6.697, 
de 10 de outubro de_ 1979, que institui 
o Códig_o de Meno~s, dando-lhe nova re
dação na conformidade da Constituição 
Federal em seu Capitulo VII, art. 226, § 
3', e 227 caput 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁIIIO DO COIIIOIIESSO NACIONAL 
Impresso $Ob <~ respons.ab1lld.ade d• Meu do Sen.ado Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral -·······-···········--·····-·--·-··--····-,---·---~-·- ~Cz$ _17,04 

Exemplar Avulso ...................................... --. •........ NCz$ 0,11 

Tiragem: 2.200-4xemplares. 

-=Projeto de Lei do Senado n" 280/89, 
de autoria do Senador OJavo Pires, que 
autoriza a Universidade Federal de Rondô
nia a estender suas Unidades de Ensino 
Superior aos MunicípioS de Ouro Preto do 
Oeste. Arlquemes e Ji-Paraná. 

-Projeto de Lei do Senado no? 281/89, 
de autoria. do Senador rram Saraiva, que 
dispõe sobre a remunefação do serviço 
extraordinário nos casos que especifica. 

1.2.5 - Olidos 

- N9 52/89, do Presidente da Comissão 
«?e Constituição, Justiça e Cidadania, co
municando a aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n" 146/89, que suprime dispo~ 
sitivo da Lei n? 6.515. de 26 de dezeiÍ'Ibro 
de 1977 e altera outros da mesma lei. 

- N" 54/89, do Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, co
municando a aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n"' 21/88, que inclui o cacau 
em pó na merenda escolar, nas unidades 
militares e nos programas sociais da 
União. 

- N~ 55/89, do Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidã:dania, co
municando a rejeição do Projeto de Lei 
do Senado n~ 127/89, que dispõe sobre 
a propaganda e[eitorar gratuita em 1989, 
e dá outras providências. 

1-2.6- Comunicação ela Presldi!n
da 

Abertura de prazo de 72 horas para inter~ 
posição de recurso, por um décimo da 
composJção da Casa, para que os Projetas 
de Lei do Senado n"?"' 21/88, 127 e 146/89, 
sejam apreciados pelo Plenário. 

L2.7- Requerimento 

- N" 487/89, de autoria do Senador Na
bar Júnior e outros Senadores, solicitando 
a tramitação conjunta dos Projetas de Lei 
do Senado n"' 125 e 233/8.9. 

1.2.8- ComunJcação da Udenmça 
cloPSDB 

-Referente à iridicação dO Senador 
T eotônio Vilela Filho para Membro da Ccr 
mLssão Mista de Orçamento, em substi· 
tuição ao Senador José Richa. 

1.2.9 - ComürilcaçõeS da Presidên· 
da 

-Recebimento dos Oficias n<?S S/25 e 
SJ26/89, do Governador do Estado de São 
Paulo, soücitando retificações nas Resolu
ções n~ 27 e 45/89. 

-Aprovação, em reunião de 15 de se
tembro último, do Requerimento nc 
467!89, de autoria do Senador Carlos 
Chiarem. 

- Recebiment'? da Mensage!Tl n~ 
191/89 (n' 528/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República, comu
nica a sua ausência do País, no período 
de 23 a 27 do COfíente. 

-Recebimento da Mensagem n• 
194/89 (n1 534/89, na origerri), pela qual 
o Senhor Presidente da República, solicita 
autorização para que o Governo da União 
possa contratar operação de crédito, para 
os fins que especifica. 

-Abertura de inscrições para interpe
lações à Ministra do Trabalho, Dorothéa 
Wemeck, que comparecerá ao Senado, no 
próximo dia 20 do corrente, às 15 horas. 

-Designação no término da presente 
sessão da comissão incumbida do exame 
da proposta ~e Emenda à Constituição n? 
3/89, cujo primeiro signatário é o Senador 
Marco Maciel. 

-Recebimento da Mensagem n~ 
195/89 (n• 532/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República solicita 
a substituição da instituição Financeira Fi· 
neurop S P A pela Crediop-Consórdo Di 
Crédito Per Le Opere Publiche, na Mensa
gem n• 122/89. 

1.2.1 O - Discurso do Expediente 

SENADOR POMPEU DE SOUSA. -
Reunião -da Comissão de Justiça e Paz de 
Brasma, sobre o problema da moradia e 
assentamento populacional. 
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1.2.11 -Leitura de projeto 

-Projeto de Resolução no 59/89, de au
toria do Senador Jutahy Magalhães, que 
dá nova redação ao art. 375 do Regimento 
Jntemo. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Proposta de Emenda à Constituição rr 
1. de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que aJtera os prazos estabelecidos no § 
s~ do art 14, para desincompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos. Votação adiadaJ rios termos regi
mentais. 

Requerimento n~ 475, de 1989, dos Se
nadores Ronan Tito e Márcio Lacerda. soli
citando, nos termos do art 336, alínea c, 
do Regimento Interno, urgência para o Pro
jeto de Lei do Senado n9 217, de 1989, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
faculta a dedução de despesas médicas 
e hospitalares em um dos meses seguintes 
ao correspondente pagamento, para fins 
de determinação mensal da base de cálcu
lo do Impsoto de~ Renda das pessoas físj.. 
cas. Votaç.!o adiada, nos termos regimen
tais 

Projeto de Lei da camara n•40, de 1985 
(n~ 458/79, na Casa de origem), que con
cede aposentadoria, aos 25 (vinte e cinco) 
anos de serviço, aos trabalhadores em 
áreas perigosas das refinarias de petróleo 
e determina outras providências. Declara. 
do prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1985 
(n9~.721/81', na Casa de origem), que alte
ra a redação de dispositivo da Lei n~ 5.584, 

de 26 de junho de 1970, qUe "dispqe_ sot?_~ 
normas de Direito Frocessual do Trabalho, 
altera dispositivos da Consolid~ção das 
Leis do Trabalho, disciplina a concessão 
e ·prestação de assistêoçi;;tju_çljdária_na 
Justiça do Trabalho e dá outras proVidên
cias". Dedarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara 0 6 78, de 1985 
(no 525/83, na Casa de origem), que toma 
prfvativo dos bacharéis em Direito o cargo 
de Diretor de Secretaria dos Tribunais do 
Trabalho e das Juntas de Coricili8çã.o e 
~JuJgamento. DedararJo prejyc!_icado. Ao 
Arquivo. 

Projeto de Lei da Câm_~ra n9 82, de 1985 
(n9 632/83, na ~sa de _Qri~m), ql!e acres
centa dispositivo ao art. 16~ _Qa Conscr 
lidação das Leis do TrabaJho~ aprovada pe
lo Decreto-Lei n? 5.452, de 19 de maio de 
1943, proibindo a realizaçãO de exame ou 
teste de gravidez por ocasião da admissão 
ein emprego. Dedarado_prejudicado. Ao 
Arquivo. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do 
Dia 

SEIYADOR JGTAHY MAGALHÃES -
Problema na área dos medicamentos. Lei 
eleitoral. 

SENADOR RONAIY TflV - Modifica
ções na legislaÇ~fJ eleitoral. 

SENADOR JOÃO ME/'IE:ZEs - Oreve 
dos bancários. -Projeto de hd de sua autoria 
sobre e<::ologia. 

SENADOR MÁRIO MAIA- Privatização 
de empresas nadomiis. Artigo do Depu

, tado César Maia, publicado no JomtJJ do 
Brasil, sob o titulo "Siderurgia e Serieda
de", 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG - Sit!J,.:tçáo caótic~ da saúde no 
Brasil especialmente quanto ao principal 
problema atual: a meningite meningoc6-
cica do tipo B. 

SENADOR LOGRIVAL BAPTISTA -
Realização, em Brasília, ào [ Congresso In
ternacional de Saúde de Jovem. 

SENADOR JORGE BORNHAUSEN
Apoio da direção do PFL de Santa Catarina 
~ candidatura do Deputado Afif Domingos. 

1.3.2 - Comunicações da PresJd~n
cla 

-Término do prazo para apresentação 
de Emendas ao Projeto de Lei do DF n~ 
50189. 

-Designação de comissão para emitir 
parecer sobre a proposta de Emenda à 
Constit~ão_n? 3/S9. _ 

-Convocação de sessão conjunta, so
lene, a realizar-se amanhã, às 11 horas,. 
destinada a homenagear o Sociólogo Gil
berto F reyre. 

1.3.3- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2 -ATAS DE COMISSÕES 

3-MESA DIRETORA 

4- LiDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÁO DE COMIS· 
SÕES PERMANEI'ITES 

Ata da 132~ Sessão, em 18 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Nabor Júnior. 

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

Aluizio Bezerra - Nabor Júnior - Leo
poldo Peres-João Menezes -Jarbas Passa
rinho - Antônio Luiz Maya - João Castelo 
-Alexandre Costa - Edison Lobão - Cha~ 
gas Rodrigues - Afonso Sancho - Marco 
.Madel- Mansueto dé Lavor-Lourival Bap
tista - Jut.ahy Magalhães - Ruy Bacelar -
José lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro
Itamar Franco - Ronan Tito -Marcos Men
donça - Pompeu de Sousa - Melra Filho 
-Carlos Ghiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-.:. A lista de presença acusa o compareci
mento de 24 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr:- }9 Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

~ Mensagens 
DO PRESIDENTE DA REPÓBU

CA 
Restituindo autógrafos de projetos de 

lei sancionados: 
No 189/89 (n• 525/89, no origem), de 14 

do corrente, rererente ao Projeto de Lei de 

Conversão no 21, de _I 989, que dispõe sobre 
o controle prévio n~s exportações de açúcar, 
de á1cool, de mel rico e de mel residual (mela
ço). (Projeto que se transformou na Lei no 
7.817, de 14 de setembro de 1989.) 

N• 190189 (n• 526/89, na origem), de 14 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n9 44, 
de 1989, que autoriza o Poder ExeCutivo a 
abrir ao orçamento Fiscal da União créditos 
adicionais até o limite de NCz$ 
200.000.000,00, para o fim que especifica. 
(Projeto que se transformou na Lei no 7 .818, 
de 14 de setembro de 1989.) 

N9 192/89 (n9 535/89, na origem), de 15 
do corrente, referente ao Projeto de Lei da ~ 
~camora n" 28, de 1989 (n• 1.640/89, na Casa 
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de origem), que dispõe sobre a' criação de 
cargos no Quadro Permanente de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16• Região, com sede em São Luís-MA, 
e dá outras providências. (Projeto que se trans
formou na Lei n<:> 7.819, de 15 de setembro 
de 1989.) 

De agradecimento de comunicação: Otícios 

N• 193/89 (n• 518/89, na origemr, de 12 
do corrente, referente à promuJgação da Reso-

DO SR. 1 •-SECRETARIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Encaminhando à revisão do Senado Fe-

lução n'45, de 1989. · deral autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO bE'DECRETO 
LEGISlATIVO N• 36, DE 1989 

(N•ll2189. NA CÂJ'IIARA DOS DEP(JTADQS) 

Art· lo ~ Fica1 apravado o ·•to que ranova por lO 

t.S.a' -..oa,·a puti.r ~. l7 da ~anairo de UQS, a conce1nio outorp 
te.~& I JllD:IO tKPDAi'II.I~ SOC:IJ:~I!: L1'DA., p.\r:l explorar, na ddade 

._ I!~Pe:tab'il:, aatado do K&ran,.io, aa~a dir li to CICI •xcludvid•de, 

Mniço ~ i:a41o4Uud;o .onot:a,- oJI.da Mdi.a. 
Az't, Z~t • z•t•j 4ecu:eto bglalativo en.tra 0111 vigor 

- data. de --. pel1c:açio. 

ZXCILZN't"l:SBl:NOll 8ZNHORES fl~lt~ DO CO~GR!:SBO NACIONAL I 

11o• tei:TIIOa po a~:tivo 49, inei•o XII, eoz•bin11do 

- 1 l~ do utiqo. U3, d~ Con•tit'l.zicio !'•deral, tenho a 
~ra 4e •ubleter i. •Pf•~:io~~çlio 4o Con9rouao Naeiona_l, 

ac:o~~~p.&Ahado de hp.ol!çio "r Motivo• dc;z senhor Hinhtro ~~ 
Zllt.lldo da• c-unie~~;çÕel, 

1 
o ato qua "renov-• a eone<'lse•er 

(KI.t.Qrq•da 1 R1DIO IHPERA'I'RJZ SOCIEDADE LTDA., p.~~r• explorar 

••~iço d. riídioditusiio •o~ora ~ .. ond• média, n" <:id.,de ae 

I~~p~~ratrb, t•tado do Mll~nhio", c:on,.tant_e __ do Deereto nOJ 

97,t:91, de 27 de abril de ~9119, public:tt.do no Diiirio O'fieial 

da Uniio do dia eub•eqO.ent~t. 

junho 

B.M. N_. 025 /09-GM 

T~nhn a hon:n •le sllbi,••ter <i elev,<la e'Jfl~~·l·~re 
çiio d11 vo'"'" B~•:,.li:·n<=iA o P'"'·ea~o "" ,...,,..,..,~,;i" de <>ut<:r l" ,;; 
qu<"ticl" pr.-111 R1,11lr, li'll'.'.'flTo~P!Z ~i!lf"lr.!l/,1>1: 1.'1'\'l''• <~~""U~ilflt • •!•; 
acrv1ço <1<.'1 ra<1Ju<l1fu,.~o IOfl<>l'll e-oo on<1~ "'':"li••·. ,.., <'!d:uk •I" 
Imperatriz, Esl~\lo do> M"Y'"'h:;<"l, 
2, O> ór9io~ c:ompetcnte-:; de~te Hln1!'tériu "''nif~,!! 
tar,ano-se sobre o pedillo, ach,,n<.!o-0 l"<·gul.lrrr<•ntC' instrui:dJ, <>I<;: 
de_e1doa os· requisitos lcq11Is c t.;cn:•·.,s a•!"~"'''~ .~., r·'~ '2 
llll!nt.o renol'atór io. 

~~!I UI E><col('ne1 ~l~n~~e~:; ;;~=~~· d;•·~~~r ~ t;;··:~;,~.,:;f.~; f ~;;;··i ',:; ~:.-
medida. 
~. Blt:laJ:P-ÇO que o ato ti., reuo ... ~;:~o ~~~~ntc 

~~~~~1:r n~e~~.~~i"~~"~.,;n~i~o"~~~<:~:·;~~~~~:; 1 ~~o-~~}~('~!~-~' , 'i tuiç:io. 
JlPnnvo a vo~~·• ,.~,.~ 1;.,,.,.1 ~ 

r··~J>"I !•>. 

-r-;~ (,: __ '\ (i,. f 

l ' 

Ooi••~" o' ••J,f','!ll 

I~. ,('· r.· ') 
I 'i, 

, .. ~~ r I 1 "''''./ 

RenoVII I conC("f,l~n OU.t<ilqolcl~ ~-Rl\DH> lMf'f:llA'TI!l?. :>g.::IJ:I>l•l'f ]'jf '•., J-'H"' 
explorar serviç'=> d,.. r .. di'o<:li fo••O" 9<>T·< ''' crr onoh "'''li", 11" ,., 1' 1.• de 
l.r.lpC"ratrl.z, .E:stallo do H"ri'Wh~'"'' 

o Preslc:lente d~ Rer:>úbl!ça, 
usando das atril·uiçC'ies "'U" lll<1' ""nf<t(' o .u~lqo B~. ltJ: !', · C'"'n! 
titu.;...,a:-, e r.os ~"'="'"a~ .. -.·~':'~ <'O, tt<'m r,,),-, f\.·"<'r<·;•> '!•' .:l" 
26 de j~ne1ro de 1.903, e tewi<l C O> Vi! Lol LJ 'l • roon :" .. ~ l ~ "-:' 
'n9 .29ll6.00000'5/8a, dec:r"t"' 

Art., 19 ~ f'l<·a, d<" ~""Idll <o:om..., 11r1 i'J" 13, ~ '!• no;> 
~.l17, d,.. 27 rl<:' "9"~Lo d<' 191,2, ren~·.-~"·' t>"-' 1~ ,'""~! ,,.-. ~ •.·•tt.\l 
de ~7 de ;janeiro de l96B, a eon~eS"'"•< <I" P:l:.!'' l .. ~I!..Jl.-11''" •'"1\r.E:· 
LTDA. outorga.~" atravé,. do oecreto f Q IIU. 742, d~ 14 de 1<'"'~·1·'(y de 
1~77,'para explour, nA c:idade de l•lfel."lltd2, E~t~do do;o llar~::~l.H., s~-rn~ 
dHeito de e><clusividade, serviço d(• ra<liot.l\ !uSDO 11onora. '-'"' ~~h ..-.:: 
~~ . 
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Parigtafo .Único -,A ex~cuçiio 00 !<!!r ViÇO de l''l<li<.<'l (,;;_,,;:.,,, 

;tl:i ~~~:;9~ .. !.~~~~i~~ç~~ . ., i!;~" 0:~~~~ ~6e~r~: r~ ~:~t. r~~~~u 1~: }. ~~i 0 ,, ''! ~
::a~~·~;v;~:f~ó ~= tÍ:6 ~;n~: u,~~= 1:r!"~~~!3 ... 'i~' ~.~~~ 1 :~· 's·',',~~~ .\',;,::·;, ~·~·'"·~-. 

Art. 2Q- A conc•l"•io or11. J:t-nov.o.<ln II!Jmeutç l1toJ>lu7ll~ <'1"!1 
to• legAis 11pó1 dul,itertu;ii.o do Congre:n:l Na<:"iou"l na formJ d-.• p.~r., 
grafo t•rcotlro, do .utlqo 2~3, d:~ Constituição. 

~çio. 

n• ... 
IH ltNZ -

Avi .o n9 309 -~. 

F.111 l6 de }unho de 1989. 

hoelend.'s•iiiiiD s!tnhor Pd~~~t~il'O Secret.irio • 

Tfnho a honra de encaminhllr ill ~111.1111. Secretaria 
a Hilln•aqe111 do Exeelenti•e:irno Senhor PreDldente d'" ll<>pÚbli<:a, 

. &t'OJIP•nhndll de r:.:rpo•içiio _de •to~ivo= do Senhor Minllllro de E! 
tado d.11a Comun1c1Jçi3ota, :relat~.va 110 encnn~lnhn~"'nt.o <lo rwctPto 

n9 97.698, de 21: d<i abril de H8'1, qul" wr<:ln<."lill. a cnn<:e~l .. ivu:! 
torqada i RÂOIO ~PERATRIZ S•)CtEDADE t.TOA., par~ c:<plnrar 3".,! 
viço de radlod.U:uaiio .onor:za 001 ond4 méd14, na cidade de Imp~ 

, r~tr1•, l!:~;t:zado c1P Nar~o~, p;~~;:a a aproc!:zaç.iio do Congre:•uiO 
. Hac.t.on&l. 

loftove1to a OJ?Ottunldade para :ccnov.>r a Vosa:za 
~line.s.a protJ..toa .Se elev<J.4& estima o eonsideraÇ"iio. 

. oo~wod 
llinlat.~o Cl1ofe do Gabinete Civil 

)1, S\la E:>e<"elincl~ o Senhor 
Deput.e.do LUIZ llltNRIOUE 
oo. Ptill'lc!lro secrtoUirio 4:za C.i111ara 
BRI.S!LIJ\-DF. 

doa Deputados 

DlÃIDJl(J) IlilllPJJ!llliA'U'Dlll~ 
C,G.C. 06.994.701/0001-70 

.&. ;eJD!O It.ll'EilAfRII: SOCllJ)ADE LlrJITADA,· i.caor1ta 

•• G.o.a.C}I.f') eo'b ~·.: 06.gg~·7ÇJ/0001-70, :·ttn.do • ...-mt~-~ diJ.. 

}'o?'J'" n . ·•r' 

ill, ,., .. ~··'I' "\ ·:. ~-·· ., .. ol 

'I'"' f., lo • • •'· 

r·.· t •· 

1),, t: '"' .,,, 

r~::~ • ,r:-;" ,,,,: 1 .r lJ" ~~ ,,,-_., 

--~ ~--· ...... 
ntC:!J•! i:!o•; G <! •-!' :ra, !' 1 •":1 • 

cl~•·.ou:jo::•, ncll'lnlo-u~ ':' n!'""· ~ c~"· 

h 1·"' · 

-!., 19-

. ' ,__ 

., ., 

"' fcrt~ 

i'''l -

.. r I<' 0 

; I' !.tl; 

i'•,, I ;..-: ,·' 

Ru• Simp!ici.:. Moralfl, 16811 • 1.• 1nda1 
lrnp•rltrlz 

Fonn· 7l1 -1559 • 721·2553 
Mar-.•l'lle · 

.. odo.io aG o31 tes 

SERVIÇO PÚBLICO ff.OE!lfll. 

,. . 
0 " 1 Dirator. tltogional dç VEJ:~L em Sio tu!, 

l!ndoro~;o 1 Fua Rio rraneo 1 37'1 Cmtro 

,._., 1 DirfltOJ' "Ui Rádio Tmpera.trir; Sooieda.de- Ltda 

"""""
10 

1 t:otifioeçio (fali) 

N • .,.l&t!.VO-ol<>>lt" ao~p.,dido f'onnUl1ulo ~:r \',~"'•/ov.o 
vioe • r•nt~vao:&o do prtl:t? d• Vif:~ncto. d& outorPII de!•·rl·~a 11 reea 
entid·)oin t'a.ra f'Xf'OUho.r o aervi-;o !.'lo rii.'Ho<ll!'uoi:" e~•">rn ~m o-ma• 
lll~<Ho.. nn ci~a•le di! h:r:enotrh:, cu>rl'rf'-nn• 1nf(.or-:nPr .,.,~ a doeu.
mentw.;Üo quC" e 1nu•z\.ot fc1 •1nnltru--l11 ~or l3fR l r'''''" r-~::!on1.1i 
tendo 10ldo julv11da tnc.,mpll'tfl pP.lr. !'•.vulnte IDOt\''o: . 

!"altA:~~ apreuent•u· oe l11.u1oe "-" •'>ll•"l'l:> <!o~ tran1 
m1enor~• pria-:1pal e ILilXili'lr. Os tnt't141os dav•rii•l alr~w-nr teatoi 
Nnlizadoi!J bá lllenos de 1 {u~) ano da \!le.ta 4e IIUll &Pf • c•.•ntar;ão ao 
DE/:11'1., aconl'j)llllnhdoe d!l Ui~tu.çio de T!Psponubilldn<!,. 'i~niea•AR$ 
oon-eapon!S~ntli, 4ev1d8ll:!ente quitada, 

Fa COilDE"aUi-noia, tien V.Sa. not!.!1ead .. di! e;ue • 
tlOa h:r'IIIOe dO pa~afO Úli1C? dO &rt1gO 41 dO tl-:>Orl"t~ 112 e.f..066_l,l 
c!t~oaill o direito deeua entidad~ ao d~terimento r~.ut.;::.tHteo da. r... 
novaçii.o d .. eua outo.--ge. e qu~t o t~atudo do p.tdido f!.enn~ I:IO'b.--a•t~ 
atii qus • edeêna1a •eja atend11Sa • 
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.l't'll '" .... kM.Ir !ll.ÓIDU(J) lllUl.PlEt!lJ;l'U'lllll~1 - c.c.c. ~·~~''4.701/000l-70 

Ihlo. :!l:t'e 

DI;JYJ:>If notqc:v;~:m ~ ::.\~ l.t'l;: 

<lu:~ ~co - 37!1 ':' 

. são Llli· - MA -

Coa r~lueõo ~o Jl:t'O~eoeo ! e rcuu •• ,çiid do .I •• _,;o t:•_• 

T.1.t,.IJlo.11i de Oul:o:ç&- J;a:ru c:uet~.çi:'.) tle oer.riço Ue r:..ad.ioo.li!u~:;j,) J:Ul' HCf:; 

A em...-,,_, Mata cidade de r.,p;:r:utriz- ~a-, ton.oc o. 1ni'ol':LLll' o n

,cebltloantÔ C• uau. of'!o1o. ,b.i 0.3-4/,eq, d.ltudo d., Z6 do j:..n~i,ro/80/ b~~~ .. 

o~· a' dil1Ãnoia li• IIU. Ofi.ClC. :J!i.lloli.izador em tu.is::.ITo cump1·ido. no 

41a .,a& 4. COC"Urtl ::cta. 

:ia oonaeqtllinciia t01011 ç inl'on:u1· o ae.:,u1J1~et 

..... o +•u.llo da ~io llo ti-:~nO<ti&c{lr ;;.ri.ucio.o.l - c:onfo(l"'u ouc =olic:i

"t•çio, tom ~tn(:UI o seu """ht.~ rucoliz~o<lor, coufOl'W! reci:.o .. 

.t.trmad~, peiQ ...ao, • 1naer1d. no .mw::c- D,~.;·;•t.:~ .• :;:.o . .!::...;'1. ~ 
J'lC,..ll/.0 Uí'U:. eep;;IO!R l.ii.dCt:LI.li:"Ilji..D~ (CÓliU) OPI n?IIDO j.O<l<,ro • 

.n.~o rgdor; ,POrt4ll.tq~ .o ilau4o de era.oio do liV'Jivllio uuxil,! .. , 
....,:q irnoiWbl~<laJo• ooubtll.te&:.e[• aponta.t!11o noe itciJu 01 e 02 <lo • 

M.D.Õion.do mq.;o ~ OClliS.:l!!l'J.~J, ·, quni• 110.1<·111: :C'al:tu <l• wn ex ti!! • 
tor <1,; incêll~io. e í'roquêneln f n~ dO. nomiu:..l,- êucon~.Ull>-ol! <levi

_de.Jento oana<la!J, ou, ro~ulul"ii& D;0 1 oub:~:~etc:,Qo o COJdprovuo;iio do "' 

8WI Dintoria •m llOVll fiucoliz~çiio (VI~'101~H) qu&, iJ(Ir V< nl.ut11 0 "' 

.. d~ cl•'ten:lillolro 

J.)ll!_l';f'1~ '11\~:"1 <ll~l,l!~jO J"J'".l .IO:J H'j,Uio(lt" :, H~.(..::!,_ 

licikçiio :reil.t! por".:llm ~~·J•·i~uv•l P.i1·•:to1'1:• ll·' Ú.l.i::,c• tl"ir.,:·~ •. U·• 

ano do 1987 flU'<u!.o :roi l"'t,Ui.•it .. o.Jj n p;,•.Jvlo~.i<;> lo l'•·<J~;r ·~>"1 d, . .,_,, i-'·"" 

fJ.;OG!L"J.:.I Z~4<C>J...I.i..OO "E~<J:-Ó o.lr~ l-~•ui!Ü" jo lov:.O,:oJ u" .11 :,,.l,:<"l'> <'''' :J•:• 

U~o 111ntr. 00.00 • 09~Cf0"fii<J. -i.ii!itl<.i COriiO-:Cuto .__.o;>r,:!"._,l.:_ <lc t • .ll l ..• ,_u.i.t . .:!:_ 

~ii- denÚJ.Icia fol'l.'•Ulallo ~o;~lu C:j~a;:o ~:wJiciJ'-'.11 l,jij I1.1J~:r".ltri:<:o 

l'1camo11 .i:all'QBoib!lit.u<ltlo !lo IHC.ndim ~1to victo qu·J ·<,.u-n•:u <.lo l"C'co: i.t.lt'll

~o de ;;eu o!.í~io ,P01' nuooo c~douorn ;jr; h:•v1u dec 1rrldo g l-'1 ~zo c:. ;.,ilfo:-

lecido •i-l le;i ~:ra lil'!jl"U-iV.:cJnJto. do lJ'rO.Sl".lr.l:lll <l:.>q1eJ:.~ notu~-e:...a (tl'.i.rll:l" 

di.on). t opor~uno ce.ucion:tr qull" u. ·~~4içii'o do e.lu.aido. o_í!cio j._:' .rÓ

ra 4bbol'tidl:l a v)&· õ deCUl'llO do pr'.J.zo l&.;al. 

Corto a, t~ua o.·.:•,PçÜu :t'lmoVuu"o nom::.oQ o,.ud::.çõeo. 

r -
IAS A • lNGlNHIIIIOS ASSOCI .. OOS S. A, - lnd•"'''" " 

tOOO ..... "'"""" .,.,..,.. ... " •o-.. "" "'"'" 
""- J<l""'"'. c""-"""''~' " "'" '""'" IM>. U,O,OhK;.• ... ~ .... M~ ,-..,,.._,. 

- ......... -~-.... ~"c ., ...... ._.. .. 

Nn '1'-'"lloJ,.c!c• d..- n·pr<::a<-n!nnt.-, l~·<J"I 'la "t'A:lA•t:"'J''"he.ltu!l A•." I ,,J.,a 

s.A.•, DFCL.O.RO que o En9o c.,rlQs AuguGto Sc:her10.11:nn estev-~ no •·n<.l<'z~ 

co .,eJ:m,., no,rl.la lO de !evero~:lro d!l 1987, ens;~~l•ndo o ~r"n~mi.~~or 

dc ond" mé•-H.._, dr. C..brlcacii(l "Eli-SA", mo?delo A-'l'B611-9, o-"ri" n'> l.I)';Q 

-·-- .. """' ·····:~~~J;;r;7)i.;:, 
~b'l.;t';,' FfldrPlra c .. r<11~". ' / 

L Inte~<'sollllo 

'i';;,.; sf.. 9;é,;.. •• 
:"}!{. ,~..t.W.~ 

'""'""~·"· 
R ... ,,'""'""'""''"""'' •·M~ "" .. , ........ ~ . ....., ... ...... , ..... 

LAJJDO DE: E:NSJ\IO oe '!'RANSHISSOR 

•J nom-:>• ft!:ASA~Y.nq"'nhciro~ A•e.~c-'oo3<1o~ El.i\,• 

b) endereço• Rodovia Ht~rechlll Rondon Km 65 - Jundid - SP 

2., -~ 

t~l mot[vQ• instalaçãO do tran!lrd!lsor 

b) en<lereç-o onde fo.l reali:!:ad-11: na riibrica !lo lnten·s~J' •,>'1'-' 
~ndcr••ço acim<> 

'5.1 Plac:t~ de ld~nt.iflcaçiio: 

A) nome: ftEII-SA·En<J"nhoiros, Aus..,•:iados S.A.k 

b) 111odel'l: 1\.•'J'BGAB 

t:) no de cCri"' ::t.oso 

.I) homolo9a~io: _eõdi9o 02~7/84 

e) pntêncl~ nomin<'ll: 10,0 kW 

· 5,2 - Recur&<o• p11r11 variar a p<:>tênel.- <1..- ,.aí<ld '*- 'iHul~'"\'1<'>', l '"' 
r• compenGar eventuaia varLa~,;~-: dn t<'ntl.i'"J !"(im~ri"' cto ·•I 
mentae::.<>: ~lm, ~"•>plam•:n•o;. "~''J" aj"'u:o•Jl!l .. )(trrn~"'""' 

5,3 • Hndl<:lr>J''" <I<' (',.t,l;orlo !lHJl dn l·f: 

11.) de corrente ce>nt!nua. de pla"R' "ll~>rtm.o.n '.!'4"\ln", ~oç·l---lo>. 
lS, .,.,~·aia dt- o a 2,5 J\.; 

b) da ten~<lio çont.Inua de r•la,-,a: "H"~~~~~-'" ' Br .. un•, m:>rl•·l•• 1'; 
es<;"ala .:Se O 11 7 kV; 

e) dli 1n.:llcacio rt-htlva de nlv.,l .:I" I'I'O~ula~jj,..,, "Hart•'~" 
Br•un~, •ode1Õ 15, e•c:allt de~" 1,~ A f11rn "'" c<>o.l~ ~-õil 
la .od.UlAdol'al • 
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a) para liqa9ão de A>Qnit.c'r de 1110d.ulaclo1 11!.111 

bl pauo 110diQic do frequinein: si111 

s.s lhcietaneia de blind«ge~~> ru liq,c3~• de RF, ..,,. baixo nivel 
entre aa unidade• que cnnpÕ<'-"' o trilnllmir~nnrl 11\m 

'·' 

• Ctiatd e un!da,de oacilaCiora blit~tl.adas, removiveh, para a 
afel"içio da !requinch., • com poasibilid.:~de dn subntituiciol ... 

-Quantidade de aatiqioa ""paradotf!ll entre a unitlft<l~ osc!lndo-
1'& a> o aad9~0 final da '~'' d~>l• 

- Diapollitivoal de nguran<;•l peUollll 

ai deacargc ~. capacitor~•• sim 
b) qabinata motllieo• \llll ú.nleo, f.Ot,cerrllndo to\h> n tr..,'>Pimln -

aor, com ~odaa •• pilr•.ea expontar~ oc• e<~nt.alo> d<>s "l'"r"dt•
nlls, inte;rligadaa e C•lllcCt..>dalo 1. ma~!Ja 

c) interruptbrou de ""'iiUtllnça: sim, etn to(la" a~ portns <lando 
aceono aois ponto11 ond'll <'xi:sll!m teniiÕ<'II aÜp<'riore:~ a JSC 
... olta, Qu• ;~utomatic:a,,ant.,, rl"lli9•'"' <'B,.,u t<'n~""'"· qunn~ 
~o qualqW!!c del"" for al>erta 

d) po11aibili.dade de :sere'!\ !e i tot<, "'"tf't,..amo:>nte, Lo<Jo11 011 a
juataa do:. circuito~, com _tensões aupetiorfl~ .a 3~0 volt:s, 
eoa. todas, •• portaa e t=pa" fechada•• 1im 

S.J - Dilpolitivo-: de pcot<llçio do transtni.a•on 

•t relay d• soberc.arq&, na fonte de alta ten1:i.o: si~n 

b) d<i!Uagu,dor de cent<!ll hu: de "obre~tnnaiio,, na fonte de al
ta ~end:c1 aim 

c) protnçlo:contra faltll de ventilaçilo naa vUvu'lzu,, .eum re,!!_ 
fri~~o~~~ento forçado• 11lm 

di &plieaçiJ aequ•ncid. das diferttnte• te!?'1ães d<=!ll e,stiig!o:s• 
vantilacio, tilaDIOilt(lll, 01cila~or~ten11"0 ne9ativa; medi" 
t•n•ão e alt& tenl_io. Ei:ta 11eqo1<õnt"ia;:. obrJqlltár1a, n.io:. 
&Ondo po*•ivel nuttl, mesmo po~ tal1111 "'''"ot•n• dn :op~>radot 
UliL dhpo$l.tivo, no clreulto do qr,.do do eM~•JlO lin"l d.,, 
RF, iS~pe!' a apll.eAçf•o de te'ndo continua de plar:a, euo o 
e•tio;JiO inal nio e•t:eja· devidamente aJO:citlldo. _ 

1. - In•truL!IBnta• d• MediS3e1....Y.U.li.;_D.das pela Vbtor lado r __ _ 

a) oecilAdot de íiudio1 ·~neathkit~, modelo IC-1272, sêrie nCI 
01807, p.ceclai"o 2\1 

b) ponte de IU'I ~oelta lHetronicl~, modelo OIB-t, aêrie nCI 
816, pnçido 5t :!: 1 ohmt 

c) voltmeta:-o 1eletivor "Potomaç", mod.,lo FIH-41, •Crlq n0397 
pr"'e iloiio :n 1 n... .. 1 

d) fr.,Qu,.ncl•~"tro d!qlr11lr •u .. .,1r-tt•l'n•·k~~<•l~, '""d"lo ";)OJII, 
11érln "" 1240AIJIO, prec;ia.ii" mall](l< qui'! 1,2 v~rt_.,..,, """ 1 
~t~ilhlio ,durante l ~~on-:or 

e) an.,.lhador de di~tero:iio, de ruido, e voltmNro eletri'ini
t:OI ~BArkat 'WilU•m•on", !nodf!'li.4LO, a/n<J de oêrl<ll,pr" 
oblo St1 • · 

t) m&<::lido>! da modutac~or "TrT-'t1m• P'r<HJU<!IL<'Y 'rnc-lir1<>1~y·,~K> 
dO)lO 753, •ir i" no 420·9, pr .. ci,..ii.;r :n1 -

g) RIUltlmottro analôqiro• "Triplett•, modelo 630, eérie no 
497~77, precisiio 41, com t_ransform'!ocio.t de corrente 1oC, ti 
~~w. -

h) carga 4rtJfichl• 'EASI\", n.io indutiv-11, S2 9hm1<1 

11 .z~mpi!reJloetro de liF: "Delta Eletronics", modelo TCA-20/40, 
aiirie IJoO 462, <IIIC'Ilia de O a 20 A, preci~.;t" <'\, 

NOTA• A ujldade o~cillod'">re-amptt!icad<He foi ('Os~i;•da ..,,. .-i 
iiii'üi clLm tic•, obtf'n<'o-se os oegulnt<"S r<>~l!lt,dos: varie:: 
cio df':!: 1 Ua:, para tunpcrl\turaft r.om~r,.o•ndhl.:>' entrp (lo e+ 

~~~~;c!~rtor~~~;a~õ~!.''"!: lO'"" ten11iio lie ;:ollmcntllçio, a 

7. - Declaracio do Profi811lOnltl _ _!f~biL1t_~do 

Declaro lerem vetdadeira:s tod<ll a11 intormaçõea r<mstantel 
d•lte La~tdo, obtida• medhnt., en1aio realitarlo, _por 11Im p•i! 
11oalment<1, no ~ranamia~Jor a qu<:t 11e re! .. ro, O prO"aentft: Laudo 
de Enu1io con11Uo de 7 (a.,.tnl folhai, todas nu...,r~da.a e ru -
b-ric;:r.dlo& 'cm. a rubri<:a ood•_ que taco uao. -- --

- !!!!'.f~&l!!!i'!9 

Para oa <l .. vldo~ ftne, CS!•'l'IFI<:rJ '!"<'l ''to'" ·l~·,or d'l! onda 
mêdla, a que o;P. re!ere e!<te La•odo de Enç •i\J, "''data Ola que 
foi realizado, at~ndlll a t<Jd~s as norrras 1:. ·o· leal vigentea, 
a ela apllciveia, 

9. :~~T:=.fPr:fl: 

I 
I 

Recolhido conforrn<J qula no 404.192 (""~'-·l!. 

LAUDO DE E~ISAIO 

FAORICAtHE: EAt.l.- l!.'tl,;~n!Jo1:-o~ flnOOola<lo:\ ::',,\_ 

• ~000 •'','( ,,., 
" 7 ~lJ(J 

_, ,. t,'i 

.~ 00 · ... ,J ·),! 
~··---- f----~ '00 ~(; .~ . ),) 

~ •o o <(~11 ·-... ~. i 
I '!~ 

1000 '·' • ~000 -o..,:; _:?~ 
~ 7500 

_, ,o _, 
"' 

~·::. 
1,') 

7500 

LOCAL 00 OI~A!O' !!~·'<n1': r.·· ·-~"H : 

OUT114~ 'd(OIOAS 

,-~ F><T~.Oio 

" ~ '"""'" '"'"' ~~ .~ 1 1:':,\ 

,,;.;;,,;,;,_._., .,,·: w,_'i"~~~~OJ.:.;;'•_ ... ;;.coo ., .. ' '·' A 

., .. : ! 2.500 . .. " ohrnr. .. 14,0 ,, 
•Pooloo" !0.19~ 

0,61 

OBSE:i!Vt.ÇÓES i: nctil;;ü"o for;.~ 
(n1'.~ o-~;::: de rno<.'u-
1. ·;'<o c•m., ': •:t'l e v:r.ri:r.ndo-ta 
o n!·1.·J ·!~ "~' .. r:~•!:~. de AF. 

'====~··. 
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LAUDO OE ENSAIO IANrm .. ,.~ DJI 1 , r.o1rr-:-., 1 r--:----::c..:c;.::...:....:cc:..::.:c.:;.:_;:.:.__..:::.:::::.....:__::c,:_t., .. ·1 v. 
Dll'iCIE ot tOUIPAMtr.no: ':~n!lmÜnor p.:~r:~. l'o.•\1o•l1 ftld'to ! ':j_,t i 
FABRICANTE: EASA • E:n;:;enbe1roo:~o 1 

AcsoeJO.do& "S. Ao ~ ....... ~>;.. 

RES~OSTA OE Al.IOJOFRI:OU~NCIA (F'~ lr',O loll J 

I 

"I wooULAçÃo d 
.. ; I I 'I I ~~ 

100 ~0.0 ~ IK lh ... 
LAUDO. DE .ENSAIO 

ESP't.CJE OE EClUPAI.IENTO: 1'rane1:1.1ono~ P..'!.r:l ra.diodt!u::lto 

' I'UIRICANTI:: EAZA ~ J:n311'llho1rCIB Aotoo1::~doo :J.A. 

: )' ... 
OISTORÇÁO i HARMÔNICA (P• I o,o k~ 

-. ., •. MODULAÇÃO 

-- 1-- ---• -- -
• --• ____:;-

--c 

" ,. ... " k "' 

i! 

ZS% MOOIJLAÇÁO 

Ot'{do n<;t 4"/9>' 

,i:(lt Dir:oC't.or l"e'JlOr'lllll do 1:'l!!IT6L <'., SÃo Luf'l 

1 ~:1 P.io l•rllnco, ~79 - C<'"t:.l:o 

A.O r tll,_rt>tor dll r<lid1<:> Imr><'!'r"tr'h foc1c-la<!o TJlT'Ifl 

SoUdt;ar;iio {!"a~J 

P,eJntivllfl!cnto •o po<lldo for:nul:l.Co por: 'l.'>o., 1\IC 

Vi'f'\ ,. r-nvli<;";;O <l<'> t'I:UO d,ol Vl<!Õ:t><:1fl d• autor')'> d<>f•:!'".l o "~'Ja 

...,t1dn<3• P"~"' clloCUt.IIE' o I«I!;"Vl<;'" <lo rnd1?<11!~1io sanora ''"' Qn.t•• 

l!l:r::d.ta,, na ('i~l.r:~·Ja d!! Imrorafrl~,\cu.'llpro-nc:>~ 1nfonuu: qu~ o .lncu

t•n:mt.aç1u:> 1uc o ln:.ttui foi annli;n<la por !!:<ta nt:rct~e>.~:!!l PO"'lo

n.al, ~f'n,., 11i•Jo jUl']uia 1ncoml"let~ I'Qr n:io tor nnrc~enta•lo o r,"!! 
do·<lo o:n.qllio do tri\nllf'lfllsOr auxtllar, do fo'lrlc._.ç:;:;o P.t.!II1"f':{'1 71000 

,,o lo 33 J, 

1\11311'1 ~un·lo, no z.rn;·Q ~n ~O !ll.-.• '"J"""J" h 

Cf'hlr•cnto ol<:>st••• ';lor;li t'neult..,.,o 11 "'~• t'nt1•Jno.l<:> rn-:<'ter 11 <''!til 

n1reto~la llcqional, a docunutntaçio acir•u• IOC'ncionad:., ll~rortt~ 'o:> • 

ta~~~~ 1ndlca•ta, 

.. 

'· 

- Intnr~!l~"<l'<;> 

a) rlll>~"': lt;;dfo Jmpl!'r11t:rfr. Socieor!Bdot Ltd11, 

b} end.'ll''l';OI ma $1"'Plt('1o Mr.>rl"ir,., 1690; :lt !'lnd .. r 

lmperatrh (MA). 

t) nome da emissor• ,. q!J;" '" destin" o tr~n~<•i'l~'>r: 

R:.&dio lno.per•trb ioch<1"~ Lt<1:,, .;. !~eper!'lnh {K.t) 

..! VhtorU 

a) motivot Renov~çio de Ou.torga 

~) end~re.ço onde foi re11lir..ad,.: e:'tr11<111 <111 Cuqvel ;n

di,o~ - (Averd.d,.. llewton· l.fello ,fnt), m.irro 00 tf! -

pro,;,rio- l!llpertttl'is (HA). 

c) d1tt11 ern qu.e foi :rtl!Alir;~da: 18 d• fev•re-i:rc de- 19~8 

3. - FabricM1toe 

a)' nome: tl.VITEÇ-lndl:istria IUetronica Ltd.IJ 

b)' •nd<~~r•o:or 11Ven1d" ll:ngt Victor I'Nitre, 465 (J,.o;"J_!! -

ri) .:. .IJo P'll\110 (81') 
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•• 
•• 
••1 

.: J~~eaicl!es 

fliOJUitMI (!!e ' folbiiiS ~-·· 
- Oh!•:rv,.ce•!l •hu"h 

- Pl#CII ~ idl!n.tifit:.!'Ç:fo: 

a} no111e do t.abrieentfl BLVITEc-I'IdUstr:l.a Eletronie" -

t.tda 

b) -odolo! 33! - (ç6d. Dlnt•l 77/27')) 

c) .- de drier 1059
1 4} podnd.u :nolllia-.1~ 6e said.a1 1.000, 500 e 250 wat

t•• 
s.a .... :t~~CUrsos par• vu:tor; potlneia ae sd.da du trans<ftitsor 

pllt'• COIIIpi:IUH' event'l!ais •ariao;3es 4e tensio pri111irh 

,.S. •li .. nt~lor ~~ador lllllmllll de tansio aeesJ6T1o

.. -.• · (uterM)._ 
l'.j..:... .. :-.,:. *dlc$o~s ~ es.t!igiõ: I:i.'ll"""iÍ de Rei" I - -- Í 

•) de corrente cont:r.fu.• de phc,.r H1!-rt11uonn 1: llt':&un \\ I 
1104. 15 - ncl'll• ~ a 600 lllA!: 

:~-'?." .) d• tfilslo eonti~ua de pl~cp: ID-rtm>~nn ll Br"\ll\-

.od. 15 - escel~ de o a 5.000 v. 

..; S.;4; ' - ll::dstln.c:h de to,.~bas de Rr': 
;~ .. ' 

•) PIU'• ligaçio de' MOnitor de 1a0dulacão: si. 

fJ) pva mediç'io d.oi .FrequêndlU s111 

~·.?...,. ·:- lbc:ist&nda de blinra9e.. nas liqações dll! RP' - ea. ba!,_ 

~ a!vel, antre u Wlidades qlle co~Ç6en~ o tran'1!1Us

~:~rls~ 
.·.,.c..:..?~··Cr:I.Kal • unidade tsei1.adora blindadas a NIIIOvivais 

, -..-n•;. P.l:l'.• deric;:Jo da :rqulneia: stJ.. 
,:.S~J'-·::c.!-,·Ol•t:l.dade de e11tfos .1apar~dOM.I entre .•• Wlid!,..:. 

· '·: :··· das çseilado::,a •.o etstqio ll!Ul da Ur u.• 
ld -"'" 0:. P!.lpo.ttb'os da se 11~11 pas'l-:>11111 

:,~) daaearg" da CIIIP eitpHu â:L~ (:.:-eshttindll de dr! ..... 
b) goblaete lllatUi~t \W: w:dc:o eneerr11ndo todo o -

'tl"Maa:l.no:ro coa :to~•• •• piiZ'tes CJcpO.Itas ao eoll

tato cSoa opu•aO:r.s, intarU.gadu • eoneetollldas 1 ...... 
c) ittterruptores dlj aagur.nça: si._, em todas ~~~ po;:_, . 

tu daniSO accssd .O :l.nterlo:o do trol1lllllli:uor. 

d) .-j\lsta tSos e:l.~itoa C:OII •ai• de 3'0 v J>-el/JI par-: 

ta II.X'terna C:OIII f:lodas as portes a tttll!pas tec:b,..d;,:!i 

1. ala 

'·' ~ td.spos:l.t:Í~s da pzoc:ltaçlo do tr"namiuorr 
a} r:.,l& da sobrae>'~e da c:orrenta mo tonta de '!'11:11-

tansio: ai• 
b) datlttgr,.dore• d~ canteUu•• d• •obrtotailsiio "" ro!! 

ta da lllta tansi;or •1• 

c)_ protaçJo Con.tro ;talta de ventilação n11s v41Vl.ll11~ 

' ... 
4) aplicaçlo das d:l.ferltll.tes teMÕes dlil! ~inr.entaçio-

4os estS.giou ., f'o"'a sequencial - lilllllle11tos -

Úd:l.a. taruto ct ~ta to11:tio; a sequêm:i• adru é

ot:ir:tgai:ôria., nlo' sendo poss!vel oU.tl'a, rnos1110 por 

.talsa lll!lnobrA do· oper-ador. 

c. .. nt.stl'tllle!l.tos ~e llll)diç§:u \ltlliudos pelo__yi;~to~ill~ 

I 
•) Osc:UacSor do l~o~dlol LEAllU. li:Lii:C'l'RONIC3 CORP. - .oo-

de1o LJ:a: 125 - ·~ 00fi0190 ... pree:taio d.a .ec!ida

(dbtorçioh 0,051". 

_ •l PNqlilftc:lÍNtl'G ~tal• lnUft' PACUaD eo .... ~ 

'· 

.. 

1(1 530Jlt- ,.:.:rte nt 1?40Al \10- pr,.eh:lo d" ~')!<!:'_ 

m.,lhur '1"" 1," f'l'H '""' 1 ,,1..,. 

c:) Voltm,.t/."<'1 ,. .. l .. tivo: rO'TU~~·; l/J';llll"'f:HT'~!- ""''l"l'"'

P'U~4l - st:rie nP 1437 - P!"<'C'iq';;.., •l>t I""'<H-1,,; _ _",;. 

od) Pont<J" <le FF": P':t."t'A ~LfC'l't>'I'HC3 lr:-. • rnoif•. lo OID -

1 - sé:ri-e n~ 1!5~4 • prel!'i~ :., ·!~ "'"•lid·~: 1"' 

e) An>~li1.Ador d(> distr,r-;::=tJ: •.>~Vl:V <T."":r.íW•:rr-:~ cr.; ....... 

Jaodelo LDM 170 ;. série nt •101'1!1311 - pl"'"C'is;;~ ...,.., '".: 

didl!l ,~. 

f) Hedidor de m"d(.ll.lr>;ão: 1'f'T- riM.S: "' f'ru:rJt'~;m;( 1'1>C"''2 

LOCY .: mod-elo 753 - série r1t 8!59.:1, preehM d~> n~ 

dida: 27!. 

s) c .. rg, artlfid..,l:-c<JJIS1'Aiõ1'11" n'Jo i.ll·;utirJ,, 5? mms 

_h}_ Mult_lmetM "n.~lÓgiCOl !ló:C!':I1AN 1/l:;TPIJt!l:;llT$ lNC, - -

r~~odl!'lo 1:&Cit 310 - série n~104050Cl0 ~ pree:l s1io c!:o -

"'ol!'didn ~)(. 

1) Aa.J>edmc'tr<:> "liellltl!":· JCEL- lJ\J",f!:- ""'""lo snélr,n

.sóri~ nt 03166 - J>red'ho "-" mcdt<l"t 1,~,: 

j) Al!!per{me-tro c!,. Jlf': SlMf~OM ELF.'TPJC Co~; - PIOd<'lO 6~0 
série nt 8700 - preehióo d" medid~: 5%· 

- Oec:hrnç)l.o do Prnfh•.lenet 

Dec:l,.,ro ~er'"m voerd;~deir~s tod.l~ ,.._,. i.n!o:r~~~ações constil!!, 

te:. deste Laudo, obtid.:>s PIICd~··l'lte -en•.aio por "'in rol!'-"1! 

J;ado pt'':l•,olllme-ntc no tr.:>r.smi~sor « qur:o se rPfl!-:re. Q ~ 

p:rf•gornte Lau<lo con.~ta 4e 13 f(•l!M9,- t;,das ~u'IM!rad~:!l '!'-

rubrieada.s ot'Qill a :rutlrie~ de qu'!' f a<;<) uso. 

- Parecer eonçlusivo 

'"Certirit"' "'V'" o trl!n'<mho:or tlr! Ond'"'l rf(i.ti"!l " qu~ '1'1:'

r'!'f~ .,it .. !.I'U('IO d,._ F'..n1,.1.,, 111' <11't."' <l!m '!Uol!' l'<>i l't''"l!. 

"~"_do, rtendi~ " todns as Kortrt"' Tlienie11~ vigente! e " 

ele aplie:.Vol!'h~ 

lAUDO DE ENSAIO 

tSP{CrE DE EQUIPAME"1"0' 'l.':r~ntod1~or p~rl> 1'1~\o~lfu~r..::. 

rAfiRICIIIHE: n.vrr-t:c-:tn<l:\Oot:rh t'lctronl.o;" ~t1•~ 

·~ 
00 

•oo 

~ 
--4õõ 

1000 
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-~~ • • ~- OIIS~:ItVACÕE:.~ 
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~ <OO • o ,,, 
••nU~tdo-se ( <1• IIOd'lll..,.lo co!!_ 

IODO o • ,. st~:111e ., v..r1 .. ~sto o nl~l -.. "'· 
[~ 0000 • • •J• 

7!100 • • 'J' 

LAUDO OE ENSAIO 
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~ .. ._. 
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' 
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oS •• ~ Cl,,, •Oo'S '•' =~~;f!~ J:lh<. 

000 
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·g 00 . o.~ • 0,5 1,, 
An:...,.c.,, o~ t<O""'"'"cot ,. ::;~: :: 

000 -o,, -0,6 '·' 
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1000 o,o ••• '·' I'OTl!fel• ~~lijM,. 11( rMT~lD.II 

~ IIOOQ •o • :2.·.~ f:'~ 
.,.. .. ,.,,,..,.:r,15nA 
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71500 ~o,, +0,5 .... ""'f'f.•<CA110~ ~~~··· K ~r 
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00 .o • 1,> 

.,, ~1150 " 

000 to, r ~0,:1' '·' 
"''-o.~~ .. 

i ·-•G?oS v 
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~~- • o -~~ .. .... 
#. 1000 • o ~ ... ...... ,,,. 11' 
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000 +00 P oo,P '·' 
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lOtAI .u ••.Uo;llu ldr/J& tet ... • 1,> t:U ·~Milndo-s• " di~' -<ll,t 

' 
ç'lo eon~tf'l\t• • Tl'ri:~D<Io-M 

1000 o 1,0 oatY•lõl:l. 

~ 10000 • 1,3 . . , ... to,, .... 1,0 

LOCAL 00 ~10: A'ronld.l J!htaao hllO •/- BIJ.no 4o V.pç-iz1"' \ 
~•trls (~ · ~- • ~) 

DAT. 00 !!liSA tO: 11 • f.._1ro .S. 1~88.. ~.4• 
~ITOI"'ffll ~~,.A:tf.tJ- ~,f;t>hl/1! 

----:i!i1N.UURA 

I 
1 

I 

1 

LAUDO DE ENS/1.10 

I!SPéCI~ OE rtl\III'MII MfO' 'l'l'~n•,.t~•o~ p~1"~ rl'>!h.~l ro,;;,. 

rADfliCI\NTE' I:I.VlTr.C-li:ldUJtrh ~Utronic~ Ltd.~. 

OUTRIIS "1'[01045 

:!!'.'··~·~o ~~-.. 
:!~::. .!:'!~:;"~ .!!: ... ! ~lb 
vo.i~>O~iõi.ü->·iõ.- =-----

U)CIIL 00 ENSAIO; 

O.lJA 00 I!N~AIO; 

rE\JO POli: 

MC - l'!·Cit'rft. 

·-···- ............. :. .. 1:< 
;;.jii: o( o:.iíoi> Qi-F<iiifTo<,;;.- ----~~0 

, .............. ._.,r....:,441> 

~ .. ~ .• ~r~ , ;. ..... ~ . .:.;,,.; ~z; · 17 di · 

··: '' ,_,. .,,.,..., 113<> prr<"01>ttv.,1• 

Hí.Kõt ~:w;,·;;r_ AuiJ<'J 

os·;fi>IIA~?cs 
C'llf:)l~f.O ot: PO"l't"Clál ;>'0 11 
~~~-,,, ~' .. ~~ld•• ro~•"' f,.l. 
tu "'""t"~~~-~• ,=: d~ """"-~'• 
Ç~'> =n~t~"tc- e -.eri~r>do·•;; 
o ~!. ... l <!" "'-· 

DIRBTrUJ!t R<:f:JC.'I.\l, M tl!I'IH1, 1'!1.1 .".\r J,•·f: 
st:çi\0 Df. FT":r.~L TZAÇÃO 
i'I10C~:3~0 ~~~- 2<rlJV.O('IQ')rl<'ó/!l" 
EtiUD/IDE': R~!Jlll U~l J'HATR!7. '"''·n::1•.r J 1N 

lllh;!JMN;?io 

'I'rn~" o l"''''"'"t. · pr ,,.,,, ''' ''" I''"' • I·· 
"'' ""''·"1'1 •t, '"'"' •I .,,)., p< I" lof.t.l~l <l~l'l'iolo 'III" ,1,!~ '1.~:,: 
t"ut..- <li> ,,,.,., ''<" •I•• ''"'1"'1' t nnii • ··•·d • .,,,.,J: 
~I! Tmr·nrrslll7- 1-:,.'n•l" ,., "'"'""1";,, 

. .. 

[•n vir.tt'tlu rl•lltt7.'<<h" lll!ll•lln•,:,., ·"• 
:rorlllll veriflc .. d.us ll!l il'I''g'llllr<ll•l(!r. ~~,~~·••:•.~,-, <J·. · 
3. tfotlfieud~ !1, I!IJJ.nO:.-Jan, a ~nljo\•o!a ~· •o.•nr-•t'J " .. -•·· (., 

vée d<' eorl""fll'Oll~;,,.~le, d"t"-•la 11•· 7')/r•J/'''• f•~ 1.•·• r-• 
r•fer1dal!l irregulnr\IIRI1r.~: (flfl, 11"' 141. 

,' 

·y 

'' ,,,,, 

'·l~tl~ 

r',ll.a 

'•'.:!: 

_ ). vi·ata "o exp"~t.,, f.'llf'"''·ln'•o o rr~r· • · ',:l.v~-
gallo- SPIS, para an pr~v\~;,nc!·J~ dl'~"•mi"'''ili•• no Jt.-~ '-, ·1·'•u1o 
xx ~o Me.nu•l de Or\Pntn~::;_(, .rurrd'~"· 

·" lt..~!;l~::~" 
''1.-"•h I • 

' IJO.,U(Nll(' >,I 



Setembro de 1989 DliÍRIO DO CONPRESSO NAOONAL (Seção li) T e,Ç'!ofeira 19 4873 .. 

KC - DF.NTEL 

Dirctorl.a TI••..:I"IInl ~~· 1:~;,, T,ufl'l 

Seçio do Tine« I b.nçfio j 

P:roe. no 2'9116.000005/~e . 
lntidade: llndio I11ptr!!jtrit Soci,.da~c Ltda. 

llfFORIMÇÃO P'IS N~ ( 2/88 

Trata ,j, pre .. ente pl'OC~fii!!O de rt•novo;-iio o:l<· t~Uft.,T"r 
f'Onaulfl.do pela R~DIO IMl'EnATRlZ FOCTEfl.Al!E ISDJi, C);t"çulatlt<· d,.- IS<•<'Vi 
ço dtt rac1iod1!i;!sâo llonota 11111 onda. m::.dill na e1dadt' d~. IrniH'ratriz, Ei 
lado do llllranllao 

. Sal.ienio ,q~e ee encontra ~m andtunento o procoeeo • 
da a]IUração da~ inl'ração~ rela;:ivo a entidade, abai::<;o rcl!'lclonndn,c!. 
tando lltljeita a el!guint~ ncmçao: 

Pr:oe. M :t'9lllí.00099?/RR - IQ!r·luénelll '"' Arl!pv 
!ilo h'llra "1" do Cc•dil:O ll:rallllel.ro de Ttd t:Co;.omun1cn 
çi:ico cdm n.o\'& re:2:loçiio da.d:l. pelo ~ercto-loi nt 7 
236/67 ~. 

A ent14ade, dur.nte o Último per!odo de vl,gimeia 
fi .. ~· outOr,•o at;t'J;"Bl.l a;a .. nçõea abdxo enWIIe:rada'n, atrl!lvée don 11! 

, &a:1.n:t•• •to•1 

ADIVERrtNCIA - Proc. nl! 29110.000800/84, Per ll.ee
C1.1111pri~ o ih11 34 do a::ugc 122 de Regulamrmto do11 
llerviço-a de radiodifueao, combinado com 011 i t enn 
J,2,1 e: 6.7.5. 1 1fDTIIIII 06/76 

Paee o axpoeto, one~inho oo o.utoo R SRAD p:•ra pro 
'rid.illcb~ conUdae no 11Ubite., 5.4, capítulo JCt do N!Wual de OX"ient~ 
9~ .JUr{dioa. · 

sio Lu!s/MA, JS de março de 1988 

lf'tcto'w•}P,t8atort/SU 1!0111, a.u.Da 
Dfl ~IA!.TOft DA 0If!ETORI~ AI!GIONAL 00 DF.NTI:l !.1 s~ LU!S 

Al:h DIAETOR DA RliOIO nPFRATR%Z' SOCli!OADI! LTDIIo 

AII~TO, stiLICITAt;AO (f',ll 

Rahl:I.VIIIIIInta 110 plld1do fOnllllldC QOJ' Vo!lllo que 
Vlllll • -ronovaçRo d~ praz da Y:l.t[iino1o d• outor~• dafor:l.da e •••o en 

tÍded• o•r• •~~:aoutar o •~ro:tço de rlldllld:l.fu•io •onore .,. ondao ,.;;: 

~1••• no c:l.dado da Irnpa-r~trl.t 0 l!lt•dn do f111ranhÕa 0 oumpn-noe tnfo!: 

••r ctu• • ant:l.d•d• deva-r& epreuntar • ••aulnt• doaurn•ntot~oo 

~ - Alioreç.iio do a .. u aontreto IOC.I.•l, cof:l • fino~ 
l:l.ded• d• •d•p,.;-la 6 MII••Unldedo de lhta ... fllon•t.Ír:l.o bradh1ro' 
:in•t:l.tu!de pelo rhiiiJ'ato~le1 nt 2,244 0 d• lO di .. arto di 10011 0 S• "" 
alt•r•o;:a oontrebual fo-r [,.ent:lda • ,., • .,.,. d.f.•trib<liçôi'O da coto• •n
tN 01 aóo:l.oa dOVar• ••r ••no.lll:l.rtll•do •o CI'I\IHI. o podido d• no,.oh>!;"lt 
ti•• loao •ala o •rclll:l.v• .. •nto do• •t~t• ne r•p>~rtlç~o ao"'l"tlnt•• -

Calo .n.lo ,.,,. praporuton11 • diltrttlulç-*o daa 

·JIIIt••• dav•r& ••r •noe,.:l.nllade 11nut• d• elt•r•çâo aontratu"l o•r• 
.... v1• iluto-rluçi:o do Pod.er J:ono~<tent•• 

Al•:l.•: lanllo, no DI'IIZC de 30 (tr~ntal d:1.1111 aont! 

III• do r•c•bl••nto d••t•, ~aver& •••~ •nt:l.d•d• r•'""tar • ••til 01ret!. 
r1• l'lea:l.onal, a:l.t<~•d• 'AiJ• llld l!'reno<Jo 31~ - Centro. o documenta~' 

·..,~ hl!U' ••notona~a. d•~•ndond• dan• •adfde 'o u:ÕDt; • • dnthio ,' 
d• aouo f'uturo• o•d:l.do•• 

•••'I''"'''"'· ~ 
,.,,11'""' •• ~~~- - .... 

M1tr:TOft ..q:toNIIL DO ~~EL sAo LU1S 

I"'pnr>•ttlz, 116 d" 111111<:1 da, 17 11~. 

OH!CTOR O~ DlllO:fOilll\ R!:GI:Jll'~ D~ Dtf;TEL- SAO l!Jll - tn. 
Ruo lll~ lhnnco - 379 - centr'l 
SAl! LUll • Mo\,-

Senlocr Dir'iltcr. 

1:111 etlnd1<Jan'." 10 o•v rupelt~v•l ,.,r(<:iOJ da nll' 117/0S •-

011/SLS, d!ttedo de ~9 rl• "'"r~<> d• !7111l vl'"''~• pDh pT••· ''"t~: anc.,•dDhar 
io 1U1t Olrotur.lo o dur.uooanto ~o!i<:tt,,lo, dtorltJ:"o da pro~ o •nt~b•l•cldo, .. 
qud .. j•l ti:RTt_O~O SlMI'Lrl !,CAD!\ txPtDW~ PCLA JUNT~ CC!•ERCtlll 00 ES· 

TAOO DO MARIINH~O • JUC!:MA- tl!ondo conta QUII o ca~ital JFJ<.:iol da RADIO " 

IMI'ERMAIZ SOClO:Oo\0~ ll11IHO~- Qn<.:ontra•1lll lldaphrlo; ''~ ~dn·!UIIdo 0 ;ii n.!!. 

\la :mi:!:::=::: de oist:Jr.~:::: ~:~c~otÍ:•l.o bra.>ilelto in:ti'.o:i·J.: t''·~::::: c!cer:~toc·• 

lde dt ng• 2.2BJ de 11 d• rou•roiro do 1986 • 2.2'J4 d ..• liJ da .. uço do 

••••o ano. 
Ir.rcrmaml3s, p~r oportuna, qu11 nio h~u"" 'J'!alquar •lt•r.! 

ç;o controtval .rcra o odapl~ç&o- acine oPOnteda. 

Servo a prutntn, tambnm, con~o padlda do hc<~cloqaçio do 

?CI'It.lda na cortidiio (01 ANE~O) pelo dapartomanta e-<>mpili'l11~11 da rotinieti 

rio des co .. unic•çõ'•• ou, •• fol' o caso, do Ooperlnmorntc Nacionll d• T!. 

l·•co•untcaçõ'ae. 
R~Tif'ltAt/00 ~nror•u,.o-s quo • cut:l.~io upedida pala JU• 

Cl:rt~ •ncontra•ao a.a onu:o • praa•nte, fazamlo ~•r to co .. ~ ""' todo, a.! • 
tiotn.ndo, do• ta ror"'"• o aallç.ltado' por aue Dl~~torie, .. • • • • • • 

i,~ lll~lsl(~IOOAiwDiisu .. Ego eou!Ftto rrArr!'lio $l~·n 111 ,. •,'/. · :I 
>,,.·._ç• ...... _,, .. ,...., ......... , ..... _..,. .~.... .. t 'J, 

I ='~~~~! =~.:\~i:.:~"'' ..... ;-;~;·NO --··~ ..... ;:·~.~;;:~·:~i-~_: í 

IIOIÇU n&fnG IIIUU 

INOII IPOUTO HllUO 

Alllll LOII• 

101:10-CIU~U 

11klO-CUtnn 

S0(10•CIIUII 

! 
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' . 
ll•to J!'UII~TIIU lo~, L:ll•, UO!.IIU Cutido Uo,lllhdo 

CIIJUriCAIIOJ •~• o nhri~o thoo Uo ••~ u 1Juu n,uh••• ouu Ju 

11 C:oMrdal u~ 1 NUC ft20DOUU ) por <ioopu•o 1 ., U,a6,U, f•l .. rn 

tau Cotlta1 te,:=l.t '"~ •. 
1 

4• CrfZDO,OOO,OO(duu&tu oU c:.c•niuo), r 
puont .. <t poc z.~OO(<iuu oU) ,uuu •a ulor h erUDD,OD(eoo cr 10ui 
~oo}, u•o , .. , O C:o,lut: Hco tuao.Co<l<io ouuoaduMUo puo Clf,,, 
lW,DO(Ounuo Cru~odool 10 upu•o•U<io pu J,DOO(hn olll 'IUotu ao' 

Ydoo •• ColO, lO(••• cuuuo) 0 u•o voo, udo, Hutl~ .. td•·•oln "'' o 
•'--•• IIOACTl nosno u•n•o, no soo(,ulohutul ,uetu, ao~,, .. u· 
t.Z <lo CcUO,OO(dn~uuto1 uuoo~o~) 0 t.UOII IPOUTO liUU.O, u•: SOH' 

otdo~nuo) 'l•o~u,ao .,.1
1
"'t toUl.~o CII!O,(Q(dn•uoa~o ct'uu•uJ,•o~a 

tOJlo, coo 1000(ol1) q\IUiu, po ~du hlal da C•UOO,OO(C•• uud .. 

&t ... <I• •••loraldd• ooo JO <lh•Q•to ••• IIHtotu l.•h ~9• 2,213 h n, 

oi ... • t,lU •• UI/OHL11~ ... cuud• c:uol 4• J~••• to .. tH•L.h 1 

t.•o h ll&ruh;o, h, lotA U CUifUA D~lVUU UliiU, <luU~·••hl, :'J 
U•l.~•l • •:•h•, • .. ~•• • ••h leorethh Çuol ~~~. JOJf l>l IIU"~• ' 
UUA' IIAU.,:a,x,a,x, x, x, .,., •• a.a, x.a.x, x ,x,o ,x,o,:a ,,.,.,o·"·. a. •·"•"--"• • 

. ., ' ''·' ' ----

.Jf)~ ~ ~~!?. t.O!~-(JotAl• .• ~. 4! .~~~. ~· l,i~~ .. ,;. 

\ . 
1;;·~: ~~···:~'' 

li :li' ,,~, • ,, 

MC - T>r:l!'l'"'l, 
DJIOI'r"llllo ln.;r"i-1·1. p,-, 1'1·'11',"1'1, mn · ~'' t .. "f: 
I:IW/oti IJI. li~l•l<>l•ll" J,ll 
l'lll>l'j,;;:•o lit• :• ti llo,'>'Hill!!',/l•lj 
ASSlJI.''J(): f·l •. l)ff~! f•)l Hkil(•VAI.'i!!• 11". J/,1,1<,111' /,. ''•·IH 1 .~~ 

A !ll~•li(• lm•"""n\1"' :·-·e~~·lh<l(l !,lot~J. 

do 1wrvi~C' ~·· t»llir•,l'T•n·:O:,. -·n·· ,,., ,., · ..,(.,J r~·' 

trn~, ó:uCu.lo• 1k l•:•rr .. ,!<i1n 0 1 , \\1<'''" I••• r"'\~·'" •tio 

~ t ' 'I"' ' .• ,,' • ... ,. lo•" ,..,. 

, •·•1 .,,., ''I''. ·.--,1· :·, , ····r •·• • , v''"'''" • · -
1~.1),'/'1 0 ruhlr~~J~_no [',1,>,1'<\~ ",t\,- '''1-' 

olC' <>i~'~"'~ "''»F•tRr•il> l'>l'o"ll<'hr• '""'·''" ''"l'i1~~ <lo 

Rl oh• ':i df> m'llO llo cosnul.~ "'"'• 

~ 
MO<J~'Ir' Sn'Ír·it,.-. lli':o~il"" 
EdM~ ~r,trlllp fl'rt·JI·~ 
Erl~ç" f,rll!Ãc 

T07'A!, 

tC•1fo!: 

~'):'! 

,,~'.' 

.22::Q ,.,. ... 
Moo.c:;r Spr,nilo rlir,,.irc ~ 5-~~icwi l"n'·" 

-~" ' '• ,; r••··r 

!'t•·rlliU o 1 r<:.i t,,, -l<t •mt lt1n•l" :~•. 

' . .,,.._-. 

•, i-ia.!<=-

·~··rei-

;z,~·, -::-u 
. o ,,w 

'';,•::; 
G..:.:Q 
: :·.· 

prr'dr>'O n(.- ttr·t,\r•• 4~, •lc D<•Cl•,•; n~ i;:·,\1'1/1'), p!.'l'l·; I" <:raro-• 

tantr>n -:lo Offl'i·~ n1 '4/11' .. 411/~l (fl'l. !2 25} do p•.···•·•~ poce! 

t'"II'P'" t' .,] I '>I ')'•'' !•""t"\""'·•· 0 ·I 'I '>III." O 

ui I•""' 1 • • f., J, ·I•· ·.- ''"' ,,. 

n"'·h :.-~ Jr· r 1 ·r·' ; ,, ~U:.; tt9 o~;~ • (r 1 ,, . .!<J r . 

11 '.'1!:1'1 ~~ ~rp·•-1•,., rrrn'Im~R r·l~ ~·:r~"'inha-• 

f!Wnlu •IP!lt"f' ""'""' ~ JJivir;:',c. •]<> ·1Jo•li•o•1 i< .,:"; •• , !"'-~ r·rt~"''/'""'"nto. 

Df' "~'''"h 
1," •:r-, p,, ·I ,,. •'·• I·' .'ir~·.; .J•· P·•' 

Jl ·(; :;~: . .- l•i. 
r' 11o I·.""'.HI Tl' ; I' .1:.r. 1 • 

... ,:;::0 
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NC - lEHT!IL 

PJIDCBSSO N• .t!lll6.00000S/U I 

INTIIJUISSADA: Jtâdlo I•perAt:r~~ Soclatla.!<> Lrdn. 

No presente pro!tt$SO a lládin Imperatriz Sociedade 
Ltda rcquerou a renov1ção a outoraa q••e lho foi defetid11 :11 r a· 

vês do Docreto n' ao.74Z, d 14 de n.ov!IJIIbro de lll77, puhlicado no 

DOU de 16 aubaoqUenU• 

RatUlcuos o P~roc•:r SRAD 'l' 13/88 (fls· 50) da Di r! 
toda P.tlaianal, enhtitando) quo a postuh.nto nio sol"i beneficiada 
coa o do.for!.JIICI:ntc auto11.it1t:f do seu podido, e• vi:rtudo de lhe h a· 

wn• sido fon~ubdu exiiê):lcias. 

InfonnaNDJ que,. outor~ta dever i ser renovada a part' r 

.. 17 do fn•lro •" 111118, 1~ 

.A$sia estando. a processo e .. ordc,., sueerimos ~o•t 

alUaNnto 1 Soc"'tarh·Gotfd, pau pro:<segL1imento. 

Dl:'adli~j?.f dc_....,\'u..J.. Ao de tll/18. 
~\·u... /Iro. Jl;1Q.t· ..... ,v-oJ,..c.... 
S~U. MA!rr ~ NOSRI: 
~!'istonto Jyrrdico 

NC ~ lliN'TEL 

•aocasso N' :Z!H16.ooooos/4e 
IJITBllBSSADA: lliclio Jlllpe>rairlt Soeiedac.lo Ltda. 

ASSUNTO: 

!STUDO 

Senhor Socret!irio Geral. 

Trata' o presento plocesso do pcc!l<.!o ele ronov11 

çio da. outors:a.~orJluh.do pela Riidio Imperatriz Socic<Ja~ 
de Ltda, cxecutant.e do serviço de nodlo<llíusiD--- çonoru 

11111 onda 11C:dia, ~~ i: idade de Impcrat:rh, l!stndo do Harn·· 
nhiio. ' 

SINT!!TICO: A Seç.lo de Radiodifusão da Dhctoria Regional 
desto Depa:rtan.onto e111itiu, nos termos do artigo 6° <lo 
O.creto n• 88.066/Bl. o Parecer n• l3/B8, rat1fi~mlo P.~ 
la nlvhio du ftadJoilifusiio, conclloindo que o pron:·~~o -
•ncontra-JO doJidaraente inttruido o que a requerente 
nio nrá boriofÍclada Co111 o deferimento •utor~hico de 

sou pO"<ll.oto po-c- 1 ltu~ toro• s!do fe.itu cxi~c;no:i:~s, já 
atendida~. 

CONCl.USÃO: relo enca111inhamento dos autos i c..onsldcnção 

do !!:t~~~t Sr. Pr,aidente da RepÜbl ica. 

Dr.as!lia, /'* de ~ de 1988. 

24 ,Q4 ,h') 

Exeolentfaaiono S't'rohnr õ'n~"'\den.t:e -!;, ~<'p;,hl\c/!1., 

!\lntlo a hof>r.zr: de 11ul.>melc>: .; alev.nda "'"'"\•\ ,,., 
çiio de Voasa t:x~olênci;:~. o prOC<tiUO de renov1:u;lio de o~t<.>t;r•' rJ 

:~~;!~~ ~=~~ .. ~~~~I r~~~~~~~~~" s~;~~~~~: .. J~~:: ~~~fJ~~~·· ~~ 
Impe>:atr1~, Eatudo o.!<.> Harl.mh:;<.o. 

2. Os Õrqãou compett'.'nteu deste Hini!ltéti<.o m ... rotf<•S. 
tar11m-u' sobre o pe<iido, achando-o reguhrmen.te, in•tr'<>[do, ooê 
;!:~!~o:e~~v!~'á~i:~toll legaill e técnlCO!> atinente• ao prnt"••.J! 

J. D!,..nte do eJ<pogto, tenho a h~•nr11 de llõ•llilo'>t<>r a 
Voasa Excelência o anoJoro projeto de decreto consub•tluo..;Lmd<l a 
MOdida. 
4. Sscla::eço qu<J o ato de renovaç:;o so~llt<' •dr•í a 
p-c-odu:ir 11eus ef~itos legais a pê"' deliboraçio do con ;r• SS'> !la 
cion11l, na rorrna do parli<Jra!o teicciro, do artlq<.r 223, .;,, <;?n'S 
tituiçL. -

fl.;,novo "' Vf.lss!l E~t·elêncJn meus pr,H•!sl·~~ rlo 
lll!l.i8 pro!urtdo rcsp•!i to • 

• /. ?.·: ""' 

0..<"'"'"' r• 97.~98 ti"' 27 •1e al'>r~l 

J!enf.lva e concessiio outOPJ<I'l" ii ~."ioro lMrEAATlli2 soe: I:L•~I:l I.TDJ\.., para 
ê)[plorll-c- serviço eh r_,.d;ooJi!u~~' s<m-:>1'.1 <"J!I on-!11 rJéd~a.. u·r rJ•l;:odc de 
ImpE"ratriz, Est11<lo do M~>nnhiio, 

O Presidente da R~pVbllca, 
\lll.tucl'.o d~" "ttll•uO~(;os (,lU< lhC' ···n(•r" o artigo IH, i!• r··, da Cons 
tltul'i'ãu,"' ""'" t"rn.s !],, 11ltl·;•> r,•.•, I~•:) l, th r.·.:r•••. t:B.066, dã' 
26 <lc j,_.neiro <lc l~l!l, •· te\'ldc ,,,._ ~~'·'·' '' '!'•' ,.,,,.,,,, .1 I, ""'·f·<> ~IC 
nQ 29116,00000~/~8, d~cro:ot<1: 

..,rL }Q- Fic11, de 11:~rclo c~r ., ar• lq·; 33, ~ 
4.ll7, d<i' 27 c!.;, llgO!ItO 1 .. 196'. 1 ren.,·n.ll !'"'' 1~ 1<1<'>1 
di! 17 di!' jaueiro d<' 1!18?., a co,.:nss:•r• ·ln Pf.Ll'J IMI'L"i01l-'' 
L'1'Dil.·-• out.orgn<!a Glrilvê~ <l<> l>c"r0o u~· i!D, ?4i, <l~· 1~ •I 
1977, para OMplcorDr, n.:o-..:lo.lllck de l••P<'to>trl~, !;nt.,•,J" ,. 
dirf'ilo d& e~t>lu~lvl<lacl.,, nc!Vl>'' •Ir >·1'11•••11 r .. c.~" 
dia, 

·'a Lei nQ 
a partir 
~OCIEOIIDE 

r !oro de 
,,.ll;io, roem 
.,,.,), m!_ 

Parii•JriOfD Ún)<'Q - A <'~<"cu-;.>.<r •h """"!~·'-' 'i' ' .. ),"o<,Ji!u~3o, 

_;i~! i ~~tâ~9~efe~b~~~!~!~~~~, .. i~~" r·~~[~;~Íl~~~J~r;~~;~ .• r r •1 
.. ;,, ·i·:~;!~~~" 3!7 

cumulatlvamentfl, peliiS c:"l.l;ul'ttlns :opr<•\'Vla.s mtr11vll"' ~" r_, . .,..:<·'" n9 8S.066, 
d<t 26 da janeiro d.;, 1!18'3, io. q•.J)Js" ••rotl•l~fl" ad<:OrloJ I'' ''·'"'."ltC. 

Art. 29- A C<.:fiC<!'SS~• ora n~r•n11a<J<~ somf;'rot~ [J!, .,,, lrii 
t.c• leg!lia após dlõ'liberaç~o d<. Congrr:-sso 1:11cion.~1 1 ro I• t'' ,k> 
grafo _tetceiro, do llt~lyo 223 1 d11 t'..:Onstitu.lç;;o. 

Art. 39M Elite !leerclo e:ntrll ,.m t•l<,ror na <l<H' ~ ... 

Bradli.,-Df', 27 de 
• 1019 ila RepÜbll<:a. 

) 

1----~ .. 
i' 

publ!. 
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--W!to IXPERATRI~ ~~1DADE:Ll'D, ··· ~-- ~~ =J1 

==========:::.:-- ____ .li ---1 
QU.UH'O Olr.<:TI\'0 ~~ 
~-~ -c~-~---"-.::-_-11\----, -~ -~J; 

PFIOC\IftADCII lU)' fO>" •< -Ji - , rrr-·: -~i 
r~-=========== -- --•-f 

I .I 
1: 

~-~----·· 

... -.-- .... -~"'-..... __ , __ - ~-- -.--...-----·--
MINI!j1ttmo UI\',: COMIJIUC/\ÇCJ~ ~.: 

O<tp<lrlc•nonto tlJ;I<:.onol. •lo TuiQCOrnunlcç~,.,,,, 

MÉOJA 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO N~ 37, DE 1989 

(N• 113/89, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS) 

~~jJ'"~~s;~~~~ ~~~~':~• =~i•:!~lo~ 
r~:l:', p.lo pr,u;o de lO !dez) •noa, senil 
d.l;rei'to dei e:.;eluaividade, aez:vi~o d"' 
ra~UOISitu.O.o aonor• e11. tnq!lineh li>O
dul•~• n• cidlde de Sant• Iaabel do 
ria!,, ••t•o:!o do P.l:tanl. 

0 CONGRESSO ~lON'AL dec:;not.al 

Art. liJ - Pie• apJ:OVill<!o o ato que outorga pel"Jib

illli'~ musaoAA PH LTDA., :par• explor .. r, p~~lo prno de to 

IWI -•• •- Cinito 4e exdud•:tdada, ••I'Viço 4e radiocUtudo 
~.:J.- fl'e.qUiMi• ~ul•d•, n• cidadr. de #anta I.,.bel do 
~doPar•ni • 

. Art. 20 - Jat:. dec:reto le9idatiV<J entra eD Vi<JO'I!' 

M .. ta .. aua publicaelo. 

~lf9280 

Noe t•nno. do arti'lQ 4~, iru~iao XII, eombiruul:o 

00. I 19 do artigo 2:!3, da CQnltituiçio Federal, tenho a honra 
... aubalo:tft' 1 apnc1açio 4~ Congre•ao Naciocal, Aeompanhado d• 

J:xpod1iiO de Moti.VOI do Sei:lhar Hinhtro de ESt.ii.<!O dU Com\lnic!. 

çéet, o il,to !]UO "outor-go. p~ninio i r.r.n.~ dilSSORl\ F!l !.tDA., P,!!. 
n -xplot:ll.r, pelo pz:,.:to d. lO (de~zl il.ft<)t, aem di:reito de ~"d!! 
•iorid,.cle, •~~rv1ço de .radioJU.!u•iio IIO!lO~il. ~m freqdênch ...,uul! 
da, na c:td~• dê S11.nta It.c~bol do Iva!, Elltado do Paraná•, con! 
~nte da. .Po.rtll:r:"ie. n9 CS2, ~· 12 de ,junho de 1989, publicada no 

DSlr1o OUcilll di!. oniio d~ 4ia 14 dil! j·~nho do 1989. 

junh<"> 

S.JC. M 060 •/8'-GH 
12.6.811 

Oe confQzlli.ct.&tt 0011. •• il.tribuiçÕnt, le<;Jaill ;, rc 
ql-t:•n• coiDI:!tidas • ~!lte tlini•t.êrio, 4eto.rl!'ine1'a pul:>li=Í 
v- do I.Utal ~:~Q Ull/88~ oo• vht•• i :LID['lil.nt.c~ç•o de UIJ4 etu. 
ele ._ J'•dl1.o4ifuaio IIOIJ(I.rl! •• f.reqCiàneh *'<lul•~. ne etc!.~ .. · ._t.t. bl\bel do Ivú~ J!•t:No do Puanl., 

!'tv.o.:t EMissoRI\N~1,tf;~~.e•tal><llec:id? pelll 1..,1, a.cn-.:reu np('n.}~ 

J, S1.1bmet1do o llUGI.Into ao ""'"'1"e dos Qr 1.;,,.!, .-.:'>rp 

!:~1.~: ~::!~t~n~~;!f~• e 8ju;~df~6~~':" e~~fj~J~" p~~~~~~~~:;-' '! :,,.:, 

!!~!~I~~~a0d!9'~~â~~di~~,J~:tal e aos requlsJ.tw11 da le9'it<l:•r, ·,-
4• Neti!UI$ condiçõe.:, i v1sta d11 cntidJ<le ""'" -~" 
babilit.otJ (q..,.,dro o~~ne:~<o) ii e!<ecuçiio <lo setvl·;o obj·~t., d() ... ~, 
t.!l• tel'l.bO a honr8.de enell.nlinhil.r o as11unto li ele v., do~~ comlli'k·• ·~ 
çao ae Vossa txcelencia, ~ncareei!nd-:o 11e dign,-, de enviar "" ç,;; 
grea11o Nacional a o~~ne:~<a portada de pern!r.si-:>. o U-:> elo. c-ut-:l? 
911 IIOIJE!nt.fl virá 11. produzi!:' 11"\l.l ef<litos legais aróa deiib~r'i 
çiio do Congu·uo ~ac.l,onal-' n4 fomol do par.i<Jrnfo tl'rc-elro, ~':: 
•rtigo 223, du Constltu.l.çao. 

Renovo« Vossa Exo:clinc1a malU< protcstO!il 
lllds p.rofuncSo respeito. 

/l/::/,("4 $$._~, 

Po•r.rla n.• 052 , d" J 2 d4o 

,,, 

O Mlni~lrc:. de Etlr::zrl(l -1 .. ,. 
'Coll!un[cliÇÕPD, usando •ID.I o~~t.rl.l>Ui<;Ô<Cltl qu~ lll•. c•m!•.,r<m o nrti'J'' J\> é!o 
Der.ret.o n9 70.S5fl, ele 18 c3ll! maio:> de !1172, e o arti,'J'? 32 do:> P.<'Jul,..men 
to dos Se.rvlç.cos dç .lhldj,o<IUuai>e>, c-e>m a J:edao;;iio dad·~ r-elo Oectt>t'l n~ 

e~~~~~o d~c 2~9 ~Y~gti~M~ 1 g~;ã~~3(~~· ;:;id~~~~·'} .. ~;~:f, o~~~~ ~~st" tto 

I - Outorgar pe~lllil•;o a '[V~ EMfSS'lAA FM [..TOA., P•H; e->tplo 
rat, pelo praze> <le lO {clez} an.o•, ••:IR dlr-eit.o do exc-lu<Ji'~i<.l.,t!c, uertt! 
f~J:l J:~~i~~!f~s~~t=~~o~~ ;:r!~r::llênoltl moclulllda, na eidil,l>õ rJ, s.;mti 

leiro ~ ~;l;e~Jn~~~~!~5!~. 0~:1;u;~~~.~~~c~~:=~-:~~l~...!~t~~,}!'''' ·~~~~=* 
ÇÕe$ llt1$umido11s pela out<)tgada e/R $U·l propo!ltól, -

III - r:;,.ta per•d.ossiio somcmt<J produ:tir5 ~!li!itos l•!•pl•: 11pós 
dellbera-;:ão do Congrcsso UN:1onlll, •ll fiJr""" do IHtlqo 221, l•·•t.';·rrllfo 
lorectro, rl.~ Cor>sUt.ulçlio. 

l:\1 - Esta Portar la f>lltta lil,. vtqor na d.l~il o:le oiU.l t••t 'ir~o;lio. 

ENTIIJIOI.IIAOMIMSTI!AOOft!S 

- :!&:"K.s N....aurAmOs, 

Ol • %Vd Pllpo!U ffl Lm.o.'. 
{CCII(DJIIWI:J: OJtl:C.O.) 

Odll..., de Ol1 ... 1n LlaA (.!.] 
~<!no ~<><lrl&U••· ~· 1un 
Ad;;o ,. .01-14• ~~
W....,vou-
...... 1&.1•• 

' ' ' ' ' 

·--'--. 
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1"nh<> 

Teriho • honra o;9e enc.'\m;nlHor ll et<s:~ Secrt•t,~r!ll 
a Hensa~em do Ei'lc~lll'!nt!•si!llo :cnhor r-teahlente dfl il:"piol>ll•·,, 

'ao;:oomp.~nh•da do El! 0111çiÕ d<:! M'•tivos do Senhor Mlnt.nr.-. ,lo• ~'!!. 

tado <las C<:>llltlnic• Õtls, nio. qu .. l ~<úbmetc- ii aprc<:"l:o<;::ÍO d•1 ~ !!. 

9r•••o Naéioru•l o atCJ <;>onst..HI''~' do N>'tfl:rifl ""'~0)>2, n .. l) cl .. 

junho 'd• t9i~.q>.lll outorga perl·olss:io .; IV1\I E!USi;'J!<Ji r M f."l'tol\., 

para iEo~<plorar,pel pra:r.o de l'·' (U_c_z) ;'!nos, !.lCm direito_d<J ~ 

cludvid4de, aerv ços ,de :cad!.odifusão 11onora e111 frl'q!lê'nt'h. 
•odlllada,na eidad d• Santt. I~abel do Iva,t EStlldo do ~.-.ranr': 

Sscret;ula- Oer•l 
Se.;retu1a de Serviços dejl\ldl.od!.tUIII;fí 
Pro<:e,IIIIQ. HC n!i!: 

11. tl.ro d• atf!'nder d~te~run,lo;::io :>UP~I\Or, ~?llr.lto 
•utgr ~ Zl.ç.ii.O de 1J, Sol. (I oH .a PrOVIlltnr l lt .a ,,bl!:• tU I' ol rl<' f:<ll t '' l I" oU J 
exec:u<õ.foo de ourvl.ço de ud\(l!h,us:io s~n()T;t e,. FRtQUrNrT" M0UillMlll, 
to1uoant• e•P•ci!>C.&C~ee •b~l.-.o: 

FIIY.Qt/t.Nt'l" M•oi/U\,1\I)t. 
511\HI\ r;:M'\1, l>'l 1Vfll 

: 2(,8 ( IOJ,'•M!!7) 
,~ 

1~0 [o;lu~entn~) M\lll 
tlLJil tado -

De .aeord<:~. El.abouRee o Edital reepno:;:tili<:~, 
condlç~ee .11c:i•a proPoeta. 

- l'li 

Jndortro. Alll.l.&rde·••' nov• oportuntd.J<!e. A SSR o;!.,v~ril 
co•U<Ü('.ar .ao lnt .. r•ttn.ado, <;~uando h.ouver. 

Br .. Oia·DF, 

lU~ tlt'A/1>1\ p.orn (<>J<nhr 1'''"""""'' <• l''"''''t,l"r ,,,..;,...,;,,.,;.,, ,, ''·'" !lncr<"R 

tnr 1n <:.,rl\t. 

Ilrasil1'lRD!":~~I .. U .. 1 :iJ. 

O MINJ!ITRO OE ES1110Ó DAS CCMUNl\1\ÇOF.S, t~ 11 o!•_- .. ., v 1íjfa 0 • 
d1nroosto no art1oo lg do:o Decreto"!! 70.5~8, de 18 <l~ "H•• ~e 1972, e 
de ICOtdg com a!" B<>n•<>-" ez<t~Lelec!d~:·_ 110 l'eouldme.,tr ol· s .. n1 1 ~ 011 de 
Rad><:>d>fuJJ:io tiO VIQor. torn.J ~"b1>(o ':l!l~, tr'>nRr-ono<l•·:; -1~ (qu.uentil 
'"Clnc:oJ d!.,s. c:ontildos <lo .dia Pe'Ju>nte "'-' tlo~ ~·rt llc.,c:jo dOI~tn 
<;dttal '"> D>~r•o O!~~l~l <la Un•.:i~. cvt~r4 rr=<:lleH•In ~"I'• r•razo de JS 
(quinze) did~, prON>,~a~ '!•ara a ""~~~~~~o e ~xrolor,tçJ•• 'I<> ~.-..-v 1 ç 0 de 
T.lldtodl!IJJJJo JJon<:>..-a, C:<>., a!! c4Ti'r.t.-.r!,.t.c:,., e """"1 1 -_:,.~ qy., 1111 aeoue•: 

l. Serv1<;0 
2. t'lc-'1 
3. C<tnal 
4.. CL1.JJJJ8 

tREQutw:·II, :<"1)111,1\DA 
S01nta h.lb 9 ) 1:. tvat~pn 
21i6 OOL~ f:l\11 

' 5. C4piUl lO!t>iiiiO t><IQldO 200 (d~Jent~JJl MVR 
6. H<:~r.!irio <!e funnon~mento 1l itol ta do 

Ali dema111 condl.<;:~l·!' deat~ Edltõll !dz""' "''' '" •1o <>roc:e 11110 
<:lut! lhll ,J.,u O>>oall" enr.onltln>--><~;, <l>.,P>:.-II>ção <!v:• l'•tere!IJJa\loa n• 
Di<"torra Reo>.,nal <:1'> DE!IlrL, ""' Curlt>l•~-r~. n1t1oo<:l.t na 1\UI 
Deae>Ob-HQ~dor OtiVI'J FoHTr•r• do Amaral, 270, "!>de 
'Tt'f'T.,Iot'f!f~UtP" lPQ~lH <l!V('tfi~, "lltt ... Jdf IIU .. !l O"rOP'.tll~n, 

o,-.~;c 
l'frs<J n ,;;ír.\\1~ rm•~ 

tO,.Ill~;,;u ~t 11•1111. 1·•r• ll!•;lç\C' r. 
r.trlr,•~ill nC'I ;11111~r- tf ~'rl.~•'ll!~.;, 

l - E:tflt.f.C-' P.I,S rllt'II\H'l.S 

h ~ntllh~•· ''III'"' 'o'<' ,.,,,. 
$rni~~ dr >odi~nt""·;-O ,,., .. ,,,. f•'' ''-''· ••p~<·•o• 

~~::::.;":~ ;,~~~;~"~: .1•;;,;~·:':ll"·.h·_:,· ;;Cl:.~ ~:~~:~~.::~:i:~·: 
>:ca do /lrn,1J'III. i7r> ' 
2 - PN:uu.:HOS J:f.l • .lll\0:'> À I'I:TIP.liiF, 

11•"1''" """"'' ~" lf,i•l· ,,,, 
LI,J ~,, •• ,,,,.,, Jo,.,; 

t<'>'l <_ •P''"<l;: ,,, I o: 

,., ,. 

1 l • ·'I ;;o d<:> 
l' <,>I, • p<e· 
,,,, Oir~t~d.a. 

'' ·, .. ," rerre1-

2.2- AIQ' çoo~tilu1ioo~ • •lt·•~>'~"' '"tP~il<ll ,,..,. as 
pHtha• '""rru••ç~~< rle • •.o: I <t 1 ~ <·u .,, I",.,.,,,, "' 
~·nt~;;o '"'""~t"'""'- · 
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2.2.1 ~Doo ato• j••notltutlv~~ d•• 1od~dod~• dco~r·ií<> 
Con••~~ d ~tu•~!Uv~l <l<'~l~rand(' <'~I·•~~<O"'rnr~ , .. ~' 
2,:1:,1.1 -la• cota• ou .,~;;~• r~p•~•~.:•otlva~ do-,; 

pJul s•·~hl 1io lnallc!n.Óvd• e inr~u: 
cion.Ív~i:o 1. e5~r~n~;eiros oll »••~"~·· j", 
r:!dicu; 

l.t.J.l- '""'~u'"a nltor~i··' c<">lr~•u.d ou~''~"' 
tlir·i• r•··hr. ·~· ···~!lado~ ... ~ ,., .. 
VI~ ~lltOJ J:, \;<' ~n !11Hi11;1 h• ''"'· l'M"I 

nJ<~ç~n; 

2.t.J.3- o~ adodnluo~d~rc~ d<'>cr;;o ~<'r' bo~~dci' 

1<>~ n~t,.'$ ~ • ill\'C<1iclllr4 "'" r.Jrr.,-; 
51' .. entr r<>oJ. 1á OCI'II~t der<> i~ J~ 1<'11"01 

11~0 opro•a<'<'S rr!~ nlnlsf~r i~ dft~ t:oo, 11 
nh•~~t~; -

L:t.l- I<o:o cot~rui" ,r, Fuud~~;, dr<~r~ o•n•••• •11 'I'' dr 1 
Vf>l rrt•d•"~• ~~·~"~"' u•• '•uhlto•n• :.~.1.2 
2.l.l.3··· 

2,2,J - A• s<'d~<hd<"~ anD•Iloo~~ ;inJa nii<> u~~-~untr~ "" 
1~1'\'IÇ"' d~ •·~diodi!~~j,., dn<"t'ii<' ~rrr•rnt'lr, juon,. 
n'"' s.,-u ~H"'~'"• "q•••dr<' ~<'<i~l.;rJ~ ~·~~~!1:.\d,. 
~""•und<'" """'~'""• o •·~J<'r r " • Ir•• a.,, "~··"~ ~. 
J'"Ad& .~. !<'; 

r.-.•,.rr•''·''''•' <lc •III{' o•l•••••·•· ,,~,,,,; • .,.,,,, t•o:..vi<• ,J,. r,.,.,•JJ.,. 

J~ :-;, • .,,,.,,"\·'~~··I~"'· ~c".,.,,,. •h' "''""' /rio•, ""'''''' •I•• 
1-:d!t~l. ,•-nlvo'l JJ,·~Jj~,,,h <h•nll'<' .!,·~ !l"i'•"• ,1., ),,;,,,,r, . 
.... ,.,,c,,,": 
2..J.I - l'l•"n'" ,Jl~J'~"""J~• .t~ "I"'''~''"'·'~~<' J~ ,J;.,,;;.,.,<t,• oh• 

qu~ ,,.,,u jo JT~• ,,,,,, h"'• ~• ~llt)J,,.J,•.• J•; ,.,,.~11· 

~t; ':a ~~-i~:··~~ u: :.·,,:,' ~ ~· .. ::· .~:·.~-.~.:~;. ~.· ,.,·;·,· ~~ :·:.~.:: .~: 
111ron•a•· ,.,, pr••r··~ra •~M~ ~~"'"';;...,, 

2,J.2 -· ,1.~ <'lltidll<!l'~ Jfl ~''"••·~~·~,,.;,.ill~,'l'''''"1••kot,;,.;~~ 
.:j:IIC, r••h,Jit'l"'•'io·a VI'> r••·•··u,Jrrc .. <'h'rnt••· "'l'•l 
~"~c ,.~,q.,,Hrn~.;,. n~ JuJ~,, ,~,.. f~<•nt•ol•··•· ,1.-.,.,,;~ 

p1'1'>~ lJo•ll( lu· ~ ~J•J•I•I\;,, .1~ ~<u~ ~'''·" ''•'"'' 11 ut 1 
Y•'• j,~ dlftr•·~JÇ~<'ft J" b~··•···t~ "Q !IS.M•~. olr ~" ,j~ 
•1:••~t<' d<" 19PO, ~ fi111 d .. ~I·••''~"'• ~lt'DV~t J<:
I!F.NTF.L, "tU~•·totloorntr d,• qu~ trat" o lt'''" ~.:;.. 

:!.J.J- ,\o Nltl.J~JI'~ qll~. J>~•·• r·r.d-.t•·<~r <:>n ~~~ul•af """' 
"'~~ C•'"~·ltntln•o ll~<rA•I•··"' ,J,• ""'''"'l"'''"''' ,J,, 
c""Hlh~ 4· ,!:.~J:~IAII~· NO< lo•n.l), .,,.,,., j,.,,,,l.• 
I to .. z.J. dl'n'r~ .. r•···· lJo'lldnl' t~l.. .1 .... ,,.,..,,,, 
~t•·~v.:o J<i ll~;WT!:L, hei ~""''' o t,)llh'olll,•n•~ t'•·~l~
tro ou •r~uJya"'~"to drJ "'""'"''"· 5nt~~ J• Jnu p•·r. 
~Jata ~""''" • ~nt•·~c-' ~~ 1'''"1'""''. 

1.4- l~:-l•çio ,l.nuAl <1• ,nfiii'IIÇ~<'I ~'-•·d~l• (ll.llS), t•''"" rr·rvn 
d~ o:u,.pri.,~nto d•lle&lalllç.lo tnd>~lhi~t~ •·~!~r<11t~ .i <'1:<~ 0!: 
'Janc.lo <I• pt'<>pore <>nlliJodc d• bo·a~ll~lto• n~ rutld•·l~; 

:1.5- tertJdiio 4r qult•~=o J~ Ulbuto• {r~aols, r~r<t~ qll·llld<• 
se ~r.IU d~ Oli.~I'~'JI>PI tU: 

fl~o·hr~~~'' flt·~,,,l~ r•"·'~ '"lo• I• "'' ,,~,,,.~. (""'''""' 
L 

,} - DOCt':'lf.)>.TOS lfL\TI\'~ A tUJA COriSTA ()L' ~Ch~USH. 

J.l ~ r,-,,Y3 J,, <"<>ndl~;<' de bl',l~ilt•l:,•, (tl_t~ ••••Jl.onl~ ''1'"''<'1\• 
ta~~o J,• ~u•1•JU~I'Ill01 d;•.• H.(Uont~' •h•cu'"''"'''~• ·~·•id~<> 
de ~~~~CiOlCI\Il• ~~~ ~~"""cnl<', •'<lllri<~•l~ Jo• '""'l,vl<t>, ,; 
tuln ~r r1cll•'''• •:lll'tr1•··' r•""''"'''"•'l ,u .t.· lok"'''l·•·l;. 
ou '""'I'''"''"''' ,lc n~ttH'all:~ç;,,, ''" .1r ,r, . .,.,~,,.,.;,.,.,,;.--,-,,. 
J:,,~l.l~dr ,tr. ~io<·lt<'$ ··I> i•, I'"" •'• r••rtu~'"'~<': 
J,l,l • fJCa Ji•l'~ll~.t~•' ,t;o ·'1••''>'1111>~··•' dt 1''•'\,1 J1 <lU>' 

11~1.! ,, lic,. ,,..;,u, q,,.,. l''''''<>lr•'•· "" •l'•·i•1•·•• 
clrt.Hi•• Jc '"ti~'"''' tHo'"'•'"''' ,1,. 'r•·• I\•' J~ 
~;.,,J;ru~iú, 

J,l f'J,·:•aJr ~~J~~~~~.,t·nt" ~ r,,,.,u•,;,.;,, !l~T·I-1~ o., .. ,,, III. 

·-· 

CIO (>J ft••i=ÍI) lf~~~ 1'~1·11 •'> ~o;<i<>• •III~ Jd,:., ~,'' (.-Jn,•,o I'•H 
Cf'nl<•t <'11 Ol:ti~. J"8 ~<lln• f't> r~~<"~ l<'l"'''~•·llf,ll f~õl~ ol.• •·~· 
l'illll ~··ri~l: 

~ l't•''~ .ln .~u.11,.·,,, ,J,. to•·~,LI,.,,, ,.,,,., ,.,.,ll.1,,, .• 11.,,.,.,,,, 
~~'' J~ ~u.oi•JI"'' ,J J"" ••·rulut,·~ .1,,,.,,.,.,.,,,: ,,., 1 i,J..,., ,,.. 
""~•·I"'''"' ,, ,., ··n~"••'"t". ~··•·r i fi, . .,J,• J,. o'<'H'n l~t.o. r''"· 
I<> .1.- d,•it,•r·. ~~·•~o•lo·• r"'n,~;,,,,,] "",lo· I,J.•,!Ioi,,J,•: 

~.1,1 • fie~ Jl~I'•''"''J•• .1.1 ''1"''~<'1>1·•~~,. ,1,1 J'I'<'Y·I olo• •III•' 
---!,..,18 ~ lt,, . ., ~uto•rl,•f, 'I"''". I"'''''"'''"'"'' qu~.1,.,. 

1.1 ,,,r~.J:;,, J,., r:~,,,;,l~·· J>,.,.,,_,,,J,., ,.;,.., ''. ~ 
~c r, .. ,, . .,,, J~ 1 i1ul••• .• t," I •· ,,J, J,. •~., 1; . .,. 
ti"<'~:; (,;.,,.,1 nn,••. ~,.,. •>'<;,. J~~ 1~r.olt·l·d· 

-~~ ~ .. h~J· ~,,•toi.l.•. "' ......... ,.,.,/,.1~. ·••I· ;.\,. 
' .• ~' ç""" •. t .. l •O; <f' ,,,1" 

·~ .; I •. 
.!,• •••• ,. 

• ... ~ .. _! 

1.1 r.~··· J< '""'P''"''"'" t•·· "'"'r.·•·.~ .. o·L· 
•rtli•t.;., f•tto,J.J, r·•l• I•••' .I !,h·ot., . .J, 

I 1 !J,, • J,., ~~~o "' •. i'' • .J~ \''" • "·!• · . • \" 'r o-,.. ,, .; 
~" I I I: 

• "' lot!;_ 

.],, ll,h-l dr ~__,J,l~l•~"'''"''' l••••ul~to« Ji~t.!J'I ,.,,,,-, 
4,5.1 ·Os ~~'""'''nto~ ,, •r"~ s• tcfOJr'" •'" ,,,._ •, ].1 ~ ~.$ 

nio prt'cl'a~iio ~•r Apo·c•~"' d<>~ rcJ~~ ·ltJ 1 ~rntc• 
<)11~ IIII"~IMII •lu•oll" ·~oi••;>Jt> d,o ••u'o lo I~, JIIU 

•<~ q,.,. ~~~,,~.,.,,,,~···.r .... ~-,,.,,,, ..... : '·•'• ···~~ 
d<,,,]Q n~ I teu·. ].I,. :.2: 

4,(1- T~d~• o• do<"U!nPnt~~. ,.,., <H•'I•io ~~·~>H IPid""' '-'!j~,1J~ 
pr·~,J'~tCI'IIIIhõoJ~ ~ d~• :•lllpl•'''""r" Jo ot,loi~to,dt-!• 0 •, ,J.••C· 
,.,;:,'"r fi~.,.J~•. ••r< li·l·•• oçv.orl.l"j"' , . ., ,to• ... ~ •• su 
r"d"' n t.o c,.,,~,,.,, J•~·. t,, "'~ ·'!"'''''"'·'' · ~ 

S • Dt~O'IISTitÇlo DE llt:Ctlt~OS ff,CUCOS 

A dcon<>IIHr•~;., ·lo• '•'<ut••'' ,;,,.;,u, ., ctc" •d••·• o 

~:.~"~~ç!:c: !.-~:.~~·!~~~~~ .. ~: ~;:~~::~··:::p'l~~~.,~·-~~:··:;;, 1: .''·~:';"~!? 
t-• ll~dt~nte ludi~~Ç;;<> d•• <'Orat!•'l[p].'•' ,l~ to.t,•,Mi••••• ,I,• <>H~ 
IIII Lr••~i~nt" (.\n~x~ /\')~~~~.a ,.,r,d.odo I'•~• n.l;• u•ili:.•t "'' 
lnst~l.lç,;~~. (<>>Opr«nd•ndo: fab•lpnrr. •ir•' •' .,,.1,•1, ·I• ,., •qui r! 
OlCnt n•, 

6.1- o ~-rtt~l .,r,,.,,. r•i~"l" 1 ,·, ,.,,,;, J'" "'' 
Ta .1 oo!Íuc,, •,·~, § 1' .r,."'"''' 11 ,J, ll,..•l•o.• ~,.; 

;:~~;/~-,!:•;•;~:::·;:~,. ~:"',:,;~::•:;:·l.~;·!~:c:.,r,,,.," ,,, ,; 
Jr fH, d~ <I~-.~ Ja ~~,,~;;,,, """-' ,,.,~ t·ol<<"~·• <i'""' ti~! 
~a f><'l" r~l'tarl• IIC: n" ,Hf>, Ir ti ,J,. 11 ,.,.,,1! 1. 1- "·''· 

-«SUÇllf>ô ~f",.II-UH('PU'l~'o;> !'oi·~IIR\ r.11 l'\01 idrn, 1'\JII Cl'll· 
1\ r; <•~11\ IIU>I"H'\L 

h.l,l I."~"'~'' do• ,..,;.,,,,, ,,,,: ''''' \1, o'<l>o .;,., ll,l) 

(r<•"') •··~··• <' ,.~lnr \',>lo•o· ,1.• lt,J,·t~nrl.• 

11.1 . .:! ~-~ :.:1::.: ~:·I r~~~"\ ,1, ',' I~~~·;:·~' ~" ~:,:;·• I •;•,: ~:, :: '~~-; .~ ~ .. ~; 
<' ,.,, J,, I' :o l<>r J,. !lo· r,.,:'" ;,, : 

fi~I,J- 1at,o~~''' dr r•·';:.,,;, '''''l'•."•o•olo.!.l ,,,,,I 0.W, 

(•. l, 'i 

olu~irL r ) ~~. in,•III,Íl<' }l'l' (<!'""' • "' 
~"" ",.~iot \'.,),, ,r,.,n,•r,.,;.,, i,,. 

1·:~··~~~• de p,,;.,,.,., <<'''l';,.,,.t;.J,, •'"''' 
ch"h·c. r c> k~. ;,, 1;"1'~ to,,,, lo• li 1 
,.d 1 nt \',,I"'' olt tt.·r ,. ,.,.,, 1,,: 

I "••, ;.., 
r I~' I,;., 
nho•nt ,, , ) 

.J,. t'• r,., '·' "I'"' ··• lt.L> 
,, Z ~ I li j "' I , ' 

····1·· ,1,. l!.f· 

I•. I, 6 J.,' "'• ~,., ,fr p • ,.,,, I" '. •') o, 

clu·,,q•," )(I~~- ,,,r,.,,.,.,;""' 
.,_. " .,,,;,,. ~. I"' .r,. 1>. t ,. , ; ' 

f•.1.1 r"'"~~,, dr!"';.,,..,,, "I''''',,;,) 
t~ ooill v•:r•, '"~'"' ~ l<•t ,,. 11 r .. • 

.tsuçlu:s o,; lltolourn.~o s(t~.-u F-'1 un:.::t r.'tl' "' ,., t u11 ~ 

" 
LI.~- f.u.,~;~~ rl~·'" ''C" 10() U<O>) ""'' , .... 

ln r d~ lf.<'f~l ~ •. ,lo; 

6.1 ,q • EHo!Ç;;;~. ~l~~~t "R'" J(l\.' (Jto:~l''"'\ 

••J~·· I'., I~•· ·h R~J.·o(·•" '·" 

ti,I.JO • !;.,•o;Õ~J <l•ur "-\~: 51'0 <•]'IÍ>IIo,•ll'·•·l" 
Nl J «I' I o 1 o r J~ !lo f• • t ; ": 

(,,1 .11- J<;.r.,~,;~, , 1-"'' ,,, '·l'""·d" '"H" r.,'' 
"'"I"' V,o I'" •I• lJ' I • o:" ',,: 

t!!Sf.\ÇÕES bf! UDtOJIIt'I!,SiO rf. SO~S 1: IJI1t;/,'\.~ lflllll'o\0-

6.1.1%- [~taç;.~s d~ p•t;nri.• ,; ~~. •·•n" ,... 1~00 
I•! I ~ ,,,,Jnlo~t!-") '"'' ~ ,...,1,., '·'I"' ! ''.-Iro."!' 
• ln: 
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6. I ,J,f•:. 

6.1.15-

Eus~Ô~Jt,d~ r~t::-ncln c~"'l>''''~"d\.1• 
clu~iv<' [. '2.5 ~~. <'~( 1\ul"' ~ So:'N' 

,z.-~ e>,.~~"'' \'alno ,t,. Jtcfo·~.,dn: 

cnll c 1 (I ~li. l~ 
(c i li O C> J,j I) 

EH~~:;-<',~dc l'<'l~nrl~ lr.uol ~" ~llj»'li~l ,, ~;I<~ 
7SCon (•<'te .. 11 c quh•h•·,•~•l ••·=··~" .,.,~,,, \',oJ, 
d<' Rei .. ,.;,, la; 

Clo.:t- as val.:.r<'s .. Hnb~·lccl•h•s nw '"'"~'"e·•Jn r"rul'l.,_•lc Jll> 
ss._ r··fo.'.<'l!!·_~ .. R c a~., "ovn ~"''('''"~" <>u r•·,.,.l~~-''' r•·nrn. 
otlda. ~""~\J,•r~d~ l~<>l~duo~nt<~, u ~ \'AJoJ' Je •···f••_r;,,.,,,, 
a S<'l' C<'Ut\oh•rad~ t•t•a <' c•loul", <' '' Vi,<;<'lll<' no ,1.11~ doi 
pul>lic~~ii(o de> EJ1ital; 

7'• A IIMO!CSTIUÇ.\i 1:111: DfSf'O'Ciatt.te.\81: U IUiCI'UO~ 11'\SCFIIII>~ PCIIIl 
'1.\ III FII'U. .A SJ:Clll~Jf I'OK!Uor 

7.t- -'Ko c~s: J~ Olltl1~dc alncb não ~~····ut.1nt~ ..to• ~~•·•i~ 
1"M..!I,.difn•n~; -

7. ~ -

.J.l.2 

Qu.,nJo •j r•rlt-'1 so<Lol ·'~ t'>t\<J,,J,• r,.,. !S!!·•_l __ ~!! 
!_U....e!_!:l<>t ~~ volor d, t-11•lt"l •doll<~~ ~~ldoh r-"• 
<> <'tor;:;;!lldl,.~nf<' ~ rstl•~• t"t~l"~"''' )no,ro.o1o:.l 
do ~u pr~vlsta, nos ~h•# t('nJTitntivos, • lottc~.; 
lluç.iiolat~ I doto <le ~ntra~l ~~~ f ... nCi~"Ath~o\tP ,j; 
""uçio 

1.1.1.1 pr('YI de ~~rÓ.tto, e .. b~nr~ o~ ~utt~ 
Lnstituiç-io fl"anceire, d~-. ~• .,j,J,.~. 
se~ (eln<t .. ent~ por ccnt<>) ~o lft)or c~r
reapand~nt~ ao c•pl·t~] <'~l,;l,t~ l"'~ 

c•prc end L"'cn r o; 

llBStRVA~ltlt Se 1 cntlJ~dt I'•Hlcll'•lt' t)~ ,.~;" ~~ 
Ull Editij) dtYcz:Í., ptr~ r•d~ ""' ~~~~-~. •r··~<,•n• >". 

•lê• do .!otpÓsltn dt 50~ (dnqu""'" pno rrn•~) ·I<' 
caplu.l, 01inuu d~ dtrra~~n do>3 ,110-, '""lti'"'l 
Voo nnd.~ ~onn." o • '"'""'" rl•• C8plt~l •~r L>l ,~,. 
••I• o 1vllar cio C~1'lt11l oa!nJooa cxl.c:;l•l" r·"·' r~.!.1 
u.,· das '~ervl~o• pret~ndldns, 

Quando :O capital ~orLKl for inf~rior ~·· r•J'Iral 
•(nlu jUic.lda pRn ~ ""'~tcr;;-;ij;~,~~~ "u f"t lru-•1 
ou ~tl.!!• uo n~o ~Hiui."to-i~1Í.c~l!;. !":,;;-;,;ii 
udo, 1~>• previ-ta • ou~ ln~~t;>all~n~-''' ,,,, .• •'·' 
I& do ~odeio d~ f•ui0<'11Htrllhl ~A o••LIIÇ~": 

7,1.2.1- provo d~ dep~slt.o, r• b~nc<" nutlR 
lrutltul~iio flnal\Cdro, de, n~ "'"""''. 
SC::( (e{IIQUe!Hol ~nr r~nti') ol•• o,>J,, > "I'• 
rc•r~n~~ .. •~ "" ~•rl<,,l ,.,;.,;,,, I'·"·' 
trort crnol · '"""' ,, : 

7.1.Z.~ dc<l\"lltr!<~;~ .to cli~rc•n;~,JlJ.,Io ,!, ,.,: 

dlto bo111>Udo ,,u de ~,ot.ttlllol h• liu.>ll• 
clo,.cnto. frlt~ ~tt'An:> clr d,,, "~•'"'''" 
forn~ridn~ P>'l.to ih~lltUJ~:-c, I'I'>;J'I I'' 
o11,dc rLnAnr ''""''"''' ,.,,,,..J\cl,. 1., h• '-•· 
brlo•nt~ '''" c~ulp.llorrtf••>, clo• ''""~ 
cn.,rh·to • <' v.t1oc ~a c.>pit.•l ~,.,,-;,.,,,.t,• 

no ~ubJtlll ,,,,,,,)..,,·, ~,,: ,,,;,"'· "'' .. ~ 
n ).,,,, <' 'o'! .ol oh• <~ J\) t ,ol ,, <ir,.),. I'•" _, 
~ ~.,r,.·c ,,J,.,,.,,.,i 

;,~.,:~.!!!.A~~...:L·:!.!::....i'.•::.!'..!.'".'.•: ·t·· .:'•:•·.~ ·.~.'···!~· .. ,,,,);,.,~,_I',! 

7 • 2. I • IJU,Ithl<'i " ''·'l') t 11 I , '' i·' I 1 ,q ,, I .,,.,. 1 ,. i ut ,,_,,.c J 1 ,,,,;,, 

7 .:. ~ -

fot iJ!!.'.!!J COI ~~~~''''!•:~ ;, "''"' .t,,., y,11,•>•, t 1, 0,1,.: 
n • I' o• I'~ •11 !.1 °!\' n •' ; I" '; • 1 .o 1 ,, < .rJ o "'" ,' ,. 
S<'nl~~. ~<'•~•<JJ,, .1,, '!"·'"'''' '''-itid.o I·•· 
c .. p.-~<":>~J .. ,•tlt,•, ii 'ntJJ,,_I~ f](A '"''H·> ,•,, ,,,.,.,,,~ 

:.~:~~<'1 •1~ oll•r~nlblliJ.tJ~ ,t~ ··~ç"'''"' 11n,111 ,-,.,. 

J'l!Htl:l~.\: ~) rn•l'to ,lc Jcp.:~Jr~, ~'" l•JII<·' ''" ''" ''" 
tr~ ttutltui~i,, fln·"'"'it-•, ,J,•, 
,.fnl••• r;~. (<1•"1~'~'' r>~,.,.,,,.) ,~,, 
~,),., <'o•t 10"1''""'''"'' ,J., • •>I ' ' ol • •I 
'I I•• 1' '• ,, ")''' .,),,, 

bl.odnu'd ,lo• ,t\t,.,,,,,;,, j,,_,,,., 
t~ll ~~ r••··• o~~~.,~o .t~ c. 1 J..,I 
ela\ ~ ~··• '""''""ln ,j,·., i·,,, 
lo• '~'"'''";,;., !'•)•·• n- '••t••··~nl 
II;'Mf ' 0 U~ JU·I 1 > ""' I r 'I"' 

~··" ···~;, .. ·····1 .. ,; "''' .. ~ .. 

~ rl.o I'' I' 

····· ' .. 

;.,,,I''"····· r'"""· 
'"''• o;w ,,.,,1'"""·' J 
I n> '"' ',. ; , r,"',. 
• t.• !·••·· 

1• l 1 ,. ". ., ' ' "<; ~' '~ 1' '. 
• t • :1 , o I , " 

I'"'" •, I o• 

'' 

rr,:J•t i,,~ :.::. \:. 
1
;'; "

1
,: 

1 
' 

do f'>' 1" f~l" ,.. ,,,, ,. 
<I c f,,,,_, ,, o .-~ 1 ·1 ,., .-, 

ta~ '""" > ,.,.,, f, ,.,. •:·1·, · 
Q I o• õl I I r·t' i I , 

'" 
7 • .1 • StllJ<> • f't ~I''""'"' c "'"'' ,.,,.).,,.;.,. , . .,., ,., ,, 

r•dl<'dlf"~'~'' "" ,:;,., ~ "~")''·"·~, .••• .t., , . 
~et fcit-• J~ "~·· "·" '~""'''' ., "'''"''"•''' 

t ... ';~ 
,,, r~•· 

I"'·'""''" J• • ,,. 
',,,., •-•1. 

r; •• I ,. 'i • i I • 1 , • •· I', 
I I< I 

~) ,\, ""'':~•' • ;."o. I i •,,, I• i I , ,I 

b,o """' 1, •"I l• • ·, "'' • '·' I • 
r.• ir.,,,,,.,;. '" .~..,,,., ...... , 
\"H> I J, \~C< ~>,:I'' c •I' •'» lo 

c•'"t••d ••'·: r·· J,. r ·•I•• i,.,,,,, .. •,. 
''"~~~~··c~ .i~ •• ,.,.,.,,.,.;,., 'I" 
co••rl>"'"'"l';,. !,,· ''"'" r,,, t1 
tio! c 1'•'''' ' ,.,.,, ,.,.,,.; j,., • .,tc. 

Sl-:ll111;DI: r•·~•·• •'•' .1•'1'':,,,,, ,.,. ~.,,,,., 
tu l ,n,. 1 i"·""· l • ,, . ·!c • "'~ 1 
r•'"~'''"' .... •q;o,,J ··dd4• 1 
,tI ~-·u• •·. 

1.~- Os flnnncJ,,.,,,,,~ ~"'" ,,, (,,\•t'ioollltc~ ,t~. <_']•<.lj 
C<'ll cstahc]rti"'''"'"'• ,f,• oo·r,])t,• '>Jrio•n.ti~ ''"' 
r~ttttota•l~" r,-;-, pi,,,., "'I"''"" J(l ( 11.·:1 •:o·r 

'"•·· -.-:.n 
.! .. q. 

·"r. i • 

'• 'r ,)~ 

• i • dr 

. "; \ ~., ~ 
. ..... t'Jl 

. "'"·'~' 
.. ·'·· .... ,.l ... ~,.,. ;,.,.' 

'., 1 ~ >Ir 

I'•'•'····; 

"''-ti· 

•. '"'1"''!! 
,,, r,,. 

.• ,.,q,,, 

' 1'.-1,,~ 

I·.'"'''"'''~. 
'"" .... ~ 

.,.. ,,, l """l 

>I o • \ctU). 

'.H' I'('~· 
, ... 1', ~~ ... 

"' ··~ 
I• .t··t·ã,, ~cr 

a.t . ~ ··ntld~·t~ J··•r•Í ·'I''''~"'·'' ..... , ..... pire""'''·" .i '"~ f'l'<' 
P"~~~. "~u.drn ~~·t·•~ \'), I'·H~ ••s finR ,,,, .t j,_, ~~ !• !!: 
~· ~. S ~!do§ I~ do att)~ .. lú, do Ro•,:"l·"' ' '' ~"' Sar
vJ,o• d~ R.ldi~ddu•<Í", C>''" • r~d~-~~ q>t" llt<• I•'> ,\,t>l• I'C· 
I<> l•«totn n• '/1.~1!. -•~ -·; •I~ ''"'"''~ 1, 1 >• 

9 • rRIJCUlHÇ.i.O 

Q,l r.nn rfri•a d~ r• .,.,,.IIi"'''"' h•· ,,,.,,, 

··~n·,t.1tttr o) r 1 t '"' ""''''";, 1 ]'' "~''" .,.,. • 

can1ldol'>n~~ ,. ;,,,.,.,.,,. ""'''"'1 ,. •' 11•••1 
v• c ruln~t,tl .t~ ,,.,,.;~.·h· , •. )>,,!olu· 
~c >I< p>ot;c.'"'"" IIII ''"' ;, .... ,~.,.,,,"'' '· 
CO"" .r l"tl' I i' nl.o•Jo , ''"''o<! •1 ,. 
f~''"'' ~ f>•ult)l>tttl I'"'''".,~,.,.,..,.),,.,,.,, 

.,:~ ,J, -•r•·•t··iç~•·•"'~ l•"•••-•1 J, h·~ 
Q\ '•>' I \'.o<t.\o', <'IIli O > •11 f <'', ''' ' ~ 1 j "'o ' 
Q.1.1 ..... frt·;, .. ·' '•'"''"·· ,,,_,~, .. 1 .. · 

,., ; ·•• ,, r , .1.- ;., · · • ; , ~• , ,. 
bt.,•,il"''' ·,,,I "'' •. 
"'I ~' ~·>o' I.,, ' ' 

,,,f,, ),,, 

9.1.~- '~'1'"'10 ,. ·'ll'"'''''"' 
b1 ,,. i 1 c i I >, I" '' ,,-,,, j,. I ',.to· 
p•··~ ,.,.,,~"'"' 

,, . t.l '.,,;lo 

>I, I ,J (i .1,·,1: "' 1 ,],, ],• ,I' '"I, • , , ,; · ,·I• 
J'<>l•li>'iol,clc• Jo• 11 "•:;1'> • 
"' ;-, ~ 1'' ·" •' I -~ ,. .t ~· •>' I I • ,, ,\, 

I tt 11 I ~.I"('~ I ,;<•1 'O I I \ 1 I !: 

1<>, I • 

!1\.} 

,(,o ""''''I j, .. , ... 
" . ' "' ,,, l, io•~' ~ 
t ,; I ) "' cl<••oh• q>"" 

], .. ,,,., •... "I'·!., ' 
""· '''r,,,. ''i··~ ·'"'' "' ', 

~ '"' i I ·•~Õ,, ,\.," 1 o "I"'' o., 
,I~,Jc· ,1~ ~ott ,., r.", I" J,., I" 

. . 
~~~~ I ~I' I,'"' , .. r,,, •I .,, 

' ,-~- \' .--
,.J,,.,,. 
'l,o\.,.,,, 

~" ,, 

r~r ;,,_ 

h ........ 

·1.• ',,,, 

.,,,,,,,, 
1'·:. 

I •' '_! 

'"'"''" 
I '•''· 

I •'O i. 

• '' ,., Ir. 
I ' in. 
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lo't'<<~o· ,!.t ~,\,.lniHI'•l.;:,,, .,,,,\I~IH .. ,ol<> •h• ,>ILoHq,., J.O' 
r,,,.,,,,j~,\~~~· 1\<'< 1~1''"''' J,• .\1 1 \J:o• I~ do> llo•r;ul,IMI''llo• <f,.~ 

!:~o·•l~"'• Jr ll~.\lo•Jifl!~:i". ~,.,, •J'" ,,., 1'''1''"''"''''• '''"h''" 
<flt'<'if<l" q"·ll4U<r ~CtLI"'•'>~'' <'U loo.h•n!,,,,;;,._ 

10.3 • c~notot~d.> fnlu <'U--lnCor·r~~:Õo "" ·'-"u'"rn.tnç.i•• ~ur "'"'" 
p~o!h~ ~ P~"~'I'~'~IU. o ~UIT!:I pJJ,•r,; crur•••l<•• "" 1 • •~r rl;: 
~1<:" I~ dlo'L~ ~ pn•p"ncr;t~ I"'" <uprl-\!l. 

IO.J.I "No•~ f.,t,odo•o do ~""''"'A~. ~r1·<. r~o·,;, R·•,.,\.Õui-• 
~ ~"j< T•·rri<Úrl<t d1• ~'"·'l'•j "J!,,,,ol,.,, 
ç.1o ~~· c•pit!ll~ ,,.,. (.\t.o•l"' f,•,o,.,J,.,, '"'''" 
pn,ietã<~rd~~~·;3<'dl,n, eolt.;llo• ol•• 
0!:4T!':L. 

10.:t.2- Qu~n~<>" EJLt,ll •e 1·ofeo·lr 'J'113 1~.-,oton •• ~. ~• 
tu~d~ ""' f~lxa .!.1 rr,ntelr.,, e, p:•t'.l •' '"~ro·i· 
•e,.t'~ JA e~~~~~~~~~ {.:.r '"'rl'~~-f.n" ",,: ., . .,, i~··i! 
lo• r;··~v\~ rl" ~''"'"'"'' ~~ "•'1!"'-·"'~d ~ •. i·-·~·· I. 
"1'1,3~" p,•,l•'•·• ,,,,. ·I• di•• W ,f,,,, 

10-4- o ~lni~tro d1 t•t"d~ d3• C"'"""h'>;;;e, r••J,-r,; "'""'''·'' 
a Junlad~ d~ doeu .. rnlo• 10 ]'rl'l~r~•o dA• pt'<'P''"''""' r 
ohtrt•oollt•r ~ u tl'<'•tud<'. 

,ID.S- (I !-!lni. .. ro d1 J::Hado d<1~ ""'"""l~~-~;r~ r~•r~'""'"' o 1 .. 
l'uiJ~dr de, tuJfle,loi•L I '"'"'CIIJ~ncl• r, hno•o><l<' P•'''•j · 
b!Lid~de t.;cldca, outo•r, • .,. rHooi•~.:io ~ ... r. o!r um .. r•···
P<>nrnte dentfc 11~ <lll<' u.•n•lerr,. ~. pr,•enl<'• c~nJJ;;~''·'· 

O(,.) •• lol!: .: :~:~ :: • :.. " ....... . •·" .I 
(h<) dn 

------·--~--~=-=::.~.;;::-;j';:] ~j.-;;:-;---

lr) uÂu ll"'"'",j .~ ''"! ld.t~l<' ·'"'"'i,,,~,;, 1'"' '' '''1'1"' "' 
0 .,.,,.., LI I'" oh• ""'""lllo 110 Jotoool••lt•l<> <1•· ••• '""r~-·· ... -

(,.nnl"'l'l" u 'I"'' k<' 1 d ,,, 
<1 IJIU' ·.,,;, {"~•'<"<'lkt•; ,,. ! i mi· 

re o l:•li~~>U I '" 
~=" 11 ~ 1 ~~~~7 ~: .. ;:··~!~;:11 -~ ~:,. n~;:;;~:.:.:~-,~·::1 •• ,~,;!.r;; : .. ~~::~~-• ',r .. r. , ,. , ,. ; _ 

b) ,,,.,/,.,., .,,;,.!,. I no "!:"•' '' '1"·"11 ,: ._ .. ,~Jo•l ,;, ;, •I• "" 

t.rll ""-"C:U~o1t>l<' <ln'"''"~" .tlt>n,<l<• ""''V!<,II <11• tn<ll~t•lllu•.,.,, "" "'""' 
clplo d~ --.------,L-----·--·--.:... ___ .. · .... '. ____ ·_·_: ,• ,;,.,., •h 

(ornlll<'<•t>i•> ,, 11111• -"" <'<•l't•L •· " l til< .tl) 
t.r•• ""'P''"'"'" do• t'-"1 j nd i f'uM.;.,_, CIO owoni <' /j, i<>"- \li,,,.,, ~u-<, '"' I• •• ,. 
ao" th•lto.- .. rt'·'<l'"' ,),. a,..tleo' 12 do o,,.,.,.t.<>-l.o·l ~~~ 2.'11>. <I•· l~ ,r,. 
fovo~.,l~n d•• (lln;, ,.,j,.,.,., qu.- ~ pr•·t.••.,dt•1>l<• V<'llh~ 11 ""'' '''"I ,-,,1'1"' 
dA <'('I~. OUI(lfltu• "I. 

I 
I 

_,_ "ii7,;:;rr---' -----,-,,-,;~"-·--~·-

1----------
-.o. ____ -~Íu~rsrt!?~!~:~~~ Cor.IUN!C-'\ÇúES '' .- Jl 

_, .... _ O.:po;!ltc:r.cnto -~Jckl~l do T:'c_t?'·.'~~~~~~~c:r_, _ .. ----~-------

---PiCHA 'ôr: êAo~SrnÀMEiJ·lÔ ----] -·~· "~ ""' ''':Ji 
~i"~'iE~;;;iir -- ··_=--~-,_::_.c.':;"; ~~:::::J·.•:•••~; ·~::~-::- ~~~ 
--..-.--;;;;;-.- --

......... "" ~·~••· o4oÕJH••• • "_.,.,,,,,,," '"''~••••· --~-< ""· .. ~~·~.~-
·..--...:; .. -..: . I 

_::-: ...... :. 
I 
~ --- .. . i" ........ --I·"·-·· I·' ··'·•'-'-'• .. ~ i 
w-: • ../..~1 ---1 ,. .. ~ '[""'"'"'~'-~'-'-..'""'' L-, ... o;..;,.:,; . ..... .. - ···;,:;;õ---l 

-i r J I 1 1 J 1 ! J ' ;:.:!::.8 !:'!;"."R f ·-o 
1 ... .-... ...... , ....... j"'"""".r. ..... ·· - .. ---- -- ]"-'"'"'1 '~" --· 1•'.:::..1 
i"''~L,_(.,,,_ .. ,,........... .............. 1'''"'"/h .. IO>o?!t"' ........... .;, ... / •• ,.{, __ ] ---~~ 
;·~--- !"'-
' :;--~"'·"'::-I .... ~~t;;;~;.~··-'··--·- .. · . . ~ 

_ ... _..~o:.~·.-.. --.1. --/-- :: .. •• .. ~ ...... ): .. ::c . 
... -. ··~: ....... - .. _~·;.;'""'"'·- .. ;.;;;•;,. .r 

i[~':: ··~~··,·~·:lff'i ':···~· ·r ...... 

I i. 
.... ,,, , ......... --~ .. -· ·-· 

". "• I ) 
" ' ..... .... -· . . - .. ·-· . "~ ~ ... 
.... "' •.. .. . . ' ,, "' . [
,,,,,,, .... , .. , ... , ... , ... '" '•' ··_ 

' o7~~·fii_l.;i:~Ji,,"'' ii.~ :"r N_r r , "'"~-· <- ~- < , 

T" J 
r··· 

' . ···~,··-~·· "' "". ""'·• '. ( I 

''"""'"' 

;j;., i',;,_,,.,) 'I"''' 

I 

I I 
1. 1 

I 
I I 

... ,...--.--.-.~,- í.~ 

1 1 • ~ • tot~• 1 ·.r

1

:: :-~~ ; • i• r•J.:.f;, '; ;• · 

...... -·.".~:··:~._,-

\\f'i.o< , I fI 

11 I ( I ,\ R A (' ,\ 1.1 

.. . . , .... ,.~···L J 

"I n,;,. l'·'''' i< i I' • r., l •' • <l • • • r , .J, '"'' , ,, •'<>~hl.ult• 
c~··•u• ,,,,. rr .. ""'"rt'" ''P" ,r,."'''''" ·l··•·"rl.-,,r;r....... ,.,,,,,.j 1,J, 

r, ,, ,., 
1<> ol" I'H•/, 'I"''·' 1""1 .... r., .• ., .• ,.1,, ..... " 

""'"'''·•: 
lJJ "·)'' ...... :, .... , 

'I"'' ! Jt, I~ I ''-tU< • ;'"""' <1->tl• l'-" I. ,, "' ,,, , .,, " • ~··•'' • • "',::o d<• 

""I"'''' "~ •''~""' ''"""' • • n t ··'I •''· ,;,, h ltl 1 • >lu fJotll! , 
o!o·• :•• "" I"' •• r··• l.ol. 

lt, .. .,j, (,, .. ; ,t 

'" 

'' 

.,, '1--

. .,,, ... , : '·.' 

'' 
" 

r.,., ,., .. t 1 
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AHt;XO :V 

' 
Qj,":!~:~'.~!:~!~~t,!..~!:.!~".~:::~ -~w :~!'l"~~:.o~:.~ • "' •, I t~~~;~~~~~~~~u ~~~~~~~;~ :x' 

li-""_ .. _._ .. _._, _________ c'------1-""""'--11-""""'-!~""'"-!.-~ 

~~•t•TIOAOIE POUlll QVI'u ooTOIIIIA 11o1 ~u•u UJe4LIDio· 1 s '"' 1 N'io 111>0 O[SEIMÇ~.J 

"' I I I -~, 

l91oD"U DOS OIFit:lORES l"'lEu~ÁHTtl -i)Q-Oo.iÃOIIO O( ili-RIGtNtt.s"--Ó-... PIIÕ 

I;""OOIENU t l'f.JIITlHttHltl AOS Dt OUUIU çOolet:UJOHiiiiAl Ptii .. II~IO. T11'0 O( UIIVIÇO 

HÁIUA$ 11.1 MUW4 LOCiloiJDADt. ' 

'f"tQUII'AM(NfOS tiTlUN001; UAH5NIUOII l'qiHCII'AL

1 

t=:IIA(:~ ~l+iST>WflõtlfiO·t· 
10U.IIS"ISIO)I .. \/JI\.IAII IIAI:JC)H... UTIIANGI:fiO :·-1 ____ ,. ____ - -~-

IIS:t ... lllltAOI»>U .... tiOiõ"- E5l""""-'-1"" 

~~~:o'.~C~tK;':~~It~P;r:.~a:~O :!c~OR .. O~~~NAÇAO OIAIII lltrtiiUHt A !tNAS 

~ .··~·-.:.::. ~-··.:. ........ OAOO~IWIO 00 WÕS.04 001WL40 .. ~~IWO M ...... ~- ~.: .... 

I lU TEMPO OtSTIIVJlO AO SCIIV!ÇO NOT'CI0$0, DIAII!oUIINTf, (11 llf.l.AÇAO 

ll;lo TO~At. DA PIIOG~AIIAÇIO 
!Uio•OOC•• uuc' ~'"'"• ""'I 

ru ... u.o OIE AI'IIUf.NTA~Ão I'IIOJUO 0( AI'IIO~A~4o D~ LOCAII I 
'"~""o • • ••otol 

..,. f I' r•i<'T<> flo>n!:ic C<•r.ru!on\""~ t•''•>'l" o! 

...... ,, :1 .... fi.,., ''" di 'I'"'·' .. 11' •, 1 .... ''·""'' .. "'' '"' "'"'' ~. "''" 
th• !'o "I~ o '"''"• '"' \11 ,, r 1 :• o lo • ,.1\ , •, • • < .o -I• o ,.1 I'"'> '" • '' " I 

'"''I'" ,j, 1 ',no• rol '"'" """' • 11 •:•' ,, • '" l"'·' •ooltlo •:••' '' ., ··l.t 

""'ar <l:o <~~la 1 ;·,_,_ ''""'''""'' i•oi<in •'•· ""·' l''' 
hitU:Il ç- D IÍ'rooiU>I d,•t,'' 11':111~ .. , ... ;,,,, li'' I" fi" 1••, 

<> <' 1\ < \ I r i•UI~ U I <o oh ' ·: " I" i I" •' I' I • • ~· 1 .1' 

I 
..... ,.,,,. 

'" lol III L 

Mli •:l,A,J 

1'1\0CJ:SSO N7 290t)(I,T!07l86/S3-~2 

Trnd1> "'' ·I:. la" Ji<jl'J':!" nn < ••t•Õio I 111 

<Jo M~P\tp\ ,!~ [~rlt•!lta~iio J<Jr!oJi~a. IIJH'>\•otl" j>t'h Jn~~ll<,,';o J.:'•:HI.1. 

n 7 4il~J. <lc 0/. <lt• '1\>t\lhno de 1~31 en~·'"'"h~-·~ o roc·:.~:lt• 
so 'r. IJlrrlnJJ.o 1\·r.i :lltl ~~~ 1'1":1[1, •;"! ('•nl•.lt,, rr• 

qur, Uno farii ~ro·n~.,~ão da> rrop<•! ~«$ p~lt'n<ro•t-~ c(!(":'" •1: 
tU<lO">. 

Br~sllll, 04 ,1~ Clutul·r" do• l'"~ 

t~~JUW ii~.Ul±--
!'li!fl-tOr •h l'lid~l·• .1.- 1'-,,li-::o-lifu~ii·J 

·,,•, 
';(: 

•,: 

'olll\'0( <11'1'1" ti' <(l)!l<r.( 

Ou ll\l c•l<l!O d < l•J t • l'~ l~ I ·>n , I ti, o I i '1'1 I : "'''' 

,._.,.,,.,., r-.-lr• . .-ol ,,,,,,,,,,,,,:.,,,;.,·h·,,..,. '·' • + .. :, .. ,;r, 

•lu I -<•I o ~~~· '• • j,,. • li ol'o•l" 

~~~ d;oo; J'l<•F'l:t..•,, "'·'·'·" l•10•t''''' h:' 

p:l<!a !" ! " <'rli'..~L. '"' ~ J"i '.'i" •li • ~ 1 
I 

1 

:;<'l!>•II"L·" 

m<"IIC 1 nn~rl·· Prli '"'. 

f.<>~"',.'•"' I'JPf<•tl•tJ·• M•Hll''iJ>"'I •Ir ,;,,o,. l,t,t.~l •I•J I•JOoi, 

'·-~ 
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tm/CTA 

Elll't'AL N• l'J!I/flll 
(114-:iH .. lZ~ft!. 1.10 IVf,Í/I'R) 
PAOCESStl 11• 2W0().007le6/88 

11 prnP., .. tt~ •<~troQ.uo ''~"'• Dlr~tud• "".:ti<>ll:.l t·ol '"""'~ 
.,.da da •~illinto ooan<!lro, ob•ervMo'• dat• ''" npr~r.~ntoçiio: 

PORPOSTII Nl 1 • 1\/Af I:MT~OM FM t.Tt<l! •• s~r·u~nt.,da ""' -~~~ d~ n<w....,bro_ 
de 1'l66, p~otocoHt.od"' oob o ••• ~9l0!'>,0!1 ll70/"~· 

Nuu1 :<l•l,., •P""""'l -•o rrc.unt•· rroc"!" ns ret~rtd<m 
pro~t-•, qu• ~~ur.,._ 0 h~.., 11•rt<1 lntea -~nt .. do mnm<>, .~ .. " oe..,.IL>O do "~ 

torp, f, 
1
,,.1!., ~•m•t ... ~, I ··v·~ I n 1" ~.,,..,,-_ I,.,,..-,, 'I"- v•I-

.Sil •uhuo<lo, 

JtC-DEifTEL 
1lR/CTI\ 

eu .. ttlbo, 19 d<' oovenbro d~ 19(18 

~"=(> "'-'--· _\ 
AI.VYII ptlltlllA DE t.IM/1 JUHIO:.R 

A.,.lat .. ntet Jurl•IICO 

'"" PROC<:SSCI N' 29000.CICI718tt" 
JUNl"OS: ~105.001170/88 
~lTAL M• zg9/68 (FII·S A IUJIEI. CIO I/Al{PR) 

rf<Jlli'!.'J.iÀCI NO 31 9/CT~A 

, 'f'•lisando a pr•>po•t.. apr~JOent.da; ln!<>'"""'""'D Qll" 
011 ooq"'lpoi>ocntc!a 1ndLc•d<l• P"l• propon..,>h n<> ~n•x<> II' de •ou rcap~c~!vo 
~•ao, atoonrlo,. o qu• fuarõo O Jt.,. V doa CondiçÔca do Edilnl• 

"''-''"'" 
;~~\:~:~S~ llE~L EM C\JIIITIM 

PROCESSO Nt 29000.007l8$/8r 

JUYITOS: 29105.-t01170/81l I 
ASSONro1 Edlta.l. n• 29g/88 

~1·,., 
Con oe•~ dn lnt<~n:udoa t,a ~x•rutno • ''"l'l<>t"tii•, 
do •rvi(O do rarll tdlt\lano .,.,nnr" ""' freq!l~t>rln ""'. 

~~::~~~ ~:~~DO !VAI/?IIl QUADRO COMPJ1RATIV0 

1. ENrillAO.!: IVÁI !HSSOR~ fM LTD~. _ 

ohol~<•l '• '" , I I • ' 
,,.,j,,-,,;,, 

ll<m''''" n•• •h·• ' ' 't' '! ' .. , 
~~A'""''' "'''\olA !e: 

• t·;:: :-.:-.:·- .. ,., rr.:··r.r •. 

11 pr<>~~n•nt~ ;;.r.r nu;;·rn.\ IIII l."rt•A., i••:••· 
poatn '""" c• n~::nlnt"n dc~um~nt<>~: 

Fl.t.)J 
rl.rn .. 13 · 

FL06,06 ~ 09 

!'"l.l5 

ll~']U"rbrento;> dlrill;lolo '<' !iholntr<.> d.,~ C•mwotlea<, ·~~; 

•t,. ~"natltuuv .. ~ ~o•t a r""'T'''"'·'"' C'"''''"~Q~~·> .J" ~' 
to na r~v<>rtl;iio e""'pt·l~nt~; 
clÍI•J&uhl< exJIZI<lna p~l~~ lllfn~~~ ~. b" ~ d" fj I• <lo- D"t 
RSR; 
Dcelat>otio fl"""dã p~l~ a·~.,Jnht.-~·Jor •I~ nu~· 

•)niio """"'"'tl a ~ntl<la~t· ••ut<l"i>~ """'r" "•Ph,r>r • '•!pn 
de ~~t·V\~0, 1>0 ""'nio f~ j ~ <>Ud" <• -,, ~·~·\ !,. l%tJM h ' \ o 
Qu~. n~or~N"'"";,<>All~lt~r <i,,•.~"'·"''lP•• ::>' 
h•L n• .2~0, ~" ~~~ d" :~••·r~•r•· ... >'\C.':>, 

~~:~.~:~: ::,:~;·,~:~~:\, ..... Ir··,,,,.! .. ,,.,\, d~ "'''''' 
do,..,..,.., tipo ·J~ -~~rvg> ~' 1n1t;. ~d·•";", o., n• .. ,l•.:t. ~~ .. ae 

~:~~:7'1:. 1 :~;!i~r:s~:: ;~~:·,"'·"·; .. '~,:~.' .',~··~:::=·; :::·;• t• :l• • ~ ~·.~::~ 
""'.,ri I~< \?<h \!~·.•~··• l<'l "' ,.,. .. <:<' ,•1\ •\~ lc"~'"l•·· ~ 1"67, 
o~" ft pr .. t.,.,.l~"r" w·r~•• "~.•·1 ,, "''""'''"'·' ~.,., • <·~'-·'I• '· 

rJ.07 e 30 C""'Provu"l~n "" qu~ • •·•'l'l"d•• r·-~"·•1 •·~ t·.-cur""~ r11,,..,. .. r,..,. 
OlX\g\dot> ~~rft O CTI'pr"~" lt"'t"f1l~; 

Fl ,34 re<:urn~" tê~nleon; 1n•li onç.Õo de·~ c·;uiru•,,.to~: 
-Fl ,!() ., 5.1. c:~uadro -~oooph....,tllr ;, - p•"<>p<1oH~, t.ntlformc it~"' 8, dM (.'·•ndi~Õ..s 

do Edits.l; 
n.l7 a :>0,22 provn ~~~ Qu<" oa cot,ifttt~• ~;;., bro~ll<'lroK: 
rl.22 • prova do q>.>e o direlor;. br~~lld1o nat·.: 
fl,-26 prOVA d" CU""Pr\>oentO 1.)1!1 IJhr\jt!l','''"~ eJ<'\I•"~)n 0::9 ''li• '·•1; 
P'I.2J •.25 C.-rlldÜu d.,. Cartérba !>htrlbul•l"t'"Q ~jv,.rn, r;,,.,. ... r, • •1,. 

ProtuluB ~" T!tu!M ~> •llr~t.,r: 
r},27 dec!mr&~;;o do dlreVr •I•• que n5.< r•arth;lJo~ d.t <llrt",:- '• ~ o•1·a 

011tld.orle nccut~nr:,." dc. t•rt,n·~ tlp:- de r.u•vtç'' <lc r~•' I .·.~~ • 
qu" ac ~ef~rc o erll~al. "o muni~Íplo •~:d< ~· rwr>.•• >,Jilr 

a ... tnção, n•ot •le uutr"' ~"''""~"'•ti d~ l'>•l••••lllu••~"• .. ,. • ~ ,. :rd• 
Da dl~l'll'''~• "'""~'"r"" ·~·• li"']'"" 11•·"1''" "" ~•''' •lo I'<'• 
~·~'" I>• I u• ;•,<O,ff,!, ~·' ''" t•>••!'·"""'~ V•Hh" n ••• 
~·•• ~· ...,,tOo 11" ,. •t·>~ " ; .. , •,t" " ~. ~'"' ,.). I '• ti• """•·'" • 

<111~ lh~ JIGJ;• ll!.>t~ >••.mi•'• ''" l'"' V•~• "'~' • '""" ,.,,., ·" ' 
!><'""'~'~"' n ... ,.~,.,.~~,.~~·' '~ "'' ~•l•.l<oi5\o ... ~ ... PJ\.,) >•· •, 
drcm·r" f~ro ~~~p·d~l, 

OAS PROPONENTES 

... 

. .. , 1 ............. 

""'·-L 

~-----------------L-L~.~:--L-.L.~--1-.0-.~ -·--
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""\ft ol~~l>~~~ ... ~"'><ObJ,..,• <tU• • JV~J 1\>H'L"M >>< ,,,,,,,;, 
aat.i ajota;. QU~<>~II" obJ"'" Ó<~ tdlt~l ••• :><!'l/nu.- ~ 

t•cl~r•c~'"''" <l'1~" prnl"'"''"tft "~'''","""'''~ n d"""'"'"'"'•"" "' <•td'""• 

n, a«<rdo. 

~~'5: '·:: ,, ,~ 
ALVYII PE~~IRA OF. LIM.\ JUNlOII 

A.,iat~n~., Juddic<> 

{ _.ld•raçiiio da :Sn, Olr•~r• R•Jiilond. 

lnc•lnllo ~ pru~nta Pr:: .. ;eu~ (Idlhl n• 2!·~fe6) • a~u "P<'":"" ~ Dlvh~~- J~ 
a.diQdlf"ua.o, para pro&lle&ulf.ant.o. - ~ 

MC - DâNT!iL 

DIVISÃO DD ltA.DIOIJJl'USM 

.SBÇ}.O 02 ASSlJNTQS JURrDIOOS/SOL! 
PWJCESSO Nt Z9.000-007186~B8-42 
J'li'ITOS : 29.105-001170/85 
J,SS~TO: li<.litt:l n' 2!19/118. (convocaçiío de lntcres ado~ n~ e;o;~~uçiío do 

serviço do rntliotllfus o son<.>ra con frrqll~n 
eh nodulnda, n·R dd,, ~ ~~~ Snut~ l~:th<'l•IÕ 

.Ivaf, Est1do do Paran ), 

INT<:R~IAÇM MD N9 04/S.~ 

~~~~ nlcn.tl~ento li~ iu~trtt<;Õ•·~ _l_"il~~~<ll•~ p·J,, •IW\J~I. 111 
ORIENT.AÇJlll JUR!lJJCA, e-111 s1eu C11pítulo III, li llirçt..Ji'\i fl,·-~iu·•.~l d" 

D2NTE~ Clll Curltlha 1'~\.'C.'<!<•u ne> C'~tuJc pn·llnliu;u ·!.1 l''"l"'i!, "I'~'' 
tac3a ~h sl.'gulnto t•ntldi\d~·: 

IVAI li~11ycRA FM l'lliA. 

tenclo erdtldo o <l<'~ra~ho 1o.!e íls. 24 r.orC'rPr n'' 199/B8 Cfh. 2~ n 28), 

quando concluiu ctue 1 prdponente sotl~[(·~ os rc<tul!<lto' do l.oHI.tl. 
Rat ificp.;.os o c i ta do Puccer n~ 199/S~, s;,J.!;_.r-lutlo o 

et~C:allinhancmto do_s autos .ii eonsideu~ão do llxt~9 Sr. J.Unistro Ue r.~

tado du Co111unicaçõe~.-

À eonsi<le,uçio <lo Sr. Dlr~tor de't~ Ilivi~ãu. 

.v'2J.Nf" 
B1'UÍlillj, o1:J!~(j· de \9R!:I 

BSI.IERALilA EUDO IA· 'C ÇAI.VJ:S ~l:IXCIRA 
Chefe d~ Seçio êo ' t•nl.os J•uídicos 

Oo• "' "' •lu. -;,.)I'" ,,~ ""' "' -,. •;' 

1 ~I ,], III ~~~ lfl., )>I\ 1" ""' .,,. i 11 lo. ' O> I'' 

~Hui' !Grio, 
',' .. " '' ' ; ' ' 

, •• ,.,,f!t; 
_,,. 

NC - U~NHL 

l'R~lr.:H~SO N' 29.01J0-007!85/8S-~2 

ASSUNTO: 

ll5'fUllO 

Trata o pl'cscnte ploccsso <lo ldit >J •1• 299/U, 

,(l~rll outorga do s<'rl'i~o do radiodifu~ão ~··'"'"o"' fre
q11êt~cia rnudu];u\n, na cfda<1c d-e Santa Jr:,J,,.) ·I•• Jvaf,E:! 

tndo <},-, rara,;:. 

SlNl!ÕliCO: No pra:o ••stip•ll~d<l, pcorreu "o t'l.,,"!,•lol ape-

ÓlNCI U~À(1: 

nas a entida<le: 
l\'Al Etll!):i"RI' F'! ~lJIA, 

O (lH'Cc~;., f\li ~~a~:inutl<> J•l'la Dir~"-·r13 Regi,!!_ 
nal do DF.NTEL em <:otritiba fnarcn·r n' ·~•.>-(1,' 1 ~~) e p~ 

ln l'>ivlsiio Je R~di•,difll~ii' deste Dcpar: .,~_,"i" (>Je~p•
cho de !1. 24 e 111torn•:~~-~P [l~LJ n• (J~/a"), ~cHJ~t,tanJo

so l)tiC 11 <-ntioJa<.le .uprarncn,JonaJa atcndch ~"~ pr<'5$U

po5f6S- dO T.il.Ilnl_... 

Ante o c.q>O~lo, c5ti o nrocc~:.o <•no •:cnd\,~Ões 
de sor sub>aetido" apreci.~~~e> do txrn• l:r. Hini~tTo de 
Estado das Comunic"çõcs. 

ri C - D 1: 1' 1: I, 

11 1t I <7 T 1\ 

ln•.' ,, '> ''], "' ~·;, I,. ,., n\i-

,•1\''1 '""''"I l>n ,<" 

''':1·'• '. '·• 1'/fJ. ·J.11.'· ···l>i 1 .. ··--· 
.,,_. ~-~- ·--------,\ ' '' \' .,_'ii 

to·lloo·, ""'"I' I,!' ' '"''' 1•-"l' 

rol -,oJ r, ., " • '".. ·""·, 

J"•·,,·>'l• 1''' •••:ol• '"!'' 

/ 
,r,-' .,. ' •" / ; .. , .. ,., ,.-f,-, .. _~-,. ,_ 
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t11.tldadc eoiUot.<.t<.~Ua 11o:i 6rllr~4 do. .((.i., eu.jo Contl!.c:~to Soc.<at ~~ 

ueo11t1t« altq'u.liJ~tdo n« ;J.u,n.t« Cotteltt•a.t do E6totd<7 d~ Pa,.:.uii,cum 

u.dc 1!.4 eU11.d~ de SAIITj J~AII"!L IJO IVAt, EHad~ dt> P<Vr.<f!IÍÍ, 

!".ut~.r. S~1ua. N«.vU n9 5 1, ecrttltu, C~p '' 910, ,.,_condição ,. 
t.•.r pro~.tdo a inclu•iip da :e•pectLvll eNhsor~ no plano 

ni•t•ri•l., • patroc=ina<l.P •• proridêr~du para at>~rtura do 

eof!IP•t•nte t:dital de ... 'Opcorr;ncla, lutbUUa·~·t o:o Sr~vi>" dr 

l!cd.(od.l'u'io Sl!.lfG~<t rt1 rrrQ:\l.fNC,IA lfllPIIIAtiA • tJl,p~~vJ-11> l"'"'' 
ept;'l-11-\ 11 .. e-ldt~.df dt So1n~a I.Ao<~~bce dq lva'l, C~.tadu do l'a~a,.;i 

,.,,. tVtM04 d<t Ed.l.tal n91n'9/U·GU, diJ ~ln.l~t.tl!i.o.dllb C~muri~~ 

~êiuo pubt.i.udo 110 o~iiJtfo o,.<,eút da U11iiio· dt H d• SPt~"'"'" 

4t 1 tU, e eulllpl!.t·lh.t, ín« opoVuni••trdc, ~nra,.,inlun , ~,,,,,.f 

.t.t..t i ucld'ttcida ap~~e{«(iiu ú~ VoH11 f1~v.t$•t~ia ~"a I''•T' ~ta 

u.O<UuCo 11. togl<ail o ~~,.eo ~~ outoJtg<~ de' vtZcuto VI' c«u&«, ~~h.f 

d.LAd<1. 'unde~llltn.ee~tl!ltn.t:t C!"* o conct.Uo dt nd-l:uJttta lei!trt pr>t.~ 

ltCill.t. 

ApA..Q'vtU« p<llt" 111«1t.i&Ul111~ «o tlllilltnlt .ll.iniHir.D dt f.&.tdd~ d,u 

c,~a.ll.LtllçÕt4, o <tp.,tço t, a tltv~d4 e <n.t.idtita~ic. 

' 

.SANTA ISABEL 110 fVAf~I'R, lt ~~ 0"~-~ 1 UI 

' 

'" 

E:tcil.t.'CIIt'4.U.lllcr Suho!i: 

lltNrSTitO DE ESTAOO PAS CdllUWICAÇOES 

!DOUTOR AIITÕWIO CAUQS llA~ALH.l:ES 

HINISTtRIO DAS CoHllNlCAÇl]ES 

de R"diodifuaio Sotot'a UI !:!!f9Yf.NÇIA_l!PpUt.ADJ\ - !!!-no,. 

t•:rmo• do Edital n~ n918B-GM, do Hinütoírio d11s ~'""~ 

nic«çi'i••• ~•Jbllca('li no ntárlo o r lcl11.l d,, Uni<\•' ,,,. ?1 

de s,_temtwo dll l 9P1B, l!ut lniJt!O 11 O{'<'f'Af' 1\4 r.J<l,ul" ,,,,, 

SAHTA ISJ',B!:t._ lXI TVA!, C•tado do r"r·anii, ~ncam;roh11 dv<'!~ 

.. nto hibil , a aabe~ 
' 

CÓNTAATO SOCIAL 
' . -

: JU rrA COMEI-!CXAt. 00 ESTACJO 

1 - NÇ do Registro : .u:l o2o lo-4 oo 

3 ~ Seccio : 05 de Abril de 1 988 

" 

(,_,!;t>.HLT. 1 
... ·~~ ••nmn~'O 

lliL.:..I~~ ÇLJ.,7~·~· 

~~~·d""· ·~··:., ., ....... ~ .... ,,, ........ , 
•~•,J,•to• ~ o/> o,•• oj,,,f, "" ,.,/,,(, •h '.~'.!A' 

!_g~~UL~~. l>(~d·· ,1, ra\.,,,:;, ã ..:.,., r·.·~ 

eu« l!~t·d- nt" t 3~D, t'<~~~d '- rl~ C'fr'utc <!.: 

ldCIIt{d~rlt, ~(:, "~' ,1/j ~>'>, t>prd•rl~ J"l' 

ctrr(~~in dtr ~r~''"''''' ,,;fr,,., d<· l<t,ol" 

Pa.<t,â c d<> ffC' o.\'-ff; 11! p4 I!; 

Ó~~~itc-i~r, C~F"'• í'c••t,,,;,.,; •n•deo rr • ~~ 

"'Ü~(i~-11' nn ~~··.,,(,• d~ lli!.!,~," LH~.fr ;·~ 

lt~nn, ~Rua <a~""' "~'54, J'l•\tnd•·' ·i·• (r.~ ... , 
de lúe•rt.idadc, RC.. 11<:' ~:,; ~~o. r<)'~d, ~_, t"': 
StCH'tll~-itr ila S<o)'•l<I"Ça l'i~I·-(Ha dr for.rr.' 

rn,~nii c d~ rrr. .,,.. 1,17 ~~~ 1'9·~1': 

'· ,.,, ,J,. 1··.1 •' d:u ·, 

[<n' 1 r,,o;o. ,., ,rn r ,;,, r (·i ,I" 1 .'~ 1 ,r,,,,.:.·,,, , 
rJ, r:\ 3 31: u:, , '"''"': •"''" .•c.:••·r~~ 
dr. s,,.i," \r. .. ;;« r,~J..., 

i!. o c, ,,;--~'~r·. 

f,\<l!<ln~<·, '•l '•>dr· 
o{{'O<tiJ,o•i" ,,. ... : 
,I t~f ., I ~1·••1• ,,, ,,. 
'·~ ( 

,,, ,, 
I ~J' I'~·. I·'' 

,, ,, 

),,.(.,·:· . ~~' " • . .;,., 
,,, f·!',lfl J ~.~r, r 1 ,, 

:. '"' )•,o 

'" 
,,, ' -!.,(,, ,{, /~: 

d~dr, R!l. "" 510 n•, ~, 1 q,l·d~ 1 .r~ :,,,~ . .-., 

IIÚt da .~~~""'"ça J•,;u.,~ t11 t~•~·l" do I·•· 
,ij t do• ru. ~~-· <« 'I· •:, 

b•tr6cfci~<•, (!1\trdç, '"'~H•<to·tr,,•,dcrr 1 · 1 
dco•u<'t.i•iiiC "~ ~<da.'•, dr ~.A\TA. fS~~fl [i? 
.!.!::!J, r~tnd< rlc '·••~·.;, ; ~:- .. --.-~_,., 

5H!o~wi<• o:~ I 1~0, '' ~.;.,,! • '" 'Í<:'.f<i' 

!d(H(c.f,uú, ~(:. 11\' •;7-4~~ ......... , 

(•fo( •,!, '"' C<·)! "l 

!e•rt"'' <l" dir'<'lt'=, • :., ,.,. ,,,_.~ 
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O:t•lalõ <l<:o ,,. ~·'·•·.~l·•i><::.·lc· lho!t.,l.,, <~:·r. 

,,.,,,..,, ; .. ~. ' ,, .. , , ... ' '· .. ;., ' ...... -.. -~ 
\'Jh)<:'>& ··~;·~-.,--....... ~, , ... ~.,. <l.q .••• , ... 

ci'"'~' é oi:.Jjtt,), ~-,.,' ' ' 

cucs~·u.. 1 t ........................ 

29.-

49.-

lO,• 

JO.dotaró, n.•n irra<'lia,Scl! d~ nahlrt;!:l!. arti::.~H:~, n E.>:, 
prerllio <l .. F.antnia 

"H'Af- F,!! SHREO". 

~ IS-'BEL 00 IVAl, E~ta,do ~o _l'inanli,_ 

2:::1. :~01ves rj9 SO, C'enlr<', CEP 1 87 910, 

O prazo <lti 4ur:t.çio da Soclcrlou:la, ror delli:.J<:raçiio un! 
1111'110 do• •ócios se:ri ['(>r ternro 

i lf O E T E )( M I N A D O. 

A Socl"-d.aflo '!lloll pdco H .r~• il'r>< nto ., '~"•'~uç~·• õ·.~ ~'"!. 

viços ·de R11dlodi!cr.i.o SQroo:.o:o mr. qeral, íno;-l,~i.-c de 

Sons • ln..,gtons • Tf;LCIH>A.~. ur;.a "t'7. in,·~~l11;'i.n <'r. O);! 

torqas do_Ministhio d;~s t'(!I"'Utli~~o-.~C'I. 

29.-. Podc-r5 hablllUlor·sc • edital:> do" n<>;>r·<:\>w•r -.crvl 

ços em q\l,~~lquer ;;utc "o r.~t.,do oY do r~'i!, ;(s:;.clt! 

dos os lHdt.;os co:~tióos no r.rtigo 12, cb :'o··rr•-:~-;.q.1 

n9 2lf>, <l~ 26 de' rcNr,·lrr <lC' 1 \167. 

l'or eonsonfo un1lnimo d.J~ sÕ<.:lO!I, ou po1 '1\liii',!Y~·r O,!:! 

tro. cheun,tãm:io, ii Slclcda<.le poderli vit a,lil~"r •li! 
solvida, e cujo ato juddico se assentar~ .em fÜi\<.J,, C.!!, 

tos hHJAis pe~:tinentes, 

DI\S OD!UGhC0t.:S LF;:c!ri.JS 

1<>.- A Soei~adtt 111: compronctc a, tnve11tida na C"Ondtç:lo de 

Coneession.&rla o/ou Pc n<i!l:donida dos Serviços de! n! 

diodifusicl Sonora ei'o ~<U'lll, ;;. <1 11âo ,t6~tu~~ çMt~uelt 

~t(ttltllÇio 1• 4ru. Cout,cto'-SH.Üt! 4f.lll qu.f teul1n ~./.da 

V'LC'IIí«, Vit.llll ~- Ctji<llrlrlltt. <lldOit~udn « ~tt:'i·h, prCu 

JlC:~eüti.Ud '1111.6 êuOIIUIIi• CI:Ç~U, 

1'1'.- O'J C<>to;io>' llc I\<Jir,\n!''l',"1"<" d1 ~:o~<'l••·lPI·• ,, ''"''!: 
clo.l<>~. ol>rl<:<"l()ri'>''''''tc, i''"' L,..,,;ll<•l•<>~ .,,,. o·u~ 

prh,.h •ll·:;•'J"''' nu" ~~,,,,.,,,, "'•d•··· •!oi r:r' F• •·:·•·>_!: 
l'•r,r, 

<' 11'.'<;C i':l::ll .,,.,,.,,," <1•·, ,,., I' '"''' 

-o CIIP!~:!'-~!~ ê d•• CH 1.';0(1,01)0,00 r··,,, 1 ll'o.Í•> 'I q 11 1 

nh<:-nt<>-< noll rrll~;ul•••:J, T'O:I'I•.',('"'·I'l•> ro·>~ 1 ·,r 1,1•'1'1 1 I'~ 
nl\)h:io) <> qu!JIIO<•I>tos tol)) •:"~.,·:, "'' \1!0\t;: I••'"''''' Utll!:i 

rio de C1.$ l,OQ Chll"~ Crtl~"'lol), -:-o,.," !'·1r'.t•q ·;· .• , do:; 

sócios " sabe-r 

~lO$ 

~~UUl!!Jl.!!.~!l§. 

Q~~~!!L.Q.!..Ll!f!!U!!!~ 

l D~JJ__!!!~~~~-D~- !!_I.~A 

~H~-~~!:.!.~' 

UU!E_~.J..~B_ 

~·~ 

)I'JO onu 

]011' Q(''l 

3~0. r. o o 

''''.' ,00(1,00 

10(1 noo,oo 

~9--

;'"='''::'='====! '~(\11. 't!!~'-c=====-c=' ;_· ":,''='"~·~'~"'~'~' 

~ao sõi:io· intC<Jrolli~:•, IH'C.It• alu, c1n n•~•·•11 ···~r•<'!llC' "!:! 
cional SC\ (eln<.jiJCrt•, !Jl>r ••(•ntol tJ;,~ e•lt .,~. ., 'I" SUbJ! 

(· • I< ~"l>tOft 

c elnqu'ln~.) 1nl 1 •:ru><otlr:o•:l. 

C;l<J~ ~<:;_cil> ~c o!.>ri<1< inlC'<J'·>ll~-•r c" o.l•:r>.ot·, '>úl ( et!! 
quent" :::>or e'ent<.>), I'J''-'1'"'"1>!•• ,.,., _11,.;,,.)., .~.,.,., .. ,,,. n~ci~ 

n"l, 011 !lO;Jil <!'no c-:-:1 1~11.0~0,1,0 !•,,.,,.,., nl"" "• ··fwj•i<'nt,, 

1ntl cr,z.,dyr.), n.~ •.1· ·~ "I•' 'J·I" t: 1H1.J,;I~rl· 

Ç;·,.,~ 1"11•!\o:lll ""I!! ',1 h !>11•:1.>1 •.1.1 <lu I,,,, 

' 'Jtr•lll\lC':1 

'•\'l""(''lll" 

<lo:~p:lC'l"'• - ~.!: .• '!..:~" • <.!1•!.'1··. ~·~ '-· '-'-'.':..~ •._I ,l~o .•··• ·"r 
!«v4N.2_~~.'LI.\'i! t.!! • .'d~ 1: ·~_!J:.!!..'r:..'f'~~-· 

Oc lleordo:~co;m" j,,tl•J'l 2? "11• 'I""', da 

tRI n9 1 ;_o~. <k 10 u~ J:ori,tr· 111~. 

"ro:o~p?·•~ablllo.!n•lo:o <1'7- c,~•la sikl•! ~•·r.'i 

limillP.ll nn l<•toll <J" t..:<i~lt·~l •. ,,.,! •\, 

lli\S COTI\S E SUA lNillVJUUfl!,\:_ll!!!J_.!! 

1\9 cotas em que St" .-.llvlol" o Capi t.ü $oçl.1l 

n.11tlv"s, a P•n" cwl, UI'"' •k-.1;•~ •• ~ 5<')<:-i<:•l·"'' ·" 

nhoco um ÜI\J.eo J•<<>:>rtét.:iri•J 
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19.-

2?.-

1t.-

59-.-

l\ tltulart:eaçãoio:liJ _CISplt,oL ;oci,,l, ,,.,,'III,, lul,'Lliú,nk·, 

se:r.S tclt.o:o ::cmpt·e <"1:' UOI'"~ d• hr.:~!lilt•lttl ••·'''"' ou i>;! 

tu~oli~lldo5, e flU.1:l cot.r"' 11io CI<J>rr.ns.uK.!nt<.', lu,Lll~ 

nii.vei!l' e incnuclou-ivci~, qu:r cllrctu, ou JuULt<!t.on'C!! 

te, "'estr.:.n,.e.!ros e/ou n pm:<on11 jurl'dtc,,.,, 

ll.s cot.l:~ :oclnt:~: e lQÜOIJ os dlrcoito•: n c1,1·. ln~·L•'U 

tes, aiio dr.r:lnro~~rlo:~~ hi!<C'nl•u ·:i~··· I:: 'l n:i" ~••Jl'rf,,,, :; ~ 
)IQCUÇiio ::~<>J dtv(cl,L dn I!Ua]l,jl"T Uod III t•~.l 1l•• I<<'W; I I I~ 
l11r•.•. ,; 

A SCIC'ICil,ldC Hrli ,1!ll"lnllot>:•~•\ 

t<llt.i 11 <:J<~r.·c·r as fuu;~c' .ic 
E; O"';"C'.':II~do !'>~:'til h:~ l 

ur. cl<•r ~o~·~l.t'~•'!-Ue> 1'·•::. 

p;:~R-::;til.r.s-r~. 

Co111pet<:·lhe rl'p.rcs~mt<llr ~ SocJ .. <!a'l~ -er. ·q.,~l~·~u.:lr de 

aua:s mlln!fc'l't~~Õcs COl'fiO ?<'~'~Oi:l jurTcl!r,), no, ,cl!H'tto~ c• 

obri<;lilÇÕCl's: doconcl>t<!'s de todo: o:s 11uur. n.:<<JÔClns, lnd!! 

a!ve "'" J'uho Cl' pcotant" o:;; rcd ·rc::; 1'\it.Jl.:c.o.;.. 

Fica I!Mprcii'Sil e tcotlllinanteon<:l'll" v<:-di><IO ."lt,::!< .,o;~n·lnl&tr~o.!o 

res, o uso oo.> emprj:'9o:> da n~io soel11l e\" n·~-gÓo;los ·o~ 
t.ranso~~ç.iio estrllnho~~ 1 ao ob~eto ;,1cio~~l ou f111nps, 
avais, (lndcs:sos: • ~bonos de h •or ou a prãucn tlc qu)l~ 

quer atos pot sua p~o~uroza yr;~.•uitos, 1·1lvr,,,(viUc·ut•··""!! 

t•, :fi! CS.&Ol' Çlltl0n~1~~ fQn•n• 1·•~>C·,l~~ ;. Sc•çl('t!.ul•·, <'•""" 
condlçiio no<;>o:':t~bih,;, rrallz~<çio de""'''', • ..,,. o:- ,_;,.,,,JJ~ 

oper11çÕCs dt> !lu,, c,Pn~·cnlC:n,çl,, "UI tolo rc~"-<",r!'·'"J·N•.d{·n!o, 

aemprco, o t rM>S<]rc~t.Or t.!io~ L•t r· .cor.t c·s r·t c· e~: \tC's, J'C J .v; 

aa.nTÓC!il c i v;, " cri 1111 r.ai e cor.-J ":..õas c•m l f i . 

o Diretor-Ge.tente,,dh?e:a~d<!' <la.;-i-c-~t.e.;~:- ~e c:~u>~"• 

11. t5.tl.llo óa ~·ró-lat•t•Jct, p::>dc!i rt>tlr,•l r-:·r.<.~1!""lto•,e ,,~ .. l 

quantia cujo valt:.r,scrii I:xndo a lc·~·b<::~ : . .li:bJ.to:.• C11 C!l~ 

ta ~oespo;olla' Gcra.ifM, dc.r.tro d·>s linlt~·~ :"·~"itir\:-s -:.~ 

la l<!'gl,laçii.o e111 ~·1<;o(JJ, 

('J IOdm1ni~tr;lllC't<''•G(,T3.C' l'.~l< C<~·~' 'Õ•'. 1 ;, ,. 

1 < .-; ., -.~· 

O e:Kt:reTr:io d~ ca.:":!:t de C'.<.TV>I·,., tr.:>! .. r..h6<.ot lt·:sl, )~ 
cut.;,res e o:;nc~one;;a:~-:-s d,u. i Ht~J,.;\:•1·<. t•;c-niC"":>s, . .-.u 

ee r"'r.oor:~5\·ois p<>lll "rlenl••~'i-: l~!l.'~··:t1.al d!~cta "U 
in<tlrt-t.a::<;do:c d~: i>~lr.;:;.:,:.•,:;: ~:1 r,~:·.~~·:-:, l'ltli • <:'"!! 
(i lidO ~~r.<:!:\t-l, ~ ~H.,ll(•",Jt:"5 ~.lV:f, 

19.- o ~ó.;io qua prctçnd.:.r tr<>n,!edr ~u.11~ eotu de-vo<-ri "'2 

Ufico~~r por eaerito 1t Soci!l'd"~"' dll'•"rllllinRnde>·lho o 

' norn• do pretentlnnt.•• o val"r o o f'•·~~,, d~ p·l'J.......,nto , 

para Que •~ta, at!ravés "• uu i!ÍQI:Jo •ll•rÇa o~ r"ttnu9 

(l r IIli .J) <li ••;, <;<,o!oLc>"\.;~ •l<. ' ' ,· •. ),.,,. ul•• ol.o '"'' o i> 

.ou_Cim ;.or:no..• o• • ..,j~,r~· 11·-:r••;_,J•; •:•) ~~.·-!~ >li••ro•' 

Occo:.orrlüo •Hle pnt~Z•), ~,.,, "1"'' s,.:,,, "''' ,,.\,Jc> ,, 
de prcfo·<Ú>·:!.l, JS r··(,>:·)'),,~ '<I ••·•'•','' 

!'Jca ajoStiloi<J que ~o :;.0.·~ "<JU<i ·, .. r ç,.\, r' 

lo.r; das C::<•t.as 1nt~<;'r~li7o.fo" t'i't"c'>~l<·:•' 

caplt~l """eial, 1 ... ts "'J; 1•.•.•:~· ,,. i 

pr!I'V\IIn<-•nt<:> 3pto~·.,,)~s p<'l<. \, · .--, · 

cLctuado c·m 11 lrkle) "'':1•", ,..,,,. 
1'</f) ~, 1·1\1,1\-, ,. l<UC<·"' I,.,,,., ,, t• '•' 

~~L'2 
(!~r~···~ r .. ~.,.;. ':•······· ···''' 1 

t<~t~brn, .. :•,,,~,, ,,. 

Ct..T.U:.Ol'!.Jo hiV ...... ~ .,. ......... ,.. .. 

19.-

29.-

o hl!l'riMr.~-:-, _ "intNillÇ":>( i •}:!~~ :-::.;~,;-.;., """~r, .. , 
õos Jõ&~l<=S r:5~, dis~ol~~;~~ r.o:,.::~r.t-rn.;"!' . .:-roto:-, a .-...,,_i :!~ 
~ •• !ie~o~o.:l~ •.tr-':.;iro:;. e><=~ ,·,,,·;~,;·.~ .. ·>~c' J,,,d ,, 

. ~~; <\J~:.::·:;~~: ::s j :~:.~ ~: ~ :. ~;. ··:~:;.: ;:;;~ .. ~ ::.~1 :·) ;·:~c,' .. · 
aa re~>rescntllr, Cflqu<'lntQ ,.,.Ji,·j•<:- c. •:n! 1 !,;~. I'('!"'' 

vo, J><)r u<r. Ct·rot~e il'h·o; ,.;.,., t•:.~c~r.:,u cro:;ôv•o:-!-!>•k ;•"1• • 

d!l'l\\41$. 

Mcdtant(' ec.nscr.so e-ntre o~ ,.-:.n-::o~ ~:.:._,.;.:,~.Lítcs, 0 ~, 1 .. r 

detiros ()U su•:-::-:;sorCD pc:lt:.rj~, .r .. ,.,._.,,_.,',,,. S·oc-••·cl.,·• .. ~ 

CIII'<O n.iio h&j~ llliP<l<l\tJ\IQ !''!~Í 'l'""'t":, ~no> ('~I"" ,,• o 

d<r jurhHc:a.. .I. 

Se' htllrdeiros ou suco.sllotc> n::io /ir;,S,.'jar.:.on C\lflti ,..,;., 

S'Oc!edade, SC'OS hiiV<!<rca ~·:r~o ~P"l'.:r.;,.,, '"'"I!.»! ln~· 1 .. 
vant~do espccial~cnte p.:rr.• "~~~~' ii,.;, c ~·-•Zo 1,,.,.' "• , ,; 

12 .(dOZ<!<l n..,.sers, cm parr:cl.o~ n·cn~.)t~. i•r~.r>l~ ,, 

liV.:tS 1 IICfC$Cid.:t5 dOI: jUrllH Õt.' )rl, 

1<t~• fa("/l~d~l. •·~·,., ·( .• ),.f.•l•' 

C"'-~( <'~ l[c{t·~ t" :_, '.,{< < '•'! • o•t ('I! rt·~ 

"'' çi',! r.r -~r.;'·",' :. ''"'; ·'" 
•' r:. r •• • 

' '' ·1~.·; 

o r. .. ,Jan<;o. r~:~tÍ".lr..~nt~:~l :o;"'"~ .. ,,,.,,., ,,,,.,_,J'".;ntc c r- ~~ 

O:;C'Jo.!.lro, o c~ lucrC'S Jrg.::-;~ :.·•:r.\•:<.s ;••<rnl<~e:~ri~ t 

~r&ar..r.".:" r.a ~ontl ée :<·H: :'"'" IHtr:(<t•tl) <!c <'::•' 
,;.~ slonll.:.r, ~ cr· <•l.'tir"l!ll•>l! :'' .,;,,r '' r•·••l·\ tk : ,, 

t-:.. eu,•;o,:,:i•l·~<·rlo ~·r..c,;!Lc,. r 1 ~ ""(";li'~N-•, Ji']:·r•tC> <:c:,: 
to ele fe-:>..;:3., !)(•.:lt-ndc, ~'i"~~:~·!·~~. u j>r;~..., r,~.-1"~''' 

~dr!niUr11-;:ic, rriti'ri<' p~~:::,~ n·r,•·.ot.11 '·" 1""~ .,~r·t 

to, t.!i!,.tr'l=?u;<.lC érott~ '-! ~=-~·: , r .. ~ 
11u.2' cot,t:•_<:l!! t~t•ll1Jl ç·!''!l~\'ol"'"ol< 

rt~ta·te~;X:oris~. 
·''. 
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l"l f,!" I I '•. \1.'1 

p_A_,~~~.~"i·),l.~O._ lj~P·~ 

Cu-~1'l"''I ;,,\~ f\W:l.><i<> r•.·'l<' <>:rolliotc SN·L·•\ • • ,r, !'!"P:Of 

t" n•) IO:.l'!> :Ju~lil Cpr. .. H<•'• ']tio.! í0C"1'rl<;l!t), ,.;:, -•l<• )ii, 

<!U~l<JI,n'r "''lj~r\'> <\VIl t·~ryl:t ou,.,,,,,,,, h'r rl\rr•lt",r"• m;>~\$ 
pr'lvll<'•;l'"'' •tu'l p~~'ln •,r>r. 

OE CASOS j;Ji.O ?RE\IlS'rO!I ,. 
Os C"/ISl>!l WfJUdC!. liO p•~S· ~l<:: lmHrur'"•'o'O :!'f· ._;,0 1qdô-:o:; 

;>t'le>s dls.pl'>,.lli\'C'II'I de •;11<;- ti;>H!" 1 l.t>i r':-~ iCII,<l•• lll de 

J3r.t>ito <1..::1 ~lll, <' 1.~ n>' ~ 17(,,, <k• \~ t-t• Jnlt"' ,; .. 1~'-'•, 
,, c-aj-1 (\ ··!r~:"i.no;o\.,, I·•"• .:. '·""' d" -•I• 1,'1Íu 

Slll.os, 'H' -~l;..:1gc,no ('I~ !\ ·,._•\n. 

CLjr.\'.Sn .. ~ XVI :1 
--~~~ ··~,. .... .,~t~ 

[ N,Ji !.sT~tU' bust( f r,'ll:li<UA.\IL'S, l•I.L%\1', P1 
TAAI f ... ~q~...,: I .l.U"'TI.~:r~t'l. a1: JIUI.s n~n 
I'UI.:II~S.· ~' T'I:Ed[~Tf U\11:J.Tl' $t'tlA!, 0! c}. __ _ 
tHBI 1'14S ~~ 1f.U.I.! lf('t f f,'I:I.!A, l'SI:JC,V~OÇ 
$E F!C!I'~~:f ~:'I: Sl f $~U' I!!I:N]J:O.!: A ('1;1'1~!. 
t.- r1• Tt'(l,'S. c'{ Ht.~ n::"~ 

1 987 • 

. -:~3::~-
c-·.-.-
~: 
:-:o: 

"' •c 
=:: 
r·~ 

o 
"' o 
t·-1 
o 
l: 
p 
o 

ir.vcf-~ i!:o:o 
c ~~~~"la 

,. 
-~ 

!_\1!\!_w• .!f~f:!~!~~~~;":·•- '""'f•10<1 ,"'."'I''''' I 

'"'' "" 1-••l, <''"'" '"'d" n., ::11 ·•1•· .!•· :~-:'-'... _._::~1:':.!:...1-. ·• 
l·'\do ,]., l'.n"ní, na f'r-~·;.o • .,., .. , •I' ',·1, ' 

87 ~111 1 <""j'> (;"ltlt~l" •·, .. 1 o) ,, • ,•, 

;:tl elo Esta<!? -l'J I'Hanii, rll•lt<! -1l•,• r• ··~:.: 1 

t.Q~-ccrcn~~ .:. «3<"'1<> ~t!-~!:..2!:.!::-:--.! 1~;:-:..!.:..:!~~-
-c-<~~ad<.>, Cc,mt.:.dcn:, [<:'Sidc••··~ c oh•l'l''lll •),· 1·• 

~- C,;t.ul<.> do P~rll<l-'i, ii f>•~-' 1' 1'"' ,:· 1'•_4,_ 

dil !.:6d"'l~ tl•• ltl•.nlltl,,J,•, 1~. 1? '-''• ~·.", •·"1'" 1
' 

Cl "' >I Í·l <h.- !":<•<J'II .oro•,'·l ]•;',j !I• ,, •I, ' ' • I• • 1- f' >• " 

C:H:. !>9 107 :O'J'! 139--00, h<~t'l" •: ,-.•lo' >1 •-•·'> 

1•.· 

proeundor C'€r;:nR DE: OLIV!=_!.!.~· br<~·.llclro, ci'~-"1·:, •:§ 
;~:io, com esc-ritórios na /,\,.llidJ,; •:- .1-1•·•: l•: n;• •.r: .•!_ 
o:lad~ de S~oT'aulo, ellplt,l, l'~·rt•·l·•r •1• ··•·:1-ll· .:. •I''!. 

dade, RG. nl' 9 711 ssa, <1-· s~·.-:•"''"1-~ d" !.:~"'-'"''' '!. 
ça do E:,.t;:,do de Siío Pllult:, e •''" r·n·. n? n~~ :;-.-~ ~ ····'';! 

tOJ:9Il!'ld<:>-lho:- OS p00eT1!" r!"CC~,--,~d: •; ?'11'(1 r":a•:•:•' , ! 
Útnte o Nlni&tério das c, :ou"'"·'':'-;_-.. ~;- "··~--- ;;, .. ~ r-~; 

nados, Diretortas do or:tl"t:r,, :•-;<l• .,,r-_, ;.-~• ~ • ,, • 
e p:~:olocoli~_,_r ?Iopost->-J <le """ l.,,!.Jiftt ... ,:;.) n ·1~ 

_ concorréncia <lo Se_rvlço <1<' l'll<llwJJr\1~;; .. :-'•.uc·t'· ,, .. , ·r >l, 

- assinar quaisquer ·aocume.,•.os ·h-c·· r r,.,! cn, r<l'o;:• t '' I''~ 
ponder ofid<.>s e notiÍ!.el•!~~. e, o:-,-,n,.., prat••·-•r '"}" 

" qU.11lquer ato para o p>H ·~it':' e cahnl cles•>rr.;"''"h-: •lt--;•.-, 

represmtt..,rln l<'y.almentt• p-,,,. '.:tu _t,lir<!l<.!' ,,J .. Jix •· 

I • IJiõc p~Hu.i ot tn-t:-i<;!~d• uutc~i>u,ão >•"~" p, .. r, 

O!fU!G t-ipc d~ U-""-i~o.no ~unidpiQ dt .Stl~t~_l,ltll-o•( Ja 

V~ll.ti.ll.a dt 1 9'~7, c.~-\.(1 t•!~k~ tl ~~~ ~o,.,t~.-~·t~dl t"~ 

IIU.tGII.!J<ti 

! • lle.nhu111 ~c6 4_ÕeÜI <•1(19"-~ o ~und;,o ~._,~i(fÍl<c r .·~ 
t-'l:<l i:uc.ut<lnt~ do OtC401C ti;.:-o d~ Hlvi~_Q d_{. Ral<o•<f,.;~.::.~. 

'"' J.lu.Kie<pü de ~~~...!!~'!.~_!!'? ,I_'!~• _(4t<tdo ~" r.a.o,,;:. 
nur dt ou.t~U tll'pll.:u6·d~ R«diod·~~i-iu ''" J.luntc.~r•~• di, 

.. y_t-'1:4G'• 101 He~~411 <U'4 l••ú.tf4 ~i•t~d~~ KG _AII..tig" _l_:í, do 
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V<t.eHto-lti ,'Q 156, dt. r' d<t. f~Vt~r.i.\0 r:/.f I 161, M,Uow 
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., 
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f«IM~ -Ir r~d•nfl,nr>tfr !••• t1ê• <'ÍQ\I, 

&AHi•\ 1:./ir-lt I"• 11'1\T·I'P, 17 .), I;'"''>IJl•,' 11~ t ··~r 
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·,,../ , l•Tlll,tl\1 r>! ~ll\'rll·<·6--

l'ii"'''J'•'"··r···i·,,, 

!JAIICO Est.">Go dn rnr'lt"' 

119 M I.'Ni'l'A J?r.-1-~ 

111/flP!'}\rf< IA (~/s ?~fi.O:)(),ii[J I "•'·• '>' ''l.t•J• 

DATA 11Vll/il6 !!t l M'l< ,) ·: I, 

o•·t 'J i 'i" o.l• p,, li•, I: i,,,;,,, ' ,,,., I' 

.t!l• tiCS l<H'"'" •h• r J i t~ l t:': ; I'!."_' 

Comunicaçõeo;, r••h).i·:~dc ,,._. I•lir~" ''!. '·'' 

d<" ~;r•I,Cn'\"":> de l ~&S, !~~ j' < '' , •. ,, 11 

'' Ef.!-!!ll!~'!'.!!1~~~Ul[. t~J~::~I__Q_ '! :· .~ ~ ~ ":':: -·" 
lnl;;.!'Ot·a, se lnv0!'ti-1-'l 1101 <l•Jt ···~·'• '''' 

ru:tl<:ds técntc.1~, a ~atnr 
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I:Sl'ADO 

SI:RVIÇO 

CANAL 

CLASSE 

fRI:QllÍ:UCIA 

!!OPJiRTO !Ir: 1''1111'/0UAMI:UTO 

'. ~J-' <",l•t• I 'I , .o 

l·tl '' l"i~ 

,,.,;,_ 
, ..... ,,j. llod I '.:l'io1l•: l' I! J'li IJ•I"'"tlt '•'• 

:GiH' <" r.J~5lilloH 'j\l•iti<J<.:. do !<H,• li· .. , '"' , •. -

" '·. ; '·: ·: ·. 

!'I' ....... "'·'"'' 
1!~. ~!;! . ,_ ..... . 

1.!'11,1' 

u,.; .... o ol ·lo ,,_;,, 
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ç~ .... ,, 268 

CL:uoc: 11 
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I 
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. ·~\' .... 

') ,,,,,.. 'I\ ••• 

ROGRA~IAÇ!.O 
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O~IPitOMífTt '>[ 
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presas do Pa!$, c""' a ,. ;IIS<""'' :•< •: aMpli·<·, ,,, 

mercado de trablllhCI, Ji.::<~.do '- lo';'~~.s ath!<l.o•!•' 

3- Rc,peitar as diferen~i•çõe~ •c~:ionais da ~"l:c: 

ra brnsilclr:~. procur·r<l" u·l~·:io:>,.,.i·l.1S cm ~ .... , 
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4.- !nstit•:i1 n fi:!edi;ni•'•'~ -~J :•·••:" :1-: i" 

Ç<io do Í.IHO ~ll!C~ li~ >i•.i•l '• •u•' \1, 

.;:,,.,, 
disJ> .. Jo•:i,· .. is à- prtJtcç·iJ ,J~ p<ill ,,.,. ,. d•' '' 

dor de um modo g~ral, 
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!'ân do ~,.,.,]Ç(J rnr"''"atlvo. 

A rntid.hiP, ~r .invr ,f,.J,t na ""Ir'~" 

/',~t.:!.ll<llr/!1, dOli•·~ oi, di.tHnUI('Ilf~, 

u"' ,.;:,;,;,o de 15! lq•·~nn .ru~ r(ntol 
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Pareceres 

PARECER Ne 194, DE 1989 
(Da Comlss_ã.o _Qir_e_t_o_r_a) 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n? 163. de 1989- Complementar._ 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do Senado n? 163, de 
1989---.., complementar, de autoria do Sena· 
dor Fernando Henrique CardOSo, que define, 
na forma da alínea a do inciso X do art. 155 
da Constituição Federal, os produtos semi-ela
borados que podem ser tributados pelos Esta
dos e Distrito Federal quando de sua expor
tação para o exterior. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de se
tembro de 1989. -Nelson Carneiro, Presi
dente - Pompeu de Sousa, Relator - Áu
reo MeDo - Antonio Luiz Maya. 

PARECER N' 195, DE 1989 

(Da Comissão Diretora) 

Redação do venddo para o tumo su
plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Lf,i dQ f)Fn' 35, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo ao Projeto de Lei do DF no 35, de 1989, 
que altera denominações de unidades orgâ
nicas da Secretaria de Segurança Pública do 
Distrito Federal e. dá, outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de se
tembro de rga9. - Nelson Caineiro, Presi
dente -Pompeu de Sousa, Relator -Áureo 
_Mel/o -Antonio /J.Jiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N' 195, DE 1989 

Redação do vencido para o tumo su
Plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Lei DF n 9 35, de 1989, que altera denomi
nações de unidades orgânicas da Secre
taria de Segurança Públíca do Distrito Fe-

ANEX.O _AO PARECER N~ 194, DE 1989 dera! e dá outras provid~ncias. 

Redação final do Projeto de Lei do Se· O Senado Federal decreta: 
nado n9 163. de 1989- Complementar, -Art. 1 o A Coordenação de Informações, 
que define, na forma da alínea a do inciso Planejamento e Operações da Secretaria· de 
X do art. 155 da ConstitriiÇáo Fedefa/, Segurança Pública: do Distrito Federal, passa 
os produtos semi-elaborados que podem a denominar-se Coordenação de Pla.nejamen-
ser tnbutados pelos EsfadoSe Distrito Fe- · --to de Operações - CPO. 
derlli quando de sua exportação para 0 Art. 29 A divisão de Informações e Contra-
exterior. · hlformaÇõeS.âa-Coordenação de Informações, 

Planejamento e Operações, da Secretaria de 
O Congresso Nacional decreta: Segurança Pública do Distrito Federal passa 
Arl 1 <- É compreendido no campo de in· a denominar-se Centro de Informações, dire-

cídência do imposto sobre operações relativas tamente subordinado ao Secretário de Segu-
à circulação de mercadori_a~ e_sQbre prestação rança Pública, com as mesmas atribuições re-
de serviços de transporte interestadual e inter- gimentais. 
municipal e de comunicação, o prOOuto indus- Art. 3~ As unidades orgânicas atualmente 
trializado "semi-elaborado" destinado ao exte- sobordinada_s à Divisão de Informações e Con-
rior que cumulativamente: tra-Informações íntegrarão o Centro de lnfor-

a) resulte de produto primário sujeito ao mações, mantidas as mesmas atividades, pas-
imposto quando exportado in natr,;ra e desde_ sande a der:t-ominar-se Seção de Inform~ção, 
que de origem animal, vegetal ou mineral, não Seç:ão de Contra-[nforma"ção, SeÇão de_ _Ope---
sofra qualquer processo que lhe modifique rações e Informações e Seçãa de Arquivos -
a composição ou natureza química; Especiais. 

b} não seja próprio para o consumo final, Art. 49 Em conseqüência do disposto nos 
ou que para sua utilização nos fins a que se artigos anteriores, as atua_is funções dos Cru-
destina ainda dependa de operação comple- pos Direção e Assessoramento Superiores e 
mentar de industrialização; Direção e Assistência Intermediárias, da Divi-

c) apresente, desde a primeira fase de sua são de lnforf!lações e Contra-Informações são 
industrialização, nível de agregaÇão de custos mantidas. com as denominações e códigos 
máximo de até cinqüenta por cento; na form~ constante do anexo a esta lei. 

d) alcance preço em cuja composição as Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data 
matérias-primas e produtos intermediários uti- de sua publicação. 
lizados representem mais de oitenta por cento. Art._ 6°. Revogam-se as disposições em 

Parágrafo único. O Poder Executivo Esta-
dual ou do Distrito Federal indicará, através 
de decreto, os produtos semi-elaborados que, 
no respectivo Estado ou no Distrito Federai, 
se enquadrem nos conceito_s _desta lei, ressal
vado o direito do contr~uinte de demonstrar 
que seu produto não se conceitua como semi
elaborado, segundo critério desta lei comple
mentar. 

Art 2e Esta lei entrª ern vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

contrário, 

PARECER l'i' 196, DE 1989 

Da Cóinissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei 
da C8m_ara n? 13, de 1989 (no 772-c, de 
1988. nq origem), (/!.le "cria o Quadro 
Complementar de Oficiais do Exérôto 
(QCO), e dá outras P_rovidênclas~: 

Relator: Senador Moisés Abrão 

A- prOPOsição ora em exame, encaminhada 
_pelo Poder Ext:-c_utivo, nos termos do artlgo 

51, da Constituiçi.o Federal de 1967, com a 
redação atribuída pela Emenda Constitucional 
de 1969, tem por objetivo criar o Quadro 
Complementar de Oficiais do Exército e reg:U
lar a~ atividades, o _recrutamento e as funções 
de SeUs integrantes_. · - · · 

Na Casa de origém fói a mate na aprovada, 
sem alteração pela Plenário, sendo enCami
nhada à revisão do Senado Federal, segundo 
o que dispõe o art. 65, da Constituiçã_o vigente. 

Trata-se da instituição de um Quadro de 
Oficiais a ser integrado por pessoal habilifadO 
em diversas áreas de conhecimento do inte
resse da Força Terrestre,_ dentro de princípios 
de modernização administrativa. 

Mediante rigorosos critérios de scleção e 
de formação passará a compor o contingente 
do ExéfcítO um elenco de especialistas de nível 
superior, que hão de substituir, com melhor 
aproveitamento, os oficiais combatentesJ _yol
tados para a atividade-fim da Corporação. 

A matéria, sob o ·enfoque jurídico-consti
tucional, não merece qualquer reparo, achan
do-se atendidos os preceitos contidos no- art. 
42 da Lei Maior bem como a regra que confer_e 
a privaticidade da iniciativa legislafiva a que: 
alude o item I, do§ 1°, do art. 61, da supra
citada Lei Fundamental. 

No qUe diz respeito ao mérito, é_ inques
tionável a conveniência da criação do Quadro 
Complementar de Oficiais para o Exército Bra
sileiro. 

A evolução tecnológica tem determinado 
uma_ crescente _demanda de recursos huma
nos especializados, Com relação as mais diver· 
sas áreas do conhecimento. Tal fenômeno 
atinge, também, as F~rças Armadas. No ca"so -
da Força Terrestre, inúmeras são as atividades 
de apoio que exigein pessoal especializado 
para o seu desempenho_. 

_A aplicação da informática como instru
mento de aux.t1io à administração é exemplo 
típico das necessidades mencionadas. 
· A utilização de Oficiais formados para o de-- · 

sempenho da atividade-fim da corporação, ou 
seja, combatentes, em serviços auxiliares da 
adminis_tr~ção, constitui medida dispendiosa 
e ilógica que acarr_eta, em_últíma_ª-11álise, dis
torções vocacionais e impede, muitas vezes, 
o alcance dos objetivos de aperfeiçoamento 
profissional. 

As normas contidas no Projeto em tela 
-acham-se em harmonia com ~s diretrizes e 
a sistemática adotada pela legislação pertinen
te na disciplinação do Corpõ de Oficiais do 
Exército. 

Evidenciando-se que a medida reveste-se 
do mais alto interesse e conveniência para 
a instituiçáo e para o País, é inegável a sua 
conveniência. 

À pi-oposição foi apresentada uma emenda 
aditiva, firmada por vários Senadores, com o 
intuito de alterar a redação no art. 11, do Proje· 
to, no sentido de assegurar a--permanência 
no serviço ativo do Exército aos oficiais R/2 
oriundos dos CPOR's, NPOR's e Setviço de 
Saúde que, por ocasião da promulgação da 
nova Constituição (5 de oUtubro-de 1988} en
contravam-se prestando serviço ativo no Ex.ér-
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cito por tempo ininterrupto igual ou superior 
a 5 anos. 

Em sua justificação acenam os ilustres au
tores para a simetria da situação dos militares 
da reserva em atividade com a dos servidores, 
prevista no art. 19 do Ato das Disposfções 
Constitucionais Transitórias. 

No plano legislativo, devemos reconhecer 
que nenhum obstáculo pode ser oposto à 
emenda em questão. 

Não nos parece, entretanto, deva ser ela 
acolhida, sob pena de causar transtornos irre
paráve[s à Instituição, já que, ferindo seu regi
me jurídico, terminaria pol" provOcar distor
ções inaceitáveis na carreira militar. 

A mudança da sistemática vigente acarre
taria uma completa desestruturação nos qua
dros de pessoal do Exército, com reflexos ne
gativos na sua operacionalidade, que não po
de presdndir de uma reserva_ grande e bem 
treinada, sem permitir, contudo, que ela onere 
pesadamente o País. Daí a renovação cons
tante de seus contingentes de reservistas, ap
tos a corresponder, em caso de mobil~ação, 
às exigências do vigor fístco necessário. E de 
resto, modelo adotado por países de maior 
suporte econômico -e financeiro, mas incapa
zes. mesmo assim, de manter uma estrutura _ 
completa e permanente de suas forças arma
das. 

Deve-se louvar a preocupação dos eminen
tes signatários da Emenda, no sentido de que 
benefícios devam ser concedidos aos militares 
temporários que são desincorporados após 
determinados anos de serviço. Comungamos 
do mesmo pettsamento. 

Discordamos apenas sejam eles adquiridos 
através de uma estabilidade dada a·um grupo 
de oficiais que, circunstancialmente, conta
vam com mais de cinco anos de serviço à 
data_ da promulgação da Constituição de 
1988, urna vez qUe ial rnedid.ã implantaria o 
caos administrativo, com o ·repentino fecha
mento de mais de 50% das vagas destinadas 
aos oficiais de carreira. 

Se algo deve ser feito, e sem dúvida deve, 
haverá de ser através de medida alternativa 
que ampare, de forma permanente, todo o 
pessoal temporário do ExércitO e não apenas 
parte dele, ocasionalmente. 

CasO contrário,- seria ensejar ã um -Sem nú
mero de militares não contemplados, a opor
tunidade de ações judiciais reivindicatórias de 
igual beneficio, por certo esquecidos esses, 
como os beneficiados de agora, de que a pror
rogação da sua permanência no Exercito foi 
voluntária e com conhecimento pleno e total 
da sua transitoriedade. 

Pelas razões expostas, opinamos pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n9 13, 
de 1989 e pela rejeição ·da Emenda apresen
tada. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 
1989. - Humberto Lucena, Presidente -
NaborJúnlor-Afuízio Bezerra~Márcio La
cerda _- Severo Gomes ~ SI1Vio_Name -
JamU Haddad- Leite Chaves-- Jtitahy Ma
galhães - Marco Macle/ - Odacir Soares 
-Leopoldo Peres- Afonso Sancho- Lou-

rival Baptista - Leopoldo Peres - Maurício 
Corrê a. - - - ---- -

PARECER 1'1•197, DE 1989 

Da Comissão de ConstitUição, Justíça 
e __ Cidadania, sobre o Projeto de Leí da 

__ Ciimará n• 27189 (1.455-B, de 1989. na 
Casa -de origem), que ''altera a compo
sição e a organização !h terna do Tribunal 

--Regional do Trabalho da 12' Região, cria 
cargos e dá outras providências': 

Relator: Senador Lourjval BaptJ'sta 

Ern !9-T2,ll8, por Oficio de n• STST.GP 
n9 410/88, _o Ministro Presidente do Superior 
Trlbunafdo Trabalho encaminha o Projeto de 
Lei ao Presidente do Congresso Nacional fun
damentãdo no ãrt. 96, inciso TI, alínea a, da 
Constituição Federal, justificaildo a necessi
dade de criação de mais dois cargos de Juiz 
togado e duas funções de Juiz ClaSslsta, pas
sando o total de Juizes de 8 para 12, ensejando 
a criação de mais uma turma para fazer face 
aO Crescente número de proc-essos que so~ 
brem, em grall de recursos, para o exame 
do Plenário e Turma do 12.'1 Tribunal Regional 
do Trabalho, onde somente em 1988, até o 
mês de junho, havi"ám 12 mil processos em 
tràmite.nas JUntaS: de Çoncili.:iç:ão e Julga
mento, _e maiS.de 1,3 mil em grau de recurso 
no Triqunal, quando no ano anterior 20 mil 
processbs c;leritm entrada nas referidas juntas 
e o Tribunal Só conseguiu julgar 2 mil re

-c.ursos. 
Propunha gr!gin!'llmente o citado pr;ojeto, 

além de rru'lis 4 Juízes, a criação de 4 cargos 
de Assessor de Juiz e 2 de Secretário de Tur
ma, ambos do Grupo DAS, respectivamente 
102 e 101. As despesas decorientes da aplica
ção da Lei _em que se tornar, correrão por 
conta das dotações próprias da Justiça do Tra
balho. 

Em 27-12-88, o Presidente do Senado,.nos 
termos do art. 64 da Constituição Federal, 
através do Of. SM. n9 428/88; encaminha a 
matéria ao Pregjdente da Câmara dos Depu
tados para que inicie a tramitação, durante 
a_qual,naquela Casa do Congresso, se avaliou 
propostas de alteração do projeto _original, en
caminhadas pelo Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho, no sentido de se criar mals 
üiTl cargo de Juiz togado, que exercerá a fun
ção de Corregedor Regional, bem como a de 
mais três cargos em Comissão de Assessor, 
sendo um de Assessor de Juiz. 

Tramitado o Projeto na Câmara dos Deputa
dos, onde sofreu algumas alterações relativa
mente à proposta original, foi a matéria apro
vada pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa; da Comissão de Ser
viço Públíco_, pela aprovação com substitutivo; 
e da Comissão de Finanças, pela aprovação, 
com adoç:ão do substitutivo da COmissão de 
Serviço Público. -

No conju"nto geral, foi aprovada a proposta 
inicial com as alterações originárias do TST 
e Tribunal Regional da i?' ~egião, ex_ceto a 
vfnculação de urna das vagas criadas para Juiz 

Corregedor, cuja denominação foi rejeitada do 
texto por voto do_ .dtspo~itivo em separado, 
enquanto no substitutivo aprovado foi incluído 
um artigo, o n9 7 da redação final, que altera 
o art. 24, da Lei n9 7.729, de 16 de janeiro 
de 1989, visando corrigir, conforme justifica
tiva do relator, Conflito de Sede e jurisdição 
envolvendo Municípios. 

Assim se expressou o relator, na Comissão 
de Serviço Público da Câmara: 

"Por outro lado a Lei n9 7.729, de 16-1-89, 
criou inúmeras Juntas de Conciliação e Julga
mento em todas as Regiões de Justiça do 
Trabalho. No inciso 'XY do art 23, porém, ao 
definir a área de jurisdição da Junta da Cidade 
de Mafra, por equívoco, incluiu o Município 
de São Bento do Sul que, por força do disposto 
no caput desse mesmo artigo, será sede de 
wna das doze Juntas criadas no Estado de 
Santa Catarina. 

Para corrigir tal equfvoco, consideramos 
oportuno aproveitar a tramitação nesta Casa, 
do Projeto de Lei n9 1.455(89, tarnbéni- de 
iniciativa do Trlbunal Superior do Trabalho, 
que propõe alteração da composição e organi

. zação do Tribunal Superior do Trabalho, da 
12.-Região, acrescentando o inciso XXI ao art. 
24-dã citada Lei n? 7.729, dispondo que São 
Bento do Sul constituir-se-á em sede de uma 
das Juntas de Conciliação e Julgamento, con
forme eStabelece a lei, e que esse órgão da 
Justiça estenderá sua jurisdição aos Muoid
pios de Campo Alegre e Rio Negrinho." 

Recebida pelo Senado a redação final apro
vada, e distribuída a matéria a este relator em 
15 do corrente, após analisá-la, segundo a 
sfntese supra, conclufmos, à luz dos ditames 
constitucionaiS qUe regem a matéria, pela pro
cedência de sua tramitaÇão legislativa, porque 
atende à exigências quanto à iiikiativa (arl 
96, II a e b; pela competência Legislativa da 
União para estabelecer a organização e com
posição dos Tribunais Regionais do Trabalho 
(art. 113); e por-ser competêndã âo Congres
so NacionaJ dispor sobre a matéria (art. 48, 
IX). 

Por outro lado .o projeto procura observar 
o disposto nos artigos 113 e 115 da Consti
tuição Federal quanto aos aspectos de aproxi
mação de proporcionalidade entre Juízes to
gados e Classistas, bem como a paridade en
tre a representação de trabalhadores e empre
gados. 

O projeto vem suprir uma exigência do Tri
bunal Regional do Trabalho da 12• Região de 
ampliação dos quadros de Juiz em face da 
criação de mais urna Turma, bem como o 
reforço de sua assessoria e secretariado, visan
do atender à crescente demanda verificada 
nos últimos anos, agilizando o julgamento de 
milhares de processos que lhe são submetidos 
em grau de recursos. 

Ante o exposto, voto pela constitucionali
dade, jurididcl_ade e no mérito pela sua apro-
vação. -
· Sala das COmissões,_ 14 de setembro de 
1989. - Cid &!bóia de Carvalho, Presidente 
- Louriva/ Baptista, Relator -Jutahy Maga· 
lhies- FraiJCisco Ro/lemberg- Chagas R o-
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drigues- Caf/os PatroCínio -Jamü Haddad 
-Meia Filho-Mansueto de Lavor- WUson 
Martins - JYey MaranhãQ - Odacir Soares 
-Marco Maciel 

PARECER N• 198, DE 1989 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Resolução 
n? 184, de 1988. que "diSpõe sobre o 
funcionamento do Pecúlio do Senado Fe
deral e dá outras providências·: 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

A análise_ do Projeto de Resolução no 184, 
de 1988, e as reflexões sobre o texto original 
que ele pretende modificar, após consultas 
e discussões com multas participantes do Pe
cúlio do Senado Federal, legftimos proprie
tários do seu acervo e maiores interessados 
no seu sucesso, resultaram no texto de Substi
tutivo que apresentamos a seguir. 

O referido Pecúlio foi criado em boa hora 
nesta Casa, em benefício dos familjares de 
servidores falecidos e tem servido para mino
rar as agruras de multas famílias poi' ele atin
gidas. 

Entretanto, é de todo convenfente que se 
separe dos negócios públicos os negócios pri
vados. Assim, a forma que se ~stá propondo 
elimina a tutela da Comissã_o_ Diretora sobre 
certos aspectos referentes à gestão do Pecúlio, 
uma instituição de caráter eminentemente 
particular e que deve_ ser administrada pelos 
próprios interessados, mas que pode, guarda
das as devidas cautelas, obter da Alta Direção 
da Casa um posicionamento de simpleS ob
servação e colaboração. 

Do mesmo modo, é conveniente facultar-s~ 
a extensão aos aposentados da possibüidade 
de participação no Pecúlio, desde que respei
tada a idade limite de 65 anos para o ingresso ' 
e obedecidàs as condições que vierem a ser 
aprovadas pela Assembléia-Gera] dos Partici
pantes. 

Feitas estas considerações, manifestamo
nos convictos da necessidade da aprovação 
do Projeto de Resolução n" 184, de 1988, nos 
termos do Substitutivo que oferecemos e que, 
temos certeza, receberá dos ilustres membros 
desta Comis~o o indispensável apoio por ser 
constitucional, jurídico, em consonância com 
as disposições regimentais e, no mérito, reco
mendável. 

SUBSTITUTIVO 

Ao Proj'eto de Re$olução nP 184, de 
1988. 

Dê-se ao projeto a seguinte redação: 

'V1Spõe sobre o funcionamento do Pe
cúlio dos Servidores do Senado Federal 
e dá outras providências .. " 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 O Pecúllo_dos_Servidores do Sena

do Federal terá o seu funcionamento regido 
pelos seguintes órgãos: 
1-o Corpo SOcial. ~ons_titUK!o_-pelOS pãiti~ 

cipantes, que compõem a Assembléia Geral, 
a quem compete eleger para mandatos de 

. 2 (dOls) âriOS, Vedãda a reeleição para o perío
do subseqüente, os- membros do Conselho 
Curador, da ComissãO de Administração e do 
Conselhó"Fiscal, mediante votação em escru
tínio geral e secreto; compete, ainda, à Assem
bléia Geral, pela maioria: dos participantes, dis
por sobre a manutenção ou dissolução do 
Pecúlio. sua alteração, forma e condições de 
irigresso de novos associados, alteração ou 
cri~ção de outros beneficias, bem como apro
var qualquer compromisso que implique ânus 
ou variação patrimonial não prevista nas nor
mas e regulamentos pertinentes. 
II-Conselho Curador, composto de 20 

(vinte) membros, a quem compete zelar pelos 
bens e direitos dos participantes do pecúlio, 
pela fiel execução das leis e regulamentos a 
que o Pecúlio está sUbordinado, cumprir e 
fazer cumprir as deliberações da Assembléia 
Geral dos Partidparites, aprovar Planos- Oe 
Aplicação Financeira dos recursos âo Pecúlio; 
apreciar, preliminarr'nente, as propostas de 
aperfefçoamento do PecúJio, bem como as 
Contas a serem submetidas à. Assembléia Ge
ral; 

Ill-Comissão de Administração, compos
ta de Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 
Primeiro-Tesoureiro e SeQui1âo-Tesoureiro, 
incumbida da gestão Administrativa e Finan
ceira do Pecúlio, executando as· decisões da 
Assembléia Geia! e do Conselho -curador; 

IV -:-S:onselho Fiscal, composto de 3 (três) 
membros efetivos e 3 (três).sl.lplentes, a quem 
compete fiscalizar- os Ates da Comissão de 
Administração, zelando pela fiel observância 
das non:nas legais e regUlamentares pertinen
tes; orientar a gestão contábil, segundo os proc
cedimentos normalmente aceitos em contabi
lidade; r~presentar ao Corrselho _ Curac;lor e à 
Assembléia Geral sobre irregUlaridades obser
vadas; examinar e emitir parecer sobre as con
tas, baJancetes parciais e o balanço anual; re
qulsítar informações e documentos conside
rados necessários ao-esCiãrecimento de qual
quer assunto ql.):e lhe for sl,lbmetido ou de 
que tiver conhecimento. 

Parágrafo único. O _Regknento Interno 
aprOVadõ pela Assembléia Géal, definfrá aS~ 
atribuições dos membros_ da Comissão de Ad
ministraÇão. 

Art. 29 O Conselho Curador e o Conselho 
FiScal ~erão Presididos por um de seus mem
J:?ros para esse fim eleitos nas respectivas reu
niões de instalação. 

Art. 3" As normas de funCionamento de 
cada colegiado referido nesta Resolução serão 
estabelecidas no Regimento Interno. 
- Art. 4" A Assembléia Geral poderá ser 
convo_cada, ainda, pelo Conselho Curador, Pe
Jo Conselho Fiscal e por 111 O dos participantes 
·para finalidade determinada. 

Art. 5" O art. 1°, da Resolução n" 12, de 
1985, cOin- a redação dadã pela ResoluÇão 
no 344, de 1986, passa a vigOFar com a seguin
te redação: 

__ -'.:'Art~ 1" I:: criado o Pecúlio dos Servi
dores do Senado Federa! e dos órgãos 
supervisionados com a destinação de 
amparar a família do servidor falecido. 

§ }9 São considerados participantes 
do PecúliO Os ocupantes de cargos, em
pregos e funções dos Quadros de Pes_soal 
do Senado Federal e dos Órgãos Supervi
sionados, partes permanente e suple
mentar; em atividade. na data de adesão. 

§ 29 Os servidores aposentados po
derão participar do Pecúlio nas condições 
propostas pelo Conselho Curador e apro
vadas pela Assembléia Geral dos partici
pantes, obedecido o limite de 65 (ses
senta e dnc-o) anos de idade." 

Art. 69 Poderão ingressar como partici
pantes do Pecúlio os servidores que se ínscre~ 
verem até o dia 31 de dezembro de 1989, 
obedecido o limite de idade de "65 (sessenta 
e cinco) anos- e prazos de carência de 6 (seis) 
meses para casos de falecimento. 

Art. 7" __ A atual Com[ss~o de Administra
ção convocará a As~embléia Geral do Pecúlio 
para, no prazo de 90 (noventa) dias, promover 
a eleição de que trata o inciso I do art. 19 

desta _Resolução. 
Parágrafo único. A administraçaõ do Pe.: 

cúlio, no prazo· de que trata este artigo, será 
exercida pela atual Comissão de Administra
ção. 

Art. 8" Esta Resolução entra ern vigor na 
data de sua publicação. 

Art. go Revogam-se as disposições em 
contrário. 

É o Parecer. 
-Sala das Comissões, 14 de setembro de 

1989. - Od Sabóia áe Qirvalho, Presidente 
- Jutahy Magalhães, Relator - Wilson Mar
tins - Leite Chaves ....: Márcio Lacerda -
CarlOs Patrocihlo -Marco Maciel - Odaclr 
Soares - .Mauricio-Correa - Jamil Haddad 
- Mansueto de Lavor- Meira FUho. 

PARECER N• 199, DE 1989 

Da Comissão de Constituição eJustiÇi!l 
sobre o Processo n" 2, de 1988- Diver
sos, de_iniciativa do Senhor Senador Car
los Chüirel!J; "encaminhando à Presidên
cia -do Senado Fedi!fal,- dOéUãlentação 
de interesse do;Deputado Athos Rodri
gues, Líder do PFL, na Assembléia Legis
lativa do Estaáá dõ Rio Grande do Suf,
sobre a Validade dos atos praticados Com 
base nas Leis nd; 7.974185 e 7.9.76185, 
declaradas inconstitucíonais pelo STF e 
pen_dentes de suspensão par parte do Se
nado, _ex vi do art. 42, inciso Wl da Consti
tuição_ Federar: 

Relator: Senador Wilson Martins 

O projeto em exame decorre de iniciativa 
do eminente Senador Carlos Chiarem que, pe
lo Oficio no 218, de 23 de agosto de 1988, 
encaminhoU à Presi&ncia do Senado Fedei-a! 
documentação de interesse do Deputado 
Athos Rodrigues, Líder do Partido da Frente 
Uberal - PFL na Assembléia Legislativa do 
Estado dó Rio Grande do Sul, "sobre a valida
de dos atas praticados com base nas Leis 
no~ 7.974/85 n" 7.976/85; declaradas iriconsti
tucionais pelo Supremo Tribunal Fedeial e 
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pendentes de suspensão por parte do Senado 
Federal, ex vi do ~rt. 42, inciso VII da Coil.sti
tuição Federal",_ 

À vista da documentação, determinou aPre
sidência do Senado Federal que se subme
tesse o assunto ao exame e deliberação desta 
Comissão, "para o fim "de definir, se for o caso, 
inclusive por via legislativa (como aliás reco
mendam as conclusões de pesquisa da Dr" 
Ana Valderez Ayres Nunes de Alencar, publi
cada na Revista de Informação Legislativa no 
57, de 1978), a competêrlcia do Senado Fede
ral, em face da decisão apontada do Supremo 
Tribunal Federal, especificamente quanto ao 
art. 52, inciso X da Constit~iç:ão vigente". 

A origem do processo remonta ao julga
mento da Representação de Inconstituciona
lidade n\' 1.418-5, promovida pelo Procura
dor-Geral da República perante o Egrégio Su· 
premo Tribunal Federal, alvejando as Leis n..s 
7.974, de 3-1-85; 7.976, de 4-1-85; 8.058, de 
14-11-85; 8.060, de 26-11-85; 8.113, de 
24-12-85; 8.158, de 8,7 -86; 8.166, de 29-8-86; 
8.186, de 17-10-86, art. 3•; e 8.189, de 
23-10-86, arts. 8", 43 e 48, todas do Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Essas chamadas "leis d~ e.fetiva_s:ão", sem 
concurso público, de extra_numerárioS e conw 
tratados, inclusive do Magistério Público-Estaw 
dual, com dez anos de efetivo s~~ço público, 
mereceram a censura do ExCelso Pretória, que 
declarou a sua inconstltucionalfdade em Acórw 
dão datado de 24 de fevereiro de 1988 e publi
cado no Diário daJuSti{a do dia 25 de marÇo 
do mesmo ano, sendo Relator o eminente Miw 
nistro José Néri da Silveira. 

A decisão da mais alta Corte de Justiça do 
Pais alcançou cerca de doze mil servidores 
do Estado do Rio Gt:~nde do Sul, segundo 
notlda O ilustre Deputado Athos Rodrigues. 
Referido parlamentar denuncia, ainda, que 
"embora até a presente data, não tenha sido 
emitida qualquer Resolução do Senado acow 
lhendo ou rejeitando no todp ou em p~rte 
a execução das supracitadas Leis_ _Esta_d_~is 
n~" 7.974/85 e 7.97_6/85, conforme expressa 
disposição constitucional, art 42, VIl, de nossa 
Carta Magna", (0 Exéci.rtivo Estadual) "vem 
baixando decretos .e. procedendo a atas admiw 
nistrativos de toda sorte, suspendendo e redu· 
zindo salários dos servidores então efetivados 
por força daqueles diplomas legais, além de 
submetê-los ao arbítrio da administração pú
blica, no que se r_ef~[~ à possível demissibi
lidade dos _mesmos, aind;;t que sem justa c_au
sa, peculiar ao regime celetista". 

E acrescenta o parlamentar gaúcho: "Entre 
as dúvidas suscitada_s, a_ partir do prefa1ado 
Acórdão do Pretória Excelso, a mais impor
tante refere-se à validade de todos os atas 
de efetivação procedidos pela Administração 
do Estado durante a vigência das Leis Esta
duais n""' 7.974185 e 7976/85; refere-se, à-sua 
desconstit_uição pura e simples, embora te
nham se consumado, consolidado e incorpo
rado à vida fuocional dos milhares de servi· ~ 
dores atingidos pelas mesmas, ferindo direitos 
adquiridos". 

O expediente do Deputado Athos Rodrigues 
esta embasad.o em requerirn~nto subscrito 
pela Dr" Diva Fernandes Mardini, dirigido à 
Presidência do Senado_Feder_al, para que esta 
Cas_á, a ~eor -do art. 42,_ VII, da Constituição 
Federal de 1969 (art. 52, X. da Carta atual): 
"a) decida negativamente_, desacolhendo o 
memoi:áVel Acórdão _9o Egrêgto Supremo Tri
bUilal. Federal ... _deixando, assim, de suspen
der-lhe a eXecução; ou, alternativamente, deci
da pelo desacolhimento parcial do mesmo 
acórdão ... cujos efeitos projetar-sewiam apenas 
a-contar de sua publtcação". 

A questão, c:omo se vê, envolve o controle 
da constitucionalidade das leis, matéria que 
exige perfeita sistematização ·em seu estudo, 
para que dele se possam extrair as conclusões 
que o assuntoJmpõe. 

2. O Controle da Constitucionalidade 
das Leis, ao Longo da História das Cartas 
Políticas Braslleiras 

2.1. A Carta de 1824 

A Constituição Imperial não delegava qual
quer tipo de controle da constituciona1i"ª-de 
das leis a outro Poder que não ao próprio 
Legislativo (art. 15, n. 9.) É prudente reme~ 
morar que o Brasil de en~o vivia sob o influxo 
de idéias européias que não se harmonizavam 
com as doutrinas emanadas dos pensadores 
políticos americanos. O corolário é que aquela 
Carta política não podia albergar o sistema 
de _controle pelo Poder Judiciário, sQbretudo 
pela existência ele um superpoder, o Mode
rador, com preem~nência sobre os demais._ 

2.2. A COnstitUição-Provisória de 1890. 

1. Sistemas de controle: Com o advento da República e a maior difu-
A doutrina aponta ~ existência de dois siste· são dos _ideais americanos, sintetizados numa 

mas de controle da constitucfonaiidade das Carta politica quê, até os dias a,tuaJs, .é invo-
leis: o -controle preventivo e o controle pos~ cada como modelo de concisão, e graças·so~ 
terfor. -- - - - - -. bretudo ao denodo de Rui Barbosa, profundo 

O Controle preventivo, como 0 pr6prto no- conhecedordodireitoedajustiçaameriç~nos, 
me indica, tem por escopo impedir a elabo- foi atribuída ao Supremo Tribunal Federal a 
ração de leis inConstitucionais. Essa função competência recursal; (1) quando s_e ques-_ 
tanto pode Ser entregue a um órgão jurisdi- tionar sobre a validade ou a aplicabilidade de 
dona! quanto a um órgão político. tratados ou leis federais, e a decisão do Tribu

nal do Estado for contra ela; e (:2) quando 
SeNe de exemplo de órgão jurisdicional a se contestar a validade de lei ou atas dos Go

AitaC:orteConstitucionalque,segundononna vemos-dos Estados em face da Constituição 
insculpida na Constituição austríaca, deveria ou das leis federais, e a decisão do Tnbunal 
pronunciarwse sobre a coinpetência constitu- do Estado considerar válidos os atas QU leis 
clonai pai"a legislar sobre determinada maté- impugnados. 
ria Como exemplo de órgão político, cita-se Estava aí lançado o modelo americano de 
o Senado Conservador, na França, instituído controle por via indireta "ou incidental, também 
pela CoriSti.tuição do ano VIII, segundo o prele- conhecida como via de exceção, a qual, por 
danamento de Celso Agrícola Barbi. longo período, reinou absoluta nas constitui-

-- O controle posterior é aquele exercido tanto ções brasileiras. 
por meio de açãÕ direta quanto pela via de Esse princípio constitucional_de controle foi 
exceção. consolidado com o advento do Qe_cr_eto n9 

Pela via da ação direta, ataca-se especifiéa- 848, de 1890, que criou a Justiça Federal. 
ITiénte a inconstitucionalidade c;1a lei, ou seja, ao estabelecer no seu artigo 3~>: ''na guarda 
a ação objetiva obter essa declaração judicial, e aplicação da Constituição e lelS federais, a 
independentemente da existência de qua1quer magistratura federal só intervirá em espécie 
demanda. e por provocação da parte". 

Na singeleza do preceito está perfeitamente 
Pela via de exceção, qualquer d~ partes delineado, em todos _os seus contornos, e vivi-

em litígio invoca em seu prol a inconstitucio- ficado, em todos os se-us mafizes, 0 controle 
nalidade da lei que anima o pretenso direito da conStitucionalidade das leis pela via de ex-
qe ~eu opositor em JuíZo. Pressupõe, então, ceção, eis que condicionado à existência de 
nec_e_s_sari.amente, a existência de um conflito um caso concreto e à provoca_ção _da parte 
judicial onde a inconstitucionalidade não é o interessada. 
pano de fundo, mas, tão-somente, uma preli-
minar_ a ser considerada. 2.3. -- A Capstit"wção de 1891 

Na feliz síntese de CelsO Ribeiro Bastos, •·a A Constituição da República dos Estados 
via de ação tem por condão expelir do sistema Unidos do Brasil, promulgada em 24 de feve-
a lei ou ato inconstitucionais, enquanto a via reiro de 1891, reproduziu, no seu artigo 59, 
d~ exceção ou de defesa limita-se a subtrair § 19

, a e b, os dispositivos da Constituição 
_alguém aos eleitos de uma lei ou ato com Provisória de 1890, pertinentes à atribuição 
o mesmo vicio". · recursal do Supremo Tnbunal Federal e ense-
___ Acentue-se, por oportuno, que, na açáo- di- jadores do controle pela via incidental. 
reta; a manifestação do Poder JUdiciá[iO tem Por outro lado, a Lei no 221, de 1894, ao 
efeito erga omnes, ao passo que, na via de disciplinar a atuação da Justiça Federal, con-
exceção, também chamada d~laração inci- solidando, na prática, o mandamento constitu-
dental de inconstitucionalidade, o efeito é res_-__ do~al, estab~lecia; "os juíZes e_ tribunais não 
trito as partes em litígio e, conseqüentemente, aplícarão aos casos ocorrentes as leis manifes-
a lei não é considerada desfeita. tamente inconstitucionais" (art. 10, § 10), coiTi 
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o que aumentava significativamente o poder 
de controle pelo Poder Judiciário. 

2.4. A Coristituição de 1934 

O diploma constituckmaJ promulgado em 
16 de julho .de 1934 fof pr6diQO -em inovações 
no campo do controle da inconstitucionali~ 
dade das leis. 

Com efeito, foi ele quem intrOdÜZiu a exigên
cia de quorum especial para a declaração de 
inconstitucionalidade (art. 179). Condicionan
do a a dação dessa medida radical à aprovação 
"a maJoria dos membros do tribunal, quis evi
tar o legislador constituinte que uma decla
ração de tamanha magnitude fosse deixada 
ao aivedrio de uma eventual maioria. Essa exi
gência, por sábia, persiste até nossos dias, 

Digno de nota, também, o deferimento de 
competência ao Senado Federal para a sus
pensã.o _ _da execução da lei declarada inconsti
tucional pelo Poder Judiciário (art 91. IV), ain
da que a medida fosse alvo de acerbas crfticas 
pela imprecisão da expresão "Poder Judiciá
rio". Inegável, porém, que, com·a adoção des
sa sistemática, o legislador constituinte aparou 
as arestas entre o Poder Legislativo e o Poder 
Judiciário, conferindo ao poder competente 
para elaborar a lei a tarefa de também excluir 
do universo jurídico aquela que, submetida 
ao crivo do Judiciário, comprovadamente se 
atritasse com o espírito ou a letra da Lei Maior. 

Ainda ao legislador constituinte de 1934 de
ve-se a inclusão, no texto constitudohal, da 
possibilidade de o Poder Judiciário -se mani
festar sobre a inconstitucionalidade de lei esta
dual, para o-efeito de decretação de interven
ção federal (art. 12, § 29), POr provocação do 
Procurador-Geral da República e sob o argu
mento de quebra de algum princípio básico 
estabelecido na Constituição Federal. Ressal
te-se, por oportuno, que a hipótese previa o 
pronunciamento do Supremo Tribunal sobre 
a constitucionalidade da lei que houvesse de
cretado a intervenção e não sobre a inconstitu
cionalidade pura e _simples do ato praticado 
pelo Estado-membro. De qualquer sorte, ain
da que de maneira um tanto esdrúxula, estava 
lançada a semente da intervenção nos Esta
dos pela quebra de prihc:ipios básicos da Fe
deração, que se têansmuda, tambem, numa 
das formas de controle da constitucionalidade 
das leis por uma fonna mista, híbrida, eis que 
não se confunde nem com a via de ação nen;'l' 
com a via de exceção. 

Fmalizando o rol das medidas pertinentes 
ao controle da constitucionalidade das )~is, 
ou com ela de envolta, é de se regisp-ar a 
indusã:o do Mandado de Segurança n~lenco 
dos direitos e garantias individuãfs outorgados 
pela Constituição (art. 113, n" 33). PeJa singe
leza do rito processual, o mandamus passou 
a se constituir, ao lado de outros institutos 
como o habeas corpus {art. 113, n" 23) e a 
ação popular (art. 113, n9 38), meio efkaz.para 
combater a inconstitucionalidade de lei ou ato 
administrativo, sob o pálio da via incidental 
ou de exceção, eis que o nosso sistema jurí
dico -veda a realização do remédio heróico 
contra a lei em tese. 

2.5. A Cqnstitulção de 1937 

Esse diploma manteve o controle_ da consti
tucionalidade das leis, via exceç:ão, ao definir 
a competência do St·~1remo Tribunal Federal 
(art IOr,-m;h e CXCo ...ervou, ainda, a exigên
cia de QUOJ'um quanficado para a competente 
declaração~ (art. 96). 

A mudança mals significativa ocorreu com 
à exclusãO-do mandado de segurança do elen
co dos direitos e garantias individuais, passan
do a constituir um mero instituto processual, 
num retrocesso inominável. Não bastasse es
se rebaixamento na hierarquia legal, acrescen
te-se _que o ·alcance do remédio processual 
foi restringido, sendo yedada a sua prescrição 
contra atQS do_Presidente da Repúbltca, Minis
tros de Estado, Governadores e Interventores 
dos Estados. -

Para culminar o estágio de reversão institu
cional, estabeleceu a carta de 1937 o reexa
me, pelo Parlamento, do texto de lei declarado 
inconstitucional, desde que essa lei, a juízo 
do Presidente da República, fosse considerada 
necessária ao bem-estar do povo ou à promo
ção ou defesa do interesse nacional. A mani
festação de dois terços do Parlamento a favor 
da indativa presidencia1 tinha o condão de 
fazer convivei pãdficamente a ilorma havida 
pelo tribunal como inconstitucional com o tex
to da Lei Maior que ela havia violentado (arl 
96, parágrafo único). 

2.6 A Constítuição de 1945 

Retomando o curso democrático, a Consti
tuição de 1946 revigorou todOs os -princtptos 
insculpidos na Carta de 1934 que, como dito 
ahtenormente, foi a mais abrangente em ter
mos de controle da constitucionalidade das 
leis. Assim, manteve (1) o princípio do controle 
indireto, via exceção (art. 101, m, b e c); (2) 
a exigência do quorum qualificado para a de
claração de inconstitucionalidade pelos tribu
nais_ (art._2QQ); (3)_ a s~pensão da execução 
da lei pelo Senado Federal, após declaração 
definitiva do Supremo Tnbunal Federal (art. 
64); (4) a arguição, pelo Procurador-Geral da 
República, de inconstitucionalidade de lei ou 
ato de governo estadual, para fins de interven
ção (art 79, VII, e parágrafo único do art. 8'), 
ressa1tando-se que, à luz desse texto, o Supre
mo- Tribunal passou a julgar efetivamente a 
inconstitucionalidade da lei ou do ato local 
face à COtlsliiuiç:ão ·para, a partir daí, possi
bilitar a intervenção federal no Estado-mem
bro, cabendo ao Congresso Nacional suspen
der a execução do ato, se tanto bastasse para 
o restabelecimento da nonna1id<)de no Estado 
(art. 13). · · · · 

Sob a égide da Carta de i fi46 foi reentro· 
riizado o mandado de segurança no elenco 
dos direftos e garantias individuafs e, ainda 
sob o império dela (Emenda Constitucional 
n? 16, de 1965), foi crtada a viadireta de ataque 
às leis inconstitucionais (arguição de inconsti
tucionalidade ou simplesmente representa
ção) privativa do Procurador-Geral da Repú
blica, tanto no âmbito federa1 quando no esta
dual, (artigo 2° da EC n916/65), vindo a lume, 
pois, o controle pela via da açâo direta, _ou 

seja, a ação objetivando o exãme da lei em 
tese, independentemente da existência de 
qualquer interesse malferido, de natureza par
ticular, a ser protegido na YJa judicia1. 

Essa mesma Emenda Constitudona1, em 
seu artigo 19, acrescentou o índso XIII ao ªrti
go 124 da Constituição Federa1, ftxando diTe
trizes no sentido de a lei poder estabelecer 
prO'Césso de competência originária do Tribu
nal de Justiça, para declaração de inconstitu
cionalidade de lei ou ato de Município, em 
conflito com a Constituição do Estado. Essa 
inovação, entretanto, não chegou a ser colo
cada em prática, por falta de lei ordinária que 
disciplinasse sua execução. 

2 7. A COrutituição de 1967. 
A Lei Magna outorgada e"l 1967 reprodu

ziU, pratiCamente, todos os dispositivos da Car
ta de 1946 referentes ao controle e parte das 
inovações introduzidas pela Emenda Constitu~ 
cional n" 16, exceto aquela que permitia a criaw 
ção-_de processo, no âmbito estadual, para 
a declaração de inconstitucionalidade de lei 
municipal, em confronto com a Constituição 
Estadual. 

2.8. A Emenda Constitucional n"' ), de 
1969. . 

.As úntcas novidades ali consagradas dizem 
respeito ao uso da representação para o efeito 
de se buscar a interpretação 'da lei federaJ ou 
estãdual (artigo 119, I, "1") e a possibilidade 
de ser decretada a intervenção no Município 
quando "o Tribunal de Just[Ça do Estado der 
provimento à representação formulada pelo 
Chefe do Ministério Público local para asse
gurar a observância dos_ pricípios indicados 
na Constituição estadual, bem como para ob
servar à execução de lei ou de ordem ou deci
são judiciária, limitando-se o decreto do Go
vernador a suspender o ato impugnado, se 
essa medida bastar ao restabelecimento da 
normalidade" (art. 15, § 39, -d. 

3. Do Sistema Constitucional VIgente 
A Constituição de 1988 manteVe _a açãõ-dí~ 

reta de inconstitucionalidade, retirando, entre
tanto, do Procurador-Geral da República a ex~ 
clusividade de legitimidade para sua propo
situra (art. 103); instituiu a declaração de in
constitucionalidade por omissão (art. 103, _§ 
29 ) e estabeleceu a obrigatoriedade da citação 
do Advogado-Geral da União, que defendE:-rá 
o ato ou texto impugnado (art. 103, § 3°) nas 
ações diretas. 

Da análise da evolução do controle da cons
titucionalidade no Brasil decorre que_ a COnSti
tuição Federal albefga o sistema de COritrole 
posterior, exteriorizado sob três formas dis
tintas: 

a) a declaração incidental, ou via de exce
ção, ou, ainda, controle indireto, que é a arma 
constitucional entregue ao cidadão para que 
ele se proteja dos efeitos de uma lei 0t,1 C!-_to 
acoimado de inconstitucionalidade; essa ar- · 
ma, entretanto, somente pode ser brandida 
no curso de urna ação judicial, como matéria 
preliminar, a favor do autor ou a favor do réU. I 
Declarada a inconstitucionalidade, em caráter 
definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal 
compete ao Senado Federal suspender a exe· 
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cução da lei, transformando a eficácia entre 
partes da decisão em eficácia erga omhes(CF, 
art 52, X). O mesmo _cx:orre rios processos 
destinados a alvejar atas concretos da Admi
nistração Pública, tanto na via _do mandado 
de segurança quanto na do habeas corpus 
ou da ação popular, eis que por nenhum des
ses modos se ataca a lei em tese. 

b) Na ação dtreta de declaração de íncons
titudonalidade (CF, art 102, I. a), a manifes
tação do Supremo Tribunal, atingindo a lei 
em tese, independentemente:_~ ~>d._stênciq_ de 
qualquer conflito de interesses, fu_IMina-se de 
plano, com efeito erga omnes, n.ão_careçendo, 
portanto, da manifestação de qualquer outro 
dos Poderes para atingir seu desiderato. 

c) Já na hipótese de argülção de inconstitu
cionalidade, com vista à intervenção federal 
no EstadoRMembro, forma mista de controle. 
a comunicação do julgamento farRse-á ao Pre
sidente da República, para efeito de suspensão 
do ato impugnado, se essa medida se mostrar 
suficiente (CF, art. 36, § 3<>) ou para o efeito 
da decretação da intervenção federal (Cf, art 
34, VII, combinadamente com o -art. 36, III). 

4. Volta ao Processo em Exame 
Como explicitado no relatório, o processo 

em exame decorre de pronunciamento_ do SuR 
premo Tribunal Federal em ação direta de 
inconstitucionalidade de lei (Representação de 
Inconstitucionalidade no 1.418R5RRS). Em 
conseqüência, somente essa forma de con
trole deve ser o alvo de nossa obseNação e 
estudo. Afirmamos, anteriormente, que a deciR 
são do Supremo Tribunal, nessa hipótese, ful· 
mina a lei, com efeito erga omnes, indepen
dentemente de qualquer manifestação do s~R 
nado. 

Nossa assertiva tem fortes raizes na douR 
trina, ~orno se verá. . _ 

Com efeitc;>, preleciona Celso Ribeiro Bastos: 

"Em primeiro lugar, cumpre examinarR 
mos os efeitos do decisório quando este 
se dá pela procedência da ação direta. 
Tal julgamento estende os seus efeitos 
além das partes liti9antes, para atingir a 
própria lei em teSe. E esta qUe é declarada 
incompatível com a Lei Fundamental, de
claração essa dirigida erga omnes, vale 
dizer, contra to_dos os gpssíveis implica
dos na sua incidência." (in "CUrso de Di
reito Constitucional", Saraiva, pág, 81 ). 

Celso Agrícola Barbi, citado por Celso Bas
tos, já ensínava: 

"Se dedarada a inconstitucionalidade, a 
aç:ão terá como resultado a anulação dà 
lei, ato este que, evide.ntemente, prevale
cerá erga omnes, pois a lei deixou de 
ter validade jurídica"(/n "Evolução do 
Controle da Constitucionalidade das 
Leis"). 

Ronaldo PoJetti, após afU'll1ar que "na verda
de, suspender a execução de lei ju1gada in
constitucional por decisão_ defmitiva do SupreR 
mo, nada mais é do que estender erga omnes 
os efeitos de uma decisão judicial lncldenter 

tantum, que alcança originariamente, tão -
somente, as partes ~o processo", adverte: 

"22.2- A competência privada do- Se- -
nado de Ctue estamos tratando existiu an
tes da chamada ação direta de inconstitu
cionalidãde, ~m (jue se examina a lei em 

_ _tese. Daí a justa conçlusão de que a deda
- -~ __ !_!!_çáo de. inconstitucionalidade e~ ação 

direta, mediante representação do Procu- · 
radorRGeral da República, já se reveste 
de _eficácia erga omnes, dispensando-se 

··_a comurlic:ação pelo Tnbunal ao_Senado, 
--~a qUal existe apenas no casO de processo, 
· onde a questão da constitucionalidade foi 
ca_rrea~ mediante exceção." 

E enfatiza: 

"No caso de uma declaração de in
constitucionalidade havia no exame em 
tese de uma lei, a decisão já é erga omi1es, 
sendo de_snecessária a inteNenção do Se
nado para suspender a execução do di
ploma legal, pois a mais alta Corte do 
País já ~ fulminou de nulidade num exa
mé geral e abstrato, Tal prerrogativa, o 
Supremo não divide c:om outro órgão do 
Estado. A declaração, por si só, acarreta_ 
a suspensão da execução da lei e nenhu
ma outra função poderia ter o julgamen
to, senão essa." (ln"Controle da Constitu
cionalidélde das Leis", Forense, págs. 142 
a 144). 

Manoel Antônio Ferreira Filho, adverte: 

"Antes de ingressarmos no eXame do 
assunto" (discrldonariedade ou vincula

-_ção do Senado)_ "queremOS reiterar o 
nosso entendimento de que a comuni
cação do Supremo ao Senado Federal, 
para efeito da suspensão do ato decla
rado inconstitucional, só é exigível'no ca
so de declaração incidental, pois a pro
.núncia feita em ação direta (controle prin
cipal), por revestirRse de eficácia parali
sante_da norma em sentido geral e abstra
to; prescinde da cientificação àquela Casa 
Legislativa" (ín "O Controle Jurisdicional 
da Constitucionalidade das Leis e dos 

-Atas Normativos do Poder Público", Edi-
tora Ur. pág. 138)." 

Regina Maria Macedo Nery Ferrari, em sua 
obra "Efeitos da Declaraçao de Inconstitucio
nalidade", escreveu: 

"Na ação direta de inconstitucionalida
de, os seus efeitos se estendem além das 
partes em litígio, pois o que se está· agora 
analisando é _a lei em si mesmo, desvin
culada de um caso conc:reto. Tal decla
ração .atinge, portanto, a todos os que 
estejam implicados na sua obrigatorie
dade." (Obra citada, Editora Revista dos 
Tribunais, pág. 129). 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em seus _ 
"Coirieiltários à Constituição Brasileira", s·a
raiva, após enumerar _os inconvenientes que 
poc;lem advir de uma decisão que tenha ape
nas efeitos ínter partes, excepcionou: 

"Tais inconvenientes não estão presen
tes no sistema de controle por via de ação, 
hoje previsto no artigo 119, I, 1 (vide infra). 
Mas, por existirem no sfsteffia tradicional 
que está aberto a todos, exige solução." 
(E aponta a suspensão, pelo Senado, da 
execução da lei como essa solução que 
estende erga omnes os efeitos ~ decisãq 
inter partes)." -- -

Ao que se viu, a doutrina é forte no sentido 
de que as decissões proferidas pelo Supremo 
Tribunal na ação direta de inconstitudonlili_· 
dade têm efeito erga omnes. _ . 

No que p-ertine à eficácia dos-átos, a lição 
de Alfredo Buzaid impressiona pela exat1dão. 

"Se toda a doutrina da inconstitudo- · 
nalidade se funda na antinomia entre a 
lei e a Constituição, e se a solus;ão ado
tada se baseia no priryçípio d~ supremacia 
da Constitui~ã.o __ s_o_b_te__a_lei ordinária, atri
bui a esta uma eficácia transitória, Em
quanto não fulminada pela sentença judi
cial, equivale a negar durante esse tempo 
a autoridade da COilstitUição." (ín "Da 
Ação Direta da D~ç_la_raçã_o cle_II)ç_onstitu
cionalidade do Direito Brasileiro", Sarai
va). 

Sobre o assunto, pontifica Manoel Antônio 
Teixeira Filho, depois de rechaçar as lições 
de Kelsen e Calamandrei, haurida-s no sistema 
constitucional europeu, que consagra a teoria 
do ato anulável, quando em discordância com 
a Constituição: 

"No plano do~ direito positivo brasileiro, 
e da doutrina correspondente, no entanto, 
qualquer norma infraconstitucional que 
contravenha a letra ou o espírito da Lei 
Maior é fulminada de nula; como tal ela 
não existiu, do ponto-de-vista de sua efi
cácia o decurso do tempo, demais disso, 
não tem o condão de convalidá-la, de 
expungir-lhe a etva de inconstitucionali
dade. 

Poletti, arrimado em Rui B~_rbosa, Miguel 
Reale e Frandsco CampOs, dentre outros lu
minares, afirma: 

- "A doutrinã cláS-sica suStenta, como já 
salientado e.m linhas anteriores, que a lei 
inccinstitucional t1ãa é lei," não obr.ã a. nin
guém." 

A inconstitucionalidade alcançou a 
"Jei" desde -õ-na-SCedourá. Na expressão 
veemente de Alfredo Buzaid: "A eiva_ de 
inconstitucionalidade a ating~r no berço, 
fere-a qb inüio.Ela não chegou a vi_ver. 
Nasceu mo~. Não teve, pois, nenhum 
único momento de validade." 

..... ~-~~~;~·o;;~ci~:·~ã~-;~·p;cr;rt;·r;i~~ 
em decisão constitutiva, senão em dela
cratória, com efeito ex tunc" (obra citada, 
págs. I 09/111 ). 

Regina Ferr"ari conceitua: 

"Lei nula seria aquela que, contiária 
à Constifuíção, e é desde o início e a deci-
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são que decreta sua inconstitucionalida
de nada mais faz que comprovar tal vício, 
porque a lei sempre foi nula e, portanto, 
não pode gerar efeitos, pois o que é nulo 
não pode gerar direitos; dessa fOrma, os 
efeitos da decisão devem operar retroati
vamente (ex tunc)- sistema tradicional 
americano." 

E, na esteira dessa corrente, inclui Alfredo 
Buzaid, Accioly Filho, Oswaldo Aninhã Ban
deira de Mello, José Celso de Mello Filho, Caio 
TácitO e Francisco CampoS. 

Cumpre destacar que outro não ê o entendi
mento do Calenda Supremo Tribunal Federal 
(RTJ 821791, dentre outros julgadOs), no que 
era secundado pelo Egrégio Tribunal Federal 
de Recursos, que assentou: 

"Os efeitos da declaração de Inconsti
tucionalidade são ex tunc, retroagindo, 
pois, até o nascimento do dispositivo legal 
acoimado daquele vício; por isso, a revo
gação-da lei não impede seja decretada 
a sua inconstitudonalidade (TFR -- Ple-
no, RTFR 129175). · 

Outro aspecto digno de exame é a discricio
nariedade ou a vinculação do Senado Federal 
à decisão do Supremo"Tribunal Federal. Sobre 
o assunto, assim se manifestou o eminente 
Ministro Thompson Flores, quando do julga
mento da Representação n9 933 - RJ: 

"Recebendo a comunicação, em caso 
como o dos autos, creio que não tem 
o órgão legislativo outra alternativa do 
que cumrir o decisório. Quando muito, 
creio, poderá perquirir se foi tomado com 
o quorum imposto pela Carta Maior. 

Não poderá revê-lo, sob qualquer outro 
pretexto. É que a declaração de inconsti· 
tucionalidade reservada ficou, absoluta e 
privativamente, à Ma"Qna Corte nãO repar
tindo essa prerrogativa com Poder outro 
qualquer. 

Pensam alguns que poderá examinar 
da conveniência ou oportunidade da sus
pensão da lei ou do decreto, apreciando 
o aspecto meramente político. 

Assim não considero, pois, admitir-se 
o poder de revisão é abrir oportunidade 
a conflito entre os Poderes, como, lamen
tavelmente, já sucedera, e o obsta o julga
mento do RMS 16.519 (R.T .J. 38/569), 
mas que a Constituição quis, a toda evi
dência, prevenir. É _o Que decorre, dara
mente, do citado art. ] 19, I, 1." 

Manoel Antônio Teixeira -Pilho ideiltifiCa três 
correntes respeitáveis, dentre -os juristas que 
se debruçaram sobre o terna. Assim, Alfredo 
Buzaid, Lócio Bittencourt e Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho sustentam a obrigatoriedade de 
ser decretada a suspensão pelo Senado (ativi
dade vinculada); Aliomar Baleeiro, Castro Nu
nes e. Josapht Marinho sustentam a discricio
nariedade do órgão Legislativo; finalmente, 
Celso Ribeiro Bastos, Paulo Brossa:rd e Pedro 
Chaves integram o grupo concfliador, que sus~ 
tenta a possibilidade de o Senado recusar-se 
a expedir o ato de suspensão ·da exeCução 

de norma legal ou ato normativo do Poder 
Público por descumprimento dos requjsitos 
constitucicinãis- presentes esteS, adVerte Ma
no_el_ Teixeira .F'Ubo, sustentam ·a obrigatorie
dade da declaração (não se deve olividar que 
o autor só vislumbra aplicação do artigo cons
titucional às declarações produzidas na via de 
defesa.) 

Poletti assevera-que OS Senado compet~ âe
tidfr sobre a conveniência e oportunidade de 
suspender a execução da lei E aduz; 

~ "-- ... - ~ . -~ 

~.-.Nãõ-hã.V:eCiã,de resto, nesta decisão 
senatorial, qualquer diminuição no pres-
tígio e na importância do Supremo T ribu
nal, como guardião máximo da Consti
tuição, até porqiJe a decisão pode repe
tir-se numa ação direta e, conse.qüente
menfe-, diSPensável a intervenção do Se
nado.:· 

Invoca em prol de seu escólio, o pensa
mento de Mário Guimarães, que sustenta po· 
der o Senado deixar de ordenar a suspensão 
de_execução, _caso nãb concorde com o aresto 
ou prefira aguardar reiterações; conjura a lição 
de Josaphat Marinho, que entende possa o 
Senado omitir-se ou decidir sobre a oportu
nidade; e, finalmente, evoca o prelecionamen
to de Aliomar Baleeiro, argumentando com 
a superfluidade da disposição constitucional 
que convertesse o Senado em porteiro dos 
auditórios para solenizar a decisão do Supre
mo. 

Lembrou ainda o eminente professor a pe
culiaridade de não haver sanção para o ato 
emissivo do Senado. 

Regina Ferrari, no capítulo destinado ao es
tudo da via de defesa, após discorrer sobre 
o posídonarhento doutrinário de Alfredo Bu
zãid, Celso Ribelro Bastos, Lúcio Bittencourt 
e A1iomar Baleeiro; a quem coloca na compa
nfií8 de-Vítor Nunes Leal, anota: 

"Assim, o Sen<;l:do só pode manifes
tar-se suspendendo a execução de uma 
lei ou decreto em decorrência de sua in
validade, havendo decisão do Supremo 
neste Sentido, observando os limites im
postos por ela, não podendo alterá-la, res
trfng_i-la gu ampliá-la. Contudo, não há 
tempo determinado para tal pronuncia
mento." 

Celso Ribeiro Bastos também acentua a 
existência de correntes conflitantes, preferindo 
situar-se entre os que perfllham entendimento 
intermediário. Com efei~o, pªr~ ele, '"a mais 
-cóiTeta_s.olução nos parece ser aquela que 
atribui significado ao papel do Senado, sendo 
este, contudo, meramente formar', embora 
seja _atividade vinculada, o que impede a ino
cor:r_êncla__de _sua manifestação (obra citada, 
pág. 85). 

como parte deste estudo, vale encastoar 
o posicionamento do STF traduzido na se
guinte ementa: "Resolução do Senado Fede
ral, suspensiva da execução de norma legal 
cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo 
Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionali
dade de segunda resolução daquele órgão !e-

gislatório, para interpretar a decisão judicial, 
modíficaildo-lhe o sentido ou re_sti_ngindo os 
efeitos". (MS 16 512, ReJ. Min. OSwaido Tri
gueiro, in RTJ, vol. 38, pág. 5). 

E como fecho de nossas observações, cum-
, pre assinalar que Theotônio Negrão, em nota -

ao artigo 175 do Regimento Interno do Supre
mo Tribunal Federal, acentuou: 

"No proÇ_e:_s_so administrativo nQ 
4.477172, o STF, interpretando o art. 
42-Vlll da CF, entendeu que a comuni
caçaoao Presidente do Senado deverá 
ser feita sempre que, em caso Cbhcreto, 
o STF declarar a inconstitucionalidade 
não só da lei ou decreto, como também 
de ato normativo. Entendeu mais que, 
há hipótese de ação direta para decla
raç.?.o de inconstitucionalidade (represen
tação do Procurador-Geral da República 
- CF, 119,"1, 1), tal comunicação ao Se
nado não é necessá_ria, pois a· decisão 
proferida pelo STF, declarando a incons
titudonalidade, encerra em si mesma o 
efeito de excluir a eficácia da lei ou ato 
normativo. Neste caso, bastará a comuni
cação-do art. 354 do RISTF (DJU 16.5. 77, 
p.3.123)". {iil "'Código de Processo Civil 
e Legislação Processual em Vigor", RT 
Legislação.) 

Ronaldo Poletti incrusta na sua obra o des
pacho do saudoso Ministro Rodrigues Alch

_min no processó n" 4.477 n2, já referéhclado, 
do qual extraímos o seguinte excerto: 

"No caso de representação por incons
titucionalidade, porém, o julgamento se 

_-_refere à lei ou ato normativo, em tese, 
e a decisão qr..le os tem como inconsti
tudonal encerra, em si mesma, o efeito 
de exduir-lhes a eficácia." 

Reportando-se à oriQem de tal.processo ad
ministrativo, ilustra a_ Dr" Regina Ferrari: 

··Entretanto, o Supremo, durante muito 
tempo, enviou ao Senado as decls~es 
proferidas em representações, para que 
o mesmo exercesse sua competência pri
vativa prevista coriStitucionalmente no art. 
42, Vil, o que- suscitou, por diversas vezes, 
consultas ao Supremo· Tribunal F"cderal 
no sentido de que fosse esdarecida a sua 
participação nó processo de via de ação 
díreta, como pode mos verificar atravé.:; 
do Offcio n" G. 273167, de 22-11-67, do 
Senado, o qual se refere a equívoco da 
Presidência do Supremo Tribunal no en
vio das decisões daquela Corte para os 
fins do citado artigo, o que foi feito através 
do Oficio n~ 1 7/P/MC de 21-8-67": (obra 
citada, pág. 130). 

5. Conclusões 
Primeira: 
Como o artigo_ ~2. VIl, da Constituição de 

1969, ostentava a mesma redaç_âo do artigo 
52.-X. da Carta atual, verifica-se que a consulta 
de agora já foi respondida pelo próprio Supre
mo Tribunal Federal. 

Além do mais, desprezado o aspecto de 
acerto ou erronia da manifestação do Excelso 
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Pretória, seria inválida qualquer solução que 
a Comissão de Constituição e Justiça do S~na
do pudesse querer adotar, a nível infraconsti
tucional, para modificar a orientação até agora 
seguida, sobretudo se se buscasse "interpretar 
a decisão judicial, modificando-lhe o sentido 
ou restringirido os efeitos", como quero parla
mentar gaúcho. Tal proceder estaria vedado, 
a uma, por ser o Supremo o guardião da Cons
tituição (art. 102 da CF) e, cOnseqüentemente, 
seu sumo intérprete; a duas, por já haver aque
le sodallcio reprimido tal conduta ero_Acórdão 
proferido no Mandado de Segurança n~ 
16.512, retrotranscrito. 

Segunda: 
A ação direta de inconstitucionalidade obje

tiva expelir do sistema jurídico a lei ou ato 
inconstitucional Em se tratando de uma deci
são ln abstrato, tem efeito erga omn_es. Diante 
do ·Direito Positivo brasileiro, que considera 
nula a lei que conflita cOm o ordenamento 
constitucional, a declaração do Supremo T rt
bunal retroage ao nascimento da lei ou do 
ato (efeito extunc). Assjm, declarada natimorta 
pela mais alta Corte de Justiça do Pais, despi
cienda a suspensão da eficácia da lei pelo 
Senado Federal. 

Terceira: 
A via de exceção ou_ ãe d~.es{'. objetiva sub

trair alguém aos e(eitos de J.tma_ lei ou ato 
eivados de inconstitucionalidade. Reconheci
do esse vicio pelo SupremOTribunal, em deci
são definitiva e com trânsito em julgado, os 
efeitos da declaração estão limitados às partes 
litigantes. É o chamado julgamento in con
creto. Para que a lei seja excluída do universQ · 
juridiccr,-é" necessário que o Senado Federal 
suspenda sua execução, atribuindo efeito erga 
omnes a uma decisão inter partes. Provocado 
pelo Supremo Tnbunal, não pode o Senado 
esquivar-se de suspender a execução da lei 
impugnada; entretanto, não lhe sendo assina
lado qualquer praro·ou estabelecida qualquer 
sanção pela demora em fazê-lo~ depreende-se 
que o legislador constituinte deferiu ao órgão 
Legislativo uma certa dose de discricionarie
dade, limitada à oportunidade em que deva 
exercer seu mister. Cumpre ressaltar que ao 
Senado não é permitido rever o julgado, alte
rando-o, restringindo-o ou amplíando-o. 

Quarta: 
No caso ensejador do proceSso em exa~e. 

o venerando Acórdão do_ Supremo- foi profe
rido em processo de representação de incons
titucionalidade, isto é, na chamada vi'a direta, 
o que afasta a atuação do Senado. 

As dúvidas que ele fora chamado a espancar 
estão dirimidas no próprio declsum. 

Diz a ementa do aresto: 

"6. EfeitoS de normas inconstitucio
nais, até a declaração de invalidade, pelo 
Poder Judiciário. Na ação direta de in
constitucionalidade, examinam-se as leis 
impugnadas, apenas, em seus conteú
dos, no sistema normativo que definem 
e nos efeitos -delas decorrentes, de forma 
abstrata, em face de preceitos da Consti
tuição Federal, não cabendo, assim, em 

principio, ao Supremo Tribuna1 Federal, 
no âmbito estrito_ desse processo, con
frontar ou considerar, em sua individua
lidade concreta, casos,_situações ou efei
tos particulares, porventura resultantes da 
~pl!cação das leis objeto da representa
ção, até a data d0)ul9amerlto." 

-_Entretanto, no corpo de seu voto, escl~rece 
o eminente Ministro Néri da Silveira: 

"Dessa maneira, reconhecida a incons
titucionalidade do artigo 1 o, das Leis n~ 
s?.974 e 7.976, pela impossibilidade, em 
faté.-doart. 97, § 1 "• da CoOsütuição Fede
taJ;de con<:éder a efetivação nele prevista, 
Conseqüência será ter como inválidas to
das as normas que compõen:t o sistema 
de outorga dessa situação, vale dizer, da 
investidura em cargo de provimento efeti
vo, sem prévio-concurso público dos des
tina_tários dos diplomas em menção. 

- -Além disso, inconstitucionais as normas 
antes aludidas, das Leis no 7.974 e 7.9,76, 

___ de 1985, dai resulta insubsistente ou: in
viável a efetivação assegurada, porque ju
ridicamente lmpossivel, e, pois, também 
ex_ vi jun's, insuscetfvel de gerar efeitos 
a manifel?tação de vontade no sentido. da 

- investidura, em cargo de provimento efe--
tivo correspondente às funções desem
p-enhadas, pelos destinatários das regras 
em exame, e, ainda, por via de incindLvel 

. conseqüência, incabíveis ou insubsisten-
. tes, de igual modo, as rescisões concomi
tantes dos contratos de_trabalho e adis
pensa simultânea das funções de extfa
numerários, eis que, declarada inconsti- _ 
tudonal a norma correspondente, torna
se sem validade jurídica a única causa 
eficiente do pedido de dispensa ou da 
rescisão do contrato de trabalho, que era 

· ã:hórticãção, em caráter efetivo, sem con
curSo público, liberalizada nas leis agora 
tidas por inválidas." 

AsSiin, se o Poder Executivo local exorbitou 
doS lindes do julgado, a via judicial está aberta 
para que os prejudicados vejam-no cumprido 
i::om exatldão, ante a diretriz tr.;'lça_9a pela Corte 
SupreiTia. --

Sala das Comissões, 14 de setembro de 
1989.- Od.Sab6ia de Carvlllho, Presidente 
- Wilson Martins, Relator - Jutahy Maga
lhães- FranciscO Rollemberg- ChagasRo
drigues- J11ansueto de Lavor- Melra Filho 
-Carlos Patrocfnio- Ney Maranhão~Oda
cir Soares- Marco Maciel 

O SR: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-..:..:... Do_ Expediente lido, constam os Projetas 
de Decreto Legislativo n<>s 36 e 37, de 1989, 
terão tramitação com o prazo determinado 
de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 
223, § 19, do Constituição, combinado_ com 
o art. 375, do Regimento Interno. (Pausa) 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 11 Secretário. 

São lidos Os- Seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 279, DE 1989 

Altera osartigos32 e 34 da Lein9 6.697, 
de 1 O de outubro de _1979, que institui 
o Código de Menores, dando-lhe nova 
redação na conformídade da Constitui
ção Federal em seu Capltulo V1l; artigos 
226. § 3?, -e227, caput. 

O Congfesso Nadonal decreta: 
Art. I' OS artigos 32 e 34 da Lei n• 6.697, 

de 10 de outubro de 1979, passam a ter a 
seguinte: redação: 

-.. Art 32. Somente Pc;aerão requerer 
adoção plêna casais cujo matrimônio OU 
união está~ ~nha mais de cinco anos 
e dós qúcl.is pelo menÓs unl dos cônjuges 
ou um dos coriC:Ubinos. tenha mais Qe 
trinta aliaS de idade. __ . 

Parágrafo único. ComproVadas a esta
bilidade conjugal ou a uli.ião -eStável e a 
esten1ida_de: _de _um dos cônjuges ou de 
· ~ dôs· concubinas, será disperisado o 
-prazo." · -

"Art. 34. Aos cônjuges separados ju
didalinénte, aos concubinas de unÜlo es
tável separados por dissolução de socie
dade de-raro;- havendo começado o· está
gio de coriVivênda de tr:ês anos na __ ConS
tânda da 'sOciedade, é lkito _requererem 
aéloçãO" Plena; se âCcifâã:rerri s06ie a 
guarda do menor homologada esta por 
sentenç~ judic!al." 

Art. 2? Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
Art 3° ReVogam-se as disposições em ·con-
trário. 

Justlllcação 

O presente projeto de lei visa a revisão do 
Código de. f"enores em- vigor, atualizando-o 
na conformidade da respectiva proteção do 
Estado não olvidada pelo legislador consti
tuinte._ 

O art.- 226, considerando a fammç. coroo 
base da sociedade, em set,t parágrafo 39, cui
dou de regularizar - pelo menos a nível de 
emprestar e:_special proteç:ão do Est?lc;lo às fa
trúlias de fato, cuja proliferação escapa ao con
trole técnico~ político do LegisJativo e do Judi
ciário - ás_ uniões concubinárias que consti
tuíam Sério entrave à estabilidade familiar, 
principalmente no que se refere aos_ menores, 
não somente aos filhos até então ilegítimos, 
mas também àqueles que se podem adotar. 

O assunto de que trata a presente propo
sição, por imposição do arl 227, caput. que 
condena a discriminação da criança e do ado
lescente, tem por escopo permitir que, o ho
mem e a_ mulher, não casados entre si e em 
regime de união estáve1, possam também a 
exemplo do casal unido pelo matrimónio, 
após o convívio de cinco anos, requerer ado
ção plena nas condições dos artigos que ora 
se pretende alterar. 

Desnecessário afrrmar que tal atteraçãQ, 
oportuna e lógica, encontra no seio da socie
dade e do Poder Judiciário de to·do o Paí's 
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as mais dignas louvações, de vez que a Carta 
Magna, acenando de alentos e expectativas, 
tentou erradicar, ao máximo possível, toda a 
gama de desajustes sociaís oriundos das 
uniões instáveis entre o homem e a mulher, 
até então c:om efeitos plenamente negativos. 

Assim sendo, tendo em vtsta a solidez do 
acervo de leis que constitui nOsso admirável 
ordenamento jurídfco, máxime o Código de 
Menores "uti retro': propõe-se, simplesmente, 
acrescentar aos artigos 32 e 34, a inovação 
c:onstitucfonal que se refere à "união estável", 
reconhecida como entidade familiar, para 
conferir-se ao homem e à mulher, em regime 
de concubinato, com vida em comum há mais 
de cinco_ anos, também o direito de reque
rerem adoção plena, devendo ter um deles 
mais de trinta anos de idade. 

Em suma, estendem~se os efeitos-dos arti~ 
gos 32 e 34 dã:I.ei n" 6.697 suSo menCionada, 
também aos concubinas, isto é, ao homem 
e à mulher, não casados entre si, e em regime 
da união estável há mais de cinco anos. 

Finalmente, sanando impropriedades legis~ 
lativas, além de desburocratizar o processo 
de adoção e, Jpsa facto, gerando enormes be~ 
nefidos sociais, espera~se aprovação unânime 
pelos nobres Pares deste projeto de_lei, o que 
não significa a solução mágica para todos os 
percalços da área, mas representa um grande 
passo na conquista constitucional dos direitos 
sociais. 

Sala das SesSôes, 18 de setembro de 1989. 
-Senador Márcio Lacerda 

(À Comissão Temporária i:{ue estUda 
o Código de Menores.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 280, DE 1989 

Autoriza a Gniversldade FederBI de 
Rondônia a estender suas Gníversidades 
de Ensino Superior aos Municfpios de 
Ouro Preto do Oeste, .Ariquemes e Ji-Pa~ 
raná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 11 A Universidade Federal de Rondô

nia buscando descentralizar suas atividades 
educacionais, na conformidade--do-Cflsp-osto 
no parágrafo únlco, _do art. 60, do Ato das 
Disposições Constitucionais Trahsitórías, des~ 
centralizará suas atividades de ensino superior. 

§ 1~ A Universidade Federal de Rondônia 
fica autorizada a ampliar suas atividades de 
ensino superior estendendo-as aos ~unicípios _ 
de Ouro Preto do Oeste, Ariquemes e Ji-Pa
raná. 

§ 29 As unidades de ensino a serem cria
das vincular~se-ão à Universidade no que con~ 
ceme à ·adminlslração financeira, patrimonial 
e organização didático-científica, pesquisa e 
extensão, assim comb à prestação de contas 
dos recursos recebidos. 

Art 2g As unidades de ensino serão insta
ladas conforme tributação orçamentária espe
cífica. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 
Ouro Pfetõ ao Oeste, Ariquemes eJi~Pãraná 

situam-se dentre os principaJs municípiõs do 
Estàdo de Rondônia cujas populações, pelos 
dados do IBGE de 31/12/88 _SOmavam, res~ 
pectivamente, 60.285, 79.117 e 82~11 habi~ 
tanteS. --

A maioria dessas comunidades, voltadas 
para atividades agrícolas é constituída por jo
vens ávldos por ascenderem na escala social 
por melo do ensino superior. 

Distantes da Capital, a única maneira atual 
de satisfazer a aspiração ·de todos -é interiori~ 
zando as atividades universitárias por meio da 
Universidade de Rondônia (Unir). 

São apreciáveis as potencialidades de Ron
dônia, Estado jovem que somenle alcançará 
o grau de desenvolvimento ideal investindo 
em sua juventude e esta somente atingirá a 
plenitude de suas energias por meio do estudo_ 
e da pesquisa, evitando que o Estado se obri
gue a importar técnicos -e inteligê-ncias para 
atehder ao mercado de trabalho sôfrego por 
força juvenil. 

Aç!emais, a descentralização das abVidades 
de ensino superior, esteridendo a cidades de 
grande potencial econômico, social e popula· 
dona! é um mandamento constltucional. 

Salá das Sessões, 18 de setembro de 1989. 
-Sénador O/avo Pín:s. 

(À ComiSsão de Educação - compe-
-=~?ência tf:fip_in_á_tf_!tf~-J · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 281, DE 1989 

- Dispõe sobre b IeriJumiraçJO dÕ servi
ço extraordinário nos CêiSOS que esped~ 

--fica. 
O Cóii_Qrésso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Na_s atividades consideradas peno

sas, insalubres ou perigosas a remuneraç:ào 
do serviço extraordinário de que trata o inciso 
XVl dO artigo 7"' da Constltuição Federal sefá 
superior, no mínfmo, cem por cento à do turno 
de trabalho ordinário. 

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Constitulção Federal oo Capítulo dos Di· 
reitç~_Scidais COritempla oS direitos dos traba
lhadores urbanos e rurais dentre eles a remu
neiãção mínima _do serviço extraordinário. 

A legislação trabalhista prevê a remunera
ção adicional do trabalho insalubre e perigoso 
considerado o s_eu grau. 

Ao _estabelecer a remuneração mínima por 
serviço extraordinário a Constituição faculta 
ao legislador ordinário distinguir a retribuição 
pecuniária nas condições de trabalho que es
pecifica. 

Esta é a prf:iEmção deste projeto que ora · 
submetemo_s_ à apreciação do Congresso Na
d0i1al. 

Sala das Sessões, J 8 de setembro _de 1989. 
-Senador Iram Saraiva. 

(À Coiniss"no de Assuntbs SoCiais
cpmpetência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Os projetas lidos são publicados e reme~ 
tidos às comissões competentes. 

0-SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 1? Secretário. -

São lidos os seguintes 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSntUIÇÃO, 

JUSTIÇA E ODAflANIA 
OF. n' 052189-CCJ 

_ Brasília, 14_ de setembro de 1989 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 3" do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Ex" que esta C"om[sSão 
aprovou o PLSn~ 146, de 1989, qÜe "sÚprirrÍe 
dispositivo da Lei n? 6.515., de -2"6 ae dez_embrO 
de 1977 e altera outros da mesma lei", na 
reunião desta data, por unanimidade._ _ _ 

Na oportunidade renovo a V. Ex" meus pro
testos de _elevada estima e c;onslderaçã(). -
Sena:d?r _ad Sabói'! de Carvalho, Priisidente. 

OF. n' 054/89-CCJ 
Brasília, 14 de setembro de_1989 

Senhor Presidente,~ _ ~ _ 
Nos termos regimentais, comunico a V. EX" 

que esta Comissão aprovou o PLS n~ 021, 
de 1988, que "inclui.o_ "cacau em pó" na me
renda escolar, nas unidades militares e nos 
programas sociais da União", na reunião desta 
data, por unanimidade. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus pro
test~~ __ de elevada estima e consideração. -
Sénador Gd Sabóia de Carvalho, PreSidente. 

OF: n• 055/89-CCJ 
Brasília, -14 de setembro de_1989 

Senhor Presidente, · -
Nos termos regimentais! comunico a V. ~ 

que esta Comfssao rejeitou o PLS n<:> 127, de--
1989, que "dispõe sobre a propaganda eleito
ral gratuita em 1989, e dá outras providên
cias", por unanimidade, na reunião desta data. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus pro
testos de elevada estima e Cs>nsideração. -
Senador Gd Sabóia de Catvalho, Presidente. 

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com referência ao expediente que acaba 
de ser lido, a presidência comunica ao plenário 
que, nos termos do art. 91, §§ 3Q a 6<:>do Regi
mento Interno, depois de publicada a decisão 
da ComiSslio no Diário do Congresso Nado~ 
nal, abrir-se~á o prazo de 72 horas para inter
posição de recurso, por um décimo da com
posição da Casa, para que os Projetas de Lei 
do Senado n~ 21, de 1988, 127 e 146, de 
1989, sejam apreciados pelo plenário. 

'?>gotado este prazo sem a interposição de 
recurso, os Projetas de Lei do Senado nQ' 21, 
de 1988, e 146, de 1989, serão remetidos 
à Câmara -doS Deputados, e o de n~ _127, de 
1989, ao arquivo. (Pausa) 
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Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO I'!• 487, DE 1989 

Tendo em vista que os Projetas de Lei do 
Senado n~ 125 e 233, de 1989, em curso
nesta Casa, regulam a mesma matéria reque
remos, consoantes o artigo 258, combinado 
com o artigo 92, ambos do Regimento Interno 
do Senado Federal, tramitação em conjunto 
para as citadas proposições. 

Justificação 

Haja vista os inúmeros trabalhos que figu
ram na pauta do Legislativo, o requerimento 
que ora apresentamos tem por escopo per
mitir economla processual. 

Não obstante a matéria esteja magistral
mente tratada nos dois projetas de lei mendo
nados, cumpre obedecer ao imperativo da ce
leridade legislativa, que a própria conjuntura 
política do País está a sugerir. 

Destaque-se, também, que a Comissão de 
Relações Exterlores e Defesa Nacional possui 
competência para realizar a apreciação terrrii
nativa das proposições em causa e que, além 
disso, a ela incumbe, conforme o disposto 
no artigo 92 do Regimento Interno, decidir 
sobre formalidades e ritos inerentes a essas 
matérias cometidas a sua esfera de atribui-
ções. 

Em suma, considerados os pressupostos 
de competência e as razões que implicam eco-
nomia processual, solicitamos aprovação para 
este requerimento, formu1ado, data máxima 
venia, com o único prop6sito de conferir, rea
cionalmente, maior agilidade ao_ processo le
gislativo. 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 
1989. - Senad_ores Nabor Júnior. Leopoldo_ 
Peres, Afonso Sancho, Odacir Soares, Moises 
Abrão, Marco Madel, A/uízfo Bezerra, Hum
berto Lucena, Jutahy Magalhães, Márcio La
cerda, Severo Gomes, Silvio_N_ame, Jamil_Had
dad. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lido será incluído na Or
dem do Dia, nos termos do art 255, inciso 
n, n9 8 do Regimento Interno. (Pausa) Sobre 
a mesa. comunicação que será lida pelo Sr. 
17 Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 18 de setembro de 1989 
Senhor Presidente, 
ComUnico a V. ~ a indicação do Senador 

Teotônio Vilela Filho para membro da Comis
são Mista de Orçamento, em substituição ao 
Senador José Richa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex" meus protestos de consideração e elevado 
apreço.- Senador Fernando Henrique Car
doso, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Será feita a substituição solicitada. (Pausa) 

A Presidência recebeu do Governador do 
Estado de São Paulo o Ofício n9 $125, de I 989 

(n>? 37/89, na origein), sOlicitando a retificação 
da Resolução n9 27, de 1989, que autorizou 
aquele Estado a contratar operação de crédito 
externo-no Valor de OS$ 94,000,000.00 (no
venta e quatro milhões de dólares america
nos), 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

·O SR. PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa) 
....:.... A Presidência recebeu do Governador do 
Estado de São Paulo o Oficio n9 8126, de 1989 
(n9 38/89, na origem), solicitando a retificação 
da Re_solução n9 45, de 1989, que autorizou 
aquele Estado a contratar Operação de Cré
dito Externo no valor deUS$ 280,000,000.00 
(duzentos e oitenta milhões de dólares ameri
canos). 

A matéria será despachada à Coffiissã.o de 
AssUntos EconômicOs. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência comunica ao Plenário que 
a Comissão Diretora aprovou, em reunião- de 
15 de setembro úJtimo, o Requerimento n9 

467, de 1989, do Senador Carlos Chiarem, 
de informações solicitadas à Petrobrás, através 
do Ministério das Minas e Energia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- ~A Presidência recebeu a Mensagem n9 191, 

de 1989 (n' 528/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 83 da Constituição, comunica sua au
sência- do País, no período de 23 a 27 do 
corrente,ª fi_rn de participar, em Nova Iorque, 
da abertura do debate geral da quadragésima 
quarta sessão da Assembléia Geral das Na· 
ções Unidas e visitar, ein Chicago, as instala
ções do lnstiMo Fetmi. 

= É a seguinte a mensagem recebida pe
Ja Presidência 

MENSAGEM 1'1' 191, DE 1989 
_(N• 528/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhofes Membros do Se
nado FeaeraF 

Tenho a honra de informar Vossas Exce
lências de que, com base no Artigo 83 da 
Constituição, deverei ausentar-me do País. de 
23 a 27 do corrente, para participar, em New 
York, da abertura do debate gerai da XI..N Ses
são da Assembléia Geral das Nações Unidas 
e visitar, em Chlcago, as instalações do Insti
tuto Fermi. 

2. Minha presença nas Nações Unidas, 
além de servir para reiterar o apoio do Brasil 
aos própositos e princípios da Carta de São 
Francísco e àS _atividades da Organização, 
constituirá oportunidade para encontros e 
conversações com mandatários e altas autori
dades de terceiros países e com o Secretá
rio-Gera:raas Nações Unidas. Minha ida a Chi
cago tem como objetivo visitar as instalações 
do Instituto Fermi, bem como mantercontato 
como_ os dentistas brasileiros _que desenvoJ:. 
vem pesqUisas no referido instituto. 

Brasília, 15 de setembro de 1989. -José 
Sarney. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu a Mensagem n~ 194, 

de 1989 (n• 534/89, na origem), de 15 QQ 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 52, indsos V 
e VJ[, da Constituição, solicita autorização para 
que o Governo da União possa contratar ope
raçãO de crédito, para os fms que especifica. 

A matéria será despachada à Camisão de 
Ass_untos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pqmpeu de Sou
sa}-A Presidência lembra aos Srs. Senadores 
que comparecerá ao Senado, n6 prõXimo dia 
20 do corrente, às 15 hQras, S. Ex' a Ministra 
do Trabalho, Dorothéia Wemeck, atendendo 
à convocação feita através do Requerímento 
n'409, de 1989. 

As inscrições para interpelações à Sr< Mirtis· 
tra estão abertas na Secretaria Geral da Mesa 
a partir de hqje. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência comunica ao Plenário que, 
ao _término de_sta sessão, deverá designar a 
Comissão incumbida do exame da proposta 
da emenda à Constituição n~ 3, de 1989, cujo 
primeiro signatário é o Senador Marco Maciel. 

Para tanto está aguardando a indicação, pe
los líderes dos partido, dos nomes dos inte
grantes de suas bancadas que deverão com
por a referida comissão. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu a Mensagem n~ 195, 
de 1989 (n9 532/89, na origem), de l:i- do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República, solicita a substituiçãO da instituição 
financeira Fineurop S.P A pela Crediop-Con
sorcio di Credito per !e Opefe Pubbliche, na 
Mensagem nç 122, de 1989. 

O expediente lido será despachado à Co
missão de Assuntos Econôn'licos, a fun de 
ser anexado à Mensagem n9 122; de 1989. 
(Pausa.) 

(O Sr. Pompeu de Sousa, 3'~ Seáetádõ~ 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. NabOr Júnior, Suplente de 
Secietárío.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peU de Sousa. S. ~ disporá de 20 rrUnufos 
para seu pronunciamento. 

O SR. POMPEU DE SOCISA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, provavelmente não utilizarei o_ternpo 
previsto Pelo Regimento. 

Na verdade, estou vindo a esta trlburia -
que tenho freqüentado muito pouco ultima
mente, em função das minhas obrigações na 
Mesa -para assinalar um acontecimento de 

. sábado, quando a Comissão de Justiça e Paz 
de Brasília, da Arquidiocese de Brasília, reu· 
niu-se das 14 às 19 horas, numa sessão que 
considero memorável, a qual compareceu S. 
Em' o Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Jo
sé Freire Falcão, para discutir o problema da 
moradia e dos assentamentos populacionais 
de baixa renda, das populações miserabiliza
das que habitam a Capital da República. Talvez 
o verbo "habitar" seja realmente inadequaro 
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que acampam na Capital da República, que 
sofrem na Capital da República, que padecem 
ma Capital da República, a ausência de condi
ções mínimas de existência humana. 

Foi -como acabei de dizer- uma reuóião 
memorável, em que o assunto foi debatido 
por dois ilustres professores universitários -
a Arquiteta Suely Gonzales e o Sociólogo Fer
nando Correa Dias- e pelo eminente Cardeal 
Arcebispo, tendO a minha participação, mas, 
sobr_etudo - e isto acentuei quando a1i falei 
na sua parte inicial- com o cai"áter-de ouvir 
a voz e os problemas dessas populações, des
sas criaturas desprotegidas, dessas criaturas 
deserdadas da fortuna, dessas criaturas que, 
neste País, banidas do campo, fugitivas do 
campo, porque, por ausência de reformá agrá
ria, numa terra onde a ocupação fundiária se 
fez na base .da sesmaria e que, de certa forma, 
até hoje, subsiste através de latifúndto; as po· 
pulações do campo, sem terra e sem trabalho, 
emigram para a falsa atra'ç.ão das grandes ci
dai::les, onde essas populações de campone
ses sem terra e sem trabalho se transformam 
em multidões de citadtnos sem teto e sem 
trabalho. 

O assunto foi discutido amplamente, sobre
tudo a ausência de propostas verdadeiras de 
solução e o contraste com que essas popula
ções são tratadas, em confronto com segmen
tos privilegiados que, estes sim, habitam a Ca
pital da República e de que é exemplo mar
cante, exemplo gritante, exemplo escandalo
so, o caso dos loteamentos irregulares, pelos 
quais alguns espertalhões apoderaram-se de 
consideráveis extensões de terreno público e 
de terreno particular existentes em plena Capi
tal da República; fizeram uma operação de 
verd~deira grilagem na Capital da República; 
venderam esses terrenos a incautos, que su
punham comprar terras de bcim valor, terra 
boa, jurfdica e legalmente boa, e, na verddde, 
compravam um assalto feito à propriedade 
pública ou privada. 

Essa· matéria, como tive oportunidade de 
chamar atenção desta tribuna, foi objeto de 
uma proposição do Governo do Distrito Fede· 
ral, que tinha, já na sua eriienta, a marca do 
seu caráter, quando dizia: "regulariza os lotea
mentos ... ", isto é, regulariza a irregularidade; 
regulariza as terras ocupadas pelos esperta
lhões e vendidas aos incautos; regulariza as 
irre.gular:idades, 1egaHzando a ilegalida
de.Quando esse projeto chegou aqui com a 
marca da urgência-urgentíssima: que nos im
pedia de discuti-lo seriamente, a ponto de, 
se não o votássemos, obstruir toda a pauta 
dos trabalhos do Senado Federal, e esta Casa 
ficaria paralisada para os assuntos mais im
portantes, denunciei, na Comissão do Distrito 
Federal, e denunciei desta tribuna; mas fui, 
de certa forma, apenas "uma voz clamando 
no deserto'', tal a urgênda com que as coi_sas 
foram feitas para que o Senado Federal pudes· 
se, enfim, continuar a trabalhar. 

Tenho a informação - nao tenho Certeza 
e até preciso consultar a ~cretaria da Mesa 
- de que S. Ex" o Governador, ele próprio, 
depois do ato· cometido, acabou arrenpenden-

do~se e vetou o projeto - pelo menos assim 
me foi dito nwna reunião oficial, à qual estava 
presente S. Ex!'. Ainda mais porque, para es
cândalo maior, foi a esse prOjeto acrescentada 
emenda pela qual todas as despesas de insta~ 
Iação desses condomínios- condomínios ru· 
rais transfonnãdos em condomínios urbanos, 
que· erqrrnnais um aleijão para o solo do Dis
trito Federal -todas essas despesas, ao invés 
de Sei-em _debitadas, cobradas dos assaltantes 
que ocuparam os terrenos e os venderam in
devidamente, seriam cobradas, essas despe
sas, dos compradores, dos_.incautos compra
dores; isto é, os crimii1os0s ~porque era cri
me, foi urii 'ato Crlrrilt1óso· e, ·como tal, pelas 
leis vigentes, sUjeitaVa Os seus autores.a cições 
criminais que poderiam levá-los à prisão até 
Por 5 anos - pelo projeto aprovado, aqui, 
ps criminosOs ·eram beneficiados Com Um biD 
de inc;lenidade e as vítímas é que teriam que 
pagar pelo crime que contra eles se cometera, 
depois de se haver cometido contra a proprie
dade_ pública ou privada no Distrito Federal. 
Enquà'nto isso, Sr. Presidente, eterniza-se o 
problema de algumas pequenas faixas de terra 
-que-a população miserabilizada vem ocupan
do em território do Distrito Federal; etemiza~se 
e. por isso, foi esse desequilfbrio, foi esse con
traste, foi esse' escândalo, devo dizer, que ocu
pou a reunião çle sábado, da Comissão de 
Justiça e Paz de Brasília. 
··_E, a~ ouvimos a voz daqueles que não têm 
yez nem vo+ neste Pais, daqueles que não têm 
nada e quanto menos têm mais se lhes nega, 
enquanto àqueles que têm· tudo· mais se lhes 
acrescenta ao tudo que já têm. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ouvimos 
essas voz.es que nos comoveram profundé!~ 
mente, cOmo comoveram oS Membros da Co
missão de Justiça e Paz, como ·comoveram 
o eminente Cardeal Arcebispo Dom José Frei
re Falcão e, hoje, ao chegar ao meu Gabinete, 
neste Senado, rabisque[ um ofício ao Presi· 
dente da Comissão d.eJustiça e_ Paz,. que passo 
a ler, genericamente, sahando alguns tópicos: 

"Meu caro Presidente: 
Ainda sob o influxo da edificante i"eu· 

niào de sábado da Comissão de Justiça 
e Paz de BraSJ1ia, apresso~rne em reme
ter-lhe o presente material referente ao 
assunto: 

lç- Projeto de Lei do DF n? 2, "que 
estabelece diretrj~es, critérios e conteúdo 
mínimo para a elaboração do Plano-Di· 
retor do Distrito Federal, com 2 anexos: 

a) o Parecer do Relator e amenda mo
fificativa do art & , atenuando·fhe-o apa
rerite excesso de rigor do dispositivo; 

b) os pronunciamentos de apoio do 
próprio Secretário de Governo do DF, e, 
mais, os das entidades profissional ou co
munitariamente interessadas na matéria; 

29 A.nota.de "esclarecilnento à popu
lação", de 5 de junho, que divulguei con~ 
testando as versões falsificadoras, disse
minadas através de veiculação mercenâ
ria, que pretendeu inviabilizar e conseguiu 
retardar até hoje a aprovação desse pro
jeto. 

39) O abaixo-assinado, de princípio de 
julho, subscrito também pelos deputados 
do meu Partido na C.ãmara, que levei pes
soalmente ao Governador, em compa
nhia dos outros signatários, quando então 
travamos, eu e ele, um diálogo pouco 
amistoso. 

Certo de qur; este material pode ser 
de utilidade par'a as tomadas de posição 
que a Comissão de Justiça e Paz adotou, 
em princípio; na reunião de sábado, não 
quis retardar seu envio imediatamente às 
suas mãos. 

Pretendo, porém, na sessão Plenária do 
Senado, hoje à tarde" - portanto, esta 
sessão-," fazer um pronunciamento so
bre a própria reunião de sábado da Co~ 
missão de Justiça e Paz de Brasília, da 
qual lhe enviarei cópia, assim que .a Ta
quigrafia o libere. 

Sinto que, tal como aconteceu na luta 
contra o regime de 1964 a 1985, precisa
mos, mais uma vez, unir nossas forças 
--. corno·unimos naquela oportunidade 
na luta para derrubar a ditadura - na 
luta agora por este nosso Povo de Deus, 
tão desvalido, ainda hoje, pelos homens 
do poder político, local e nacional." 

O Sr. Antonio Lulz Maya - Presidente 
V. EX' um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Com 
muito prazer e com ·muita honra, nobre Cole
ga, Senador Antonio Luiz Maya. 

O Sr. Antonio Luiz Maya- Nobre Sena
dor Pompeu de Sousa, V. EX' traz à baila e 
à reflexão desta casa 'ãssiintõ da maior impor
tância, o problema da habitação. É um dos 
problemas graves deste País. Grande parte da 
população brasileira não dispõe de uma mora
dia e, normalmente, é a população mais ca
rente e mais necessitada quase que, eu diria, 
colocada à margem da própria sociedade. De 
acordo com a Constituição, todo cidadão tem 
direito à educação, à saúde e à moradia, indis
pensável e necessariamente. Trazendo o as
sunto à reflexão, V. Ex' está defendendo uma 
causa. Que o País procure resolver esse pro
blema, que o Senado Federal colabore, por
que este tem como uma de suas atribuições 
prtndpais estabelecer as normas, sobretudo 
as leis para o Distrito Federal, e urna delas, 
da maior importância, é a do uso do solo urba
no; portanto, nobre Senador Pompeu de Sou
sa, V. Ex" traz à reflexã..o este problema, e colo
ca o Senado no debate desta questão. Para 
ajudar na solução, temos a cc-responsabili
dade de trazer alguma luz à questão do uso 
do.solo urbano e da habitação no Distrito Fe
deral. Que essa reuriião.realizada sábado seja 
a vo.z do pobre, que se alçou em busca de 
urna solução, e temos a obrigação de ouvir 
essa voz. V. ~ trouxe para o Senado exata
mente a voz do necessitado. Parabenizo V. Ex" 
por este aspecto do seu pronuncia-mentcr e 
pela importância de que ele se reveste. Tenho 
certeza de que o Senado não ficará à margem 
da questão. Haverá, sem dúvida, de discutir 
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o problema e dar-lhe uma solução de ime~ 
diato. Já o fez através de algumas normas, 
mas essas estão sendo, de algum modo, esca
moteadas, como V. Ex' acabou de afirmar. 
Tenho certeza de que o Senado há de colabo
rar e contribuir defmltivamente para a solução 
desse problema do Distrito Federal, e _com 
isso estará colaborando, sem dúvida, também 
para a solução de igual problema_ em .todos 
os Estados da Federação. É o problema da 
reforma rural, da reforma no terreno habita
clonai, da reforma wbana. Trazer possibilida
de ao povo brasileiro-de trabalhar, mas primei
ro, dar a esse povo aquilo que lhe é indispen
sável, a sua habitação. Sem habitação o ho
mem não tem liberdade e não tem possibi
lidade de manifestar toda a sua capacidade 
inventiva de trabalho e de promoção do bem
estar da própria sociedade. Portanto, parabe
nizo V. EX' por este pronunciamento, e aqui 
fica comigo a reflexão de que somos co-res
pensáveis e, assim, temos que encontrar a 
solução o _mais urgentemente possível, para 
dar, pelo menos, tranqUilidade à grande parte 
da população brasileira carente de habitação. 
Meus parabéns, nobre Senador_ Pompeu de 
Sousa. 

O SR- POMPEU DE SOUSA- É com 
muita satisfação que agradeço ao nobre Sena
dor Antônio Luiz Maya, pelo brilhante aparte 
cuja voz vem-se unir não s6 à minha modesta 
voz. como; sobretudo, à grande voz de nossa 
Igreja, expressa através da Comissão de Jus
tiça e Paz. na presença e com a participação 
de S. Em• o Cardeal Arcebispo de Brasília, 
Dom José Freire Falcão. 

Na verdade, estou convencido, nobre Sena
dor Antônio Luiz .%aya, de que chegaremos 
a uma solução, talvez, daqui a uma ou duas 
semanas, porque o projeto que apresentei -
no dia 16 de fevereiro, no primeirO dia mesmo 
em que se podia apresentar projetas; pela no
va Constituição, ao novo Congresso -, o pro
jeto que apresentei, estabelecendo diretrizes, 
pressupostos e conteúdo mínimo para a ela
boração do Plano DiretGr do Dtstrito Federal, 
depois da longa via crucis; porque foi conde
nado a ser de todas as maneiras prejudicado, 
com que se tentou evitar que ele tramitasse, 
e se o conseguiu, através de vários recursos 
regimentais, com obstruçOes e procrastina
ções de toda ordem até agora; estou certo 
de que, afinal, não esta semana (porque para 
esta semana já está marcada a pauta da Co
missão do Distrito Federal), mas, na próxima 
semana, estou certo de que, com a aprovação 
desse projeto, poremos um fim definitivo a 
todos os aleijões que se cometem contra a 
ocupação do solo urbano em desproveito dos 
humildes e em proveito _dos privilegiados, São 
tantas as deturpações, são tantos os aleijões 
que se acabariam tnterligando e transforman
do o território do Distrito Federal num grande 
aleijão único. Deus do céu nos livre disso no
bre Senador1 

Estou certo de que vamos aprovar esse pro
jeto _e vamos evitar que 'isso aconteça. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RES: 

Mário Maia --Áureo Méllo - Ronaldo Ara
gã_o- Carlos Patrocínio- João Lobo- Hu
go Napoleão - Marcoitde-s Gadelha- Hum
berto Lucena - Mauro- Bor9es - Mauricio 
Corrêa -Jorge Bomhiiusen -José Fogaça. 

. O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. (Pausa.) 

S. Ex!! não se encontra presente. 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a_ m~sa, Projeto de Resolução _que será 
lido pelo Sr. }9 Sectetáfio: · · · 

I; Jido ç:>_~gJJinte _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 59, DE 1989 

Dá noVl! redação ao art 375 do Regi
mento Interno. 

O Senado Federal r_esolve: . 
Art. 19 O art. 375_CBput d9 R~gimento In

te~o passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art -_ 375. NOS pfojetos de lei de ini
ciativa do Presidente da República, quan· 
do SUjeitOs a trari1ítaçãõ urgente (Corlsfi
tuição Federal, art 64, § 2>), e nas hipô
teses de apredação de atas de outorga 
ou renovação de concessão, permissão 
ou autorização para o seiViço de radiOdi
fusão sonora e de sons e imagens (Cons

-titujç"ão Federal, art. 223, § 29) procedéf
se-á da seguinte maneira:" 

- - - - - -

Art. · 29 ESta fesoluçao entra em vigor na 
data de sUa publicação. 

Art. 39 São revogadas âs disposições em 
cOntrário. 

Justificação 

-A C61i.Stituição-vigente preVê duas hipóteses 
de inclusão automática de matéria legislativa 
na ordem do dia quando náo apreciadas, em 
defmitivo, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, em cada Casa do Congresso Nacior.al, 
contado do recebimento da respectiva propo
sição. 

Em priineiro lugar são_ contemplados os 
projetas de lei de in[ciativa do Presidente da 
República quando o Chefe do Poder Executivo 
solicitar urgência pará apreciação da matéria 
(art 64, § !", CF). 

Em segundo lugar são arroladas nesta mes~ 
ma categoria os atas de outorga e renovação 
de concessão, permissão e autorização para 
o seiViç_o de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens (art. 223, § 1 ?, CF), sendo que nesta 
h[pótese a providência independe de qualquer 
solicitaçâo formal do ExecutivO. 

Conquanto o Senado Federal tenha recen
temente adaptado o seu Regimento Interno 
às novas disposições constitucionais, olvidou
~e de expressamente faz_er constar do capítulo 
que trata das matérias sujeitas a tramitação 
urgente (írtulo IX - Capítu1o ln - art. 375) 
a me~ção relativa aos atos çle outorga e _reno
vação de concessão, permissão e autorização 

para o serviçO de radiodifusão sonora e de 
som e imagem. 

A presente iniciativa tem por escopo supçir 
a omissão e, desta forma, assegurar plena efi
cácia "interna corporis" ao preceituado na Lei 
Maior. 

-Saia das Sessões, 18 de setembro de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

(Às Comissões de éonstftuição, Jústiça 
e Dketora.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
O projeto lido será publicado e distribuído em 
avulsos, devendo ficar sobre a Mesa durante 
três sessões a fim de receber emendas. Findo 
este prazo será despachado às comissões 
competentes. (Pausa.) 

Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se_ à _ 

ORDEM DO DIA 

Os itens 1 e 2 da Ordem do Dia ficam com 
a votação adiada nos termos do art. 168 do 
Regimento Interno. 

São o_s segulnte§Õs itens com aprecia
ção adiada: 

-l-

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de ErTienda à Constituição n9 1, 
de 1989, de autoria do SenadOr João Me
nezes e outros Senhores Senadoies, que 
altera os prazos estabelecidos no § 6" 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 Temporáda, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com- voto· venCido dos Senadores 
Chagas ROdrigues e Maurício Corrêa. 

-2-
Votação, em turno único, do Requeri

mento n' 475, de 1989, dos Senadores 
Ronan Tito e Márcio Lac~rda, solicitando, 
nos termos do art 336, alínea c do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto 
de Lei do Senado no;- 217, de 1989, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
faculta a dedução de despesas médicas 
e hospitalares em um dos meses seguin
tes ao correspondente pagamento, para 
fins de determinação mensal de base de 
cálculo do Imposto de Renda das pessoas 
físicas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
.Item3: 

Projeto de Lei da Cãmarã. n~ 40, de 
1985 (n9 458n9, na Casa de origem), 
que concede aposentadoria, aos 25 (vinte 
e cinco) anos qe_selviço, aos trabalha
dores em áreas perigosas das refinarias 
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de petróleo e determina outras providên
cias. 

A Presidência, nOs termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
rr:' 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Qdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 40, de 1985. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

(0 Sr. Nabor Júnior, Suplente de Se
cretário, deixa a Cãdelra da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, 
Presidente.) 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-Item4: 

Projeto de Lei da Cãni:arã ·n9 72, de 
1985 (0° 4.721/81, na ca:sa de origem), 
que altera a redação de dispositivo da 
Lei n\' 5.584, de 26 de junho de 1970, 
que "dispõe sobre normas de Direito Pro
cessual do Trabalho, altera dispositivos 
da Consolidação das Leis do Trabalho, 
disciplina a concess_ão e prestação de as
sistência judiciáría na Justiça do Traba
lho, e dá outras providências". 

A Presidência, nos tern1os do _arf._334, alínea 
a do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n"' 58, de 1989, da Comissã.o.de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara -il'72, 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 (Nelson Carneiro) 
-Item5: 

Projeto de Lei da Câmara n"' 78, de 
1985 (n• de 525/83, na Casa de origem), 

--que ·toma--prlwtlvoc:k:.-:r bacharéis- ·em -o~~ 
reito o cargo de Diretor de Secretaria dos 
Tribunais do Trabalho e das Juntas de 
Conciliação e Julgamento~ 

A Presidência, nos tern1os do art. 334, alíneã 
a, do Regimento Interno, e c:onforrne o Parecer 
n~ 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Cãmara no 78, 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 (Nelson Carneiro) 
-ltem6: 

Projeto de Lei da Câmara n9 82; de 
1985 (n~ 632/83, na Cas·a de origem), 
que acrescenta dispositivo ao art. 16.8 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 o de 
maio de 1943, proibindo a realizaçáo de 
exame ou teste de gravidez por ocasião 
da admissão em emprego. 

A Presidência, nos termos do art. 334, aliena 
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~ "82, de 1985. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção- do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo,_ feita a devida comunicação 
à Câmara dos D_eputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

COnCedo a palavra ao h obre Senador Jutahy _ 
Magalhães. 

OSR. JOTAHY MAGAIRÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, de tempos em tempos a nOssa atençãO 
é despertada por algum problema na área de 
medicamentOs. Quando não descobrimos es
tamos sendo levados a inadvertidamente a in
gerir substflncias inócuas, deparamo-nos com 
a falta de _medicamentos e~enciais à cura de 
algumas doenças. 

Cito alg~ns exemplos para comprovar essas 
assertivas: recentemente o medicamento Si
nemet. fabricado Pelo LabOratório PCQdome, 
desapareceu do mercado. Acontece, Senho
res, que esse é o mais eficiente medicamento -
fabricado no País para o tratamento do mal 
de Parkinson. O laboratórío deixou de fabrl

_cá-lo simple_smente por ter perdido -o interesse 
na sua exploração. Na certa, o lucro advindo 
de sua produção não estava sendo à altura 
da sua eficiência. Feiizmente, para alívio dos 
portadores dessa dOença, tal decisão foi re
considerada, ante as ponderações da Divisão 
de Medicamentos - Dimed, do Ministério _da 
Saúde. Fato idêntico ocorreu com outro medi
camento: o Mestinon, do laboratório Rache, 
o único indicado contra a miastenia gravis
doença degenerativa do sistema muscular. 

Relativamente a ineficácia dos medicamen
toS, nao -fãúTIUito-tempo, fOídiVui-ga:da a cons
tatação, obtida em pesquisa, de qu_e a grande , 
parte dos antibióticos aqui produzidos não 
contém o princípio ativo na quantidade anun
ciada na bula. [sto coloca_em dsco a vida dos 
pacientes, faz com que mais doses do remédio 
tenham que ser ingeridas para se obter o resul
tado que seria normal, sem falar da maior 
exposição dessas pessoas aos seus efeitos co
laterais. 

Entre nós, os medicamentos de fácil produ~ 
ção- os hepato-protetores e os analgésicos, 
por exemplo -são fabricados em larga ·esca-

~ la, por exigirem investimentos relativamente 
pequenos, tecnologia menos sofisticada, para 
proporcionarem lucros muito maiores. Em 
contrapartida, aqueles cuja elaboração exige 
maiores cuidados, por se destinarem à cura 
de doenças mais graves, são relegados a um 
segundo plano, quando nã:o são, simplesmen
te, tirados de linha ou não têm sequer iniciado 
o -seu processo de produção. 
_ O Brasil, a despeito de abrigar a sexta ou 

- a sétima indóstria de medicameritos do Mun
do, está doente, está mal em matéria de medi
·camentos. Sua dependênda externa em insu-

mos básicos é quase total: 86% deles são Im
portados, segundo dados da Cerne. A química 
fina, respónsáVef pela produção desses insu
mos é praticamente inexistente. Em alguns 
casos, a dependência é plena. Vejamos alguns 
exemplos: todos os insumos para a produção 
de remédios contra o câncer são importados; 
importados também são os antibióticos de 3• 
a 4~ geração e até a morfina. A Central de 
Medicamentos - Cerne, órgão do Governo, 
distribui em tomo de 300 medicamentos, dois 
terços dos- quais são provenientes de matéria
prima importada. No campo fitoterápico, che
gamos. ao cúmUlo de exportar as plantas e 
de comprar, no exterior, por preços muito 
mais elevados, os medicamentos delas deriva
dos. Pior, alguns medicamentos, tidos como 
modernos para nós,já são considerados obso
letos em seus países de origem. Em contra
partida, medicamentos cond_enados e tirados 
de circulação em outros lugares são aqui co

. mercializados livremente. O exemplo mais re
cente se relaciona com os antidistônicos. Ape
sar de proibidos tardiamente pelo Ministério 
da Saúde, sua comercialização continua livre, 
por força de liminar concedida pela Justiça. 
Pofs bem, nenhum país do mundo, que encare 
a saúde de seu povo como coisa séria, permite 
a venda desses medica_mentçl~, pois sua inefi
cácia e riscos já foram mais do qUe compro
Vados. 

Na verdade,· o que se vê é um inomínável 
desrespeito à vida e à saúde dos brasileiros. 
Os medicamentos são produzidos não em 
função do beneficio que podem trazer para 
as pessoas adoentadas, mas unicamente pelo 
retomo que pode proporcionar aos laboratc> 
rios fabricantes. Reconhecemos que esse re
tomO é importante, não, porém, à custa de 
nossa saúde. Hã que se fazer uma conjugação 
dos dois fatores, para que nem os laboratórios 
tenham prejuízo nem a população se veja des
provida dos medicamentos Indispensáveis ao 
tratãme-r;:to-cras-·eniermtdades que a·anige~--

Por que, Sr. Presidente, Srs .. Senadores, 
acontecem tais disparates? Por que a· nossa 
saúde precisa ser tutelada por países estran
geiros? 

Isso ocorre fundamentalmente por não ter
mos no Brasil uma política de saúde, por não 
termos uma política de medicamentos, por 
não termos uma legi~lação a regular adequa
damente a matéria, instituindo uma fiscaliza~ 
ção eficiente e Punições severas para aqueles 
que a descumprirem; porque o órgão respon
Sável pelo registro e pela fiscalização dos me
dicamentos em nosso Pafs- órgão esse que 
deveria ter um fundonamento perfeito- não 
conta com pessoas capazes em número sufi
ciente nem com os necessários re<:ursos fiw 
nance!ros. Isso ocorre porque a Cerne, por 
força de poderosas injunções, foi desvirtuada 
em suas principais funções, prejudicando o 
suprimento dos medicamentos essenciais e 
reduzindo a quase nada as pesquisas farmaco
dínicas; porque de órgão forte, ligado à Presi
dência da República, perdeu forças e unidade. 
Isso ocorre porque não temos incentivo à bus
ca no exterior de tecnologia adequada ao for-
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taleclmento da indústria ·farmacêutica nacio
nal. Isso _ocorre porque a política de preços 
adotada pelo OP, inviabiliza a produção de 
um medicamento em sete ou oito anos, por 
minimizar ao extremo o seu lucro; sem lucro 
o· medicamento é retirado de linha. Qua] é 
a conseqüêrida disso tudo? A resposta é dada 
pela própria Cerne, em documento encami
nhado em 1987 à Assembléia Nacional Cons
tituinte: 

"Os medicamentos comerdalizados 
no País nao refletem a nossa realidade. 
O elenco- de medicamentos dfsponíveis 
no universo farmacêutiCo résse-nte-se da 
falta de produtos eficazes para o trata
mento das principais endemias que aco
metem a população brasileira, circuns
tância que indica, cabalmente, a impe
riosa necessidade da implantação de for
tes incentivos à pesquisa e ao desenvol
vimento de fármacos com essa específica 

Sr. Presidente, Srs:_ Senadores, esse é um 
diagnóstico superficial, mas nada abonador, 
da situação dos medicamentos em nosso País. 
O setor está doente. Mais tempo tivesse e po
deria citar numerosos_ outros exemplos de 
descalabros. Se grave é o mal, não é por isso 
que deixa de ser curável. Como vimos, atera
pia não é tão complicada quanto possa pare
cer. Basta disposição e vontade firme de apli~ 
car aos males os remédios certos, ainda que 
amargos e dolorosos. Porém, quanto mais 
tempo se demorar para a adoção dessas me
didas, pior será para nós, pois a doença poderá 
se tomar crônica. 

APenas como c'oilstderaçôes finais deste 
pronunciamento, aqui manifesto a minha idéia 
sobre a trari11fação desse projeto de lei, que 

_ velo da Câmara Federal, a respeito da Lei Elei
toraL Não vou entrar no mérito dessa questão, 
Sr. Presidente. Esperarei o momento Opor
tuno. Para uma preliminar do meu foro íntimo, 

finalidade." - - ---- -- __ pessoalmente considero um abswdo, a esta 
altwa, ainda inserirmos modificações na Lei 
Eleitoral. A saúcle_é __ um assunto mai,s sério do_que 

julga a nossa vã burocracia. E .tão sério .que 
pode influir rité _na segurança da Nação e do 
seu povo._ Basta que um país resolva não ven- _ 
der mais ao Brasil alguns insumos_ básicos 
essenciais para que os medicamentos daí deri
vados não tenham como ser fabricados. Algu
ma coisa, no entanto, pode e deve ser feita 
para modificar esse estado de coisas. 

Primeiramente, precisainos de uma lei clara 
a regular essa que é __ urna ativídade essencial 
ao País. Indispensável, também, gente ~rn nú
mero suficiente para fiscalizar o seu . .c.u!Jlpri
mento e os medicamentos fabricadas~ Utn ór
gão oficial precisa verificár periodicamente a 
qualidade e a_eficáda dos medicamentos pos· 
tos à venda. Em outras palavras, é impres
cindível que haja responsabilidade no que tan
ge à saúde. Depois, o Governo precisa estabe· 
lecer uma política nacional de medicamentos, 
Para que todos saibam o terreno em que estão 
pfsandO -e-poÍ' ela ppssal_ll ba!izar suas ações. 
Essa-política, obrigatoriamente, terá que in· 
centivar a piodução farmacêutica de base, 
com o desenvolvimento da pesquisa adequa
da. A produção de medicamentos deverá ser 
direcionada para o atendimento das endemias 
mals comuns, como a malária, a doença de 
Chagas, a esquistossomose, a leishmam'ose, 
dentre outras. Para que essas- metas sejam 
alcançadas nada melhor do que tomar a Cerne 
um órgão forte e atuante, como o era na épOca 
de sua criação. 

É só partir daí que se começará a desenhar 
a afirmação nacional no tocante aos medica
mentos e, quem sabe, a dependência externa 
ficará sensivelmente reduzida. 

O Governo poderia se mirar na ação por 
ele mesmo empreendida no campo dos soros 
antiofídicos. Bastou garantir recursos ao Insti· 
Mo Butantã, de São Paulo, ao Instituto Vital 
Brasil, do Rio de Janeiro, e à Fundação Eze
quiel Dias, de Belo Horizonte, para que se rees
truturassem e entrassem fmne na produção 
dos soros. O resultado é que as necessidades 
internas estão sendo plenamente satisfeltas e 
ainda sobra um excedente para ser exportado. 

O prazo para se modificar a Lei Eleitoral 
paTa o próxiilio -ano está para se encerrar. Nas 
nossas idéias, rias noSsas propostas, nas nos
sas sugestões para-as êlelções de Governador, 
de Senador e de Deputado, esse prazo e~er
ra-se no .. dia 3 de outubro, segundo o art. 16 
da C,onsfitu~o FederaL 

Só poqeré.mos apresentar sugestões e votar 
no CongfessO Nacional, nas duas Casas, até 
o dia 3 de outubro. Enquanto isso, estamos 
discutindo a modificação da Lei atual, -quando 
já não deveriarnos estar pensando nisso. 

Sr. Presidente, apenas por uma questão de 
méritO estou propondo a modificação do tem

-po dó hOrário gratuito. Os.pequenos Partidos 
perâertarn os ·30 s"êgiiridoS diários que já co
meçaram a ter, que se transformariam em 
5 mínutos Por clilcO- Ou~ se;s· aprese"ntaÇões. 
Veja V. Br como isso já é um compliCador. 
Sr. Presidente, o que defeflds> não é o mérito, 
defendo o princípio: vamos acabar com essa 
maniã de modificar as Leis Eleitorais no perío
do eleitoral. A Constituinte tentou acabar com 
Jsso, fazendo a votação do art 16. No entanto, 
não estamos cumprindo aquilo que nós mes
mos determinamos. 

_ Por i~so, Si._ Presidente, rrianifesto este meu 
pensamento, porque sei, porque tenho ouvido, 
tenho lido, que começam a interpretar -mal, 
dis~orcidamente, a minha posição. Não tenho 
nada a favor do candidato a, b, c,oudNinguém 
está aqui pensando se o Senado votar desta 
ou daquela maneira, estará atendendo aos in
teresses. do candidato a, b, c ou d. Não! O 
que muitos estão pensando é contra a idéia 
de se fazer transformações. Não interessa a 
quem se vai beneficiar. Não interessa a_ que 
partido se irá beneficiar. Pessoalmente tenho 
meus compromissos partidários e na minha 
vida pública, graças a Deus, até hoje, nunca 
faltei a um compromisso assumido. Sei o 
quanto isso me custa na política do meu Esta
do. Custa-me muito cumprir a palavra empe
nhada, mas aqui irei continuar, até o final dos 
meus dias, no Parlamento, cumprindo a pala-

vra que C!ei de compromisso com o -candÍd.ato 
do meu Partido, o Dr. Ulysses Guimarães, e, 
por motivos óbvios, com o candidato a \/ice
Presidente, Dr. Waldir Pires. Este é o meu com
promisso partidário e é o compromisso com 
o qual irei até o dia 15 de novembro e, se 
der sorte, se o meu candidato for para o segun
do turno, até o dia 15 de dezembro. 

Esta é a expltcação que eu queria prestar, 
porque vou tomar, aqui, uma posição frontal
mente contrária a essa lei. Cofriõ sem-pre, fo
mo minhas atitudes daramente, sem subterfú
gios; dizendo como vou agir antecipadamente, 
para evitar dúvidas de quem possa pensar ao 
contrário. 

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

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ConcedO a palavra ao nobre Senador Ro-
nanTito. --- - --- ---

O SR- RONAN TITO (PMDB - MG~ Pro
nuncia_ o seguinte diScUrsO. sem -reViSãO-do 
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
como sempre, de quatro a cinco anos para 
cá, nós, que no pas_sado asSistíamos à impren
sa brasjleiri1 príncípalmente dedicada a recei
tas de bolos e aos os Os Lusíadas, após a 
luta, sobretudo do MDB, tendo à frente Ulysses 
Guimarães,-para a COnC[uTsta da libeidiide, te
rnos visto a imprensa ultimamente fabricando 
fatos em vez de relatá-los. 

É evidente que, para iSSo, usa de algumas 
pessoas e começa a fabricar candidatos e noti
cias e a colocar os fatos não como eles são, 
mas para fazer valer neste momento aquela 
assertiva de José Maria Alkmin, de que o que 
vale é a versão e não o fato. Como está valendo 
a versão! É ímpressionarite Como temos ver~ 
sões! E não adianta acontecerem os fatos: 
o que está prevalecendo sempre são versões 
dos fatos. -

Há páuc~ tempo, vf um jornalista, a quem, 
aliás, eu respeitava muito, narrando um en
contro meu com .o Sr. Jorge Serpa, que nunca 
encontrei em minha vida. Narrou corn deta
lhes, com requintes. Não sei se o Sr. Jorge 
Serpa é alto, baixo, moreno, magro; nunca 
tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. No 
entanto, o fato narrado nos seus detalhes mos
tra não só a -criatividade do jornalista como 
também empresta veracidade ao fato. 

Todas as vezes que eu me vejo na imprensa, 
e quando vejo a minha fotografia, lembro-me 
de um grande escritor mineiro e corro para 
ver o que a imprensa relatou que eu disse, 
porque, na verdade, Sr. Presidente, para usar 
o velho brocardo mineiro, "é tempo de paca 
comer c_achorrQ", Quem não- é, fala que é; 
e quem é, fala que não é. E prevalece o quê? 
A versão, e não o fato. Agora estamos com 
um novo fato e com uma versão do fato. Estou 
vendo agora homens na tel~visão defendendo 
a durabilidade das leis. Interessante que alguns 
deles eu-reCoilheci no passado bem recente 
como ®fensores, sustentáculos do casu:ísmQ, 
aqui, nesta Casa. Vão dizer: era ditadwa milltarl 

·Mas havia sustentáculo político nesses moços. 
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Agora são as pregoeiras da legalidade, da du
ração da lei, quando ficaram aí durante 15 
anos por ação, por omissão, por complacên
cia, por conivência e até por cumplicidade, 
sustentando o casuísmo, mas casuísmo com 
"C' maiús.culo, com as letras todas na maiús
cula, em que a regra era mudada durante o 
jogo e era alterada para justamente modificar 
o jogo. 

Essas pessoas - aliás, _algumas de muito 
talento, porque é preciso ter muito talento, 
além de competência, para a representação, 
para a apresentação- algumas têm até capa
cidade histriônica para esse papel - essas 
pessoas, repito, com o mesmo' talento que 
representaram e sustentaram o casuísmo, 
agora são os pregoeiros da durabilidade da 
legislação. 

Tanto·meg/io.'diria o italiano. Muito -melhor 
para nós que lutamos e-que pagamos preço 
caro para ver a democracia institucionalizada 

SI;'. Presidente, gostaria d~ saber, se há um 
cidadão da sociedade c.omum que conhece 
verdadeiramente quais são as regra§õ do jogo. 
Qual é a çédula que jâ foi desenhada? Já foi 
publicada? Pois quero dizer que, da minha 
parte e da parte do meu Partido, não vamos 
modificar a cédula, que_ é o que toca ao eleitor, 
e quanto mais facilidade houver Pata o analfa
beto votar, _estar_emos ar. porque esta lei é de 
autoria do PMDB, defendida· pelo PMDB da 
tribuna e o PJI.IDB vai assegurar aos analfa
betos o direito de voto, porcjue o PMDB é 
o àutqr da lei, defendeu e aprovou _na Assem
bléia Nacional Constituinte o-direito de voto 
do ~nalfabeto. ' 

·O Sr. Jutahy Magalhães - V. fX! me 
permite .• um aparte, nobre Senador? 

O ~R. RONÃN TITO- Não aceito e repi
lo, com a maior veemência, até as sugestões 
que são feitas· por ai', porque _se o analfabeto 
tiver acesso ~ e vai ter acesso - ao voto, 
é porque o PMDB, por autoria, por apoio e 
por decisão do Plenário, não concede, mas 
reconhece o direito de analfabeto votar. 

Sr. Presidente, estou convocando urna reu
nião da minha Bancada para amanhã, às 9 
horas, a fim de estudarmos, juntos, o que aper
feiçoa e o que não aperfeiçoa a legislação 
eleitoral para a eleição_do Presidente da Repú
blica, eleição que há 29 anos não temos neste 
País e que a temos, agora, principalmente pela 
luta do MDB e do PMDB. 

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Ronan Tito, V. Ex- está falando no voto 
do analfabeto. Quando V. Ex" fala na paterni
dade, quero aplaudir, mas V. Ex• esqueceu 
de alguém que fez a proposta, redigiu a emen
da e ela foi aprovada. Foi este colega de V. 
Exo. - -

O SR. RONAN TITO- Do PMDB.:. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Veja V. Ex' 
que eu também defendo. Agora, o que não 
defendemos - foi um equívoco do Congres
so- foi. realmente, a facilidade para o analfa-

beto votar, porque a ·cédula que aí está -
seja aciuela somente dos nomes com quadri
nhos ou seja esta que, agora, se está criando 
- s6 vem âific.ultar o voto do analfabeto, sen-

-do que esta que se está criando é pior, porque, 
veja V. EX" O absurdo se o eleitor, como está 

proposto, hoje, no projeto que veio da Câmara, 
se _o eleitor votar na parte de cima, na legenda 
de determiriado partido e escolher o seu can
did,ato, anotando, na parte de baixo da cédu1a, 
o nome fazendo a cruz ao seu lado, vai preva
lecei- a sigla do- Partido e -náo a escolha do 
nome do candidato. Isso cria para o analfa
beto, inclusive, uma dificuldade a mais. Não 
escolhemos cores para os analfabetos sabe
rem a legenda em que vão votar através delas; 
não escoJhermos a cédu1a com rotografias. 
Então, Dão flZérriOS--aquifõ C}Ue-i'tós,- ao COit
gresso, deveríamos ter feito em tempo hábil, 
a modificação necessária para criar as facilida
des. Sei que V. EX' não me quer "botar cara
pUÇa ãlguma" com o início do seu discurso. 
Sei -perfeitamente-que o frãtamentO que temos 
é õ niã:is adequado entre pessoas civilizadas 
e amigas. Portanto; não "cOloCo carapuça al
guma", mesrrio pOique,- cjuai'tdo eU era do 
outro partido e se fez a reüníãO -do diretório 
do partido para modificar a Lei Eleitoral, a 
única voz discordante foi a minha, pelos mes
mos princípiOs que defendo hoje, de não se 
mudar a regra do Jogo quandO esse já está 
sendo executado. Então, em nome do partido 
- e v_ Ex~ tem muito mais âutoridade do 
qUe eu para falar ... 

O SR. RONAN TITO- Não apoiado ... 

O Sr. Jutalw Magalhães - Em- nome 
do partidO, da -defeSa que o MDB e o PMDB 
sempre fizeram contra os casufsn:os, Uma luta 
de tantos anos que V. EX"' empreenderam, 
sendo eu hoje, do PMDB e com as responsa
bilidades .que tenho" pelos compromissos as
sumidos com o PMDB não posso aceitar mu
dança· da--regra do jogo-a esta altura, pelos 
mesmos compromissos que este Sempre de
fendeu durante a ·sua vida. Não vejo, nobre 
Uder, francamente, qualquer possibilidade pa
ra -esta hipótese, biz a ilÍlprensa que essa lei 
\rem beneficiar O PMDB. Nãq acredito! Não 
creio que esta seja a intençáo. Seja ou não 
a intenção, o momento não é mais prC?pício 
para se fazer mudanças. Este é o pensamento 

- qUe trã.nSmiti a V. EJcf pessoalmente, com toda 
a honestidade. Por_ uma questão de princípios, 
eU me baterei COntra 6 prõJeto que ve_io da ornara. ---- - -

O SR. RONAN TITO - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, agradeço a V.~ pelo apar
te, e só nãO concordo quando V. Ex" diz que 
tenho mais direitos dentro do partido porque 
sou mais antigo. Se _assim fosse, Teotónio Vile
la era possível que tivesse menos direito do 
que eu, porque S. ~entrou no Partido depois 
de mim. O PMDB - V. Ex" sabe - é um 
partido democrático. E a prova disto é que 
nós, Uder e 1 o Vice-Líder do partido, estamos 
debatendo na tribuna e, muitas vezes, com 
o_ ãssUntos conflitantes, o que demonstra que 
o PMBD é um partido democrático. Por isso 

mesmo, V. EX' sabe - e todos sabemos -
que temos os mesmos direitos dentro do nog.. 
so partido. Neste instante estou falando justa
mente do passado do PMDB, o qual V. EX' 
incorpora, inclusive, com a autoria do projeto. 
V. Ex' se lembra de que, como orador c_anhes
tro, assomei à tribuna para defender o direito 
do voto do analfabeto, e por convicção abso
luta, porqu_e o analfabeto trabalh~. contribui 
para a riqueza deste País, mas é alijado desde 
1500, porque, se observarmos, há como que 
um complô neste País para manter tudo do 

-Jeito que está. Deve-se mudar tudo para que 
tudo permaneça do jeito que está. 

Recomendo a quem ainda não leu "Os Do
nos do Poder", de Raymundo Faoro, que o 

_ faça, para verificar que há uma trama neste 
País no sentido de a elite permanecer sempre 
dominando todas as situações. O voto do anal
fabeto foi justamente uma abertura para que 
criássemos condições de dai àquele que tra
balha, que cria riquezas, que tem todas aS 
obrigações sociais, o direito de escolher o seu 
canditato a Presidente, a prefeito, ou a qUal
quer ·cargo eletivo. Com os meios de comU:ni-
cação social, principalmente o rádio e-a teleVi-
são, o analfabeto poderá muito bem esclare
cer-se tanto quanto um erudito que vai ler 
páginas e mais páginas de jornats oU -revistas, 
Nobre Senador Jutahy Magalhães - e agora 
estou defendendo o projeto de autoria de V. 
Ex" -, hâ uma diferença mtiifu grande -entre 
erudição e sabeCJorici o· ana!fabek) pode nao . 
ser erudito, mas_ muitas Vezes, é Sábio. E a 
sua sabedoria; e, e ·a apreende sofrendo, lutan
do pela vidà. Pode ele não saber ler, não saber 
escrever, mas cOnhece multo beirl o jogo Poli
tico. Espero tambériJ. que ele percebã, até o 
final desta campanha, quem verdadeiram_ente 
está do lado dele: - - -

O Sr. Hugo Napoleão - Permite V. ~ 
um aparte? 

OSR.RONANnTO-Comprazer,ouço 
o aparte de V. Ex" 

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre líder Ro
nan Tito, o que há de profundamente lamen
tável é que, no no!$SO País, em matéria eleitoral, 
só há uma regra foca e imutável: às vésperas 
de qualquer eleição mudam-se as regras. 

O SR. RONAN TITO -É verdade. E tem 
sido assim há quantos anos ... 

O Sr. Hugo Napoleão- É verdade. Sem
pre em ano eleitoral mudam-se as regras do 
jogo. É_uma pena que assfm seja. Tanto mais 
no caso da presente proposição que está che
gando da Câmara dos_ Deputados, em que, 
abstraindo-me de uma análise mais profunda, 
nota-se que, ao invés de liberalizante o elenco 
de medidas, é um conjunto de medidas restri
tivas, ferindo, às vezes, preceitos constitutcio
nais, restingindo o direito de acesso aos canais 
de comunicação e, portanto, não estando, se
quer, imbuído do espírito constitucional. Sou 
inteiramente favorável às observações que V. 
~. com a percuciênda e a capacidade de 
sempre vem tecen-do na tarde de hoje. 
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O SR. RONAN mo - Agradeço a V. maior importância; que volto a abordar, que 
Ex' nobre Senador Hugo Napoleão. pode, realmente, trazer um des_equilíbrio para 

Gostaria de recordar a V . .Exl' e a esta Casa toda a nossa c_onjuntura. 
qual a função da lei. Segundo o meu conter- Há mutl:os meses venho demonstrando o 
râneo, o meu co-estê!lduano Noel Azevedo, a ma1 que as greves vêm repercutindo na nossa 
função da lei é proteger o fraco do- forte. EJe economia, na nossa vida, em todos os setores. 
fez essa declaração no II Encontro de Juristas E dl:Zfã, -durante esse tempo todo, que essas 
da América Latina, em 1937, na cidade do greves não eram mais greves admin[str.3tiVas; 
México. Os juristas acharam tão Importante eram greves revolucionárias·, que procuravam 
essa definição que a gravaram em bronze, lo- um fim determinado, ou seja, a destituição 
go no frontispkio do Pa1ádo da Justiça, na do Poder pelos meios violentos, tal como de
cidade do México. lnstado a responder quem sejavam os anarquistas nos velhos e nos tem
era o forte e quem era ·o fraco nas relações pos_ atuais. 
sociais, ele não teve pejo de desfilar todas as - ESse rato-fOQO tem~me dado muitO-o que 
relações do fraco e do forte nas relações so- pensar, porque abro os jornais e verifico que 
ciais. E o.que pretende limitar essa Jet e justa- - já-para O _dia 19, amanhã, estão marcadas 
mente o poder econômico, porque 0 poder assembléias gerais para deliberar se a greve 
econômico, embora tenhamos conseguido ao dos bancários será deflagrada no dia 20. Será 
longo do tempo uma das coisas mais demo- que a deflagração dessa greve não é um sina1, 
cráticas que o mundo democrático conhece, Ilão como aquele que foi solto pela Rosemary 
que é .o acesso_ dos candidatos durante um peifO-âO goleiro do-Chüe, de partida para a 
horário e de maneira _equânime e graciosa anarquia, para a desordem? Que temPO levará 
- é de causar inveja aos grandes países de- essa greve dos bancários?_ Qtié ãlcimce ela 
mocráticos -, isso pode ser desfigurado se terá? Ela -vai akançar só oS bancos ·públicos 
no outro horário, principalmente 0 horário ou vai alcançar também os bancos privados? 
com os gtanQ~s ch~m_i;)_m_entos de lazer que Vaialcançartodosos_meios_demovimentação 
a televisão _e_o rádio possuem, 0 pOder e_conô- da economia brasileira? Aonde v a[ chegar? Es~ 
mico intervir e, naquele momento, nos últimos_ te é um assunto, realmente. preocupante e 
dias. fabricar um candidato, como vem fazen- que, mais_ uma vez, volto a deixar inserida, 
do já há algum tempo, por interesses de elas- nos Anais dos nossos trabalhos, a nossa imen
ses e por interesses inconfessados. Quem não sa preocupação com esse fato. 
é diz que é, e quem é diz que não_ é. Isso B~alrnente é muito esquisito o que está 
estamos vivendo neste momento. Espero rião _ acOnteCen-do. _Às vésperas de um pleito eleito-_ 
ser desaf~ado a dar nome_aos bois. ral, que se está determinando,_ começa-se a 

Sr. Presidente. apenas não _se~ nl$te mo.. falar e a preparar novamente as graves, cujos _ 
mente, qual será a posição da minha bancada, maleficlos já tive oportunidade de demonstrar, 
da Bancada do PMDB. Disse ao_ Senador Juta- com dados, no plenário desta Casa. 
hy Magalhães e a e_ste Plenário que 0 nosso Assfm, Sr. Presjdente e Srs. Senadores, é 
partido pretende continuar a ser um partido este-o pi-t"ineiro ·alerta,_· O primeiro assunto de 
democrático, e 0 foi até mesmo quando 0 que falo. Se vier, c6mó PensO, cOmo estou 
regime neste País não era democrático. Por_ informado, depois dá greve doS bancários, a 
isso mesmo ele decidirá, amanhã, após a reu- ·greve dos portuários, a greve dos ferroviários, 
nião com a sua bancada. não sei aonde chegaremos. Está .tudo muito 

Esses ataques que estão sendo feitos, prin- esquisito~ Sr', Pre-sidente-. 
cipalmente prevenindo_ atitudes,_ não me atin- O segundo assunto a cjue gostaria de me 
gem, e estou, como Otto Lara Resende, abrin- referir- já pronunciei um diScurso nesta Casa 
do os jornais de manhã cedo para saber 0 a este respeito - é sobre a ecologia. Hoje, 
que 05 jornais disseram que eu disse e que, passo às mãos de V. Ex~. nObre- Presidente 
na verdade, não disse. Nelson Carneiro, um projeto de lei que trans-

Muito -obrigado a v. Ex- (Muito bem!) --forma em mOnunienio ftaiui'a.J, em rese!Va das 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso..)_--Sr. Presidente, 
Srs. Se'nadores, vou tratar rapidamente aqui 
de dois assuntos; o primetro, é que realmente 
estou preocupado com essa programação 
eleitoral e o programa dos candidatos, porque 
acho que já há um grande número, o que 
toma a coisa _muito esquiSita, jogando com 
os búzios. Já não é o público que vai votar; 
os búzios é que estão começando a dar opi
nião nos resultados eleitorais. Acho isso tudo 
muito esquisito. 

E isso me levou tempos atrás, quando estive 
nesta tribuna chamando a atenção da classe 
política para um fato social que reputo da 

regiões virg_en~, uma parte da Região Ama
zônica. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cohcedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

· -0 SR. -MAmo MAIA (PDT -A C. Pronun
cia o segum.te discurso. Sem revisão do ora
dorJ_- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Par
tido Democrático Trabalhista tem-s_e manifes
tado freqUentemente_ Sobre o programa de pri
vatização de empresas estatais do Governo, 
seja _através de pronunciamento do nosso Pre
sidente, Dr. Leonel Brizola, seja por manifes
tações de deputados publicados na imprensa 
01,1 mesmo pequenos pronunciamentos no 
Senado Federal e na Câmara dos Deputados. 

o recente projeto de privatização de 18 _em
- presas estatais, encaminhado ao Congresso 

Nacional pelo Presidente Samey, levanta SU$
peição, mais uma vez, sobre as reais iiltençõés 
do Governo e sobre a lisura do processo. A 
suspeita principal é quanto à possibilidade de, 
novamente, o Governo transferir elevadas so
mas de recursos do setor público para a inicia-
tiva privada. _, 

Vender uma empresa estatal a_préços irrisó
rios e cuja forma de pagamen(o seja ampla
mente favorável ao comprador ê uma ofenSa 
a consciência nacional. Haja vista muitas des
sas empresas terem sido constituídas coni re
cursos do povo trabalhador e que, ao longo 
de muitos anos,_ vem cedendo seus esforços, 
usurpados continuamente por sucessivos go
vernos, tão- ilegítimos quanto o atuat: 

Um governo em final de mandato, no apa
gar das luzes, não tem o direito de pulverizar 
as empresas do Estado, contrariando frontal
mente os inten:sses da nacionalidade e da 
economia do País. 

OSr.Monso'Sancho-V.&.mepenníte 
um aparte? 

O SR. MÁRIO. MAIA - Ouço o aparte 
-do nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- Nobre Senador 
Mário Maia, V. ExJ' diz. no seu brilhante discur
so, _que a privatização dessa empresas está 
sendo feita à custado contribuinte. Elas estão 
gastando o _dinheiro do contribuinte porque 
não têm condições de sobrevivência; elas es
_tão_sobrevivendo porque recébem injeção de 

_ recurg_os arrecadados_ do contribuinte. Esse 
problema da privatização, Senador Mário Maia, 
tem características internacionais. O México 
privatiza mais de quinhentas empresas de uma 
vez; a Argentina está privatizando até_ as em
presas ligadas à segurança, como é o caso 
do petróleo. Se V._~Tbr à Espanha, vai encon
trar a mesma coisa; se for a Portugal, também. 
Então, devemos ser pela privatização das em
presas e tirar esse ônus do contribuinte, por
que o que vem ocorrendo ê que o Governo 
contrai empréstimos, levanta dinheiro no ove,... 
níght para manter essas sanguessugas que 
são as empresas estatais. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. 
Ex' a contribuição que traz às nossas ligeiras 
e superficiais considerações sObre o projeto 
de estatização. Não somos sectáriO$, n~o so
mos absolutamente con~a a privatiz_ação, so
mos até contra a estatização de_ certos setores, 
niaS não se deve confundir priVatização com 
negócios irregulares. Esta, a nossa preocu
pação. Muitas das empresas estatais estão 
sendo negociadas dentro de critérios muito 
açodados; de modo a trazer prejuízo à coletivi
dãde, não representando uma forma de eco
nomia para a União, e sim o favorecimento 
a determinados grupos. 

Mais adiante V. Ex!' constatará isso nas nos
sas considerações. 

O Sr. Monso Sancho- Aceito a preocu
pação de V. Ext; · rrias negódo tem <]ti e ser 
feito com certa rapidez, negócio não pode ser 
muitç> burocratizado, senão gera desinteresse. 
Não acredito que essa nossa preocupação ve-
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nlia a mudar o ritmo do negóciO. O que deve- _ resse _social e, a~.- pr9cura 9esmoralizar a 
mos fazer é fiscalizar e, se houver fraude, se própria redefinição do Estado. 
houver descaminho, apontar quem são os au- Quando falamos aqui em Governo Samey, 
tores. Apenas dizer que vai haver, que está não queremos dizer o Governo do Dr. Samey. 
havendo, que poderá haver, não vai contribuir O GOYemo Samey tem toda a sua comple-
em nada para ~ tirar esse ônus, para tirar xidade de responsabilidade decisória do 
esse câncer de cima do Tesouro Nacional. PMDB e do PFL De modo que aqui não faze-

O SR. MÁRIO MAIA_ Exatamente, no- mos uma colocaç_ão pessoal, mas a colocaçao 
do Governo Samey representando os Partidos 

bre Senador, mas a nossa preocupação é a 
seguinte: 0 Cavemo que está aí foi grande- - que lhe deram e lhe continuam dando, de 

certa forma, apoio e sustentação. 
mente apoiado pelas forças que_ estão agora Leonel Brizola tem razão quando afuma que 
disputando a Presidência da· República e que cabe ao Governo Samey preparai a· doi:U.men-
hoje colocam toda a carga da responsabili- fação, deixar 0 processo pronto, para decisão 
dade sobre o atual Govemo. Quanto a isso- do futuro Presidente. 
devemos fazer justiça, porque o PMPB parti- De modo que este assunto deve ser revisto 
clpa do governo, teve 18 ~inistros, assumiu e analisado com profundidade. Não é algo 
o Governo várias vezes, através do hoje seu 
candidato à Pregjdência da República, fez 22 · intocável, mas tem que ser llisto coin serie-

dade, com profundidade, depois de se fazer 
Governadores, ocupou e continua ocupando um estudo caso-a caso, para ver a conve-
o 29 e 39 escalões, as nomeações de Ministros, niênda pública e notória, contando com res-
as delegacias dos Estados ainda estão nas paldo popular, de se privatizar ou não aquele 
mãos do PMDB e do PFL, os dois Partidos setor que estaria sendo prejudicial à economia 
que deram sustentação ao Governo até â - do País e aos interesses sociais da comuni
Aiiança Democrática se desfazer. E, hoje, es-
tão colocando como- se nada tivessem feitO, · dade brasileira. 
como se não tivessem participado, que toda SoPre este assunto, transcrevemos nos 

Anais desta Casa o artigo a que nos referimos 
a culpa é do Governo que está aí e que podem - ~ ao longo do nosso pronunciamento, do Depu-
resolver tudo sechegaremaoGoVernodeago- tado César Maia. 
ra para diante. 

Então, a nossa preocupação é que depois Muito obrigado, Sr. Pregjdente. (Muito bem!) 
desse tempo todo, já se vão quase cinco anos 
de Governo~ ó Governo da Aliança Democrá~· DOCOMEIVTOA QIJESE_REF'EREOSR. M-4-
tica e do hoje solitário Dr. Saméy,-agora, no' RJO~EM SE(JD!SCf.JRSO:_ 
final de Governo, se preocupa em dar solução, -
que não pôde dar anteriormente, não as en- SIDERURGIA E SERIEDADE 
centrou. Agora, em fim de Governo, se apressa César Maia • 
em dizer que a solução é a privatização de O governo federalapr_esentou.aoCongresso 
todas as empresas nacionais. Algumas acha- projeto de lei privatizando empresas estatais 
mos que devem ser privatizadas, mas muitas especificadas. A lista se refere basicamente 
outras, que já estão ou entraram num pro- ao setor siderúrgico. Maís uma vez o governo 
cesso resolutivo, devem ser estudadas mais trata tal ques'"o com enorme "'. esp ab· 
profundamente. - _I.Cl ons t-
. lidade._ 

Então; que a oportunidade do estudo da Faltam ao governo doutrina e seriedade. 
privatização seja dada ao Governo que vem, Sua ação terrni.naiá por dêsmoralizar o neces-
um GovernO novo, robustecido pelo voto po- · sário processo de redefmição do Estado brasi
pular recente, com todas as características de Ieiro. Que pelo menos fizesse wna leitura aten
poder de decisão que há de lhe dar 0 voto'_ tadee:xperiêndaslibe-raissériasparadescobrir 
direto e secreto do povo. - que tal proCesso começa pelo entendimento 

O Dr. Leonel Brizola, em recente manifes- do que ê público e do que é privado. Público 
tação durante programa de televisão, deixou é.o especialmente regulamentado. Sua gestão 
bastante claro _o inconformismo das forças pode ser estatal ou privada. A educação é um 
sensatas e progressistas brasileiras com o pro-· exemplo disto. As escolas privadas operam 
grama de privatização do Governo. Este incon- . debaixo de regulamento especiaL Privado é 
formlsmo já não é puramente partidário, mas o_desregulamentado. Se nesta esfera o gover
adquiriu feições de indignação nacional supra- no detém alguma atividade deve desfazer~ se 
partidário e amplamente majoritário junto às· dela, observando um método deftn.ido. Aqui 
organizações da sociedade civil. tem se_ observado o caminho da democra~ 

Como disse o nobre Deputado CéSar Maia, tlzação e da pulverização do capital um quadro 
em artigo~ publicado no Jornal do Brasff do deempresaaberta.Comisto,alémdeseevitar 
último dia 1 O, falta ao Governo Samey "dou- transformar a privatização nunl puro neg_ócio 
trina e seriedade. Sua ação. terminará pordes- entre- ó 'Estaáo-e oligopólios privados, avan-
moralizar o necessário processo de redefini- ça-se na direção da ampliação horizontal da 
ção do Estado brasileiro. Mais uma vez o Go- base da propriedade. O processo descrito_ é 
vemo trata a questão com enorme irresponsa- eXatamente o contrário do que tem feito o 
bilidade'". BNDES. 

Isto é, o Governo Sarney desmoralizou a QUando se trata de atividade póblica o pro-
heterodoxia na economia, desmoralizou a mo- cesso começa por preliminares legais. Por lei 
ratória como instrumento de negociação, des~ se defrn_e _o estatuto_ das relações da empresa 
moralizou os chamados programas de inte- a ter sua gestão privatizada, com a sociedade 

e com o Estado. Este estatuto contém inclu
sive o_bri_gaçõ~ em. ~lação a investimentos 
e reajuste de preços. A seguir cria-se uma 
partlcipaçáo ou ação espeCial, f!jue pE!rinite ao 
governo, no caso de não cumprimento da lei, 
reestatizar de pronto a empresa. De qualquer 
forma a autorização legal é _dada caso a caso. 
A doutrina descrita é a que tem sido _aplicada 
na Grã-Bretanha. 

O governo brasileiro confunde do'utrina 
com negócio, e abre espaço para grosseiras 
distorções. Sua proposta atual não escapa dis
to. A vítima é a siderurgia estatal. Hoje impor
tantes setores da esquerd<';' brasileira, vide Wla
dimir Palmeira, aceitam rediscutir o caráter 
estratégico ou não do setor siderúrgico e suas 
relações com o Estado. Mas o governo prefere 
a pressa pelo negócio. 

Suas contradições podem ser expressas no 
fato de que ainda em 1988, Portanto poucos 
meses atrás, apresentou o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento do Sistema Siderbrás 
(Pedesid), onde previu investimentos de US$ 
10,5 bilhões e expansão de 9 milhões de tone
ladas. A base projetada de consumo foi em 
seguida criticada por inteiramente irreaJista, 
o que obrigou o governo a tever suas proje
ções. Os erros não ficaram nisto. Em estudo 
realizad.o com a empresa de consultaria World 
Steel Dyna,mics, a Siderbrás chegOu a núme
ros completamente diferentes do anu~rlo esta
tístico do Consider de 19~ para .as d,espesas 
financeiras das empresas de lamínaçlos_ pla
nos. Entre 1982 e 85, pela consultôfia, ·teria 
havido wn incremento de US$ 97 para_ 160 

-tOrieJadas. Pelo anuário, teria havido urna re
f]ução.de US$ 106 para 52. Ap-mesmo_têrnpo 
que o gOverno diz que quer privatizar o setor 
siderúrgico o Ministério da Indústria e do Co
mércio, a partir do D Plano Siderúrgico Nacio
nal, formaliza a disposição de implantar novas 
siderúrgicas estatais, como uma usina de aços 
planos no Maranhão, e uma laminação em 
Fortaleza, além de expandir fortemente a ca
pacidade atual das estatais. 

Suas contratações não ficam aí. A COmpa
nhia Siderúrgica. de Tubarão apresentou ao 
governo um plano para a execução de sua 
fase II, com redução da participação da Sider
brás de 89,6% para 62,5%, num projeto de 
US$ 3 bilhões. Os recursos seriam orgânicos 
e de mercado, sem qualquer ônus orçamen
tário, e a demanda garantida, além de prover 
divisas na capitalização. Sobre tudo isto, evita
ria que a reforma de seu único alto fomo- em 
1992/93 gerasse uma importante pei"da. O 
projeto refere-se a cantatas e decisões concre
tas. A CST conta inclusive com recursos em 
caixa próximos a OS$ 300 niilhôes para a par~ 
tida. Falta apenas a autorização presidencial 
prevista no Decreto n9 92."008. Ou-sefa, urrl 
simples de acordo que nunca vem, não se 
sabe por que interesses. 

Num quadro como este, irresponsável seria 
o Congresso Nacional se autorizasse o atl[al 
governo a privatizar, num vácuo, de doutrina, 
coerência e confiabilidade. Se o gov_erno aca~ 
bou, o melhor é esperar para evitar o pior. 

• Economista, deputado federe~! (f'DT- RJ) 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran· 
cisco Rollemberg. · ' 

comunicaç4.6: éarêç~m. ·4a.~. ~licações ade.._ 
quadas, já_ qtie, di'{ulgam r;totída::; contradit6-_ 
r1as,, ~CS[}Qr't,CI;lJ1d.O--~il1d,a )''Q.~i::;: ç povo. 

O pe_diatra fillandês Heikk Peltola, do Insti-
0 SR. FRANCISCO ROLLEMBERG tuto Nacional d.e Saúde Pública de Helsinqui, 

(PMDB --SE. Pronuncfa o seguinte discurso.) especi_a!ista e{Tl doeoças infecciosas, afirma 
-Sr. Presidente, Srs. Sen·adàres: ser "muito diffcil produzir uma.vacina contra 

"O sistema de saúde brasileiro é tão a meningite B, porque _o_ polissacarídeo que 
perverso que a população se vê obrigada existe na capa da bactéria é muito parecido 
a pagar por serviços que deveriam ser com uma substância do corpo humano". Nes-
oferecidos gratuitamente,_como essas va- se caso, a vacina $implesmente não funciona, 
cinas que beneficiam a sociedade como - já que, para ~gír, é necessário que _o mecfica
um todo.'_' . meçt,o,estjrnule ,o, sistema imunológico com 

urna substância estranha ao organismo. Essá ' 
Com essas palavras, o jornal ''Folha de S. ~utorid.ade médiCj:l,. senhor.es,. se dedica há · 

Paulo" reswniu, àe forma objetiva e clara, na anos, ao estudo_ dos poliss.acarídeos. · 
edição de 30 de julho passado, a situação Para 0 médico Jacyr Pa:rtemabe, "uma das 
caótica da saúde no Brasil, especialmente grandes vantagens da vacina ,cubana é a suã 

a Sul do País. Como médic_o, sinto-me na obri
gaçã9 ~e 8J~r esta Cãsa do Congre~. pãta 
que possamos dar à Saúde a prioridade condi
zente com a sua importância. 

Sr. Presidente, Srs. Seiladores, para não tor
nar cansativa esta minha explanação, quero 
apresentar-lhes apenas uma rápida referência 
a cada urna: ~nove endemias de _m~ior inci
dência no territ6rlCibrasileii"o: Sâõ elas: a fome. 
as verrninoses ifltestinais, a malária, a doença 
de Chagas, as leshmanioses, a febre amarela, 
o dengue, a tuberculose e a hanseníase. 

A fome, de per si, afeta 40 ffiilhões de brasi
leiros! Dela s.e.originam a subnutrição protéi
co-calórica ,geral e várias doenças carenda_is 
específicas,_ a exemplo das anemias por defi
ciências de ferro •. cegueira por carência de 
vitamina,A ~cáries por falta de, flúor. 

quanto ao principal problema atual: a menin- eficácia em beb.ês, pois, a maioria dos casos ' 
gite meningoc6cica do tipo B. foi registrada em criaças de 4 a 5 anos". · · · As verminoses intestinais comareendem 

Já no início da segunda quizena daquele uma série de infestações já consideradas co-
mês, a imprensa noticiava que o nómero de Na opinião de Luiz Prigenz~ Diretor do Insti-, · muns, principalinente no interior do País: as-
casos registrados passava de 124,3. Somente tuto Adolfo Lutt; "o Brasil não tem nenhuma carldíase, giardiase, amebíase, ancilostomose 
no primeiro semestre deste ano, 919 pessoas· chance de produzir a vacina contra o menin-. etc. Relacionam-se, todas, a deficiências de 
adoeceram, contra os 628 casos identificados gococo--do tipo B da meningite, em menos saneamento- básico-e de educação sanitária. 
no mesmo período do ano antet,ior. ' de um a dois anos, mesmo que Cuba se dispu- Dentre as verminoses, destaca~ se a esquistos-

Segunda o quadro co.mparativo divulgado· · sesse a ceder ·a tecnologia". Casó contrário, -somoseL-Pela mcrlor gravidade, atingindo, no 
pelo Jomal do Brasil, em 18 de julho,- com cOnsidera ele que a·demora ~eria,. no mínimo,. - momento,- de 8 a 10 milhões de-pessoas com 
dados fornecidos pelo Ministério da Saúde,, de três a quatro an_os.. -diferentes graus de doença; o "schistosorna 
os percentuais de variação da incidência assi- No dia 19 de agosto passado, Sr. Presidente- mansoni" é o causador, inclusive, da moléstia 
nalam urna expansão alarmante da doença. e Srs. Serlad6ieS, 150 mulheres de 16 Estados . - que recebe o nome popular de "barriga d'á-

No meu Estado, Sergipe, identific-ou~se uma dã: Fedéiâçãó. foram ao Minis.tério da Saúde- gua", que, ii1evitavelmente leva o paciente à 
variação de 62%, já que se observai-aro 29 exigir uma definiçãO ofiCial. quanto à data da ::_morte. EsseS males atingem, com mais_rude-
casos nos· primeiros seis meses de 1988 e Vacinação ·contra a meninjife meningocódca - za, o sofrido ·Nordeste, e é com tristeza que 
47 rio mesmo 'período deste imo_. ~~ seis do tipOs: Queriam vacinação em massa, co~ - lhes in(ormo_que o povo do meu Estado de 
unidades da federação, o número <;I~ pacien- mo em 1975, contra a meningite dos tipos Sergipe é unl ao~_ mais castigados. 
tes atingidos reduziu; entretanto, nos demais A e, C.,Seffilnd_q o jornal, porém, a disponi· Apartirdadécaáade70,Senhores,amigra-
estados, o problema se agravoU. l:'aJ é a ~itua~ --~-il_ida,_d~ d~s vaç:in?'~ é r:e:duzida. porque Cuba ção constanté e a ocupação desordenada da 
ção, por exemplo, do Amazonas, que, de 6 - não tem COflçliÇQe_s-de produzt-las em escala Amazônia acarretaram a crescente incidência 
casos, em 1988, saltou para 22, em- 1989·, induslrlal. - -_ _ 1 · da malária. Registram-se, anua mente, em tor-
do Piauí, de 1 para 8·, do Rio Grande do Norte, Obtiveram dua.s promessas: o início da apli- no de 500 mil casos, indicandO a coilcen-
de 8 para 26; de Santa Catarina, de 86 _para · CaÇ:ão das VaCirias iniportadaS de Cuba- dez tração dessa endemia naquela região. 
168; do Màto Grosso, de 3 pará 23. · milbões_de .doses, ao to_do_- deverá ocorrer. 

COnfOrme dedaração do Ministro i:la Saúde eni setemóro, e a participação de urna repre- Sabe-Se qUê a ocupação de ecossistemas 
Seigo Tsuzuki, "a doença esta creSce'ndo, ·mas sentarlte_ da' COnfedefaÇãO das Mulheres do o estranhos, dê _forma inadequada, resulta no 
não tem característica de explósãO; ela- é lenta,. sl-asli; naS reuniões dei ComiSSão Nacional de . incremento "dOs fatores responsáveis pela 
duradoura e _as_c_endente desde os últimOs três Meningite. Essa CorÍ1issão~ criada em 30 de_ _ doença, espedaJmente do aumento da densi~ 
anos"; Rea1mente, Sr. Presidente e 5rs. Sena-·_ jUnho de deste ano~ é composta por doze epi- dade de mOsquitos transmissores. Também 

· as medidas tradicionais de ·controle, como a dores, há quase três anos, as autoridadeS sani- demiolOgistas, e deverá apresentar um diag-
, d 1 d aplicação de inseticida intraáomiciliar e a dis-tárias vinham sendo periodicamente infOrma- nosticó a Situação rea - a doença. 

da d d • d , tnbuição de medicação efiden~, são dific~-
s o aumento_ o numero e _casos de me- É J·usto ·• nece-ssán. ·Q, Sr .. Pr·"'dente, e s·· rs. Pr d - "'"'' tadas. Em conseqüência, Sr. esi ente, vem 

ningite B em todo o Pais. "' Senadores, preo.cuparmo-nos· com os surtos d d ·r. d · to d ' sen o i enti 1ca o o surgtmen e 10rmas 
E quãiS as- providências tomadas pelo Minis-- de meningite que, ano a ano, elevam o número de malária resistentes à medicação usual. 

tério da Sai.lde, Senhores? Ao longo--desse de casos registrados. EfetNamente, são ·cente-
~ d · 't d da Finalmente-=eesteê_oaspectomaisgrave u::mpo, apesar os aVISos re1 era os s secre- nas de pessoas atingidas] São dezenas de ca~ _ 

rl tad · d Saúd á · _:..., col"I'emoS sério- risco ·de relii.troduÇão da W ases urus e e, os respons veiS pe· sos fatais! É preciso combater, dominar essa_ 
I d · - f d t fat d malária em reg' iões onde, embora exi:;tª o pa· as ec1soes se un amen aram no o e endemia urbana, err_acficá-la do nosso País! 
nunca ter ocorrido uma grande epidemia de . . rasita, essa terrfvel endemia havia sido errac:U-
meningite B, tomando quase lmpossfvel a re- É indfsj:lensáveCôutrossfm, voltarmos nos~ cada. Um exemplo dessa pos~ibilidade é o 
petição dos índices alcançados, em 1974, sos eSforços, taJvez até cOm mais vêemência, do Éspírito Santo. Naquele Estado, o fluxo 
com a meningite dos tipos A e B. Naquele para os muitos males endémicos que agridem de pessoas infectadas procedentes da Ama-
ano, registraram-se cerca de binta casos para as cãinãdãS ilials siinpleS da nossa população. zônia fez ressUrgir a moléstia, cujo crescimen-
cada grupo de 100.000 habitantes. É"imperiOsO, Senhores, erradicarmos d~finitl~ to vem $endo consignado ano a ano. 

Sabemos que a meningite tipo s não é tão vamente do panorama nacional essas doen- EStima-se·_ §TI- 5 a 6 milhões de. pessoas 
contagiosa quanto a A e a c, que marcaram ças prevalecentes que incapacitam milhões infectadas pelo "rtllll de Chagas". A transmts-
a epidemia dos anos 70. A população, não de brasileiros. são da_ doença se rela dona às condições pre-
obstante, precisa ser corretamente esclareci· Referl-tTie a esse problema em pronuncia- ~árias de habitação rural, favorecendo a domi-
da, para se evitarem demonstrações de pânico m~ntos anteriores. Reitero, contudo, a atenção ciliaçã_o_do inseto veto r, o barbeiro. Os ~tados 
ou de revolta em conseqüência da desinfor- dos Srs. Senadores, para os riscos. a que estão que apresentam maior incidência. e gravidade 
mação. Acredito que os próprios meios de expostos os nossos compatriotas, de Norte são Minas Gerais, Goiás e Bahia. 
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Existem os dois tipos dé Jeishmanioses no 
Brasil, Senhores: a visceral, conhecida como 
"calazar", incide principalmente na região 
Nordeste e é transmitida por inseto que tem 
como reservatório o cão; a Jeishrnaniose tegu
mentar, denominada "ferida brava", pelo po
vo, ocorre, não·obstante, em áreas de desma
tamento, em todo o territóriO nacional, já que 
os principais reservatórios são os roedores, 
os marsupiais e os canídeos silvestres. 

Sabemos que a febre amarela urbana está 
erradicada do- Pais, desde 1942; a silvestre, 
porém, cuja única diferença da urbana é o 
inseto transmissor, continua exlstiOdó, espe
dalmente nas áreas rurais da Amazônia e do 
Centro-Oeste.-ReC:EmtéOente, em·I9i36, oBra
sü conheceu uma epidemia de dengue, regis
trando-se mais de 2 milhões de casos, no Rio 
de Janeiro, felizmente da forma benlgna -
enfermidade que não ocorria nessa magni
tude dQsde a década de 20. Uuero informar 
aos Srs. Seriadores que o transmissor do den
gue é o mesmo mosquito respohsável pela 
febre amarela urbana, trazendo, portanto, o 
risco do retomo dessa endemia. 

Outra doença de que quase já nos esque
cemos é a tubercu1ose. No entanto, senhores 
essa doença cosmopolita, que atemorizav~ 
nossos avoengos, atinge, anualmente, em tor
no de 80 mil brasileiros carentes, registran
do-se alta incidência entre os aidéticos. 

Por último, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
quero referir-me à hanseníase, a temível lepra, 
doença introduzida na Europa, na epoca das 
Cruzadas e, ainda hoje, multo difundida em 
todos os países p·obres. Essa endemia, da qual 
se estimam, atualmente, _de 400 a_ 500_ mil 
casos, vem registrando um aumento anual de 
incidências em tomo de_ 20 mil casos, prind
palment7 na Amazônia. 

São, to-das elas, doenças atrozes, que mal
tratam e dirl_ni.am milhões de compatriotas 
das diferentes regiões brasile"irã.S; cOiTIO -sem: 
pre, as mais atingidas sáo as camadas menos 
favorecidas! Se olharmos de forma abrangen
te e reaJista, veremos que a carência econô
mica assim como o analfabetismo e todas 
as demais privações que caracterizam a vida 
do brasileiro pobre têm seu ponto" de origem 
na saúde deficiente. 

Orgulhamo-nos de viver em um país em 
desenvolvimento! Para que esse sentimento 
se justifique, precisamos eliminar, do seio do 
nosso povo, as endemias que nos acorrentam 
aos nlveis mais elevados de atraso e de mi
séria. 

Não- devemos esquecer~ Sr. Presidente e 
Srs. Senadoi'es,_ que, para cada uma dessas 
doenças, há medidas específicas dependentes 
de infra-estrutura. É inadiável, contudo, que 
se promovam o saneamento básicó do meio 
e a melhôria da quantidade de vida, condições 
existentes em países que realmente buscam 
o desenvolvimento. 

Durante muitos anos, o simbolo do atraso 
nacional foi o "Jeca Tatu"~ matuto indolente, 
portador de uma associaçáo de ancilostomía
se e tabagismo. Muitos dos aqui presentes 

-os mais jovens- tall/ez desconheçam essa 
_ criação do .escritOr Monteiro- Lobato. 

Apesar de ter caído no esquecimento, "'Jeca 
Tatu" continua vivo, mais vivo até que na épo· 
ca de sua criação. O cortejo de males que 
o acompanha não mais se limita a duas doen
ças, pois o Brasil, especialmente o Brasil rural. 
ê_ uma sementeira fértil, onde as endemias 
·proliferam de fonna acelerada. 

Assim sendo, senhores, ou concedemos à 
saúde a prioridade que deve ter, em razão 
da sua ~ema Importância para qualquer na· 
ção ou, a breve tempo; contemplaremos, ma
nietados, o aniqUilamento de mais da metade 
da população brasileira. 

Era o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. Muito·obrigado. (Muito bem!) 

- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lou-
ri\l'al Baptista. 

O SR: LOURI'vAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores; a Organização Mun
dial da Saúde [OMS) desfechou uma das suas 
mais importantes e renovadoras iniciativas, a 
nfvel planetário- quando já se vislumbra den
tro de poucos anos o alvorecer do século XXI 
~, sobre a Saúde do Jovem, compreendida 

- -como um processo dinâmico do desenvol
vimento psicossotnático, abrangendo Luila 
programação interdisciplinar voltada para a 
consecução d~quele objetivo. 

No Brasil, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), associada ao Superior Tribunal de Jus
tiça, ao Ministério da Saúde, ao Centro de Ensi
no Unificado de Bras ma (CEUB ), à União Inter
nacional de Higiene e Medidna Universitária, 
promoveu -ã-realização do I Congresso Interna
cional de Saúde _do Jovem, no- período de 
10- .a -15 de.setembro.--rob --a-pre-sidênc_ia-40 
Doutor Abid Ani Cury, com_ a participação de 
renomados especialistas internacionais e bra
sileiros. 

No ,último dia 13 de setembro, às 15 horas, 
esp~~a1mente convidado coube-me a respon
sabilidade de, na qualidade de Presjdente de 
Honra, dirigir os trabalhos da reunião durante 
a qual o Professor José Rosemberg pronun· 
clou uma aplaudida conferência sobre "Polui
ção e Tabagismo". Da Mesa Diretora, tamb_ém 
participou o Doutor Leão T ossh 

Por ocasião do encerramento formulei o 
pronunciamento anexo, que requeiro seja in
corporado ao texto desta breve comtmicação, 
como --um documento relativo à conferência 
do insign~ Professor José Rosemberg, sem 

_-sombra de dúvida, um dos mais importantes 
eventos que transformaram o· I Congresso Jn
temaciqnal de Saú~e do Jovem num auspi
cioso e bem-sucedido acontecimento. 

No meu pronunciamento, procurei dimen
sionar o conteúdo, a importância e as perspec· 
tivas desse acontecimento. 

Era esta a comunicação que eu desejava 
fazer à Cas_a (Muito Peml Palmas) 

DOCa.Mé/YTOS A QUE: SE REFERE 
O SR. LOORIVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSa 

Tenho a honra, com justificada satisfação, 
de assumir a Prestâência desta re.u_ntao.._ à~
nada a, nos termos da programaçáo elaborada 
pelo Primeiro Congresso Intemacional de saú
de de Jovem -ouviremos a conferência que 
o eminente Professor José Rosemberg vai 
proncunciar sobre Tabagismo e Polujç6o. 

Dispenso-me, no momento, de alongar-ffie 
em considerações sobre a t:ajetória do Profes
sor José Rosemberg, meu amigo e mestre, 
a quem o Brasil deve os mais assinalados ser
ViÇos como médico, cientista, pesquisador e 
professor universitário, respeitado dentro e fo
ra do País. 

A Organização Mlmdial da Saúde (OMS) 
está promovendo, no Centro de Convenções 
de Brasília, no período de 1 O a 15 de setembro, 
o I Congresso Tntemacfonal de Saúde do Jo
vem com o apoio e a participação _de diversas 
entidades governamentais e privadas, esti
mando-se o comparecimento de milhares de 
congressistas, dentre os quais convém assi
nalar a presença de médicos, psicólogos, psi
quiatras, educadores, enfermeiros, profissio
nais de saúde, assistentes e comunicadores 
sociais, além do elenco de dezenas de especia
listas especialmente conVidãdOS, sendo 18 in
ternacionais e 54 brasileiros, todos do mais 
alto nível profissfonal. 

O Congresso pretende elaborar, através de 
conferências, painéis, mesas-redondas, deba
tes, exposições bibliográficas e _de material 
educativo, depoimentos de autoridades cientí
ficas e técnicas, urna proposta abrangente de 
saúde com a finalidade precípua de mobilizar 
os profissionais da área e ed,ucadores a viabili
zarem aquela proposta. 

Abordando problemas que vão desde a se
xualidade até-- a -análise de ccmpcrtarnentos 
perniciosos como o tabagismo, o alcoolismo 
e o uso de drogas, a crimínalidade do jovem, 
a gravidez precoce, a educação e orientação 
sexual, os beneficies e riscos das práticas es
portivas, o I Congresso Internacional de Saúde 
dos Jovem está se desenvolvendo com êxito 
integral duran_te os cinco dias de sua duração. 

Os resultados_ dos trabalhos realizados de
pois de aValiados pelo Ministéfio da Saúde 
serão utiliZados no estabelecimento de linhas 
de ação para um programa específico de saú
de de jovens. 

O Doutor Abib Coury, ilustre Chefe do Ser
viço Médico do Superior Tribunal de Justiça, 
assim resumiu os objetivos do I Congresso 
Internacional de Saúde de Jovens: "este con

. gresso irá ajudar a preparar profissionais que 
se dediquem a encontrar respostas adequadas 
aos problemas cruciais que os jovens enfren
tam nos dias atuais, com as novas condições 
de vida urbana, a massificação-e a aceleração 
9o ritmo de vida." Abib afirmou tanibém que 
este congresso é um esforço no sentido de 
gerar hábitos e atitudes de saúde que ofere
çam perspectivas de uma juventude sadia, ca- · 
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paz de renovar os padrões de c'onvivência so
c;ial, fazendo da saúde uma efetiva contribui~ 
ção para a paz. 

É de ressaltar a natureza predominanteR 
mente educativa, cultural e cientifica dos evenR 
tos programados pelo Congresso, ensejando 
um valioso intercâmbio de conhecimento e 
experiências dos maiores especialistas nacio
nais e internacionais no cOncernente à saúde 
dos jovens. 

Acontecimento sumamente auspicioso pe
Jas dimensões, significado, importância, opor
tunidade e destinação de utilidade que o ca
racterizam, o I Congresso lntemaciona/ de 
Saúde de Jovens incluiu na sua programação 
a dolorosa problemática dos tóxicos, a das 
drogas, e, sobretudo, do tabagismo, como as 
mais traiçoeiras e perigosas ameaças à saúde 
dos jovens- desafios que vêm sendo enfren
tados em todos os países civilizados como 
prioridades absolutas e inarredáveis no âmbito 
da saúde· pública porquanto estão em jogo, 
não somente a melhoria das condições de 
vida, como a própria sobrevivência dos jovens. 

Nesse contexto insere-se a terrível epidemia 
do tabagismo contra a qual todos os países 
civilizados estão travando uma guerra impla
cável. 

Regressando agora de rápida viagem ao ex
terior - que me levou à Frailça e à Itália -
pude verificar a extrema seriedade, abrangên
cia e realismo das providências governamen
tais tomadas contra o vício de fumar, principal
mente em Paris e Roma. 

Além da rigorosa proibição da propaganda 
do rumo, pode-se verificar que nos principais 
hotéis, transportes coletivos, teatros, escolas, 
hospitais e recintos coletivos fechados, estão, 
efetivamente, desaparecendo os fumantes in
veterados, e os viciados, observando-se, para 
satisfação de imensa maioria dos não-fuman
tes, que o tabagismo está sendo efetivarnente 
erradicado. 

Aproveitando o ensejo desejaria ressaltar 
que, também no Brasil, a mobilização_nacional 
contra o tabagismo - a que venho me dedi
cando nestes últimos anos, com a decisiva 
colaboração de uma brilhante equipe de cien
tistas, médicos, técnicos e professores, que 
têm na personalidade invulgar do Doutor José 
Rosemberg a sua maior e mais insigne expres
são - está começando a produzir os resu1ta
dos colimado_s. 

Assim é que, no dia 29 de agosto passado 
rea1Izou-se o Dia Nacional de Combate ao Fu
mo. Essa iniciativa resultou de proposta do 
Grupo Assessor para o Controle Nacional do 
Tabagismo no Brasil, orgão do Ministério da 
Saúde, que tenho a honra de presidir, proposta 
aprovada e sancionada pelo Presidente José 
Samey no~ termos da Lei n9 7 ABB. 

Naquela data, 29 de agosto -passado, 192 
deputados aprovaram dispositivos no Regi
mento Interno da Câmara. 

Infelizmente, o Senado Federal continua in
diferente em face de um projeto semelhante 
de proibição de fumar no plenário, o qual, 
segundo fui informado, desapareceu ... 

Sobre o assunto, encontrando-me em Ro~ 
ma. transmiti ao Deputado Paes de Andrade. 

em Br'àsma, e ao Ministro _da Saúde, Seigo 
Tsuzuki, os seguintes telegrafTl~S: 

''Deputado Paes de Andrade: 
Tomando coiüiecimerito hoje em Ro

ma na Embaixada do Brasil da aprovação 
no último dia 29 -cOrrente do dispositivo 
ao Regimento lntemo da Câmara, proi
bindo fumar no plenário, desejo felicitar 
os 192 deputados que votaram favoravel
mente referido dispositivo em beneficio 
da saúde e do bem~estar. Associo-me da
qu~ com a C'amara dos Deputados que 
através de ilustres membros demonstra
ram coerência e firmeza de atitudes e 
com Vossa Excelência que na sua profí
cua gestão de Presidente deixa este mar
co há muito esperado. Atenciosas sauda
ções, 

Senador Lourival Baptista 
- Presidente do Grupo Assessor do 

Ministério da Saúde do Combate ao Ta
bagismo." 

"Ministro SeigoTsuzuki 
Comunico ilustre ministro e caro ami

go acabo de passar o seguinte telex ao 
Presidente da Câmara dos Deputados: 
Tomando conhecimento hoje em Roma 
na Embaixada do Brasil da aprovação no 
último dia 29 corrente do dispositivo ao 

- Regimento Ihte"rno da Câfnara, proibindo 
fumar no plenário, desejo felicitar os 192 
deputados que votaram favoravelmente 
referido dispositivo em beneficio da- saú
de e do bem-estar. Assado-me daqui 
com a Câmara dos Deputados que atra
vés de ilustres membros demonstraram 
coerência e firmeza de atitudes, e com 
Vossa Excelência que na sua profícua 
gestão de Presidente deixa este. marco 
há muito esperado. Atenciosas sauda
ções, 
~nadorLourivaiBaptista 
---' Presidente do Grupo Assessor do 

Ministério da Saúde do Combate ao Ta
bagismo." 

Todavia, é nos Estados Unidos da América 
do Norte onde se fazem mais intensas as restri
ções ao vício de Jumar, tanto ao nível da Na
ção, como no âmbito dos estados. 

Nesse pais, o combate ao tabagismo atingiu 
as proporções de uma verdadeira guerra _con
duzida pelos órgãos governamentais, universi
dades, instituições científicas e técnicas- em 
suma-, pela quase totalidade das lideranças 
nacionais mais expressivas. 

A este respeito basta consu1tar os principais 
órgãos da imprensa, ou acompanhar os pro
gramas de televisão e das radioemissoras. 

O antitabaglsmo transformou-se, nos Esta
dos Unidos, em urna autêntica obsessão na

-Cional. 
Veja-se, por exemplo, a seguinte mensagem 

que a The Martin Hímme/ Health Foundation, 
em cooperação com a The Amerlcan Heart 
Association começou a publicar, em todos os 
principais jornais norte-americanos, a partir de 
13 de junho passado, tendo à frente o The 
New York Times: 'What Cigarette Ads Dont't 
Tell you!. 

WHAT óGARETtE AOS 
DONT TELL YOU! 

The United Stãtes Surgeon- General C. Eve
rett Koop says that nicotine in tobac:co is- a 
drug, just .a addictive as coçaine o_r heroin. 
And for that single reason many smokers who 
want to quit can't without help or encoura
gement 

The anti-smoking movementis notanti-s
mokers. Many of us have friends, spouses, or 
parents who smoked, and died from it We 
know fi~sthand the destruction that smoking 
causes. The Surgeon General has oniy confir
med what we've seen with our own eyes. 

Cigarettes kill a thousand Americans every 
day ... over 350,000 people in one yeàr alone. 
But, the simple truth is that if you quit, even 
after years of smoking, you may stlll add years 
to your life exp_e_ctancy. MiUions of Americans 
have already qult smoking. The Martin Himmel 
Health Foundation is working to convince mi· 
Dions more to stop smoking ... now. 

Our radio commerdals are being aired th
roughoutAmerica informing Americans about 
the dangers to one's health due to smoking. 
We planto continue running these hlQhly emo
tiona1, highly provocative messages until the 
day comes that they are no longer needed. 

This message is paid for by 
The Martins Himmel 
Health Foundation 
in cooperation 'Nith 

The Amerlcan Heart Association 

A aludida mensagem publicada nos órgãos 
mais importantes dos Estados Unidos, pela 
Fundação Martins Himrriel para a Saúde, 
oonstituj, na verdade, mais do que_ uma grave 
advertência ao povo norte-americano acerca 
da peri<:ulosid<ide do tabagismo, uma enêr· 
gica palavra de ordem, uma convocação no 
sentido de que toda a Nação se mobilize e 
combata esse flagelo até o_dia em que sejam 
desnecessárias tais advertências. Esse docu
mento informa que o "Surgeon General" dos 
Estados Unidos, C. Everet± Koop declãrOu Que 
a nicotina contida na fumaça dos cigarros e 
nos· produtos tabáglcos "é uma droga tão no
civa quanto a cocaína ou a heroína. E que, 
exatamente por essa razão os fumantes tor
nam-se dependentes, absolutamente incapa
zes de abandonar o vicio do cigarro sem awó· 
lio ou encorajamento externo. E esdareçe: 
"_O movimento antitabágico não é dirigido 
contra os fumantes ( .. .is not .;mti-srnoking) 
"Todos nós temos amigos, esposa, ffihos, ou 
parentes que fumaram excessivamente, e 
morreram ... O que desejamos é reagir contra 
a destruição provocada pelo tabagismo ... "Os 
cigarros matam mais de mil americanos dia
riamente, mais de 350.000 pessoas em ape
nas um ano. Mas, se você deixar de fumar 
poderá sobreviver, e é precisamente isto o que 
a Fr..mdação para a Saúde Martins Himme/ está 
fazendo, tentando convencer a milhões de 
americanos que deixem de fumar já ... agora". 

Em nosso país as estatísticas são, também, 
estarrec_edoras com a morte prematura de 
mais de 100.000-fumantes pOi ano. -- -
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O Ministério da Saúde adverte que poderão 
morrer mais de 2,5 milhões de brasileiros nos 
próximos anos vitimados pelo tabagismo, se~ 
gundo asseverou o Ministro Seigo Tsuzuki du
rante as recentes comemorações do I! Dia 
Mundial Sem Tabaco. · 

Sabe-se que a cada treze segundos morre 
wna pessoa no mundo vítima de doenças pro
vocadas pelo fumo, de acordo com Organi
zação Mundial da Saúde. 

Mas, as maiores preocupações do Ministério 
da Saúde consistem na verificação do enorme 
crescimento anual do número das mulheres 
fumantes. Ora, considerando-se que a nico
tina, o monóxido de carbono e outras substân
cias tóxicas atingem as mulheres grávidas é 
de se presumir as gravíssimas conseqüências 
da ação nefasta do tabagismo no concernente 
ao enrugamento, enveJhedmento precoce das 
mulheres, e, sobretudo, no destino das crian~ 
ças recém-nascidas. Todos os cientistas que 
pesquisam e estudaram esse problema afir~ 
mam que os fl1hos de pais fumantes tendem 
a sofrer de doenças respiratórias e. de uma 
séria redução da capacidade de aprendizagem 
das aianças em virtude das agressões sofridas 
pelo feto. 

Parece-me desnecessário alongar~me ares
peito dos temas vinculados à poluição e ao 
tabagismo, porque o eminente Professor José 
Rosemberg, em sua conferência esgotou, por 
assim dizer, com admirável clareza, amplitude 
e profundidade, os referidos problemas. 
Seja~me permitido, no instante, enaltecer os 

atributos da fulgurante personalidade do Dou
tor José Rosemberg, cuja conferência,_ a 
exemplo dos seus trabalhos anteriores tem 
o valor' de contribuição decisiva ao equacio
namento e solução dos problemas que abor
dou. 

É de justiça acentuar que, a partir da publi
cação em 1981, em São Paulo, do seu livro 
sobre "Tabagismo: Seria o Problema de Saú
de Pública", que o Professor-José Rosemberg 
se tranfonnou na maior autoridade nessa área 
da pesquisa médica, no continente, com a 
divu1gação de sucessivas contribuições que 
enriquecem a bibliografia existente sobre a 
epidemia tabágica. 

Internacionalmente reconhe<:ido como um 
dos mais insignes mestres contemporaneos, 
dentro e fora das nossas fronteiras, os traba
lhos do Professor José Rollemberg, já tradu
zidos para diversos idiomas, consolidam a sua 
reputação como uni autêntico sábio de que 
o Brasil muito justamente se orgulha 

Independentemente de suas pesquisas e es
tudos, nos laboratórios, hospitais, e uiversi
dades de São PaLÚo, o Professor José Rosem
berg assessora, com inwlgar talento, o Minjs
tério da Saúde, como um dos mais dinâmicos 
e competentes membros do "Grupo Assessor 
para o Controle do Tabagismo no Brasil''. 

São estas as razões que me levaram a fellci
tá-lo pela brilhante conferêrencia que acaba
mos de ouvir, ao mesmo tempo em que me 
congratLÚo com os especialistas brasileiros e 
internacionais ora reunidos, e com os organi
zadores deste Congresso fnternacfonal de 

Saúde de Jovens - instituições ou persona
lidades- que, segundo asseverou o seu ilus
tre Presidente, Dr. Abib Ani Coury, " ... constitui 
uma arrancada de valorizaçêo da atenção inte
grada à saúde do jovem. Congresso que terá 

, -desdobramentos e repercussões práticas no 
Brasil e no exterior, no sentido de atingir seus 
objetivos a favor dos jovens, garantindo me
lhores perspectivas para o desenvolvimento 
do povo, mais sadio, participativo e eficiente". 

Sumamente honrado com o convite que 
me foi formulado para presidir esta reunião, 
agradeço a oportunidade que me foi propor
Clonada de participar da realização de um dos 
mais importantes congressos, jamais realiza
dos em Brasilia: O Jr Congresso Internacional 
de Saúde de Jovens, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao n_obre Senador Jorge 
BoniliãU.sen. 

O SR. JORGE BORNHAUSEI'! (PFL
SC, Pronunci_a o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, no sábado passado, 

~.dia,l6 do corrente, o PFL de Santa Catarina, 
- por-decisão unânime da sua direção e da co-

missão en_carregada de encaminhar o nosso 
posicionamento junto ao pleito presidencial, 
decidiu apoiar a candidatura liberal do Depu
tado Guilherme Afif Domingos, lançando ma
nifesto, cujo inteiro teor passo a ler, para a 
devida transcrição nos Anais do Senado Fe
deral. 

O PFL constituiu-se em partido em 1985 
pela transformação da Frente Uberal criada 
no ano anterior para acelerar e concretizar a 
transição democrática, apoiando a candida
tura à Presidência da República do Inesque
cível estadista Tancredo Neves. 

A Frente Uberal nasceu de um ato de cora
gem de seus_ fundadores que, sem a menor 
certeza de sucesso no pleito presidencial, colo
caram seus mandatos sob risco de cassação. 
Em Santa Catarina, com desprendimento, 
muitoS dos seus fundadores deixaram cargos 
no govetrfó estadual e tomaram, consciente
mente, o caminho da oposição. 

Em 1985: sem estruturação e em oposição, 
~ o PFL catarinense concorreu com candidatos 
à-eleição municipal, lançando na adversidade 
o embrião do partido forte de hoje. 

Em 1986, também oposição, o PFL lançou 
as candidaturas dos companheiros Vilson 
Kleinubing e Fernando Marcondes de Matos 
pã.ra goverriador e vice-govemador respectiva
mente, os quais, em notável pregação do "Pla
no 90", conseguiram a confiança de c~rca 
de 560 mil catarinenses, elegendo o partido, 
na ocasião, três deputados federais e seis 
deputados. estaduais. 

Ainda em 1986, o partido em Santa Catarina 
se viu distinguido com a escolha do Senador 
Jorge Bornhausen para dirigir o Ministério da 
Educação, açi6s 30 anos de ausênCia de um 
político catarinense nos quadros ministeriais. 
Tendo cumprido exemplarmente sua missão, 
apó"S 19 meses, o senador pefelista solicitou 
sua demissão, com desprendimento, visando 

a uma radical correção dos rumos do governo, 
o que não velo a ocorrer. 

A partir daí, o PFL de Santa Câtãriríà, ~ase 
unanimemente, adotou a posiçáo_ de se afastar 
do Governo sem se descomprometer com a 
transição democrátiCa Infelizmente, as forças 
governiStas, majoritárias nacionalmente no 
partido, impediram a convocação de uma 
ConvençãO para decidir sobre o assunto, des
viando o partido de _sua rota correta - a da 
oposição confiável. 

Em dezembro de 1987, o diretório estadual 
decidiu, por unanimidade, ficar em oposição 
ao governo federal, em face do _seu flagrante 
divórcio com a sociedade brasileira. 

Em 1988, em coligação com o PDS, forma
mos a "União por Santa Catarina" que, em 
oposição ao governo federal e ao desastrad~ 
governo do PMDB em Santa Catarina, alcan
çou expressivas vitórias. 

Em 1989 o PFL de Santa Catarina conti
nuou na sua linha de oposição ao-governo. 
Lançada a candidatura Aureliano Chaves pela 
ala governista do partido, optou pelo apoio 
ao grande correligionário, Senador Marco Ma
ciel, de postura independente, o qual, se, infe
lizmente não logrou êxito nacional, deu oporR 
tunidade de mostrar a verdadeira identidade 
do partido em Santa Cltarina pela votação 
maciça que aqui recebeu. 

Os principâis líderes -estaduais, honesta e 
corretamente, explicaram ao candidato esco
lhido que a maiorla do pãl'tido em Santa Cata
rina não poderia apoiá-lo em face das suas 
posições de solidariedade ao governo do Pre
sidente Samey, embora respeitassem suas 
inegáveis qualidades pessoais. 

A peregrinação às bases partidárias, reali· 
zada em julho, veio demostrar que a assertiva 
feita ao candidato refletia _o pensamento das 
nossas lideranças municipais, já que apenas 
11% dos consultados se mostraram dispostos 
a apoiáRio. Na ocasião, ficou acertado que se-
ria formado wna comissão para decidir qual 
o candidato que deveria receber a recomen
dação de apoio dos nossos ffiiados e simpati
tantes e que haveria pleno respeito aos com
panheiros que desejassem acompanhar o 
candidato oficiaJ. 

De acordo com as tendências, a comissão 
ficou encarregada de conversar com os. que 
mereceram das bases a maior intenção de 
apoio: O Deputado Guilherme Afif Domingos 
e o ex-Governador Fernando Collor de Mello, 

A Comissão criada cumpriu o roteiro deli
neado, os candidatos foram ouvidos e ambos . 
demonstraram, claramente, seus compromis
sos com o liberalismo que-defendemos, com 
a diminuição da máquina pública, com a me
lhoria de sua eficiência, com a privatização 
e a desregulainentação, com a livre economia 
de mercado, com a defesa do cidadão e do 
contribuinte, com a prioridade para educação, 
saúde, habitação e transportes, c_om a idéia 
que resumimos em .. Menos Estado e Mais 
Nação". 

Restava, portanto à Comissão a díffc~ tarefa 
de decidir entre dois. excelentes candidatos 
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que preenchem o perfil da modernidade de 
que tanto o Brasil precisa. 

Conscientemente, seguindo a maioria:_ das 
bases e sem qualquer demérito para o candiw 
dato do PRN, recomendamos aos nossos filia
dos, aos nossos simpatizantes e a todos os 
catarlnenses que desejam um país moderno, 
liberal e socialmente mais jus_to, mais justos, 
o apoio à candidatura do Deputado Guilherme 
Afú' Domingos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do DF n'" 50, de 1989, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica de Tagua
tinga (Região Administrativa DI). 

Ao projeto foram oferecidas 3 emendas. 
A matéria s_erá encaminhada à Comissão 

do Distrito Federal, para proferir parecer defi
nitivo sobre a proposição. 

São as seguintes as emendas apresen
tadas: 

EMENDAN•l 
(De Plenário) 

Acrescente·se ao Projeto de Lei do DF n'" 
50, no arl 2", os seguintes parágrafos: 

"§ 1"" Do Orçamento Anual do Fundefe 
deverão obrigatoriamente ser alocados, no mt
nimo: 
I-30% ao Proin-Programa de Industria

lização do Distrito Federal; 
n-20% à conservação, manutenção, re

novação e ampliação da frota de ônibus da 
TCB (Companhia de Transportes Colétivos do 
Distrito Federal) ou aos projetas e obras ne
cessárias ao transporte de massa do Distrito 
Federal no eixo Samambaia, Ceilânçl.ia, Ta· 
guatinga, Guará, Plano Piloto; 

III- 15% no programa de assentamento 
de famílias de baixa renda em Samambaia, 
Vila Paranoá, Vila do Areal e Varjão; 

IV- 15% para execução de obra_s e equipa
mentos do sistema de educação. 

§ 29 Os recursos orçãffientários destina
dos ao Fundefe nunca poderão ser inferior 
aos do ano anterior corrigidos monetariam~n
te pelo IPC-fndice de Preço ao Consumidor." 

Justificação 

O Fundo de DesenvolVimento do Distrito 
Federal é o principal instrumento para asse~ 
gurar os investimentos que propiciar~o ao Di: 
trito Federal a1cançar a sua autonorrua econo
mico--financeira. Similarmente à Lei de Di~e
trizes Orçamentárias que rege o Orçamento 
da Onião, é fundamental fiXar algumas dire
trizes para a execução do orçamento anual 
do Fundefe. 

Nesse sentido, a presente emenda define 
os quatro programas fundamentais que, nos 
próximos anos, ao serem implan~d~s, otimi
zarão a alocação de «::cursos no D1stnto Fede
ral com a obtenção de grandes resultados de 
cunho social. 

rarão empregOs, compras e .obras na nossa· 
cidade, trazendo em seguida, também, impos
tos que equilibrarão nosso orçamento. 

Um dos problemas mais sérios do Distrito 
Federal é o do transporte coletivo. É funda· 
mental alocar recursos para a renovação e 
ampliação da frota de ónibus da TC_B, bem 
como assegurar recursos estáveis para a reali
zação do grande desafio que é o transporte 
de massa no Distrito Federal. 

O assentamentO das pOpulações de baixa 
renda é um dos programas mais importantes 
hoje, ein curso, no País. A diretriz de assegurar 
15% dos recursos do Fundefe, no mínimo, 
para os asserltamentos, visa a permitir que, 
em curto prazo de tempo, essas comunidades 
contem com a infra-estrutu(a necessária a 
manter um padrão de moradia dentro de con
dições qUe equacionem os problemas de ero
são, saneamento, saúde pública, dentre ou
tros. 

A educaÇão é c:i-priricipal investimento para 
o nosso desenvõivimento. Ne~te sentido, 
obras e equipamentos que melhorem a atual 
situ_aÇão __ da rede e_~_o(\H s..ão fundamfmtais. 

As propostas das presentes diretrites nor
tearão o Executivo na elaboração do orça
mento do Fundefe com a priorização de inves
timentos nas áreas onde o Distrito Federal 
mais demanda r~cursos para alavancar o seu 
desenvolviffieilio.· 

O pa:I-ágr'afO s"egi.indó visa a assegurar que 
o executivo transforme o Fun_defe num_ real 
instrumento de investimentos, não permitindo 
que os recursos orçamentários a eles destina
dos possam ser diminuídos ao longo do tem· 
po. Com isso a população do Distrito Federal 
terá assegurado que, anualmente, os recursos 
do Fundefe, de origem orçamentária, serão, 
no mínimo, iguais ao do ano interior, podendo 
asse-gurar a continuid-ade dos investimentos 
e ser o início de um planejamento plurianual. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1989. 
-Pompeu de So_usa. 

EMENDAN•2 
(De Plenári_o l. 
SUPRESSIVA 

Suprima:~~e o art. ;3'1 do Proje:to de Lei do 
. DF n• SO, de 1989. 

Justificação 

Entendemos que o dispositivo em tela é 
inconstitucional, porquanto a fixação de valo
res em -dOtações orçamentárias somente po
derá Ocõrrer na oportunidade da elaboração 
do orÇamento anual, cuja mãtéria é de inicia
uva: do Poder ExeculfVi:Ça--teór- do art. 165, 
111, da Carta- Mãgi1a. -· -

Ê a justificação para a presente_ emetiâa 
que esperamos-seja acolhida. -

Sala das Comissões, 18 de setembro de 
1989. - Sénador"/.fauriciO- Coh&: 

EMENDAN•3 
-· (De Plenário) 

SUPRESSIVA Assim 30% do Fundefe devem ser aloca
dos ao Programa de Industrialização do Dis- _ Suprima-se o art. 7~ do Projeto de Lei do 
trilo Federal. Esses recUrsos, inicialmente, ae- DF _n° 50~ de 1989~- --

Justificação _ 

Trata-se de um projeto de lei autorizativa 
-que, por isso mesmo, poderá ser inócua, uma 
vez que até o momento não se tem notícia 
de qualquer manifestação do Governo do Dis-
trito Federal no sentido da criação da Escola 
Técnica de Taguatinga, a cujo ato, não obs
tante previamente autorizado, não há como 
obrigá-lo. Portanto, se ao Governo local é fa
cultativo fazer ou deixar de fazer o que o pro
jeto simplesmente autoriza, não cabe impor
lhe a obrigação de estabelecer prazo para im· 
plantação e funcionamento da escola~ . 

É. a nossa justificação para a presente emen
da que esperamos seja acolhida. 

Sala das Comiss~s. 18 de setembro de 
1989~- Senador Maurícío Corré~. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson CarneirO) 
- Na sessão' de 13 do corrente foi lida a 
Proposta de Emenda à Constituição n~ 3, de. 
1989, -que acresCenta parágrafo ao art: ·159 
e altera a redação do inciso n do arl 161 da 
Constituição Federal, tendo como 1"' signa
tário o Senador Marco Maciel. 

A Presidência, em obediência ao disposto 
do art 356 do Regimento Interno e de acordo 
com as indicações recebidas das lideranças, 
designa a seguinte Comissão para emitir pare
cer sobre a matéria: 

PMDB 

Leopoldo Peres 
Humberto- Lucena 
Ronaldo Aragão 
Mauro Benevides 
Márcio Lacerda 
José Fogaça 
ÁureoMello. 

PFL 
João Menezes 
João Lobo 
Edison Lobão 

PSDB 

Marcos Mendonça 
Teotônio Vilela Filho 

_ A Mesa aguarc)a que indiquem-os seu~ Re
presentantes o PTB, o PDC e o PDS, e que 
seja indicado um Representante dos seguintes 
Partidos conjugados, PDT, PSB, PMB e PRN. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência convoca sessão conjunta, so
lene, a realizar·se amanhã, às 11 horas, no_ 

plenário da Câmara Cios Deputados, destinada 
a homenagear o sociólogo Gilberto Freyre. 

· O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Nada nlaiS havendo que tratar,_ vou encerrar 
a presente sessãO, designando Para a ordiilária 
de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Vota_ção, em _primeiro tl!rno, da Propc;>l)ta 
·- de Emenda à Constituição n" 1, de 1989, de 

autoria do Senador João Me_p~zes e out{OS 
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Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no § s~ 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 TemporJriá, favorável ao 

prosseguimento 'da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurído Co-rrêa 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimento 

n" 475, de 1989, dos Senadores Ronan Tito 
e Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do 
art. 336, alínea c, do Regimento_ interno, ur
gência para o Projeto de Lei do Senado n" 
217, de 1989, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda, que faculta a dedução de despesas 
médicas e hospitalares em um dos meses se
guintes ao correspondente pagamento, para 
fins de determinação mensal da base de cálcu· 
lo do Imposto de Renda das pessoas fiSic:as. 

-3-
MA TÉRlA A SER DECIARÁDA 

PREJUDICADÁ 

Projeto de Lei da Câmara n~ 88, de 1985 
(n~ 815/83, na Casa de origem), que revoga 
o parágrafo único do alt. 482, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5.452, de 1 ~de maio de 1943, desca
racterizando a prática de ato atentatório à se
gurança nacional como justa causa para dis~ 
pensa de empregado. 

-4-
MA TÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de lei da Câmara n° 129, de 1 985 
(JT? 3.076/80, na Casa origem), que altera a 
Lei rt' 3.807, de 26 de agosto de 1960, para 
incluir a dona-de-casa entr:~ segurados facul
tativos da Previdência Social. 

-5-
Discussão, em tUrno único, do Parecer da 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n" 166, de 198_9 
(no 383/89, na origem), de 3 de agosto do 
corrente ano, pela quaJ o Senhor Presidente 
da RepúbliCa submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro 
de Vasconcelos. Ministro de Segunda Oasse, 
da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
do Haiti. 

-6-
Discussão; em turno único, do Parecer da 

Comissão de Relações EXtérioreS-e D-efesa Na
cional sobre a Mensagem no 167, de 1989 
(no 384/89, na origem), de 3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Nuna Álvaro Guilher
me D'Oliveira, Ministro de Segunda Classe, 
da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
de Cabo Verde. 

·~7-

Discussão, em ~rn~ únicO; do Parecei- da 
ComiSSão âe RelaçÕes Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem no 170, de 1989 
(n'~ 397189, na origein), de 9 de agosto do 
correnté ano, pela_ qual Q Senhor Presidente 
-da RePública submete à deliberação do Sena
do a esc.olha do Senhor J_osê Ferreira Lopes, 
Ministro de Segunda Classe, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embru
xador do Brasil junto aos Emirados Árabes 
Unidos e, cumulativamente, junto ao Estado 
de Catar. 

-8-

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem no 171, de 1989 
{no 396/89, na· Origem), de 9 de agosto do 
corrente ano; pela quaJ o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena· 
do a escolha do Senhor Antônio Carlos Diniz 
de Andrada, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à _Jamaica, e, 
c_umulativamente, junto às Bahamas e a Be
lize. _ 

-9-
Discussão, em turno único, do Parecer da 

Comissão de Relações Exteriores e DefeSa Na· 
dona! sobre a Mensagem no 173, de 1989 
(no 399/89, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da:República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor T ardsio Marciano da 
Racha, Ministro de Segunda Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função de 
Erilbaix.3.a:õr dOBrasil junto à RePüblicã Togo
lesa e, cumulativamente, junto à República do 
Níger. ---

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está encerrada a sessão_. 

(LevantiJ~se a sessão às 15 hort?Js e 55_ 
minutos.) - · 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE RELAÇÕES 

EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

11• Reunião, realizada em 
14 de setembro de 1989 

Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove, na sale) de reuniõeS -da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa,_ sob a Presidência 
do SerlhOr Senador Humberto Lucena, com 
a -presença dos Senhores Senadores Nelson 
Wedekin, l,_eite Chaves, Severo Gomes, Aluizio 
Bezerra, Marco Maciel, Olavo Pires, Afonso 
Sancho, Moisés Abrão, Jamil Haddad, Mareio 
~cerda, Leoppldo Peres, Jutahy Magalhães, 
Nabor Júnior, Odacir Soares. Lourival Bap
tista, SilviO Name, Antônio Luiz Maya, Maurício 
Corrêa e Ney Maranhão, reúne-se a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Dei· 
xam de comparecer por motivo justificado~ 

os Senhores Senadores lrapuan Costa Júnior, 
Luiz Viana, RonaJdo Aragão, SaJdanha Derzi, 
João Lôbo, José Agripino, Hugo Napoleão, 
Afonso_ Afines, Chagas Rodrigues, Fernando 
H. Cardoso e Mário Maia. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declara aber
tos os trabalhos dispensando a leitura da ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. 
A seguir Sua Excelência comunica que a pre
sente reunião destina-se à apreciação-das ma· 
térias constantes de pauta, e, ainda, a ouvir 
a exposição que félrá o SenhOr Luiz Mattoso 
Maia Amado, indicado para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
cta Coréiã;--acerc-a- aa- missáõ para qual está 
sendo designã.do. Prosseguindo o Senhor Pre
sidente, atendendo ao preceito regimental, de
termina que a reunião tome-se secreta para 
ouvi-lo, bem como, para deliberar sof_:lre as 
seguintes mensaQens: n~ 172, de 1989, do 
Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovaç!o do Senado Federal, a escolha 
do Senhor Luiz Mattoso Maia Amado, Ministro 
de Segunda _Oasse, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a fUnção de Embaixador do Brasil 
junto à República da Coréia, cujo Relator é 
o Senhor S~ador Leite Chaves; n9 174, de 
1989, do Senhor Presidente da República, 
submetenclo à aprovação do Senado Federa[, 
a escolha do Senhor Júlio Gonçalves Sanches, 
Ministro de Segunda Oasse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto_ à República de Guiné
Bissau, cujo Relator é o Senhor Senador Mar~ 
c_o Madel e a de no 179,_ de 1989, do Senhor 
Presidente da República. submetendo à apro
vação do Senado Federal, a esCõlha .do Se.
nhor Ré:gi~_ Novaes de Oliveira, Embaixador 
do Brasil junto à Jamahiriya Árabe Popular 
Socialista da Líbia, para, cumulativamente, 
exercer a função de Emba_i.xador do Brasil jun
to à: República de MaJta, cujo Relator é o Se
nhor Senador Afonso Sancho. Reaberta a reu
nião em caráter público, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Moisés 
6P_r_ão-'---que.na qualidade de Relator do Pr~jej.o 
de Lei da Câmara n" 13 d~_l989, que c_ria 
o quadro complementar de oficiais do Exér
cito (QCO), e dá outús providências, emite 
parecer favorável ao projeto e contrário a 
Emenda de n~ 1. Pela ordem, para discutir 
o 'relatório, fazem uso da palavra os Senhores 
Senadores, Mauricio Corrêa, Leite Chaves, Ja
mil Haddad, Odacir Soãres, Moisés Abrá.o e 
Márcio Lacerda. Na oportunidade o Senhor 
Senador Leite Omves proj)Oe que "Sejam oUVi
das as partes interessadas. A proposição é re
jeitada, por· ser anti-regimental. Em seguida 
sua Excelência concede a paJavra, para enca
minhamento da vOtação aos Senhore·s sena
dores Odacir Soares, Maurício Corrêa, Leite 
Chaves, Leopoldo Peres, Aluízio Bezerra e Na
bor Júnior. Na ocasião o- Senhor Senador 
Odadr Soares encaminha à Presidência da 
Comissão _requerimento solicitando votação 
nominal para este projeto. Colocado em vota
ção o requerimento, é aprovado por unanfmi

-dade. Dando prosseguimento, 9 Senh_or Pr§i
dente esclarece o Plenário da Comissão sobre 
a sistemática de votação. Colocado em vota-
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ção, o pare_cer do Relator é aprovado, com 
a conseqüente rejeição da Emenda no 1. A 
seguir, faz uso da palavra o Senhor Senador 
Nabor Júnior, que na qualidade de Relator 
do Projeto de Lei do Senado no 125 de 1989, 
que regulamenta o artigo 143, paragrafas }9 

e 29, da Constituição da República, que dispõe 
sobre a prestação de serviço militar alternativo 
ao serviço militar obrigatório, encaminha- re
querimento solicitando tramitação conjunta 
do projeto em pauta, com o Projeto de· Lei 
do Senado no 233, de 1989. Colocado em 
votação é aprovado o requerimento. Dando 
prosseguimento, o Senhor Presidente comu
nica que, devido ao adiantado da hora, deixa
rão de ser apreciados o Projeto de Lei do Sena
do n9 67, de 1989, que dispõe sobre o envio 
regular de inforrnções a respeito da evolução 
da política externa, cujo Relator é o Senhor 
Senador Hugo Napoleão e o Projeto de Decre
to Legislativo n9 5, de 1989, que -aprova--o 
texto da Convenção Internacional de Telec_o
municações, assinado em Nairobi, Quênia, 
em 1982, cujo Relator é o Senhor Senador 
Nelson Wedekin, Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor PresJdente agradece a presença de 
todos e encerra a reunião, lavrando eu, Marcos 
Santos Parente Filho, Assistente da Comissão, 
a presente ata que, lida e aprovada, será z.ssi
nada pelo Senhor Presidente. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

COMISSAO DE FISCALIZAçAO 
ECONIROLE 

6• Reunião (Extraordinária), realizada 
em 9 de agosto de 1989 

As dez horas do dia nove de agosto de mil 
novecentos e oitenta e nove, na sa1_a de reunião 
da Comissão de Assuntos Sociais, A!a Sena
dor Alexandre Costa, sob a presidência do Se
nhor Senador Roberto Campos, reúne-se, ex
traor-dinariamente, a Comissão de Fiscaliza
ção e Controle com a presença dos Senhores 
Senadores Jutahy Maga1hães, Mauro Benevi
des, Nels_on Wedekin, Marco Madel, Moisés 
Abrão, lrapuan Costa Júnior, Leopoldo Peres, 
Edison Lobão e CarloS Patrocínio. Observa-se 
também a presença dos Senhores Senadores 
Leite Chaves, Afonso Sancho, Saldanha Derzi, 
José Agripino e HumbertQ Lucena, al~m da 
Deputada Abigail Feitosa e do Deputado Ro
naldo César Coelho. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os SenhOres Senadores 
Aluízio Bezerra, Gerson Camata, Mansueto de 
Lavor, Meira Filho, Marcon.des Gadelha, João 
Lôbo, José Paulo Biso!, Dirceu Carneiro, Car
los Alberto, Mauricio Cor.rêa e Jamil Haddad. 
Dando início aos trabalhos e dispensando a 
leitura da Ata da reunião anterior que é dada 
como aprovada, o Senhor Presidente informa 
que na presente serão ouvidos os Senhol'eS 
Doutores Wadico Waldir 6ucchi e Mário Bé
rard, Presidente Interino do Banco Central e 
co do Brasil, respectivamente. A Presidência 
convida o Doutor Wadíco Waldir Bucchi, Presi
dente do Banco Ceritr~ -a tomar assento à 
Mesa, reafirmando que o propósito desta Co
missão é avaliar custos e desempenho das 
o~ganizações estatais. Coinenta ainda que o 

Banco Central tem estado nos noticiários, em 
vista do seu novo Plano de Cargos e Salários, 
que parece envolver aumentos salariais muito 
superiores ao da inflaÇão. Ã se"u"ver, uma orga
nização _encarregada de controlar a inflação 
deveria ser a primelrã a· Eixibir austeridade. 
"Ouviremos alguns dados sobre a ex~cução 
da política financeira", pross_egue o Senhor 
Presidente. Com a palavra, o Senhor Wadíco 
Waldir Bucchi coloca que seguirá o rotetro 
enviado atr~vés do oficio de convocação. Pas
sa então à leitura de sua exposição, abordan
do: Salários Diretos e lndiretos, Distribuição 
de Lucros, Politica Monetária e Cambial: Dívida 
Interna e Dívida Externa. Durante a sua expla
nação é interpelado pelos seguintes Senhores 
-Senadores; Leopoldo Peres, Leite Chaves, Edi
son Lobão e o próprio Presidente da Comis
são. Ao ser questionado pelo Presidente sobre 
os beneficias extras que o Banco Central dá 
ãóS seus fundonários, tais como financiamen
to e antecipação de férias, o Sr:. Wadico Bucchi 
solicita ao Setihór-Joubert Furtado, Chefe do 
Departamento de Pessoal - Depes, para que 
responda. Na fase de debates, além do Sena
dor Irapuan Costa Júnior, os mesmos Sena
dores citados anteriormente fazem ~so da pa
lavra. Nessa ocasião, o Sr. Dr. Mário Bérard, 
Presidente do Banco do Brasil _é convidado 
a reunir-se à Mesa. Ainda nesta fase, ao ser 
interrogado pelo Senador Leite Chaves sobre 
o volume de juros que devemos pagar este 
ano em razão da dívida externa, e qual foi 
o .do ano passado, o Presidente Wadic.o Bucchi 
concede a palavra ao Senhor Armin Lore, Dire
torda Divida EXterna __ (interino ). Tendo em vis
ta o adiantado da hora, o Presidente encerra 
a discussão e agradece ao Presidente do.Ban
co Central a sua presença e, às onze horas 
e quarenta e cinco minutos concede a palavra 
ao Presidente do Banco do BÍ"asil, Dr. Mário 
Bérard que, manifestando sentir grande honra 
em voltar a esta Casa, inicia a leitura do seu 
depoimento. Fazendo uma breve introdução 
sobre o momento que o Banco vive atual
mente, passa à análise da Questão Salarial, 
Política de Distnbuição de Lucros e Operações 
em Curso AnormaL Devido a premência do 
tempo, os items Modernização e Automação 
e Produtos e Serviços são considerados, corno 
lidos. Após agradecer o documento contendo 
o seu dis_curso, o qual será de grande utilidade 
para esta Comissão, o Senhor Presidente con
cede a palavra a quem dela queira fazer uso. 
Iniciando a fase de debates, manifesta-se o 
SenadOr Leite Ch_ãVeS_ qüe comenta ter sido 
sua a sugéstão de convocar o Presidente do 
Banco do Bras_il, por ocasláo das greves, e 
destaca também considerar o Banco como 
wna das instituições mais sérias deste País, 
por conhecimento próprio, já que foi funcio
nário desse Banco. Passa em seguida a inda
gar sobre os salários e, entre outras questões 
sobre a atual necessidade de ~rvldores que, 
segundo ele, seria superior a trinta mil. A De
putada Abigail Feitosa pergunta sobre a situa
ção _das_m_lçm~ropresas que ton:taram dinhei
ro na época do Plano Cruzado e que foram 
posteriormente beneficiadas pela Constitui
ção. Alega-se que o Banco do Brasil não tem 

(elto as acomodações necessárias e que have
ria grande número de inadimplentes. Outra 
questão da Deputada se refere à região de 
soja do oeste da Bahia e ao problema do ca
cau. Ao responder, o Presidente esclarece que 
o Arl 47 do. Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias estabelece regras muito 
claras, e o que está ocorrendo é que existem 
mutuários tando ·no Segmento rural, quanto 
micro e pequenos empresá/ios do segmento 
urbano, que se julgaram em condições de plei
tear o beneficio, contraiiamenle aO entendi
mento do Banco sobre o alcance da anistia 
constitucional Quánto à questão do ·cacau, 
comunica que talvez no fim da tarde ou ama· 
nhã, trará alguma informação atualizada. Fa
zem uso da palavra ainda nesta fase o Senador 
Moisés Abrão e o Presidente _desta Comissão 
que questiona sobre os motivos para paga
mento do adicional de periculosidade e quais 
os beneficiários. Para responder a esta pergun
c_!a_ o Presidente Mário Bérard _concede a pala
vra ao Senhor Maurício Teixeira da Costa,Dire
tor da Diretoria de Administração - Dirad, 
que e_sclarece _que o adicional de periculosl
dade bem como o adicional de insalubridade, 
somente ê pago àqueles funcionários que tra
balham em regiões que têm essas caracte
rísticas, por exemplo, posto do Banco do Brasil 
nwna refinaria de petróleo. Não havendo mais 
questionamento, o 8enhot":Presidente agra
dece a presença do Senhor Mário Bérard, Pr~ 
sidente do Banco do Brasil e de todos os de
mais, encerrando-se a reunião às treze horas 
e dez minutos, lavrando eu, Maria Oltmpia-Ji
ménez de Almeida, !!ecretária da Comissão, 
a presente Ata, a qual, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e levada à publicação juntamente com as no
tas taquigráficas, conforme determínação da. 
Presidência. - Senador_ Roberto Campos, 
Presidente. 

ANEXO A ATA DA 5• REUNIÃO, EX
TRAORDINÁRIA, DA COM!SsAO DE FIS
O\UZ4ÇiÍO E CONTROLE REALIZADA 
EM 9-8-89, REFERENTE AO DEPOI: 
MENTO DOS ILMOS. SRS. WADICO 
WALDIR BUCCHI E MÁRIO BÉRARD, 
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL E 
DO BANCO DO BRASIL, RESPECTIVA
MENTE, OOESEPUBUCA COMA DEVI
DA AUTORI0ÇiÍO DO PRESIDENTE 
DA COM/55:40. 

Presidente: _Roberto Camas 
Oradores: Wadico Waldir Bucchi, Presiden

te -do Ba-rico téii:raf- Mário Jorge Gusmão 
Bérard, Presidente do Banco do Brastl- Leite 
Chaves - Leopoldo Peres -~ lrapuã Costa 
Junlor- Joubert Furtado, Ass. do Depoente 
-Abigail Feitosa- Moisés Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -
Srs. Senadores, Sr. Presidente do Banco Cen
tral, enquanto aguardamos a vinda de outros 
Senadores, alguns dos quais estão iniciando 
seu dia pela participação em outras Comis
sões e depois virão para cá, podemos apro
veitar o nosso tempo-ouvindo a exposição do 
Presidente do Banco Central, Dt. Wad.ico Wal-
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dir Bucchi. S. S• é administrador de empresas, 
tem mestrado em Administração de Institui· 
ções Financeiras, pela Universidade da Cali
fórnia, tendo se concentrado em áreas de pla
nejamento estratégico e macrofinanças: foi 
também Professor de Finanças, de Mercado 
de Capitais na Universidade de Sáo Paulo; é, 
agora, o Presidente interino do Banco Central. 
Como já lhe foi comunicado, o nosso propó
sito é avaliar custos e desempenhos, os custos 
das organizações estatais e a eficácia dos ser
viços que prestam. É uma análise macroeco· 
nôrnJca em termos de custos e benefícios. 

O Banc_o Central tem estado, como é sabi
do, no noticiário, em vista do seu novo Plano 
de Cargos e Salários, que parece envolver au
mentos salariais muito superiores ao da infla
ção num momento de grave crise financeira 
e no momento em que, naturalmente, uma 
organização encarregada de controlar a infla
ção, deveria estar exibindo austeridade. Isso 
nada tem a ver com o atual Presldente do 
Banco Central, que não é Presidente interino 
senão há 20 -dias, pois toda a gestação do 
plano salarial ocorreu antes de sua gestão. 
Não há, portanto, responsabilidade alguma da 
parte de S. 5' Mas é importante que o Con
gresso Nacional e a sociedade se dêem conta 
do que está se passando em matéria de custos 
do Banco Central. Ê um órgão particularmen
te visado, porque s_endo o- responsável pelo 
combate à inflação deve ser exemplar na mo
deração de seus _custos. 

Também ouviremos alguns dados sobre a 
execução da política fmanceira, que parece 
ter melhorado bastante nos últimos tempos, 
e aJguns comentários sobre dívida interna e 
externa. 

Tem -a palavra o Presidente do Banco Cen
tral, Dr. Wadico Waldir Bucchi. 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHL~ Muito 
obrigado, Prof. Roberto Campos. Bom-dia a 
todos. 

Permito-me seguir o rOteirO, exatamente, 
que me foi colocado quando o oficio de con
vocação, até para haver um ordenan_-.ento fácil 
da discussão e, após o período de exposição, 
estarei à disposição para qualquer questiona
mento que for necessário. 

O primeiro ponto que conStou do oficio é 
o que tratou de recursos humanos, na parte 
de salários diretos, uma evolução salarial no 
Banco Central. -- --

A Lei no:> 4.595, que criou o Banco Central 
em 1964, previu, em seU arl-52, a requisição 
de servidores de outras instituições financeiras 
federais que, no prazo de 1 O anos, poderia 
optar pelo quadro próprio do banco. O Conse
lho Monetário Nacional aprovou, em 75, um 
Plano de Cargos e Funções em que se levou 
em consideração, basicamente: primeiro, a 
necessidade de um quadro de pessoal estável 
e qualificado e, segundo, a elaboração de uma 
tabela de vencimentos que cobrisse os salárfos 
dos servidores das diversas origens. 

De 75 a 87, os funcionários do Banco Cen
tral do Brasil, que por força da dtada lei foram 
incluídos na categoria profissional de bancá-

rios, tinham seus vendmel"!-tos reajustados no_s 
mesmos índices e data - setembro - dos 
demais bãncos oficiais federais. A partir de 
87, as reivindicações sindic:aJs junto às institui
ções financeiras fed~rais passaram a ter como 
parâmetro os salários praticados pelo Banco. 
Central, inclusive para obtenção de vantagens 
-acima das concedidas pela autarquia. 

Então, no primeiro semestre de 87, iniciou
se aquele processo_ de reivindicações de ou
tras instituições fmanceiras do Governo Fede
mi, a equiparação com o Banco Central. 

Enquanto se buscavam soluções próprias 
e definitivas, o Banco adotou, no ano de 88, 
estritamente a política salarial governamental, 
inclusive com a não-aplicação da variação da 
URP nos meses de abril e maio, restringin
do-se tão-somente à aplicação da variação do 
IPC _no_ periOdo- de setembro de 87 a agosto 
de 8_8, deduzidas as URP concedidas, muito 
embora os servidores dos demais bancos ofi
ciais federais tenham obtido, na Justiça, ga
nhos superiorres. Esse procedimento foi man· 
tido até abril de 1989. 

Erri abrir Oe 1989, diante da perspectiva de 
receber tratamento diferenciado em relação 
aos bancários das demais instituições finan
ceiras oficiais federais, acentuaram-se as Insa
tisfações internas, culminando com um maior 
movimento reivindicatório na história do Ban
co Central. Tal situação resultou em prolon
ganda greve, de conhecimento de todos, com 
grave deterioração das relações funcionais e 
repercussão sobre a produtividade e a quali
dade dos serviços prestados pelo Banco, com 
reflexos negativos perante a comunidade e o 
Sistema Financeiro Nacional. 

Nesse período, o Banco ultimou estudos 
que se iniciaram em 1985, com vístas à im
plantação de um Plano de Cargos e Salários 
compatível com suas características peculia
res e exclusivas, que o diferenciam de qual
quer outra instituição. Não se trata de uma 
questão de hierarquia mas de singularidade, 
por lhe c~berem responsabilidades únicas, co
mo- as de controle do crédito dos capitais es
trangeiros, execuções dos serviços de meio 
circulante, formulação e implementação da 
políti_ca monetária e cambia_!, disciplinamento 
do Sistema Financeiro Nacional, dentre ou
traS, responsabilidades essas de interesse do 
País e não çlo .Banco Central como instituição. 

Nesse sentido é que, em abril deste ano, 
a Diretoria do Banco aprovou um novo Plano 
de CargOs e Salários que implicava em eleva
ção de 40% para o menor nível salarial e 1 ,9% 
no maior nível da carreira de apoio; e no grupa
mento técnico, os níveis salariais receberam 
uma elevação de 0,6%, o menor, e 7%, o 
maior. Na média, esse plano representou um 
aumento de custo da folha de pessoal do Ban
co de 29%-, porém a sua implementação ficou 
pendente da aprovação formal do Conselho 
Monetário Nacional, haja vista que o Banco 
centrai não tem corrip-etênc:ia para definir seus 
próprios reajustes de re;muneraçªo; f!á neces
sidade da ·aprovação do Conselho Monetário 
Nacional. Então, o plano discutido, nos últi
mos 4 anos, de um enquadramento, de cria-, 

ção de uma carreira única, não pôde ser imple
mentado pela falta de aprovação do Conselho 
Monetário Nacional. 

O Julgamento d~ dis~ídio coletlvo, sus_çitado 
-pelo ftidonalisrno do Banco, ocorrido em 5 
de maio de 89;-resultou na homologação, pelo 
TST, da implementação do Plano de Cargos 
e Salários aprovado pela Diretoria. Aqui, abrin
do um parêntesse, foi feita uma pauta de rei
vindicações~ dois sindicatos pleiteavam a re
presentaçào do Banco Central, o Sindicato 
dos Bancários e um sindicato próprio. O TST, 
antes de julgar as matérias pertinentes à pro
posta de cada um dos sindicatos, julgou qual 
dos sindicatos deveria ser o representativo do 
Banco CentraJ, e o julgamento recaiu no sindi
cato próprio e não no dos Bancários. Então, 
a pauta de reivindicação desse sindicato pró
prio foi a dtscutida e analisada pelo TST. As 
duas pautas de reivindicação, na verdade, 
eram praticamente iguais, dos dois sindidatos. 
Desse julgamento ocorrido no dia 5. de maio 
resultou, então, a homologação do Plano de 
Cargos e Salários e uma série de autos com
ponentes que faziam parte da pauta e outros 
que não faziam -parte da pauta. A recompo
s.tção do Plano Bresser, os 26.06% que já ha
viam sido dados e todas as demais decisões 
do TST, o- BancO do Brasil e outros, desde 
setembro do ano-anterior já a vinham pagan
do, na forma de antecipação, a diferença do 
Plano Bresser. O Banco Central não vinha fa
zendo isto desde setembro~ Aguardou uma 
decisão superior para ser aplicada. A decisão 
veio do TST que determinou então: cumpra-se 
o Banco Central e pague~ se a diferença_ do 
Plano Bresser- 26,06%. F01 uma das deci
sões do TST. 

A segunda foi com relação à produtividade. 
Existia também, em todas as pautas de reivin
dicações, a reivindicação de 4%, a título de 
produtividade, para o período de setembro de 
87 a agosfo âe 88. E a produtividade que 
foi julgada pelo TST foi de 6%, no caso do 
Banco Central. Por quê? Porque o TST julgou 
também uma outra alteração, a alteração da 
data-base do Banco Central, que deixou de 
ser setembro, como era até então a mesma 
data-base dos demais bancários e, foi transfe
rida para janeiro, dentro do espírito da nova 
lei, de que todo tratamento de remuneração 
dos organismos do setor público passa a ser 
no mês de janeiro. Essa mundança de data
base ensejou, por parte dos ministros do TST, 
a arbitragem de um diferencial de 2% de pro
dutividade para o período de _setembro a ja
neiro. 

Além diss_o por conta da mudança de data
base, e não constando da pauta de reivindi
cação dos sindicatos, os Ministros entenderam 
que, uma vez transferida a data-base, todo o 
passado deveria ser zerado, toda diferença d_e
veria ser zerada. Os cálculoS fol'am feitos no 
próprio plenário, na própria sessão que julgou 
·o dissídio e os 1 O, 17% de diferença entre se
tembro e janeiro, que seriam as diferenças 
de pagamento entre a_ UPC e a _URP deste 
perfodo, também foram incorporadas, embo
ra não constass_em da pauta de reivindicação 
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do sindicato. Mas o fundamento todo era de 
que, uma vez mudada a da~-base, trazida para 
janeiro, deveria ser zerado o passado. E os 
Ministros_julgaram e aprovaram. Então, 
10,17% foi também acrescentado. 6% de pro
dutividade, 26,06% do Plano Bresser, 10,17% 
de ajuste de data-base, para zerar o passado. 
Foi esta a decisão básica que foi tomada pelo 
TST. Totaliza 47%. 

Isso aqui, na verdade, já tinha sido conce
dido para todos as demais categorias. Banco 
do Brasil, Basa, BNB, BNCC, todos os demais. 
O que houver de diferente, no Banco Central, . 
foram exatamente os 2% de produtividade e 
os 10,17% de mudança de data-base. Os 
12,17%, aqui, representaram a diferenciação 
com relação ao Banco Central, porque a nossa 
data-base deixou de ser setembro e passou 
a ser janeiro. 

O SR. LEOPOLDO PERES -·Eu queria 
saber se foi reajuste ou aumento real 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Rea· 
juste. Essa seria, basicamente, a explicação 
a respeito da decisão de maio d_o _r_s_r_ e a 
implicação, em termos de folha do Banco 
Central. 

Foi também solicitada uma comparação 
dos salários do Banco Central com o setor 
privado. Neste particular, fica multo difícil Uma 
comparação porque, pela descrição que fLZ 
no início, as funções que o Banco Central exer· 
ce não encontram similar em nenhum outro 
tipo de instituição, quer no setor público 'quer 
no setor privado. O nosso pessoal da área 
de recursos humanos fez uma comParáção 
com uma pesquisa recente da Data Folha, 
onde eram mostrados salários e· remunera
ções de técnicos de alto nível de instituições 
firianceiras privadas. É uma comparação um 
tanto quanto dificil de se fazer, mas de qual
quer forma, no primeiro nível hierárquico do 
Banco e daquele segmento da pesquisa, a 
remuneração do Banco Central se situava em 
54.6% da remuneração apresentada pelo se
tor privado. 

Os salários indiretos - fundações, clubes 
e benefícios internos - são os seguintes: 

-Contribuições para fundos de pensão. 
QJando da criação do Banco Central, no 

estatuto dos funcionários. que integra os con· 
tratos de trabalho, foi assegurada a concessão 
de complementação de aposentadorias e pen
sões. Desde então, e até a instituição, em 
1975, do Plano Geral de Previdêhcia, qt.ie regu
lamentou o assunto, os custos corresponden· 
tes corriam, exclusivamente, às expensas do 
empregador. A partir de 75, o funciona1ismo 
assumiu 1/3 deste custo. Com a edição _da 
Lei n'!' 6.435, em 1977, que veio a regulamen
tar os custos de pensão, foi constituída a Cen
trus, fundação fechada de previdência privada, 
que assumiu Ativo e Passivo do referido pro
grama, mantida a proporção de respor~sabi
lidade pelo custeio, ou seja, 1/3 por conta dos 
funcionários. Releva notar que a contribuição 
do Banco à Centrus sitüá-se em nível próximo 
do valor recolhido à Previdência Social, a título 
da cota patronal, sendo a administração da 

Centnis exercida por funcionários do Banco, 
correndo as despesas remuneratórias corres
j>âi1dentes, inclusive encargos sociais, por 
conta da Fundação. 

-ASsociações espÕTtivas e benemerentes. 
Há, no âmbito do Branco Central, a Associa

ção dos Servidores do Banco Central - AS
BAC ....:.._ sociedade civil de direito privado, que 
tem por objetivos manter e desenvolver ativi
dades s_ócio-culturais. recreativas e esportivas. 
Para a manutenção da associação, essa autar
quia contribui, com a importância equiva1ente 
à recolhida pelos funcionários associados, em 
tomo de 1% da folha de pagamento. Com 
a edição da lei de diretrizes orçamentárias, 
a partir do próximo exercício, o Banco Central 
não mais contribuirá para a referida associa
ção. 

- financiani_entos subvencionais e outros. 
O Banco não_ concede ao funcionalismo 

créditos de qualquer espécie, exceto um 
adiantamento sa1arial equivalente à remune· 
ração de férias do funcionário, por ocasião 
de _sua_ utilização para reposiçao _com paga· 
menta parcelado em 1 O meses, sem juros. 

· -Participação nos lucros, pelos emprega-
dos. . 

Não há qualquer participação do funciona
lismo ·nos resyltados do Banco, os quais per
cebem, tão-sS:>rnente os 13 salários anuais pre
vistos na legiSJação. 

Licenças-prêmios e outros benefícios, tipo 
financiamento da casa própria, financiamento 
do Imposto de Renda, cooperativas, etc.: 

Licença·prêmio. A cada quinqüênio' o fun
cionário faz _jus a _uma licença-prêmio de 90 
dias, sujeitas a redução, em decorrência _de 
faltas ao seiViço e aplicação de penalidades; 

Fin_anciamento de casa própria: 

O Banco Central não mantém financiamen
to da espécie. A Fundação Banco Central de 
Previdência Privada concede a seus partici
pantes, observados os limites de aplicação fi
xados pela legislação, fmanciamento imobi
liário com correção monetária plena e juros 
de 11% ao ano. Praticamente ju.ros de topo 
de mercado para financiamentos imobiliários; 

Financiamento de Imposto de Renda: 
A regulamentação interna previa a possibi

lidade de concessão de adiantamento, ao fun
ciona1ismo, para pagamento do Imposto. Essa 
vantagem, no entanto, há anos não é mais 
concedida, tendo inclusive sido excluída das 
rlonnaS internas; -

Cooperativa: 

O Banco inCentiva a pãrtiCipaçãõ do funcio
nalismo em cooperativa, no caso, a dos fun
cionários do Banco do Brasil, mediante a con
cessão de adiantamento para a aquisição de 
Cotas. Es~e ~~iantamento é reposto em 24 
parcelas mensais, sem correção e sem Juros. 

O Banco oferece outros benefícios, como 
assistência médica, odontológica e psicoló
gica, com ônus parcial para os beneficiários, 
de acordo com a natureza do evento. Esses 
benefícios correSpondem, aproximadamente, 
o custo por funcionário por mês, em tomo 
de 60 a 70 cruzados. 

Custos salariais diretos e indiretos: 
Encargos sociais do Banc-o Central, em 30 

de dezembrei de 1988, comportaram-se, em 
termos de percentagem, da seguinte forma: 
percentagem da despesa: 0A2; percentagE:m 
dos custos operacionais: 0,42; percentagem 
do resultado do Banco: 1.88. 

Acho que em termos de inforrni:l:çõ'es, no 
que tange aos aspectos da gestão da arte de 
recursos humanos, benefícios diretos e indire
tos dos funcionários, era a parte que me cabia 
até o momento apresentar. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -
Antes de iniciarmos a discussão de política 
monetária, pergunto aos Senadores se têm 
alguma indagação a fazer no tocante à estru~ 
tura de custos do Banco Central e às vanta
gens dadas aos funcionários. 

O SR. LEOPOLDO PERES ~-Aqui; wna 
ligeira consideração. No que diz respeito à Re
gião Amazônica, parec_e_ que o Banco Central 
fez uma delegação de urna agência ern Belém 
do Pará. 

. o· SR. WADICO WALDIR BUCCHI- É um 
departamento em Belém. 

O SR LEOPOLDÓ PERES - P~_ra fazer 
wna fiscalização no Estado do Acre, por exem. 
pio, o Banco Centra] é obrigado, talvez, ·a des
locar um funcionário via arasília, porque as 
~gações com Rio Branco, Acre,_ são as mais 
precárias que existem. Considerando"-se, por 
exempJo, que a praça de Manaus tem uma 
circulação monetária muito maior do que a 
de Belém do Pará, eu perguntaria a V. S9, por 
que não existe um departamento em Manaus 
que pudesse fiscalizar Rondônia, Acre, Rorai
ma, reduzindo inclusive os custos? 

Basta. que lhe dê um exemplo, Dr. Buchhi. 
A ligação Manaus-Brasffia, hoje, é muito mais 
fácil do que Manaus-Belém. Nós temos um 
vôo só para Belém, por dia, e seis vôos de 
ligação entre Manaus e Brasília. Isso significa 
que seria mais fácil um inspetor de V. S• ir 
de Brasíli~ a Manaus do que de Belém a Ma
naus. Mas eu gostaria mesmo que V. 5' infor
mass_e ao .Sena® e a ~ CPnlissão sobre 
estudos necessários a instalação de um depar
tal_llento em· Manaus, para servir e_ flscal~ar 
·a Região Amazónica. lss_o tem criado a9 co
mércio e à indústria amazonense as mato~s 
dificuldades. 

·-O SR.WADICO WALDIR BUCCHI-,., Pois 
não, Senador. Vou tentar colocar uma respos
ta a colocação do senhor. 

Nós temos nove delegaciaS, nove depaita· 
mentos do Banco Centra1, no Brasil. Ternos 
uma divisão geográfica que Procura cobrir as 
necessidades de todo o País, no que tange 
à situação da moeda, no que tange à super
visão de instituições rmanceiras, en_fim, no que 
tange ao exerdclo das funções do Banco Cen
tral, delegáveis a cada um -dos departamentos 
regionais. Eu realmente não -conheço, em ter
mos de logística, os cálculos que foram efetua· 

_ dos para a determinação dessas nove locali7 
dades e se caberia uma revisão de localidade 
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para Manaus, ou não. O que eu poderia fazer,
se o Senador me permitisse, é recomendar 
um estudo interno, no Banco Central, de verifi~ 
cação dessa logística de distribuição de nume
rário, enfim, de movimento financeiro das pra
ças. Eventualmente, pode ser que Brasília pos
sa passar a suprir essa função diretamente. 
Eu não gostaria de me atrever a dar uma res
posta, podendo incorrer em erro, antes que 
houvesse um estudo técnico à disposição. 

O SR. LEOPOLDO ~PERES :_ Eu gostaria 
que V. S• fazesse um estudo e,_depois, através 
da Comissão, nos apresentasse. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -
AJgum outro comentárío? (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES-:.:..:..&~ Presidente Wa
dico Waldir Bucchi, é agradável a V. presença 
na Casa para nos dar estas informações ... _ 

O SR. WADICOWALDIR BUCCHI- MUito 
obrigado. 

O SR. LEITE CHAVES- .•. mesmo porque, 
com as novas atribuições do Congresso, cOm
pete-nos a obrigação de ouvir, previamente, 
antes de sua nomeação, os diretores do Banco 
Central; inclusiVe o Presidente. O Sr. está assu
mindo o Banco, em razão de uma crise ope
rada no-setor, com os antecessores e, segura
mente, haverá uma oportunidade para indaga
ções mais aprofundadas. 

Nesta primeira parte, disse o Sr. que Os fun
cionários do Banco Central não têm partici
pação nos lucros da empresa. _Quais seriam 
os lucros? O Banco Central tem lucro? c-omo 
se poderia emitir isto? O Sr. admitiu que have
ria lucro, mas que eles não têm participação. 
É admissível que o Banco Central tenha lucro? 
Como seria isto? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Sena
dor, a colocação que fiz a respeito da não-par
ticipação do lucro fez parte de um oficio de 
questionamentos que esta Comissão está fa
zendo e que, imagino, esteja sendo feito a 
todas as demais instituições federais que -
parece-me - estão sendo convocadas por 
esta Comissão. 

No que tange ao Banco- Central, ele não 
tem participação no lucro, potqlie não é uma 
instituição que opera com fins específicos de 
gerar lucro. O lucro do Banco Central é a 
estabilfdade da moeda. Quanto mais o Banco 
Central conseguir trabalhar na linha de uma 
estabilídade da moeda mais eJe está contri
buindo para a sociedade. O lucro dele tem 
que vir na forma de um benefício para a socie
dade, que significa estancar o processo infla
cionário_e definir o valor da moeda. 

A resposta minha foi meramente formal, no 
que tange a uma eventual participação dos 
funcionários do Banco Central no lucro, mes
mo porque a parte das despesas administra
tivas do Banco Central, o que compõe o con
junto da administração, que seria fora dessas 
funções básicas do Banco, compõe apenas 
~. Se fôssemos criar algum referendai com 

--=-relação ao lucro do Banco Central. realmente 
não teria razão de ser _uma relação de remune
ração dos funcionários com o lucro do banco. 
Veja que ele vem com o lucro de operações 
com o mercado externo. com o lucro da mesa 
de operações do Banco Central, do open mar

. ket O resultado operacional do Banco Central, 
o volume de resultados, despe!;las e receitas 
operacionais do Banco Central é. 98% do orça
mento do banco; a parte administrativa, ape
nas 2%. Não existe relação passivei no caso 
do Banco Central. Este fol o espírito da minha 

__ a:_esposta. 

b SR. LEITE CHAVES- Quantos são os 
funcionários do Banco Central, atualmente, e 
como são selecionados. Os concursos são feJ
tos periodicamente? Que critérios existem? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI-Sena
dor, o sr. me deu uma oportunidade de ouro, 
OBanc;o Central tinha, em 1977,8.819 funcio
nários. Talvez até o sr. se surpreenda com 
os números exatos que vou dar, mas qualqu_er 
funcionário do Banco Central, qualquer técni
co que por lá tenha passado saberá dizê-lo 
exatamente. O Banco Central- sofre um pro
cesso de desgaste muito grande, que vou ten
tar explicar ao longo da minha resposta. 

Desde 1 977 não há concurso público no 
Banco Central, não há reposição de fundo-. 
nários. O Banco Central é o único organismo, 
que compõe o Governo Federal, que há 12 
anos não efetiva um concurso público. Ele 
tem 8.819 funcionários definidos em quadro, 
de 19.77, e apenas 6.405 funcionários hoje 
na ativa. Ele teve uma redução, uma perda 
de 2.400 funcionários ao longo desses 12 
anos. E, aí, é uma questão de se entender 
o porquê. 

Quase sempre, nós períodos de Governo, 
surgem P-rogramas de contenção, de restrição 
de aumentos de quacjros de funcionários. O 
Banco Central cumpriu todas, sem exceção, 
ao longo dos últimos 12 anos. Nunca deixou 
de cumprir uma única. E nós tivemos, em 
qualquer outra organização, concursos, ao 
longo desse tempo todo. Então, o que aconte· 
ceu? Temos, hoje, um quadro extremamente 
defasado de funcionários e-_luna necessidade 
emergente de técnicos de alto nível. (Joubert, 
veio a curva que mostra o envelhecimento 
do quadro e a parte técnica do quadro? Eu 
gostarif! de mostrar ao Senador.) 

É 1,.1ma explicação fantástica. O quadro se 
envelhe_ceu. Nós temos, hoje, os principais 
executivos do Banco um grande pico,- dentro 
da estrutura do Banco, e um processo de repo
sição, de formação de novos técnicos extre
mamente defasada. E veja que o Banco Cen~ 
tra1 tem a obrigação principal de exercer essas 
funções todas- importantes, delegadas pelo 

- COf:i:QresSo. qUe estarão sendo reafirmadaS, al
teradas o~ melhoradas, na próxirila lei com
plementar que será aprovada. O quadro do 
Banco, basicamente, é esse: deficiência hoje, 
de 2.400 fundonárlos. No estudo, da próxima 
lei complementar que será aprovada. Um estu
do do- téCnico interno do Banco concluiu que 
poderíamos, dado o avanço que houve _no 

campo da informática, os outros que tivemos 
em termos de processamentos internos, redu· 
zir essa necessidade de dois mil e quatrocen· 
tos funcionários, para apenas seiscentos, ou 
seja, o Banco Central está disposto a cancelar 
mil e oitocentas vagas já desse número de 
funcionários em aberto, para poder repor os 
seiscentos necessários. para a sua atuação 
técnica; falando só_ de funclçmár!os de nível 
superior técnico, funcionários realmente com 
capacitação para trabalho de análise política 
monetária, na área de processamento de da
dos~ nas áreas mais sofisticadas do Banco. 
Processo de ingresso: s~ por concurso· públl· 
co, nãÕ exiSte -um único funcionário do Banco 
Central que não tenha ingressado por con
curso público; somente a sua diretorla pOde 
ter técnicos especialistas vindos de fora, geral
mente é composta por técnicÓs de carreira 
do Banco e por técnicos vindo de fora do 
Banco Central. 

O SR. LEITE CHAVES- Quando o Banco 
Central foi constitUído, grande parte do seu 
quadro se compôs de pessoal do Banco do 
Brasil ... 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI-Uma 
boa parte. 

O SR. LEITE CHAVES .:_-DentrO de ciitérios 
de OpÇãO. Creio que a grande maioria ou se
não a totalídade já está, a essa altura, apo
sentada. 

A minha pergunta é a seguinte: pode o Ban
co Central, ter feito algumas vezes, nas _suas 
dificUldades ae serviço tem ele requisitado 
funcionários do Banco do Brasil ou não mais? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI-Não. 
Aquela validade foi por 1 O anos, foi exercida 
pelos funcionários do Banco do Brasil que 
se interessaram e, há 12 anos. não temos um 
concurSO de admissão no Banco Central. 

O SR: LEITE CHAVES -Qual é o rOiaclo
namento da Casã da MOeda com o Banco 
Central? O Presidente da Casa da Moeda e 
os seus Diretores, como eles têm sido nomea
dos? Pelo Senhor Presidente da República? 
t: ouvido previamente o Presidente do Banco 
Central? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI-Eles 
são normalmente nomeados pelo Presidente 
da República, poruma proposição do Ministro 
da Fazenda. Na última nomeação foi ouvido 
o Banco Central e o atual Presidente da Casa 
da Moeda .é um eJ<.·Diretor da Adminis_tração 
do Banco CentraL Foi casual. 

O SR. LE-ItE CHAVES-Mas, o.~Banco 
Central nunca é ouvido sobre a indicação dos 
Di retores? .o 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Ele po
de~ser ouvido ou não, no último caso foi ouvi· 
do, porque é uma prerrogativa do ·Presidente 
da República. 

O SR. LEITE CHAVES -E ã fisCalizaÇão 
da: Casa da MQe.da_é feita por quem, ou seja, 
a fiscalização externa, algum órgão do Minis-
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tério da Fazenda. ou o Banco Ceritra] é que 
o faz? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI-Tem 
dois tipos de relacionamento, o de fiscalização 
normal feito pelo Tnbunal de Contas e o SiseR 
te, que é um organismo do Ministêrio da FaM 
zenda, faz a fiscalização básica das contas da 
Casa da Moeda. O Banco Central faz um outro 
tipo de relacionamento, exatamente o desen
volvimento de cédulas, moedas, essa parte é 
feita em conjunto, há até uma comissão mista 
do Banco Central e da Casa da Mo~a. que 
trabalha no desenvolvimento-de cédulas. mo e~ 
das, enfim, de aperfeiçoamento de tecnologia. 
Essa parte é feita em conjunto. 1\ parte de 
fiscalização eretiva da Casa da Moeda é feita 
pelõ Slsete, órgão do MinisténO da Fazenda 
e pelo Tribunal de Contas da União. 

O SR. LEITE CHAVES- Quando o Banco 
Central determina o aumento do meio drcu
lante, como é que faz? De que fonna é autori
zado esse aumento do vol~m.e da moeda? 

OSR. WADICO WALDIR B(JCCHI-Tem9s 
o Departamento de Meio Circulante no Banco 
Central, no Rio de Janeiro,_ como sede, e te
mos, praticamente em todas as regionais, o 
Serviço do Meio Circulante. Essa interação é 
comandada a partir da unidade Rio de Janeiro, 
que é a nossa sede, a uniQade central do meio 
circulante é no Rio de Jªneiro, e é feita toda 
a interação diári;;1 com a Casa da Moeda, na 
medida das necessidades de recursos de 
moeda na economia. Diria que é uma intera
ção perfeitamente normal_ entre o Chefe do 
Departamento de Melo Circulante do Bancq, 
e os Técnicos da Casa da Moeda. 

O-SR. LEITE CHAVES- Recentemente, 
na Argentina, e-os jornais noticiaram isso de 
forma profusa, houve um grande derrame de 
dinheiro, feito pelos próprios funcionários da 
Casa da Moeda, inclusive houve vendas tam
bém de papéis e até de matrizes na Argentina, 
isso não foi desmentido; teria ocorrido com 
segurança na Argentina. Fato dessa natureza 
poderia ocorrer no Brasil? E se ocorresse, de 
quem seria a responsabilidade de fiscaJizélção? 

O SR. W ADICO WALDIR BUCCM!-É dificil 
de dizer. Mas, acredito que no caso brasileiro, 
estive visitando a Casa da Moeda a semana 
passada e ela é muito bem equipada, muito 
bem aparelhada, o nosso Departamento de 
Meio Circulante que é também no Rio de Ja· 
neiro, tem interação, como disse, diária, há 
uma auditoria presente mensal da Sisete do 
Ministério da Fazenda, há prestação de contas 
usual com o Tribunal de Contas. Há um siste
ma de interaçâo e de controle de fisc~l~ção 
que nos permite concluir que realmente _essa 
possibilidade, no nosso-caso, não existe. , 

O SR. LEITE CÀA VES - Sr. Presidente, 
tenho outras perguntas, mas talvez se relacio
nem bem com outra parte e por enquanto 
estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Ro!>erto Campos)
Clim.pte realmente acelerarmos nossos lraba
bos. porque ainda temos que ouvir o Presi-

dente do Banco do Bt-asl e há também neces
sidade de ouvirmos os -comentários sobre polí
tica monetária fiscal. 

Desejo precisar alguns pontos dos bene
fícios extras qüe o Banco Central dá aos se1,.1s 
funcionários um financiamento e a antecipa
ção de férias s_em juros e sem correção mone
tári,. Há tarTIDértf Um financiamento de coo: 

-perativa sem juros nem correção monetária. 
A cpntnbuição para associação recreativa será 
eliminada em virtude da Lei de Diretrizes e 
Bases Orçãmentárias. ACredito que essas van
tagens devam ser simultaneamente elimina
das, de vez que não são habituais no funcio
nalismo..._ 

O SR. WAÓICO WALDIR BUCCHI -Urna 
delas é herança de 64, e não há como alterar, 
não é isso Joubert? O Sr. poderia responder 
isso para o senador, por favor? 

O SRJOUBERT FURTADO- Esse l>ene
fido vem desde 65, desde a criação do Banco 
Central, e se considera, a nível jurídico, como 
incorporados ao contrato de trabalho. Por isso, 
ou na época, ele representava por valores me
nores, porque a inflação era mais baixa, pas
sou a representar um beneficio maior na me
dida que a inflação cresceu. O problema da 
legalidade de retirar esse direito do funciona
lismo, teríamos que analisar como poder reti
rar sem ferir o ·contrato de trabalho dos funcio
nários; tanto um quanto o outro vem do pri
meiro estatuto aprovado desde 65 no Banco 
Central. 

O SR. PRESIDé.NTE (Ro!>erto Campos) -
A .contri~uição para a Centrus significa dois 
terços de quê? Os funcionários contribuem 
com um terço das despesas p-revistas, um ter
ço do orçamento, um terço da folha salarial, 
qual é a base? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI-A con
tribuição necessária para a' foiTnação da Cen
trus, wn terço da contr_ibuição é feita pelos 
funcio~ários, e dois terços pelo Banc_o. 

O SR. PRESIDENTE (Rol>erto Carnpc;s)
Como se calcula a contribuição necessária pa
ra satisfação de cálculos atuariais? 

O SR. JOUBERT FURTADO- A Centrus 
tem um cálculo atuarial encomendado, na 
época, ao Escritório - Rio Nogueira, em que 
ele montou toda a base atuarial baseado na 
complementação para um salário próximo ao 
do aposentado, quando se sai do Banco. 
Quando ele se aposenta, baseado na comple
mentação que é devida pela Centrus, os cálcu
los s_ão feitos com base nesse complemento 
que é feito, recaindo uma quota para os fun
cionários e duas quotas para o Banco. 

O SR. PRESIDENTE (Ro!>erto Campos)
Isso além da contribuição do empregador para 
a Previdência Social? 

o· SR. JOOBERT FURTADO- Além da 
Previdência SociaL 

O SR. PRESIDENTE (Ro!>erto Campos)
Uma das objeçõesque tenho ouvido de outros 

6rgãos da administração refere-se à noV2l es
cala salariaJ. No Banco Central contínuOs e 
auxiliares de serviços gerais, passariam a ga
nhar tanto quanto os témicos de nível médio 
da administração federal. É verdade? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- O salá
rio de ingresso da carreira de auxiliar de servi~
ços gerais, embora seja apenas fictício corno 
eu disse, não temos ingresso, é de 473 cruza
dos, é diferente dos números que foram joga
dos na Imprensa .. Queria também dar um 
exemplo: um Chefe de Departamento do Ban
co Central, topo da càrreira do Banco Central, 
é um sUjeitá que terri-.pelo menos 20 anos 
de carreira que já está numa referência de 
Técnico Básico 13, que é-um estágio bastante 
avançado da carreira, incluindo todos os com
ponentes de remuneração é de no máximo 
9 mil cruzados, o que recebe um chefe do 
departamento, comando máximo do Banco, 
da carreira, antes de se chegar ao nível de 
diretoria do BancO Central. Um técnico básicO 
do Banco Central nível universitário, tem uma 
remuneração de ingresso em tomo de nove
centos e quarenta cruzados, mais ou menos 
isso. É muito diferente dos dados básicos que 
foram divulgados. 

O SR. PRESIDENTE; (Rol>erto Campos)
A outra indagação que tem sido feita é que 
com a simplificação da estrutura funcional em 
apenas duas grandes categorias auxiliar de 
serviços gerais e téCnico existe a possibilidade 
de auxiliares de servlço.s gerais passarem à 
categoria de téá1ico por concurso meramente 
interno e não por concurso público. Isso seria 
uma violação indlreta dos dispositivos consti
tucionais. Existe essa possibilidade de se pas
sar de uma categoria a outra por mero con~ 
curso interno? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - Não, 
Senador; é evidente que o Banco Central não 
pode abrir exceção quanto à qualidade técnica 
das pessoas que vão exercer basicamente 
uma política monetária, de câinbio, eil.fim, to
do um trabaJho que requer auto conhecimen
to técnico. Quem quer que seja a pessoa que 
vá exercer essas funções terá que passar por 
um processo seletivo igual, igual para todos. 

O que houve no processo de unificação das 
carreiras foi uma classificação dos funcioná
rios num nível chamado TB3. Daí para frente 
é uma outra estória. Para crescer na carreira 
técnica tem que se ter nível superior, passar 
num proceSsO seletivo que reputo, taJvez, wn 
dos mais dificeis existentes neste País e sem 
esse process:o é impossível ascender à car
reira. 

O SR. PRESIDENTE (Rol>erto Campos)
Passemos agora às questões mais genéricas, 
uma vez que há premência de tempo. Trata-se 
de discutir a política monetária e obter algu
mas indicações sobre a dívida interna. Não 
teremos tempo para uma discussão mais 
aprofundada. Aliás, o tema da dívida externa 
é objeto de estudo por uma outra ComJssão 
do Senado. Gostaria apenas de alguns comen-
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tários gerais sobre a orientação que está sendo 
seguida. 

O SR. WADICO WALDIR ~ElUCCffi - Pois 
não, Senador. Assumi interinamente o Banco 
Central em meados de junho, no dia 15, du
rante o período de viagem do ex-Presidente. 
No seu regresso, S. E'x' apresentou demissão, 
saindo do Banco, e o Presidente José Samey 
fez uma indicação provisória do meu nome. 
Permaneço, lá, até hoje, interinamente, até que 
se decida o nome do Presidente do Banco 
Central e seja encaminhado ao Senado Fede
ral, já que o nome indicado para Presidente 
do Banco-Central tem que passar pela aprova
ção desta casa. 

Vou tentar restringir-me a esses dnqüenta 
dias em que estamos traba1hando no Banco 
Central e mostrar o que evoluiu em termos 
de politica monetária, na parte cambial, por
que as grandes decisões que foram tomadas 
recentemente nesses dois campos são res~ 
ponsávels por parte dessa reversão de expec
tativas recentes que temos verificado. 

O que aconteceu a partir de meados de 
junho, no mês de julho e, atualmente, foi uma 
mudança da estratégia com relação ao exer
cício da política monetária. Deixamos de olhar 
a inflação passada para definirmos a taxa de 
juros que deveria ser p~aticada no dia de hoje. 
O -que se procurou fazer a partir deste mo
mento foi exercer uma política entre a taxa 
de juros condizente com o nfvel de liquidez 
que se esperava na economia como um todo. 
Vale dizer: o_ sentimento deoverso/4 under
so/d,aque1a idéia de desequilíbrio entre a oferta 
e procura de recursos no sistema financeiro, 
ela foi b:aba1hé:!da de uma forma diferente. Pas
samos a olhar para todas as projeções indica
das dos vários mercados. Passamos a admi
nistrar reservas bancárias dos vários bancos 
em forma de área, antecipando inclusive os 
mpvimentos de ajuste de média nos compul
sórios. Como efeito prático disso, tivemos no 
mês de julho a menor expansão de base mo
netária dos últimos quinze meses. Tivemos 
ainda para o mês de junho a menor expansão 
de meios de pagarrrento também dos últimos 
quinze meses. Para V . .EJ.rS terem uma idéia, 
tivemos uma expansão do crescimento da ba
se monetária nominal no mês de_ maio de 
23,3%, no mês de junho de 18,5% e no mês 
de ju]ho de 10,6% .Isso mostra_ a grande desa
celeração na taxa de crescimento da base mo
netária. Tivemos, também, no mês de maio 
uma expansão de meios de pagamentQ de 
26,6%; no mês de junho de. -~,6% e, até o 
dia 25 deste mês, temos acumulada uma ex
pansão de 7% o que nos leva à conclusão 
de que a expansão de base monetária ao longo 
do mês de maio deverá se situar também na 
casados 10%,11%. 

Düia que em terinos de exercício da política 
monetária os resultados alcançados são muito 
expressivos.__ __ 

Há ainda um dado que considero de extre
ma relevância, porque muitos argumentam 
que a base monetária é bastante reduzida hoje, 
talvez o seu poder explicativo não seja tão im-

portante. Mas dentro da base monetária tem 
um compromisso fundamental, que é a emis
são de papel moeda. Pela primeira vez, tive
mos, no mês de julho, uma emissão de papel 
moeda inferior ao programado. Tínhamos 
uma programação de emissão de oitocentos 
milhões e ela foi de setecentos e nove milhões. 
Em termos de componentes monetários agre
gados a evoluçáo que tivemos sobre o con
trole da moeda nos últimos cinqüenta dias 
é bastante presente. A meu ver, todos pude
rarri observar pelo noticiário. 

Outro caso importante diz respeito aos lei
lões semanais de títulos. É importante men
cionar. Se voltarmos ao mês de maio, mês 
crítico a nível de país, porque foi o mês em 
que se ·a-celerou o consumo, os meios de pa
gamentos a uma taxa de 26,6% , a base mane~ 
tá ria para 23,3%, e a circulação da moeda 
foi intensa. O mês de maio foi um ponto em 
que, eu até diria que, psicologicamente, a so
ciedade brasil_eira se sentiu muito afetada e 
temia por uma aceleração daquele mês efetiva 
nOs meses seguintes, ou seja, se não tivésse
mos assumido o controle da expansão da 
moeda, verificada em maio, nos meses se
guintes, poderiamos estar, sem dúvida algu
ma. em outros patamares. Isso se refletia tam
bém nos leilões rituados semanalmente pelo 
TeSourO NacionaL NÕ mês de maio, os leilões 
tinham procura em tomo de uma vez e meia 
a oferta do Governo. Para o final do mês de 
julho, isso veio num crescendo. Para que V, 
~ tenham uma idéia, no leilão do dia 5, 
a procura foi de _21 1 vezes; a proS'llra d() dia 
12 ae julho· foi de 2,6 vezes, no dia 19 de 
julho de 2,9 vezes; 6 de julho 2,9 vezes; 2 
de agosto--de 3) vezes e, ontem, em torno 
de 3 vezes. Verifica~se que há uma grande 
demanda. Todos os papéis vencem em maio 
do próximo ano. Sente-se claranlente uma re~ 
composiçáo na çredibilidade da política que 
se está praticando. 

Os números agregados, cominando um 
pouco oom os números de área fiscal, ou na 
recuperação acentuada da produção indus
trial no mês de maio, foi 5,3% acima da verifi
cada no mês de maio do ano anterior. Houve, 
evidentemente, um arrefecimento no consu
mo, isto é, trazendo o consumo antes acele
rado do mês de maio para patamares normais, 
já na segunda quinzena de junho, no mês de 
julho, cominado com a política de taxa de 
juros e com a elevação da arrecadação em 
terfifóS de 11% reais no mês de julho e 15% 
no mês de jui1ho, fez com que o Tesouro 
Naciona1 no mês de julho aumentasse os seus 
recursos junto ao Banco Centra1. Tivemos um 
acréscimo de duzentos e cinqüênta milhões 
de cruzados novos e recursos do Tesouro do 
Banco Centra1 no mês de julho;_ Foi também 
uma reversão das posições verificadas antes. 
Penso que, mantida essa estratégia- ela será 
mantida - pelos prôximos meses, enquanto 
for neCessária; podemos afumar que o pro
cesso de aceleração verificado em maio está 
totalmente afastado. Mesmo os -reajustes de 

-preços, tarifas recentes não terão influência 

porque estão sendo compensados por uma 
ação mais ativa e mais efetiva t:}Í'lto no campo 
fiSca1, no campo da arrecadação que tem se 
mostrado positiva pela indexação também, é 
um f.;Uor, como pela ação de uma política 
de taxas de juros mais ativa e mais efetiva. 
Isso já for sentido inclusive nas conversas que 
a nossa missão- temos uma missão técnica 
composta de técnicos do Banco Central e do 
Ministério do Planejamento, em Washington, 
conversando com o Fundo, acho que todos 
têm conhecimento, um eventua1 acordo e os . 
sinais que tivemos, em função inclusive dos 
resultados recentes, mostram que estamos 
caminhando com boa chance de termos um 
acordo, se não um acordo definitivo, um acor
do que, pelo menos, caminhe por um certo 
período e leve o nosso Pais de forma segura 
até a posse do novo Presidente. 

O efeito básico que se verifica dessa política 
monetária mais ativa, acho que pode ser sen
tido também nos mercados paralelos. Se 
olharmos para o comportamento do ágio do 
black, digamos os últimos três meses, tería
mos o seguinte quadro: voltando a 1 O de maio. 
estamos voltando exatamente a três meses 
atrás, o ágio era de 200%, -maio, realmente, 
quase não é padráo para nada, ·pois tivemos 
todos os fatores nagativos, tivemos o proble
ma da liberação de preços com a acumulação 
de rendas, com um consumismo sem propor
ções de comparação_corn os demais meses, 
infelizmente, tivemos no mês de maio a poli
tica monetária mais frouxa dos últimos tem
pos, embora comparando a política do mês 
de maio, com o índice oficia1 de inflação, ela 
não mostraria um fator nagativo, mas. como 
disse, se olharmos para a inflação, que é me
dida de 15 a 15, Jsso é verdade, se olharmos 
para a inflação que as pessoas sentem no 
dia, verifica-se que a taxa realmente está sendo 
mostrada de forma negativa. Ou seja, a aceleR 
ração verificada no mês de maio foi tão forte 
que a percepção de toda a economia foi de 
uma prática de taxas de juros realmente nega
tiva e muito_ negativa no mês de maio. 

Estava fa1ando do black; em 1 O de maio, 
200%: tivemos a desvalorização do final e iní
cio do mês, entre junho e julho, o ágio cami
nhou para um patamar entre 92 e 97, e a 
partir daí começou a de.crescer todos os dias, 
chegando no dia 2 de agosto a 67% e ontem 
a 61%. Acho que os resultados têm mostrado 
o acerto do traba1ho que está se fazendo ou, 
pelo menos, tem se mostrado de forma bas
tante positiva, o que deverá se refletir segura
mente em fatores muito fortes de contenção 
de uma eventual expansão inflacionária dos 
próximos meses. 

O SR. LEITE CHAVES- Em relação ao 
dólar oficial? 

O SR. WAD!CO WALDIR BUCCHI .::._ Em 
relação ao dólar oficial. 

Só" pai'a repetir o dado, 1 O -de maio 200%: 
final de junho I 09%, e o começo de julho, 
logo após a desvalorização, em tomo de 92 
e 97, e vem caindo sistematicamente. no .à@ 
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2 de agosto atingiu 67% e ontem chegou a 
61%: esse é u_m processo que vem se verifi
cando de forma t'tastante consistente. 

Na parte externa, também durante esse pe
riodo que já estamos, acho que a decisão mais 
importante e mais relevante foi a da centrali
zação do câmbio e foi tomada, principa1mente, 
com o intuito de deixar o PÇ!IÍS com o patamar 
mínimo de reservas que preserve o nosso co
mêrcio internacional, a nossa relação de co
mércio e que permita ao País, quer dizer, com 
a segurança do nível mínimo de reservas, ao 
longo de todo esse processo, e atê que venha 
assumir o futuro Presidente, garantido que o 
País estava agindo de forma sober~na e que 
o próximo Presidente tenha todas as condi
ções de fazer uma negociação mais duradoura 
e mais permanente e quem sabe definitiva 
da divida externa. Esses resultados têm sido 
muito positivos. as reseNas têm se compor~ 
tado de forma crescentemente favorável, repu~ 
semos pagamentos do aub de Paris, jâ em 
tomo de 50% daquilo que estava atrasado, 
tínhamos vencimentos do _QJJb de Paris, ao 
longo do mês de julho de 812 milhões, 50% 
desses valores já pode ser pago, retomamos 
alguns pagamentos, BIRD, Banco Mundial, 
aos organismos internacionais, há a idéia de 
que preservado um patamar minimo o QoVer
no faça eventualmente os pagamentos que 
têm que ser feitos. 

O SR. EDISON LOBÃO - (lnau<;lívei,) 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Não. 
Pelo ganho da centralização do câmbio em 
que foi feito e pelo incremento felizmente que 
se verifica e que se mantém no campo das 
nossas exportações, que aliás é um dado que 
esqueci de mencionar, puaemos efetiVamen
te, sem prejudicar aquela estratégia de um 
patamar mínimo-de reservas, que aliás foi par
te do apoio que a Câmara e o Senado tem 
dado no que tange a questão, esse ní_~el míni
mo preseNado nos permitiu pagamentos já 
em tomo de 50% dos valores devidos ao Qub 
de Paris. 

Queria só dizer os claclOs básicos_ da balança 
comercial, na parte de_ comércio exterior que 
o Governo entende que a meta de 16 bil:-tões 
de dólares será totalmente atingida, veja que 
até o mês de junho já tivemos acumulado 
um resuhado na balança de 9,2 -bilhões, os 
dados recentes continuan5_sendo positivos, os 
fechamentos de contato~ _de câmbio conti
nuam sendo efetivados; quer dizer, não hâ ne
nhum risco de que não atinjamos a meta de 
16 bíihões de dólares programada para o ano. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -
Multo obrigado. Temos ainda que _ouvir o Pre
sidente do Banco do J3rasíl e estamos com 
limitações de tempo. 

Há alguma pergunta que os Srs. Senadores 
desejam dirigir? 

Concedo ã. -palavra ao nobre Senador Ira
puam Costa Júnior. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Queria 
perguntar ao Presidente do Banco Central co
mo se comportou o M4 nesses meses, mala:· 

junho e julho; se .seguiu essa mesma tendên
cia que foi mostrado para o M1 e para a base 
monetária. -

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Real· 
mente seguiu. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- ~Sr. 
te~a _os_n~ni.eros, por favOr, as percentagens? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Deixe~ 
me ver se eu a tenho aqui. 
- Ela teve uma variação de 7% no mês de 

maio e de 19% fio" mês de junho, aqui tem 
um efeito também do consumo no mês de 
maio, que temos de novo ·de ter em conside
ração. Tivemos dois movimentos no mês de 
maio verificados, o de saída de re_cursos do 
overm"ght e da poupança que compuseram 
parte do consumo exa_gerado verificado no 
mês de maio. [sso_ t?lmbém explica esse com
portamento de maio. 

o SR. PRESIDENTE (RobertO Campos) -
Convido o Presidente_ do BancO do Brasil, gue 
Já chegou, a reunir-se conosco à Mesa Com 
a palavra o Senador Leite Chaves. 

O SR. lEITE CHAVES- Quais são as con~ 
dições de remuneração dos depósitos da ca
Pacitação pública? Quer dizer, os bancos que 
captam recursos, repassam para o Governo, 
que remuneração têm eles? E qual o valor, 
em termos-de percentuais, qual o maior volu
me captado pelas organizações dos bancos 
privados ou dos bancos oficiais, inclusive Cai
xa EC:onômlca? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - Não 
sei se entendi a pergunta corretam~nte. Des
culpe-me Senador, o Sr. poderia recolocá-la? 

O SR. LEITE CHAVES -Digamos, a car~ 
teira de poupança, over night. quer dizer, os 
bancos captam os recursos privados. Eles 
captam e pagam a remuneraçãO,-maS, eviden
temenfe, eles a repassam Para o governo, não 
é? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCiii-Isso. 

O SR. LEITE CHAVES - Então, qual é a 
remuneração que eles re<::ebem, qual é a re
muneração dos bancos por essa captação? 
Quer dizer, como é que o Banco Central, como 
é que o Governo os remunera e qual o volume 
maior, em termos de percentuais? O maior 
volume vem da captação através de bancos 
particulares ou através dos bancos oficiais? 

. O.SR. WNliCOWALDIR BUCCHI-Acap· 
tação -dos bancos para as suas operações com 
clientes ela vem de várias fonteS: de depósitos 
a vista, Vem de dep()sitos a prazo e, eventual
mente, de operações que não lastreiam em
préstimo, são operações basicamente deopen 
market, de open onde o lastro tanto pode ser 
o·título público federal, LFT, ou o próprio CDS 
emitido pelo banco. 

Existe uma resolução que define qual é a 
percentagem de papéis privados e qual é a 
alavancagem, qual é o volume máximo de 
õper:a.-~ões que pode ser feito por uma insti
tuição. 

Hoje, o sistema financeko empresta em tor~ 
no de.2 vezes e meia, na média, o seu patri
mónio líquido para o setor privado, para o 
setor público, etc ... O volume de empréstimos 
hoje existentes está em tomo de 2 vezes e 
meia. 

Os recursos captados hoje estão na sua 
grossa maio da sendo direcionados para o ove r 
night ou para a caderneta de poupança. Quer 
dizer, os dois grandes ativos existentes hoje 
no sistema financeiro continuam sendo o 
open, os títulos públicos federais e a caderneta 
de poupança. 

Eu não saberia lhe precisar agora quantos 
bancos privados fazem parte deste portfólio 
e quantos bancos públicos oficiais fazem par
te. Mas eu não teria nenhuma dificuldade em 
remeter essa informação posteriormente. 

O SR. LEITE CHAVES- E também os 
pefc:entuais da remuneraçãO? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Claro. 
Agora, a remuneração para os die"htes que 

o Sr. mencionou 'ela varia de acordo, provavel
mente, com o prazo de permanência dos re
cursos no banco; quanto mais longo o prazo 
de permanência maior será a remuneração, 
de acordo, provavelmente, com o montante 
do recurso aplícado e de acordo com o refa
clonameoto rjo cliente com o banco em cada 
uma das demais outras operações que o c! len
te tenha. Então, é muito difícil precisar qual 
é a remuneração básica. Em alguns casos 
ela fica muito próxima e praticamente idêntica 
à do over e, em outros casos, menos que 
o over; mas é multo difícil precisar qual é a 
remuneração básica. 

O SR. LEITE CHAVES -Certo. 
Uma outra questão aqui sobre a dívida exter

na. Como é que o Brasil efetua o pagamento 
dos seus juros ou das S'Jas prestações de capi.: 
tal? Como é ésse processamento de paga
mento dessa divida do setor público ou do 
setor privado? --

0 SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Lore, 
você poderia responder a pergunta do Sena
dor, por favor? Corri.O -é feito o pagamento 
dos juros da dívida externa? 

O SR LEITE CHAVES - Mas, como? Por 
que mecanismo? É através do Banco Central? 
Como é feito eSse pagamento? 

O SR. WADICOWALDIRBUCCHI-.OLore 
é Diretor da Área EXterna e ele vai responder 
a essa pergunta. 

_-O SR. ARMIM LoRl::- POis ·nao, senador. 
o juro da dívida externa brasileira tem duas 
formas de ser feito: uma das formas é "-quela 
que diz respeito às operações que ainda estão 
em poder das empresas devedoras cUretamen
te ao exterior. 

Então,digambs, um~ empresa, só para citar 
o nome, como a Vale do Rio Doce que déve 
opemç_ões qu'e foram feitas a dnco, seiS, dez, 
quinze anos no exterior. Essa ernpl-esa tem 
um registro emitido pelo Departamento de 
qscalização e Registro do B~nco Central. en
caminha-se a um banco da sua preferência. 
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normalmente o Banc_o do Brasil, fecha câmbio 
c realiza este page~mento. 

Então, _é. uma operação que tem um curso · 
absolutamente normal. 

As operações que estão em aberto no mer~ 
cada tem o seu pagamento realizado por 
aquelas empresas que assim dispõem de re
cursos normalmente. 

Depois temos duas subdivisões: São as em
presas que não têm recursos para efetuar os 
seus pagamentos e que têm garantia da Repú
blica. Es_sas empresas recebem, então, do Te
souro Nacional os recursos,_ fecham nova
mente o câmbio com o Banco do Brasil e 
fazem a remessa quando o juro é devido. 

As operações que já foram objeto de rene
gociação e onde o recurso se encontra deposi
tado no Banco Central, no que se chama de 
projeto 2, que são os depósitos de prazo rene
gociado, tem o pagamento de juro reéllizado 
pelo Banco CentraL _ 

Então, temos essas três sltuações: as opera
ções normais;' as operações que são objeto 
de cumprimento de garantia dada pelo T esou
ro Nacional e as operações objeto de renego
dação onde o devedor já é o governo bra
sileiro, 

Respondeu a sua pergunta, Senador? 

O SR. LEITE CHAVES - Respondeu. 
Poderia, se o Sr. tivesse condiÇ:Oes Presi-

dente, informar qual é o volume de juros que 
deveremos pagar este ano e qual foi o do 
ano passado? Juros em razão da dívida exter
na brasileira. 

O SR. WADICO WALDlR SOCCHJ- Envia
mos hoje esse dado para a Comissão de Dívi
da Externa. Ele foi enviado hoje, mas nós te
rnos os números aqui. Acho que não teria .... 

O SR lEITE CHAVES- O Sr. irá à Comis
são de dívida externa hoje? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - Não. 
Enviamos os dados hoje para a Comissão da 
Dívida Exterria. Formalmente, ela nos sollc:itou 
os dados, fJZernos um relatório e apresenta
mos. 

O SR. LEITE CHA VES-=Eie teria em mãos 
esses dados se não eu os receberei depois. 
Ele tem em mãos esses dados? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI -Tem 
sim, Senador. 

O SR. ARNIM LORE - O juro brçãdo para 
o ano de 1989 é" de ri-bilhões e 200 milhões 
de dólares mas esse valor é sujeito a uma 
aproximação, uma vez que ele foi orçado no 
final do ano de 8_8 em função do nível da 
taxa interbancária de Londres de determinado 
tipo de paridade de moedas que se alteraram 
ao longo do exercício. Mas o vaJor é pró}'jmo 
desse: 11 bilhões e 200 milhões de dólares 
para o ano. 

O SR. LEITE CHAVES--., E para o ano pas
sado? Quanto foi? 

O SR.. ARNlM LORE - O ano passado o 
País orçava de juros para o pagamento que 

dizia respeito às operações relativas ao ano 
de 88: 1 O bilhões e 500. 

EsSa informação já foi prestada a diversas 
organizações do Senado tendo em conta que 
o movimento de capitais totaJ do ano de 1988 
ascendeu a 19 bilhões e meio de dólares em 
função de grande componente d~ ~ari?veis 
que foram: ·as movimentos de cap1ta1s, Juros 
atrasados decocrentes da moratória e os juros 
ainda relativOS-ao próprio ano de 1988. 

---0 SR. LEITE CRAVES--:_ Sr. PreSidente, 
tenho em maos aqui uma sinopse biográfica 
de V. ~ embora alvissareíra. 

Antes. qual era a sua função antes de vir 
para o Banco- Centr_al? Que atividade o Sr. 
exercia? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI -Eu~ 
era professor de Mercado de Capitais e Finan
ças na Universidade de São Paulo e também 
de Mercado Financeiro na Universidade Cató-
lica de São Paulo. · 

Eu era Diretor do Banespa, Banco do Esta
do de São Paulo, e Presidente da Banespa 
Distribuidora. Essa é a minha experiência mais 
re<::ente a nível de sistema. 

ü SR. LEITE CHAVES- Cornô é que se 
deu a sua indic:açêo para ã Diretoria do Banco 
Central? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI -Eu 
fui convidado pelo Presidente, à época, Fer
nando Milliet, que, por sua vez, tinha sido con
vidado pelo então Ministro Bresser à época 
para ser Presidente do Banco Central. E ele 
me fez wn convite para que eu viesse assumir 
a Diretoria da área bancária do Banco Central 
do Brasil. 

-o-sR; LEITE-CHÃ~- o Sr. em razão 
da sua função, ou ~!vez antes dela, conheceu 
o_anterior Presidente Dr. Elmo Camões? 

OSR WADICO WALDIR BUCCHI- Co
nheci. 

O -SR LEITE CHAVES - Conheceu tam
bém o Diretor Juarez Soares? 

O SR. WADICO WAlDIR BUCCHI- Co
nheci. 

D SR. LEITE OlA VES '- Ele foi Diretor 
.como o Sr.? 

O SR. WAOICO WALDIR E!UCCHI- Foi. 

O SR. LElTE CHAVES _;_ ó Si.. conheceu 
também o Dr. Arnold Wald? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Conhe· 
ci das reuniões do Conselho Monetário Nacio
nal. Ele era membro do Conselho Monetário 
Nacional. _ 

Embora eu, como Diretor da área bancária, 
não fosse membro com direito a voto, eu era 
membro com direito a assento. Então nós par
tidpávamos da reunião do Conselho Mone
tári6Nacional, elucídando dúvidas, quando al
gum ponto era levantado por algum Conse
lheiro que não ficasse claro, os Diretores eram 
acionadoS e então falavam. 

Era esse-o tipo de relacionamento que eu 
tinha. 

O SR. LEITE CHAVES - O Sr. Elmo Ca
mões foi Diretof Pr_esideine _ou Díretor do COn
selho do SogeraJ, do Banco Sogeral. O Sr. 
tem conhecimento d!sso? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - Eu 
tive essa informação captada pela imprensa 
e depois fui verificar nos registras do Banco 
Central. 
-A- êpoca em que ele presidiu o Conselho 

de Administração do Banco Sogeral, ele real
mente foi presidente do Conselho de Adminis
tração do Banco Sogeral e parece que nos 
últimos dois anos ele já não era mais Presi
dente do Sogeral. 

Mag a ficha no Banco_ Central_._ .. 
Aliás, abrindo um paralelo, foi solic:Jtado, 

também, pelo Congresso e nós enviamos on
tem a ficha cadastral de todos os Diretores 
do Banco Central dos últimos quatro anos, 
incluindo a minha ficha e a todos os demais 
diretores, está à disposição do Congresso. Fo
ram enviados com todo o detalhamento das 
funções exerddas, enfim, o Banco Central tem_ 
isso: 

Na ficha do Banco Centra] consta que ele 
foi Presidente do Conselho de Administração 
do Banco Sogeral no passado. 

O SR. LEITE CHAVES - ó sr: soi:nenté 
veio conhecer o Dr. Elmo Camões no_ Banco 
Central? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - No 
Banco Central. 

O SR. LEITE CHAVES- O.Sr. tem conheci
mento também que o Sr. Naji Nahas era um 
dos maiores acionistas do Banco Central? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI _;_Não. 

- O SR LEITE CHAVES - Do Bã.nco $o
geral? 

Q SR. WADICO WALDIR BUCCHJ - Não. 
Nos controles do Banco Central nãq consta 
no Banco Sogeral a participação acionária do 
Sr. Naji Nahas. 

O SR. LEITE CHAVES -Mas,ofkiOsaffiêil
te, não tinha conhecimento disso? 

O SR. WADICO WALDIR BÚCCHI - Não, 
ó Banco Central trabalha com dados ofic:ia_is. 

O 'SR. l.ErTE CHAVES --O.uer -dizer que 
ele não tinha nenhuma participação no Banco 
Sogeral, o Sr. Naji Nahas. 

O SR. WADICO WLADIR BUCCHI- Hoje, 
se o Sr. quiser ir ao Banco Central, entrar no 
terminal do Banco Central, puxar a ficha do 
Banco Se geral verificar à -que a ficha está com
pleta, com todos ·os acionlstas, com todos os 
Diretores que compõem o banco o curricufum 
de todos eles. J:: wn padrão que o Banco Cen
tral tem, e não há absolutamente nenhum re
gistro. 

O SR. LEITE CHAVES- Então, o Sr. Elmo 
Camões, era Presidente do Conselho em razão 
de capital pessoal defe, ou porque algum gru
po o indicava? 
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O .SR WADICO WALDIR BLICCHI - Eu 
não tenho condições de responder à pel-gunta. 
Eu soUbe pelos jornais, perguntei à área de 
cadastro do Banco Centrai, que me informou: 
que, no passado, ele tinha sido Presidente do 
Conselho de Administração. 

O SR. LEITE OiAVES- O Sr.Juarez Soa
res era Diretor do banco à época em que hou
ve wna elevação do over night e ele caiu em 
razão disso. Em razão dessa elevação do over 
night alguns mercados, a termo futuro, como 
por exemplo as ações··-da Petrobrás, caíram. 
Ehl razão disso, alguns grupos que tinham 
que Pagar esses valores, ou atender a esses 
compromissos a um valor mais alto, digamos, 
fiZeram-no em um valor multo mals baixo. 
Em razão disso, saiu o Sr. Juarez Soares, em
bora dando explicações para isso. O Sr. teria 
alguma informação- a esse respeit9? 

O SR WADICO WALDIR BLICCHI- A polí
tica de taxa de juros é efetuada peta Diretor 
da Dívida Pública do Banco Central; em mer
cado abertO. Essa decisão não é tomada em 
decisão de colegiado do Banco Central. Aliás, 
eu preciso fazer uma correção, nos últimos 
45 dias introduzi no colegiado -eu queria 
um cOmitê de política monetária - a discus
são; abro a reunião do colegiado do Banco 
Central com a discussãO de política monetária. 
Nunca digo que taxas de juros irão se praticar 
no dia-a-dia. Mas é uma prestação macro dos 
aspectos de decisão de política monetária. 

Mas sempre a decisão de taxa de juros era 
tomada pelo Diretor responsável pela área de 
mercado aberto, como -é hoje ainda. Eu, por 
exemplo, sou hoje, com a ausência do diretor 
- o Diretor Tadeu saiu, como o Sr. sabe -
o Ministrei Maílson pediu que eu ficasse res
pondendo interinamente pela formação de ta
xa de juros. Logo sou eu o responsável hoje, 
por essa formação de taia_de juros, ao longo 
do mês de julho todo. O _chefe da minha mesa 
de operações está aqui presente, Francisco 
Amadeu; n6s conversamos, definimos, faze
mos uma série de av~iações e caminhamos_ 
para a decisão. 

O SR. LEITE CHAVES - O Sr. era amigo 
do ex-Presidente Elmo ~amões, ou Juarez 
Soar~s. Em razão de~ ;;,_mizade, havia vincu
lações de visitas familiares? 

O SR WADICO WALDIR BLICCHI - Não. 
Eu não entendi a pergunta, mas eu não tinha. 

O SR. LEITE CHAVES - Qual era o grau 
de relação? O -SI:. sab:e _qúe o Senado teJ'!'l
hoje o cometimento de examinar a vida inclu
sive dos Diretores do Banco Central. Quando 
a Constituição deu esse cometimento _algunS 
Diretores, inclusive o Sr. já estavam no J3anco 
Central. Quando nós exam[Darnos Ministros 
do Supremo; eles não virão mais aqui porque 
eles são vitalícios; os Presidentes, e Diretores 
do Banco Central são passivos de norneação 
ou de demissão a qualquer tempo. Então diga
mos, no caso até dos Diretores do Banço Cen
tral até o pr6rprio Senado poderia pedir ao 
Presidente da República que fizesse uma espé~ 
cie de recai/ quer dizer, que eles voltassem 

_ a ser conSiderados, uns seriam ratificados, ou 
não. ,.... 

Ten'l'os tido assim umas pequenas preocu
pações; não há nada em relação pessoal ao 
Sr. o Sr. pode ficar tranqüilo, é da nossa atribui
ção. Aliás, essas informações são públicas; Mi
nistros da Suprema Corte aqui são examina
dos publicamente, por exigência da Consti
tu!_ç_ão, _ ir:tclusive até os generais os que vão 
para o Tribunal Superior Militar, os Ministros 
. da Suprema Ccirte. Os únicos que dãO depoi- · 
mento em sigilo são eis Embaixadores, e isso 
porque eles podem dizer verdades. Eles não 
podem negar verdades ao Senado, que criem 
dificuldc1de ao País,_ então, tudo é público, do
ravante uma exigência legal. 

O Sr. veio para ser argüido sobre dois assun
tos: primeiro, a questão funcional e, depois, 
o Banco, futuramente o seu nome poderá vir 
aqui também, ou pode não vir, nUma conside"
ração maior . .Mas, de logo, nós teriamos condi
ções de ter do Sr. algumas informações que 
nos satisfizesse. O Sr. se constrange? Gostaria 
~~ resP?~<!er a isSO no JUturõ? -

ü SR. WADICO WALDIR BOCCHI- Sena
dor, a minha opinião pessoal é a seguinte: 
eu achei que foi um avanço fantástico o fato 
de dirigentes do Banco Central terem que pas~ 
sar por uma sabatina aqui no Senado. Isso 
é fundamental, primeiro para dar credibilidade 
ao processo, para dar segll_rança aos dirigen
tes do Banco Central nas decisões que eles 
~ão ter qUe adotar, e eu acho que é impossível 
se pensar na possibilidade de dirigir um Banco 
Central com a autonomia que ele precisa ter 
sem que haja sabatina. Que fique bem daro 
que as pessoas tê_m que ter competência téc
nica,_ idoneidade moral, formação específica 
para exercer o cargo. Esta Casa aqui dá a 
transparência necessária, eu não me_ constran
jo, absolutamente, em nada com relação a 
isso. 

O. SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -. 
Muito obrigado._ Eu farei um apelo para que 
terminenros· agora a discussão. Apresento os 
agradecimentos ao Presidente do Banco Cen-
tral (Pausa.} - --
- "Y-ª---mos, agora, ouvir o Presrdente do Banco 
çl-º_ Brasil. 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
- Senhoras e Senhores. Quero dizer que 
constitui grande honra para mim vohar a esta 
Casa. 

Minha presença nesta reunião dã Corrifssão 
ç:le Fiscalização e Controle do Senado, presi
dida pelo austre Senac:lor Roberto Campos, 
oferece-me a oportunidade de discorrer sobre 
o trabalho realizado por dirigentes e funcio
nários do Banco do Brasil para modernizar 
e fortalecer a instituiçáo; e esclarecer alguns 
aspectos particulares d9 Banco. 

. Permltam.:'me pois, Vossas Excelências, te
cer alguris comentários sobre o momento que 
~§lamas vivendando. 

Nosso -objetivo principal é preparar O Banco 
para atender às mudanças exigidas pelo País, 
no contexto das tr.;tnsformações mundiais, isto 

é_, ~daptando-o à c:~dê~cia de uma nação vigo
rosa que busca o melhor para o seu povo: 

Nossa meta é edificar as bases que permi
ti_rão, na década de 90, colocar o Banco como 
[nstituição Financeira de Vanguarda, em cOn
dições de_apoiar a economia brasileira na tra
vessia para o terceíro maênio. 

Estamos implantando processo de Admi~ 
nistração Estratégica c~apaz de mudar com
portamentos em todOs os nivets da Organi
zação e de permftir a:Jterações estruturais, com 
agilidade, sempre que a dinâmica dos_ negó
cios o recomende. 

Na prática, a pesquisa e permanente avalia
ção da ambiência interna da Empresa aliada 
ao aprofundamento da análise do ambiente 
externo, com ênfase nos aspectos de natureza 
social, económica e tecnológica, nos levou a 
desenvolver projeto especial, centrado na dis
cussão de um novo modelo de crescimento 
econômico para o País. 

Para isso, orientamos a realização de estu~ 
dos em diversas áreas de interesse; consul
tamos especialistas renomados, analisamos 
dados históricos, cenários prospectivas e exa
minamos sugestões e teses. 

T adas as conclusões indicam que o País 
está na rota da retomada do crescimento. Nes
te novo ciclo de expansão, notadamente os 
setores de bens de consumo de massa -
duráveis e não duráveis - deverão_ experi
mentar crescimento adma da média, como 
resultado de modificações estruturais na distri
buição da renda nacional. 

O Banco do Brasil prepara-se para atuar 
com especial relevo, seja como agente do Go
verno, ou como Banco habilitado a realizar 
nlú1tiplas operações permitidas às instituições 
financeiras. 

O papel do Banco do Brasil nesse novo 
ciclo de crescimento económico, está __ asso
ciado à atUação de sU,a mais nova Subs_idiária, 
o BB- Banco de InVestimento SA., que tive
mos a satisfação de criar em outubro último. 

Já atuando em harmonia com as tradicio
nais linhas de crédito do Banco do Brasil, esta
m_gs orientando o Banco de Investimento, em 
especial a: 

- Estimular projetas voltados para a 
modernização e o aumento da_ competi
tividade do parque industrial; 

-Apoiar as atMdades que viabilizem 
a expansão dos setores de bens de çon~ 
sumo; 

-Incentivar o aproveitamento de 
oportunidades de investimento em seto
res de avançada tecnologia que apresen
tem perspectivas de alto retorno; 

-Participar, como agente executor e 
Órgão financiador, na colocaçãO-deaçoes 
de empresãs a serem privatizadas ou com 

- capital a ser democratizado; 
. ~Contribuir pai:a a ·capitalização de 

médias _empresas, com vistas ao desen
volvimento regional e à desconcentração 
espacial daS atividades; e 

-Oferecer suporte a pr'ogramas que 
permitam ampliar o mercado interno, ra· 

1,;· • 
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cionalizar o uso dos ·recursos naturais e 
melhorar a distribuição de renda. 

Acredito que, com essas linhas de ação, 
o BB-Banco de Investimento recuperará a 
missão clássica das instituições de fomento 
e desenvolvimento e _cumprirá seu papel so
cial, ressalvado o retomo económico dos in
vestimentos, que é nosso dever preservar. 

O Banco de Investimento integra os esfor
ços de colocar o Banco do BragjJ em condi
ções de responder com eficácia às aspirações 
presentes e futuras, o que constitui uma tarefa 
árdua, mas também gratificante afmal, o Ban
co do Brasil, sob quaisquer parâmetros, é uma 
das maiores corporações do mundo, pois: 

-Reúne ativos da ordem de 82 bi
lhões de dólares; 

-Conta com mais de 4 mil pontos 
de atendimento no Pais e 47 no exterior; 

-Conta com mais de 137 mil funcio
nários e cerca de 700 mil aclonlstas; 

-Responde por 80% dos créditos do 
Sistema Nacional de Crédito RuraJ; 

-Dedica 43% de seus créditos rurais 
a mini, pequenos e médios produtores; 
e 

-Dispõe de diversificado conjunto de 
produtos e serviço. 

Feita esta introdução, gostaria de tocar no 
primeiro ponto refererile à convocação que 
me foi feita pelo Exm~ Sr. Presidente desta 
Comissão, que é a questão salarial. 

A Q(JEST ÃO SALARIAL 

A questão salarial no Banco do Brasil não 
pode ser vista exclusivamente sob a ética da 
estrutura valorativa dos atuals salários diretos 
ou indlretos. 

O retrospecto da evolução salarial revela 
que as definições quantitativas são resultantes 
das remodelações_ dos quadros de carreira 
realizadas, ora para criar condições de recruta
mento e manutenção-de funcionários qualifi
cados, ora para assegurar maior remunera
ção, via revisão de cutvas salariais. 

Presentemente, o quadro de carreira do 
Banco está dividido em dois blocos: 

a) Carreira administratiVa e do serviço 
técnico-cfentiOco 

-A carreira" administrativa subdivide
se em dois grupos: básico e superior, am
bas as categorias com nove níveis. 

-A carreira técnico-cientifica é com
posta por advogados, agrônomos, arqui
tetos, engenheiros e médicos. 

b) Carreira de serviços auxiliareS e Car
gos Isolados 

A estrutura de salárlos dentro dos quadros 
de carreira observa progressão de 12% entre 
categorias. -

As funções de maior complexidade ou que 
representem _acréscimo de responsabilidade 
são financeiramente reCompensadas, segun
do plano que define subordinações hierárqui
cas e pré-requisitos, com 14 niveis de remune~ 
ração adicional. 

- Os .Salários diretos, em resumo, se consti· 
tuem das seguintes verbas: 

- : -Proventos (verlcimento padrão mais 
anuênios); 

--::--Adicional de função e representação 
(remuneração pelo exercido de cargo co
missionado); 
_ -Gratificação semestral;· 

-Gratificação de natal (representada 
pelo 139 salário); 

-Outros itens eventuais _ou específi
cos: (adicional de trabalho notumo, grati
ficaçáo de caixa, adicional de periculo
sidc;~de, vantagens de férias, ajudas de 
custo, gratificação por transporte de nu~ 
merârTo). 

ConStitúem vantagens extra-salariais, que 
caracaterizam salário indireto: 

-Licença-prêmio- representado por 
abono de 90 dias, concedido a cada pe~ 
ríodo de 5 anos de serviço efetivo, permi
tida a conversão em espécie; 

-Abono assiduidade- representado 
pela concessão de 5 dias por ano, admi
tida também a conversão. 

-Ajuda alimentação -concedida por 
dia efe_tivamente trabalhado; 

-Acréscimo de fé-rias - elevação de 
30 para 35 dias do perfodo de férias a 
parti!- da aquisfção do vigésimo anuênio, 
regalia concedida desde 1954. 

-lmóvel funcional- como regra ge
ral, o Banco não concede imóvel funcio
nal aos seus servidores, em Brasília, no 
entanto, em razão do pionerismo da 
transferência dos Órgãos da Direção Ge
ral para esta capital e visando dar condi
ções à mobilização que se fez necessária. 
Aos funcionários comissionados em nível 
de chefia ou equivalente, foram cedidas 
unidades_ da espécie. A regalia é mantida 
até hoje em virtude da singularidade do 
mercado imobiliário local e das conve
niências da Empresa em manter meca
nismos que permitam a movimentação 
de pessoal 
~Programa de Assistência Social -

o Banco- c-oncede a seus funcionários 
adiantamentos para tratamento dentário 
e aquisição de ócuJos. 

Possuem elevada importância, no contexto 
dos mecanismos de seguridade social com
plementar, a manutenção conjunta, pelo Ban
co e seus fun_cionários, das seguintes entida~ 
des: 

CâOOi de-Pfevidência dos Funcionários 
do Banco do Brasil: criada há 55 anos, 
-ã Pievi tem por objetivos assegurar aos 
assedados fundadores o beneficio de 
aposeiltãdoria remunerada; complemen· 
tar os beneficias de aposentadoria dos 
associados não-fundadores; assegurar 
pensão por morte aos dependentes dos 
asso!=iados e manter um sjstema de pe
cúlios com--contribuições específicas. A 
contribuição do Banco corresponde ao 
dobro da dos associados. 

Caixa de Assistência dos Funcionárlos 
do Banco do Brasil: A Cassi tem-a finali· 
dade de conceder auxílios para cobertura 
ou ressarcimento de despesas com a pro· 
teção da saúde, bem como despesas 
com funeral, de associados e dependen~ 
tes, também neste caso, a contribuição 
do Banco corresponde ao dobro da dos 
associados, que recolhem 1% sobre seus 
vencimentos. 

Acresça-se ainda, o apoio do Banco a asso
ciações e entidades representativas de pes
soal, de que são exemplo: 

Associações Atléticas Banco do Brasil: 
idealizadas principalmente, com vistas a 
permitir a fixação dos funcionários no in· 
terior e promover a confraternização do 
funcionalismo, aJém de exercerem o pa
pel de integração com as comunidades 
locais. 

Federação Nacional de MBB: entida· 
de que congrega as associações de fun· 
cionários.. tem como objetivo propagar, 
desenvolver e estimular as atividades das 
AABB e dar-lhes orientação e apoio téc~ 
nico. 

Associação dos Antigos Funcionários 
do Banco do Brasil: atua na aproximação 
de funcionários aposentados e da ativa 
com o Banco. Presta assessoria às famí
lias de sócios falecidos, promove ativida~ 
des sociais~ recreativas, culturais e artísti~ 
cas e colabora com entidades especia· 
lizadas no problema do idoso no Brasil. 

Cooperativa de Consumo: Constituidas 
por funcionários do Banco, tiveram· sua 
origem à época em _que a estrutura de 
abastecimento e comercialização do País 
era deficiente e atuam em suporte à ecó~ 
nomia doméstica de seus associados. 
São concedidos adiantamentos a funcio
nários para aumento de capital nas coo
perativas. E a estas, adiantamentos sobre 
o fa_turameo.tQ .mensal. 

O SR PRESIDENTE (Roberto Campcis)
Os adiantamentos são com juros e correção 
monetária? 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
- Sobre esses adiantamentos, eu precisaria 
saber da área específica qual o custo. Mas, 
anoto aqui para responder ao Senhor. 

Para se ter uma idéia do peso específico 
destes itens na folha de pagamento do Banco, 
é nec_essârio deter-se sobre os seguintes per
centuais, relativos ao mês de junho: 
Honorários 
Salários Diretos 
Salários lndiretos 
Encargos · 

-Contribuição à previ 8,74 
-Contribuição à Cassi 1 ,08 
-Previdência Oficial 12,07-
-FGTS 4,!2 

0,01 
47,86 
1!,46 
26,01 

Previdência Social (Aposentados, Herdeiros e 
complementação aposentadoria 13,46 
Contribuição as MBB 0,26 
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Assistência Soc:ial (Ucenç;a-Saúde, Assistên-
cia matemo-infantil e outras) 0,94 
Soma- 100,0% 

Os dispêndios diretos com pessoal e encar
gos sociais representaram os seguintes per
centuais do total de Despesas Operacioflaís: 
Junho/88 26,6% 
Dezembro/88- _ 1 9,9% 
Junho/89 _ 16,8% 

Em relação às Receitas Operacionais as 
Despesas Administrativas alcançaram os se
guintes patamares: 
Junho/88 22,5% 

Dezembro/88 
Junho/89 

POÚT!CA DE DIS1RIBUJÇÃO 
DE LUCROS 

18,4% 
"16,1% 

Historicamente, o BancO do Brasil tem apre
sentado excelentes resultados e assegurado 
aos acionistas, pelo menos, o recebimento de 
dividendo mínimo e obiigatório equiválente 
a 25% do lucro Jlquido ajustado, de acordo 
com- seu estatuto a lei das Socieclad_es por 
Ações. _ 

A política adotada presetva parcela substan
da1 de seu lucro para investimentos reque
ridos pelo projeto de modernização e reforço 
do capital de giro próprio, necessários à con~ 
solidação de seu processo de crescimento au~ 
to-sustentado. 

Para se ter uma idéia desta política, o lucro 
bruto obtido durante todo o aoo passado teve 
a seguinte destinação: 
ReservasLegais 50,2% 
Provisão para Imposto de Renda 37,4% 
Dividendos pagos ao Tesouro, Banco Central 
effiD ~I% 
Dividendos pagos ao acionistas priva-
do 5,6% 
Imposto de Renda sobre dividendos 1, 7% 
Soma 100,0% 

Falou~se longamente na imprensa, ares~ 
peito do desempenho financeiro do primeiro 
semestre de 1989. Che9ou-se a referir que 
teria sido o pior desempenho dos 180 anos 
de História do Banco do Brasil. Entendo que 
as pessoas que fizeram essa afirmação não 
se deram ao trabalho de fazer uma avaliação 
histórica dos 180 anos de_ vida do Banco. 

Os resultados do primeiro semestre de 
1989 refletem uma situação atípica vivida pelo 
Banco no período. 

Os números representativos do lucro líqui
do do Banco não devem ser tomados como 
indicativos do desempenho global de [nstitui~ 
ção. - -
Permito~me destacar as principais causas 

que levaram o resuJtado operacional de NCz$ 
2 bilhões e 700 niilhões a reduzir-se a um 
lucro líquido de NCz$ 48,7 milhões. 

1) EFEITOS INFLAOONÁRIOS 

a) Correção Monetária do Balanço 
A Medida Provisória no 68, de 14-6~89, trans

formada na Lei no 7,7g9, de 10~7-89, ie-ativou = 

a correção monetária das d_emonstrações fi~ 
nanceiras e determinou que o indexador de 
atualização fosse o BTN fiscal do dia do bc;t
lanç:o. 

Na prática, isso significou sete meses de 
correção monetária, uma vez que: 

1-a primeira correção monetária do 
balanço ocorreu em 15-1~89 (apurada 
com base na OTN vigente em ]9.]2-88) 
e resultou em saldo devedor -(despesa) 
de NCz$ 1.007,8 milhões; 

n--a segunda correção monetária do 
balanço foi efetuada em 30-6-89 (çalcu~ 
!ada __ cQm base na variação do BTN fiscal 
observada entre 1 9-2~89 e 30-6~89) e atin~ 

_giu NCz$ 1.696,2 milhões. 

Esses dois aspectos fizeram com que aque· 
Je resu1tado operacional de 2 bilhões e 700 
milhões de ç_ruzados novos fossem reduzidos 
a quarenta- e o1to milhões e setencentos mil 
cruZados novos. 

Em conseqüência, o efeito infladonário re
velou um montante negativo (despesa) de 
NO.$ 2 bilhões _e 704 milhões e consumiu 
99,5% do dtado resultado operacional. 

Esta medida afetou mais significativamente 
o Banco, em decorrência de sua histórica es
trutura diferenciada de capitais, onde o ativo 
permanente representa· menos da metade do 
património líquido (42% ). De modo geral, nas 
demais instituições a relação ativo permanen~ 
te/P.atrimónio Jfquido alcança 78%. 

E. uma situação do Banco do Brasil comple~ 
t:?mente atípica em relação a todo o restante 
do sistema financeiro nacional. No caso do 
Banco do Brasil, o patrimônio líquido repre
senta, duas a três vezes o ativo peimanente, 
que representa 42% do património líquido. 

De modo geral, a situação has outras insti~ 
tuições fmanceiras é completamente diversa. 
A relação entre o ativo permanente e o patri
mónio líquido alcança 78%, ao contrário dos 
42% do Banco do Brasil. 

Procurei fazer uma série de explicações~ ,~ 
imprensa, mostrando que ao inYestidor em 
ações do Banco do Brasil poderia parecer, 
em prirrieiro ii1stante, um mau negócio com~ 
prar ações_do Banco porque teve um dividen
do muito pequeno. Mas, na realidade, patrfr'no· 
nialmente_ ele ganhou muito e muito mais do 
que o iriVestidor em ações de Bancos privados. 
Por que? Porque o valor patrimonial da ação 
com esta correção, que aparece como despe~ 
sa, reduzindo o lucro, aumentou de final de 
maio deste ano, de NCz$ 1,9377 para NCz$ 
3, li no encerramento do balanço. Então, para 
o inveStidor de longo prazo foi um grande 
negócio a aplicação em ações no Banco -do 
Brasil, pela elevação do seu património líquido 
em função deste perfil que o diferencia dos 
demais bancos do setor privado. 

Para se ter uma idéia da representatividade 
deSse efeito, que foi a absorÇãO dos 2 bilhões 
e 700 milhões de resultado operacional quase 

-total, se a segunda correção fosse feita tendo 
como indexador não o BTN fiScal, mas o BTN 
"cheio" o resulU,.do do banco, em vez de ter 
sido 48 milhões teria sido 898 milhões. Teria 

havido um acréscimo de 850 milhões de cru~ 
zados novos. 

Um outro ponto importante~ quando se diz 
por que é que esses efeitos todos da reorde
nação da economia ;atingiram todos os orga~ 
nismos do setor privado e por que é que o 
Banco do Brasil teve, em comparação com 
um dos grandes bancos do País, um lucro 
muito menor? Justamente por causa deste 
perfil na relação património lfquido/ativo per
manente, porque os outros efe_!tos atingiram 
os outros bancqs da mesma form9- que o Ban~ 
c o do Brasil foi atingido. Mas há outro aspecto: 
as taxas diferendadas de_ correção. 

O -banco, ~ cufnprimento a~- regime de 
competência a que está sujeito, reconhece 
-mensalmente as receitas que contemplam, 
em sua maioria, os efeitos inflacionários do 
próprio mês. Diante disso, até dezembro/58 
as receitas apropriadas contemplaram as inflaw 
ções do período. 

Com o plano de ajustamento 'econôm_{co,. 
as operações ati:vas, as operações de financia
mento, dos quais notadamente as operações 
de crédito, foram atualizadas em janeiro/89 
por, no máximo, 12,2%, enquanto os compo
nentes do ativo permanente e do patrimônio 
líquido foram corrigidos em 44,49%. 

Convém ressaltar QLie, se por um lado o· 
mecanismo da correção monetária do Ativo 
Permanente e do Patrimônio üquldo atua, no 
banco- afetando o lucro liquido, por outro lado 
encerra o beneficio de resguardar o capital 
da empresa -que é o que já mencionei ante~ 
riormente. Então, com isto, evitamos a distrlw 
buição de um lucro inflacionário, que efetiva· 
mente não foi gerado pelos seus ativo opera· 
danais. 

Não fizemos nenhuma maquilagem, · ne
nhuma mágica; é um registro contábil feito 
dentro do que estabele_ceu a norma legislativa. 
o que se fez foi, na- realidade, não distribuir 
ao adonista um lucro inflacionário. 

Um outro aspecto diz respeito à política 
cambial. A variação cambial observada no se~ 
mestre, da ordem -d.e 100,9%, não acompa
nhou a correção monetária, que alcançou 
133,8%. 

A mldidesvaloriza.ção só entrou em vigcii' 
no dia 3 de julho, se não me fa1ha a memória, 
o que também propiciou efeitos redutores nos 
resultados. 

Passarei por cima de alguns detalhes para 
não me alongar muito na exposição, de modo 
a permitir os debates. Como será distribuído 
aos Srs. Senadores este texto, creio que a1gum 
esclarecimento adicion~ eu poderia prestar 
pq~eriorniente. 

-Um outro efeito foi a suspeitsão do cálculo 
pro rata de encargos financeiros, que tem aqui 
uma ligeira exposfção: o aumento dos depów 
sltos compulsórios à vista que contribuiu para 
afetar esses resu1tados, quando se elevou para 
8"0% _do valor comp_ulsório, dentro de uma 
linha importante, indlspensável para evitar cer~ 
tos erros que foram cometidos em planos an~ 
teriores, mas tem um efeito marcante neste 
resultado. -
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ESte outro ponto eu gostaria de detalhar: 
as operações de custo anormal: entendo que 
a questáo da inadimplência deve ser registrada 
como efetivamente um motivo de preocupa
ção para o banco, dado o seu volume. Isso 
entendidas as operações vencidas há mais de 
90 dias que atingiram em 30 dé- jÚnho de 
1988 a quantidade de 132.907 contratos e 
um montante_ de 4 bilhões e 725 milhões de 
cruzados novos. A inãdirnplência creSceu mUi
to, principalmente de dezembro de 1988 até 
os nossos dias. 

Creio que há fatores. Tehho aqui o detalha
mento, operações com o setor público, com 
o setor privado. Com o setor público são 44% 
das_operações de curso anormal e com o setor 
privado 55,76%. 

Os principais fatoreS qué têm contribuído 
para este nível de inadimplênda são: em pri
meiro lugar, a contestação da procedência da 
cobrança de correção monetária nas opera
ções de crédito rura1. Isso foi amplamente di
vulgado - não sou jurista -, mas creio que 
houve uma interpretação equivo_cada e os mu
tuários passaram a entrar na justiça com um 
número fantástico de ações, em "-.inção de 
isso ter sido defendido por um ex-adminis
trador do banco; em segundo lugar, a queda 
de produção em razão de alffi!nS fenômenos 
climáticos muito localizados; em terceiro, o 
descompasso entre a estrutura de custo da 
produção e preços em alguns setores das eco
nomias, mas que são gradualmente corrigi
dos, o que vai pennítir-nós ter uma ação inais 
eficaz neste campo. A elevação substancial 
das taxas de juros reais é outra coisa que te· 
mos de reconhecer também como contribui
ção para o aumento dessa inadimplênda e 
a retenção de recurs_os por parte de alguns 
devedores para custear a próxima ~fra, em 
função da expectativa de redução substancial 
de recursos. -

Para fazer retornar esses capitais empres
tados determinei agora a adoção de medidas 
enérgicas procurando-se a rigorosa seleção 
dos principais clientes Inadimplentes, indivi
dualidades por superintendentes do banco,__ 
sobretudo aqueles com maior capacidade de 
obstrução do poder de cobrança do Banco 
do Brasil. Estão sendõ_Tomadas várias medi
das que estão sendo listadas aqui para conhe
cimento dos Srs. Há um departamento espe
cializado para recuperação de créditos, estão 
fazendo uma tentativa de negociação com os 
devedores em geral e uma verificação Ín loco, 
dada a capilaridade do banco, das causas de 
inadimplências isoladas de forma regional. 

Uma realização de _encontros com lideran
ças empresariais, para ver se explicamos (fue 
o banco sô pode continuar apartando recur
sos, para a atividade económica se tiver retor
nos nos capitais que empresta-- isso é uma 
coisa que acontece em qualquer instituiç-ão 
financeira - e no final procedimentos de âm
bito judícial, desde que todas as outras provi
dências não tenham obtido êxito. 

O que_ se deve, então, concluir sobre o resul
tado do semestre é que eles mostram um 
lucro modesto, discreto mesmo, mas que tra-

duzem a realidade contábil do banco neste 
momento: é um balanço. extremamente rea
lista. É oportuno ressaltar também que, neste 
segundo semestre o banco já terá condições 
de melhorar o seu desempenho operacional, 
porque, a partir da constatação de que a gran
de maioria dos fatores que influenciaram ne
gativamente Os-réSultadõs, isso já foi totalmen· 
te absorvido. Então, não haverá mais correção 
monetária, deverá ser mantida uma política 
de ajustamento gradual de câmbio e o incre
mento previsto na captação propiciará ao Ban
co ampl!a~ suas aplicações. 

substituição daqueles haveres monetários por 
mecanismos do tipo Conta Remunerada e cüM 
redonados para o mercado aberto, o Banco 
do Brasil preservou _seu papel institucional e 
adotou estratégia de assegurar assistênia cre
ditória ao setor produtivo, principalmente ao 
segmentos de menor porte do setor ag(ope
cuárío e industrial. 

A contrapartida dessa postura é a modesta 
participação do banco no mercado financeiro, 
cujos resultados tem sido atrativos em termos 
de taxas. Em 30-6-89 as aplicações interfinan· 
ceiras de liquidez e em títulos e_ valores mobi· 

-Uários, no montante de 12 bílhões e 13éfrrii· 
b) Taxas Diferenciadas de Correçáo -- lhões de cruzados novoS, representaram ape· 

O banco, em cumprimento ao regime de 
competência a que está sujeito, reconhece 
mensalmente as receitas que contemplam, 
em sua maioria, os efeitos inflãdonários do 
próprio mês. Diante disso, até dezembro/88 
as receitas apropriadas contemplaram a infla
ção do período. 

Com o advento do Plano Verão, as opera
çõeS aüvas, das quais notadamente as opera
ções de crédito foram atualizadas em janei
ro/89 por, no máximo, 12,2%, enquanto os 
componentes do Ativo Permanente e do Patri
mónio Líquido foram corrigidos em 44,49%. 

Convém ressaltar que, se por um lado o 
mecanismo da correção monetária do Ativo 
Permanente e do Património Líquido atua, no 
banco, afetando o lucro líquido, por outro en
cerra o benefício de resguardar' o capital da 
Empresa, ao evitar a distribuição de lucro infla
cionário, que efettvamente itão foi gerado por 
seus ati\/os operacionais. 
2) POLtnCA CAMBIAL 

A variação cambial observada no semestre, 
da ordem de 100,9%, não aconi-panhou a cor
reção monetária, que alcançou 133,8%. 

Tal fato, conjugado com a magnitude das 
operações cambiais do banco, ensejou efeitos 
também redutores de seus resultados. 
3) SUSPENSÃO DE CÁLCULOS "PRO RA
TA" 

DE ENCARGOS FINANCEIROS 
Registrou-se no período, a susp_ensâo do 

cálculopro ratade correção monetária em ope
rações de crédito contratadas até 15-1·89, ex
ceto as realizadas com recursos da Poupan
ça-Ouro. Dessa forma, nas liquidações ocor
ridas ?tntes dos finais de meses, o banco viu-se 
contingendado a não realizar receitas de cor· 
reção monetária relativas ao próprio mês, in
dusive nas operações com recursos repas
sados pelo T escuro Nacional. 
4) RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO 
SOBRE DEPÓSITOS À·VISTA 

Contribuiu ainda, para afetar os resultados, 
a elevação para 80% do compulsório sobre 
depósitos à vista, incidente sobre as variações 
nomiflais daqueles haveres monetários apura
dOs- a partir do saldo ol;>servado em 31 ~ 12-88._ 
-Ã medida atingiu indistintamente a todas 

as instituições financeiras autorizadas a rece
ber depósitos à vista do público. 

No entanto, seus efeitos foram marcantes 
no banco. Enquanto outras instituições pro
moveram, a partir de 1987, forte processo de 

nas 20% dos ativos do banco, em 30-6~89, 
enqllanto de modo geral nos demai.s bancos 
de aplicações da espécie ultrapassaram 50% 
do Ativo. 

OPERAÇÓES EM CURSO ANORMAL 

De _outra parte, no que se refere à questão 
da ínadimplência, devo dizer que efetivamente 
constituem para nós motivo de preocupação 
o volume de operações em curso anormal, 
assim consideradas as vencidas há mais de 
90 dlas, que atingiram, em 30 de junho de 
1989; a quantidade de 132,907 e mo mon~ 
·tante de 4 bilhões e ]25 milhões de cruzadoS 
novos. 

Em relação ao risco e aos setores de atiVlda
de, configura-se o seguinte quadro percentual: 
OPERAÇÃO COM O SETOR PÚBLI-
CO .... ,._,._ .. ____ ._. ____ ,.,---44,24 

-Risco do Banco ............... ~~~: ..... - .. .:..:..-:..6,79 · 
-Riscos de Terceiros ············~···········.37 .45 

OPERAÇÃO COM O SETOR PRIVADO 
................ __ ....... _, __ .. __ ... _ .. .55,76 

-Risco do Banco ·····--····-··-· ... ---5.3, 18 
-Risco de TerCeiros ............................... 2,58 
Os seguintes principais fatores têm contri~ 

buído para tais níveis de inadimplência: 

a) contestação da procedência da co
brança de correção monetária nas opera
ções de crédito rural; 

b)- queda de produção em razão de 
fenômenos climáticos adversos; 

c) descompasso entre estrutura de 
custos de produção e de preços em al
guns setores da economia; 

d) elevação substancial das taxas de~ 
juros reais; 

e) retenção de recursos por parte dos 
devedores para custear a próxima safra 
agrícola em decorrência da expectativa 
da falta de financiamentos. 

Para fazer retomar os capitais emprestados, 
determinei a adoção de medidas enérgicas 
procurando-se a rigorosa seleção dos princi
pais clientes inadimplentes, individualizados 
por Superintendências, sobretudo aqueles 
com maior _çapacidade de obstrução do poder 
da cobrança do banco. Contra esse grupo es-
tão sendo intensificadas todas as medidas ca
bíveis para efetiva recupera-ção dos capitais 
mutuados: 

O rigoroso posicionamento _no Bar.Jco, no 
particular, servirá como efeito demonstração, 
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c:om reflexos positivos junto aoS demais deve
dores. 

Além disso, orientem a implantação de um 
conjunto de medidas, dentre as quais destaco: 

a) criação de departamento especia
lizado para cuidar da recuperação de cré
ditos e da melhoria dos procedimentos 
internos de cobrança; 

b) negociação com devedores em ge
rai, buscando, em uma primeira etapa, 
solucionar amigavelmente as pendên
cias, principalmente por interméd~o de 
prorrogações e ajustes compositivos; 

c) verificação in Jocodas causas de 
inadimplências isoladas ou generaliza
das, visando a adoção de medidas efeti
vas para seu equadonamento definitivo; 

d) realização de encontros com lide
ranças empresariais para informar sobre 
a nova postura do Banco com relação 
a cobrança de dívidas; 

e) adoção de procedimentos coerci
tivos, inclusive no âmbito judicial, quando 
tenha ocorrido insucesso nas trat<ltivas 
amigáveis ou irregularidades graves. 

O que se deve concluir sobre os resultados 
do semetre é que eles mostram um lucro mo
desto, discreto mesmo, mas traduzem a reali
dade contábil do Banco neste momento. Um 
balanço extremamente realista. 

:t: oportuno resséiltar também que, neste se
gundo semestre, o Banco terá condições_de 
melhorar seu desempenho operacional, a par
tir da constatação de que a grande maioria 
dos fatores que influenciaram negativamente 
o resultado do primeiro semestre já foi inte
gralmente absorvida, ou seja: 

-não haverá mais correção monetá
ria de períodos anteriores a ser conta
bilizada; 

-deverá ser mantida a política de 
ajustamento grandual do câmbio, som 
reflexos positivos nos resultados da Area 
de Câmbio; 
-o incremento previsto na captação 

de recursos propiciará ao Banccr ampliar 
suas aplicações ~om repercussão posi
tiva nos seus resultados. 

MODERNIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO 
O Banco encerrou o s-e~estre com 137.166 

funcionários. sem ampliar seus quadros, vem 
intensificando o uso dos recursos tencnoJó
gicos e investindo na formação profrssional. 

O atendimento mais efeciente, a redução 
de custos e até mesmo a eliminação do manu
seio_ de papéis são benefícios do sistema on-li
ne, já à disposição dos clientes em 253 depen
dências, no Distrito Federal e em nove esta
dos. A automação da rede no País (4226 uni· 
dades) tomará impulso com o projeto BB
SAT, que utilizará satélite para comunicação 
de dados entre estações terrestres, através de 
ondas de rádio. A primeira_etapa desse projeto 
deverá concretizar~se no inlcio de 1990. 

Visando à melhoria do atendimento à clien
tela, prossegue a implantação da nova estru~ 
tura organizacional das agências. Essa slste-

mática: já fUnciona eiri 355 dependências, de
vendo al~ançar 1.20Q_cM o ijrfal do ano. 
PRODUTOS E SERVIÇOS 

Déritre os prOdutOs tradicionais, destacam
se o Cheque-Ouro e a cobrança de títulos, 
que passaram por aperfeiçoamentos e hoje 
oferF!~em_melhores condições de atender aos 
variados segmentos da clientela. 

Os fundos de investimentos Ações-Ouro, 
OürOfJX e Conta-Ouro tiveram impórtante mu~ 
dança, passando a observar, nas aplicações 
e resgates, os valores das cotas do dia da 
operação. Como varttagem adicional, os in
vestidores fazem -jus a seguro de acidentes 
pessoais gratuito, de valor igual ao da aplica
ção (a partir de NCz$ 5 mil), até o máximo 
de NCz$ 100 mil. 

O qurocard segue em sua bem-sucedida 
trajetória, tendo sido alcançada a marca de 
700 mil cartões concedidos. Primeiro cartão -
de mútiplo us_o (de crédito, de garantia de 
cheques e eletrônico), com intensa utilização 
da informática. Atualmente, seus portadores 
efetuam saques e obtêm extratos nas agências 
on~Jinedo Banc_o~ em breve, poderão utilizar 
o cartão em transações, via terminais eletrô-_ 
nic-os, .e, estabelecimentos comerciais do Rio 
de Janeiro e São Paulo, em caixas automáticos.. 
e na rede Banco 24 horas. -

Para oferecer a clientela mais um produto 
com caracteristicas modernas e, ao mesmo 
tempo, contribuir na expansão- do mercado 
nacional, foi lançado o seguro de vida em gru
po e a_ci~ent~_s pessoais Ourovida. O produto 
pOssui significativos diferenciais mercado\6-
gicos, _ sqbr_~tudq ~I"Q termos de custos e de 
facilidades de cobrança dos prêmios (via Ou
rocard ou débito em conta). 

Outra novidade é a implantaç~o de projeto 
de-BBTtlRViagens e Turismo qUe visa a car
rear: para o Brasil parcela mais expressiva do 
fluxo turístico internacional. Está ·prevista a 
venda, no exterior, do produto BBTUR Brasil. 
Q:lm- isso, o Banco dá seu apoio à dinami
zação da infra~estrutura nacional. E ao incre
mento das divisas em moeda forte. 

Sem prejuízo para sua clientela tradicional, 
o Banco vem prestando serviços diferenciados 
a dientes_de _grande porte. Já se acham dispo~ 
níveis eficientes inStrumentos, como a centra~ 
Jização de créditos e débitos sem consulta, 
a cobrança direta e a troca de informações 
pOr melas n:tagnétícos._ ~- -

O elenco de serviços especiais do Banco 
foi enriquecido com o lançamento do Progra
ma Bolsa de Arrendamento de Terras, que 
consiste em aproximar proprietál1os de imó
veis rurais e produtores interessados em arren
dar terras. Com a harmonização desses lnte

. resses, o Banco_auxilia na ampliação das fron
teiras agricolas, promove o aumento da pro· 
dução e incentiva o desenvolvimento sócio-e
conómico das regiões abrangidas. 

Feitos esses_ registras, coloco-me à dispo
siçáo de v~ Ex' certo de que inclUiremos todos_ 
o Banco do Brasil em nossas agendas para 
um futuro _melhor para o País. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)~ 
Muito obrigado, Sr. Presidente, este do_cumen~ 
to será extremamente útil para análise pela 
Comissão. 

Após ouvir a lista das vantagens funcionais 
do Banco __do Brasil fiquei arrependido; não 
devia ter ingressado na carreira diplomática, 
devia ter sido funcioná[io do Banco do Brasil, 
parece que _se tr_ata realmente de urna nomen
clatura corporativista. (Pausa) 
Tem a palavra os Senadores que dela queiram 
usar. 

O SR. LEITE CHAVES-=-OPresidentedesta 
Comissão convocou V._ ~ talvez por -minlla 
sugestão. Havia greves profusas na época e 
era muito interessante o. pronunciamento de 
V. Ex' nesta Casa. Adeffiais, sinto-me muito 
bem em vê-lo aqui, porque fui funcionário do 
Banco, antes de ser Senador; o único cargo 
que exerci foi este e conheço bem a· CàSá:
em todos os seus meandros. 

Parece até ênfãse que eu faço exagerada
mente, mas, não ·é, considero o Banco uma 
das coisas mais sérias que tem este Pafs. Mes
mo -como advogado do Banco durante muito 
tempo, eu, com pesar, às vezes, por determi~ 
nãção da Casa -era· obrigado á levar a baiTa 
dos tribunais, gerent~ que procediam de for
ma diferente dos noSsos padrões, mas eu vi 
que o Banco não-pOdia ter outro comporta~ 
mento, ele pode transigir com funcionários 
em- míriimas ·coisas, mas, quando há desones
tidade não há -transigência herihuma nossa 
e, às vezes, pais- de familias, dolorosamente 
tivemos que joQá~los fora, através de inqué
ritos para apuração de faha grave. Pode ser 
que um Ot.i"óutro funciórlárlo tenha um com~ 
portamento temerário, mas, no seu conjunto, 
eU creio que não exista nada mais sério do 
que o Banco do Brasil, somos realmente wna 
corporação-em _disdplina e eficiência. 

_Vi também urb exagêros obre vencimentos; 
não sei, Sr. Prestdente, se isso realmente_ocor· 
re. O Senador R~rto_ Campos até se peniten
ciou por não sef funcionário do Banc.o .. mas 
acho que se ele comparar os seus soldos, 
os seus vencimentos de aposentadoria de Em
baixador com os do Banc.o ele ficará decep~ 
cio nado. 

Veja V. Ex" que tive 30 anos de Banco~m 
falha, sem nunca perder uma demanda ou 
um prazo; sou adyogado da última letra do 
Banco e os meus vencimentos - eu mostro 
a Y, ~-_a minha aposentadoria que deve 
ser igual a um outro advogado na ativa de 
igual letra, não chega sequer a 2 mil cruzado&, 
da última letra que é coisa mais díficil, pelo 
menos na época de chegar. Eu mostro a_ V. 
~. e além do mais nós descontamos enor
memente, esses próprios empréstimos, na 
cooperativa são empréstimos modestos para 
integrarmos cotas e essas ·cotas não são nem 
atualizadas e as cooperativas vivem até bem 
organizadas, em razão da sua administração. 
ser confiada a velhos funcionários nossos, a 
companheiros que o Bânco coloca à dispcr 
sição. 
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É um engano pensar que o Banco tem es~ 
sas vantangens; eu mesmo fui uma vez conw 
templado, depois de 28 anos, contemplado 
com uma casa pelo Banco do Brasil e comprei 
wn apartamento em Londrina, e na época 
da campanha tive que vender o_ apartamento 
para completar a minha despesa de campaw 
nha e, depois, insisti com o Banco para que 
se sendo eleito Senador, eu não passei nem 
3 rileses com o apartamento--e ã Cai:ia!i"nãb 
me assegurou mais esse direito no rigor de 
suas determinações estatutárias. 

Sr. Presidente, eu me satisfiz pessoalmente 
com as informações acerca dos resultados 
e balanços, eu não tinha entenct_ià_o isso, V. 
EX' deu alguns esclarecimentos e acho que 
a leitura parcimoniosa desse documento junto 
com os técnicos da Ca_sa me farã_o entender 
melhor este assunto. 

Sabe v. Ex~ e sabe a Casa que uma das 
razões de ser da qualidade dos serviços do 
Banco, da sua seriedade, da sua incorrupti
bilidade é a forma com que ele seleciona os 
seus funcionários, isto desde muitos anos, fun
donárlos de classe média toda a parte do País, 
concursos rigorosos, de disciplina rigorosa e, 
então, esse é o segredo da nossa qualidade. 
E o Banco não serve apenas aos seus serviços 
com os seus funcionãiíoS; ·estes fundonârlos 
têm seiVido ao Pais, não há setor da vida públi
ca nacional em que não haja um funcionário 
do Banco do Brasil, mesmo depois de aposen
tado levando aquela experiência. 

Estou preocupado com essa qualidade, Sr, 
Presidente, porque ao que eu sei, mais de 30 
mil funcionários são ne.ce~rios para que o 
Banco_ mantenha em níveis os seus serviço 
e sei até dos seus des_ejos, até já falou em 
realizar um concurso, mas esse concurso não 
tem se realizado. 

E o que é que está havendo? Trabalhos 
ou serviços que haveriam de ser prestados 
por 10 funcionários_são 4 Ql.,l 5_ (undonários 
com perda inexoravelmente de qualidade . 

Além do mais, transferências que são coisas 
normais se são concedidas mas, elas não se 
efetivam por falta de funcionãrlos dos quadrõs 
daqueles que se deve mudar mesmo por per
muta. 

Então, eu pergunto a V. Ex' qual é o procedi
mento do Banco em relação a es_sCJ_$_ituação 
que V. Ex" mesmo parece admitir como real, 
embora, tenha o desejo, ao que eu soube de 
uma modernização. Seria a primeira pergunta. 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
- Exm9 Sr. Senador Leite Chaves, eU inclusive 
gostaria de manifestar o meu agradecimento 
por ter sido V._ Ex- o Prom_Qtor_d_a minha convo
cação. 

Concordo com V. J;.x" também º~ que o 
Banco do Brasil é uma das instituições_ mais 
sérias deste País. 

Comecei a minha vida pública aos 19 anos 
de idade, já passei por inúmeros cargos, fui 
convocado para assumir a Presidência do 
Banco, em março do ano passado e digo que 
encerro a minha carreira pública honrosamen
te no momento ern_que deixar a_ ~residência 
:!o Banco. 

Com relação ao problema dos vencimentos 
o que ocorre é que às vezes ce~s da~~s 
quando são divulgados e mal interpretados 
eles incomodam,_ inclusive, o funcionalismo. 

FIZ, agófã, no-·começo de junho, durante 
5 dias, 50 horas de reuniões, com os funcio
nários do Banco. Ouvi mais de 4 mil funcioR 
nários; fui em al!;Juns momentos-agredido ver
balmente, houve até tentativas de agre_ssão 
pessoal, inas, disse tudo que achava a respeito 
do Ban_co ~--da sua importância_ para o futuro 
deste P~ís. --

0 que ocorre na realidade é que o salário 
médio do funcionário do Banco, salário médio 
e total da folha de salário dividido pelo número 
de funcionários é em mais:> conslder~do os 
encargos de 2 mil e 12 cruzados, e, a despesa 
média de pessoal é de 4 mil e 803 cruzados. 

Então, é preCiso se entender, isso é uma 
coisa da qual não abro mão, podem me acusar 
de várias coisas no Banco, só não podem me 
acusar de falta de coerência, o que falo desde 
o primeiro dia que chegue[, porqtie até já co
nheci o Banco há muitos anos, trabalhei com 
vários funcionários do Banco em vários órR 
gãos da administração pública federal e mes

. mo na áre_a estadual, é que temos quere_coR 
nhecer que-os salários, com todas as dlficUI:
dades que o assalariado passa em função dos 
problemas que o Brasil atravessa, o salário 
do Banco é. um salãrlo di(erendado em rela
ção à média dos salários do BréJSil. 

O Brasil é um País que tem 52% da sua 
população economicamente ativa ganhando 
menos_ de 2 salários_ mínimos, portanto, nós 
te~õs que entender que as reivindicações que 
estão sendo postas, eu tenho procurado fazer 
um trabalho quase que diáiió Com pessoal 
técnico da área de re_cursos humanos do BanR 
CO, tenho procurado, inesffiQ com todas essas 
agressões, tenho procurado me aproximar 
dos_sindicatos para mostrar que a instituição 
não tem condições de atender às reivindica-

+ ções que estão postas à mesa 
Tem os que entender que o País é um_ Pais 

pobre, com dificuldades, embora tenha toda 
essa potencialidade que é divulgada aos qua
tro cantos deste País. 

Cõm- rela_çao a concurSo público resultados 
do balanço deste semestre primeiro de 1989, 
demonstram qu~ temos que repensar o Ban
co, e_repensaro_Banco tem que começar den· 
tro do Próprio Banco, não adiante se pensar 
qUe as soluções vão ser mágicas. Por quê? 
Porque a partir do instante em que se acabou 
aquela conta de movimento que era uma coisa 

- artificial e que foi um grande passo de moder
n[zação porque a partir do instante em que 
se- acabou aquela conta Movimento que era 
algo artificial e que foi um grande passo de 
modernização -das finanças públicas neste 
Pãís, -õ'Banco também deu um grande passo 
para reVE:fifslfa 'põs1çao nesta próXima década 
e na entrada- dõ-pi'óXirrio- século. 

Eu não me sinfo ainda em cbndições de 
dizer que vou abrir um concufso, a esta altura, 
parei absorção de 30 mil pessoas. Isso tem 
íriúmeraS Variáveis sobre as quais eu poderia 
passar aqui uma tarde sonversando com V. -

~. mas tem uma, in<;lusive, que levantou a 
preocupação dos próprios líderes sindicais, 
que é de que tsso pode comprometer, _hoje, 
a própria empresa de previdência privada do 
Banco do Brasil, com a não limitação de idaR 
eles estabelecida na Coilstituição que V. EX' 
assinou. O Banco de repente, se fizesse um 
concurso para 30 n'iil pessoas, poderia ter 15 
mil pessoas com mais de 40 anos. Como fica
ria a parte atuarial da Previ. Essa e outras preo
cupações me fazem a.gir com a máxima cau
tela em relação à abertura de um concurso. 

A pfovidência que estou tomando, que es
tou adotando para evitar os males a que V. 
Ex" se refE!re de pessoas trabalhando muito 
além de sua capacidade rtsica é um processo 
violento - um processo violento é exagero 
-mas um processo eficaz, um processo sério 
de automação do Banco que, efetivamente, 
está muito atra,sado em comparaçáo com o 
setor financeiro privado. Mas, com um pro-
cesso de automação que V. Ex" pOderá verifi
car no texto que está aqui, nós esperamos 
ter, no começo de 1990, 1200 pontos auto
matizados, o que reduzirá substancialmente 
a carga de trabalho. 

Espero ter respondido às indagações da V. 
Ex' 

O SR. LEITE CHAVES --Sr. Presidente, 
realmente há um critério nem sempre aceitá
vel nacionalmente do que devam ser os salá
rios do Banco do Brasil. Eles tomam por base, 
às vezes, _alguns bancos particulares, mas no 
Banco, quando o sujeito entr~. ele faz uma 
determinada ~rrei(a e é uma vida de consa
gração e dedicação; sendo que os resultados 
são esses que V EX conhece. O próprio Minis
tro da FaZenda é um homem que saiu do 
Banco do Brasil e assim há diversos setores 
da atividade pública em que êles têm prestado 
relevantes serviços. Nos bancos particulares 
nein sempre ocorre issO. Há funcionários em 
bancos privados que ganham Cz$ 150,00 Com 
5 ou 6 anos. 

Há dois dos ma_iores bancos neste Pais onde 
não se_enc:ontra_um_funcionário com 45 anos; 
quando chegam a 35 eles são dãnitidos; eles 
gastam inclusive a mocidade dessas pessoas. 
Outros bancos chegam ao ponto de usar leno
cínio, a usar suas fun<;ionárias mais qualifi
cadas, masi calipiginosas para, inclusive, atrair 
clientes_. 

No Paraná, há funcionárias bonitas, bem 
vestidas, calça apertada; vêm os homens do 
campo com dinheiro e fazem o que aquelas 
mulheres desejam. lsso era çonhecido e hoje 
está até mais atenuado. Era aquele excesso, 
aquela provocação, homens carentes e neces-
sitados; era um verdadeiro inferno na captação 
de depósitos. 

Então, não se pode comparar esses '{enci
mentos, porque seguramente o Banco doBra
sil não seria disso e V. Ex'? concorda, se não 
fossem salários melhores, é uma vida de dedi· 
cação e ç::onsagração. 

Mas, um passo à segunda pergunta: Presi
dente, a Constituiçãoe as leis têm prestigiado, 
inclusive, com um_a Constituição voltada.para 
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o cívico, para a cidadania, ínclusive, as mulhe
res. As mulheres, tendo igualdade de condi
ções no mercado de trabalho, ás vezes, ficam 
em situação de extrema dificuldade. Elas não 
têm aonde colocar os ffihos pequenos e nós 
estamos estimulando as creches no limite das 
possibilidades nacionais. Muitos empregados, 
muitos empregadores privados têm procedi· 
dod assim. A lei chega, inclusive, a oferecer 
restaurantes para que os funcionários não te· 
nham tanta dificuldades, inclusive, de desnu· 
trlção. 

Notou-se, no Paraná, que as empresas que 
dão lanche aos empregados têm menos aci· 
dentes. Eles saem, vão traba1har, às vezes. para 
a1moçar às 11 horas e não têm sequer tomado 
café e isso é importante até para segurança 
do trabalho; muitas empresas construtoras 
têm dado isso. 

Então, n6s temos conhecimento que aqui 
nas imediações do Palácio do Planalto, ali nas 
imediações da MBB, logo depois do Pavilhão 
Naciona, o Banco recebeu um terreno de gra
ça, há muito tempo para fazer uma creche 
e essa creche se iniciara - era um desejo, 
inclusive para ser modelo para outras organi
zações - e o Banco tem sido mode(o pela 
seriedade com que faz a coisa. Essa creçhe 
teve a sua construção obstada, o Banco não 
deu prosseguiento à obra e parece que foi 
por dificuldades financeiras ou que o banco 
não quis gastar nesse_ set_or. 

Mais recentemente, tomei conhecimento 
que o próprio Banco do Brasil fez uma conces
são de seis milhões de cruzados ao Exérdto 
para q1.1e ele realizasse até uma atividade tam
bém reconhedda. Mas, digambs, então esse 
fato exclui o argumento de. que tenha Sido 
medida de ordem econôinica. 

Gostaria de saber as explicações de V. S• 
a esse respeito. 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRI\RO 
-Pois não, Senador. 

TiVe a oportUnidade de ir a um encontro 
de mulheres funcionárias do Banc-o do Brasil 
e elas mesmas constataram que eu talvez fos
se o primeiro presidente do Banco feminista. 
Isso declaração delas próprias. 

Tenho o" maior respeito pelas mulheres, pefa 
maternidade, pelas crianças, mas há, a res
peito do problema específico que V. Ex levan
ta, uma série de informações distorcidas. São 
duas coisas completamente diferentes: o pro
jeto a que V. Ex" se refere é um projeto que 
não é de creche; é um projeto de um centro 
de treinamento, de um grande centro de trei
namento que depois foi incorporando, dada 
à criatividade, à inteligência, à sensibilidade 
do próprio autor do projeto, coisas novas, co· 
mo um centro de puericultura e maternidade; 
o que tomou essa obra acima da nossa capaci
dade, na época, de executá-la, até porque, ao 
chegar ao Banco, procurei fazer uma verifica
ção dos fatos anteriores e constatei que todas 
as áreas técnicas, direta ou indiretamente, en
voMdas no assunto foram contrárias ao pro
jeto como concebido. 

O projeto do centro de puericultura e mater
rddade teria que destinar recursos vultosos pa
ra a manutenção do centro para a parte de 
materrddade, teria que funcinar 24 hora_s com 
contratação de médicos, enfermeiros. aten
dentes, pskólog:os. Então, não era s6 implan
tação, não era só obra ftSica, teria um custo 
adicional de pessoal, de material de consumo, 
de serviço de terceiros, de encargos diversos 
muito grande. O centro, de outro lado, foi uma 
obra âiscutível pelo próprio pessoal da área 
de recursos humanos; e tr_einamento, porque 
o Departamento de Formação de Pessoal do 
Banco- não preciso nem dizer o que é isso 
para V. Ex"- dele está bem instalado na Asa 
Norte, em prédio próprio que oferece todas 
as condições de conforto e segurança neces
sária à atividade de treinamento do Banco. 

Ademais, não sou especialista no assunto, 
mas o que me foi informado pelos especia
listas é que hoje a idéia é de se fazer o treina· 
mente deScentralizado, só se traz para um cen· 
tro nacional o pessoal para assuntos muito 
especificas. Então, o processo de treinamento 
geral do Banco, que é algo que se faz diaria
mente, é multo bem atendido nos centros que 
nós temos hoje no Brasil inteiro. 

Os gastõS naquela época foram 1 O milhões, 
252 mil e 391 cruzãdos e o valor estimado 
.para construção da obra seria de 68 milhões 
567 rniJ• cruzados. É uma peça de concreto 
susPeriga por cabos de aço, algo realmente, 
que. não considerei priorítár{o. Não tomei a 
dedsãó de forma isolada, solitária, procurei 
saber das pessoas que eram especialistas, 
qual a opinião. 

Então, o que fiz? Direcionei esses recursos 
que estavam originalmente destinados à cria~ 
ção do centrp à acel~ração do processo de 
autõmação-do _Banco, que é prioritária, tendo 
em vista mesmo o que já mencionei a V.~. 
como o·atr~ em re_laçáo ao setor privado. 

A outra parte é completamente diferente. 
O que eXiste é uma Fundação, a~Fundação 
Bando do Brasil, que recebe, além de doações 
do setor privado recebe 5% do lucro do Banco 
apurado em cada semestre e_que tem, como 
finalidade, o financiamento de obras, ativida
des, tanto na área cultural, quanto na área 
científica e tecnológica, na área filantrópico
social, na área de desenvolvimento de comu
nidades urbano-rurais e na parte relativa a ou
tros projetas que não se enquadrem nas ativi
dades do Banco e estejam contemplados na 
Lei Samev. 

Esta FUndação tem feito inúmeros fmancia
mentos às mais diversas atividades neste País: 
hospitais, escolas, creches, centros de pueri
culturas, auditórios. filmes, livros, as 'mais di
v~rsas a.tividades no campo da ciência, tecno
logia e da cuJtura. 

Um dos projetas analisados com todo o 
cuidado foi o auditório da Academia Militar 
das Agulhas Negras, que será utilizado não 

O valor original do projeto é de 14 milhões 
e 300 mil cruzados novos. dos quais a Funda
ção participou com 5 milhões e 700 mil cruza
dos novos. 

Este é um projeto que, inclusive, em todas 
essas reuniões das quais participei, com todos 
esses quatro mil e tantos funcionários, foi lon
gamente discutido e pos,so mandar, a Jlível 
de detalhe, todas as operações feitas pela Fun~ 
dação e com destaque para esta, para conh_~· 
cimento de V. EX' -

O SR. LEITE CHAVES-A últirnaperguntã, 
Sr. Presidente, Senador Roberto Campos. 

Esta última é sobre a interferência de V.Ex" 
na Caixa de Previdência, quer dizer, a interfe
rência do Banco -ao Brasil na demissão dos 
dirigentes, os quais não conheço e não sei 
nem quem são. 

A pergunta seria a seguinte: sabendo-se que 
esses dirigentes tinham sido nomeados pela 
atual Presidência, qual a causa da demissão, 
qual a situação financeira da f'revidência, se 
a Caixa aplicou dínheiro na questão desse jogo 
das bolsas iiTegularmente e se foi esse com
portamento uma das causas para essa demis
são conjunta? 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
......:: Exm? Sr'. Senaaor, para mim, como pessoa, 
foi desconfortável demitir toda a diretoria da 
Caixa de Previdência. Mas, como administra· 
dor, tinha duas alternativas: ou fazer uma inter
venção ou fazer a substituição. Por quê? Por
que uma entidade de previdência privada, que 
tem um patrimôn[o líquido de mais de seis 
bilhões de cruzados novos, que é o futuro dos 
funcionários que, hoje, estão em carreira, que 
é a entidade que assegura a remuneração de 
V. ,Ex' como ex-funcionário e de todos os de
mais aposentados e Pensionistas, não pode 
permanecer nas manchetes da imprensa, du
rante meses, sob suspeita. 

Entendo e inclusive procurei fazer com que 
a administração que foi destituída me encami
nhasse_ um relatório consistente, que permí:. 
tisse ao Presidente_ do Banco do Brasil apre
sentar à imprensa dados _concretos que elimi· 
nassem, de uma vez por todas, as suspeitas 
então levantadas. 

Consegui relatórios parciais, insufíC"ienteS, 
que não me convenceram e, dado os aconteci· 
mentos de 15 dias atrás, depois de lef, na 
s~ feira, na 6· feira, no- Sábado e no donlin.go, 
esse noticiário da imprensa e, finalmente, a 
denúncia do Deputado César Maia, com quem 
tenho uma relação de amizade há longo tem· 
po e pelo qual tenho o maior respeito, depois 
disso não tinha outra alternativa: nomeei uma 
nova diretoria de absoluta confiança, pessoas 
que trabalham há anos no Banco e com a 
d~terminação, auxiliado pela auditoria dQ Ban
co, --de fazer a apuração completa dos fatos 
que foram denunciados. 

somente para a reunião do corpo de cadetes O SR. LEITE CHAVES --V. s~ não respoii· 
e tem, inclusive, destinado recursos às pró- deu se a Caixa de Previdência estava jogando 

- prias ADEs. As próprias ADBs têm recebido - · os seus fundos no mercado de capitais das 
recursos desta Fundação. bolsas e se sofreu prejuízo. - - -
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O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
-Esse resultado não tenho, porque os relató
riOs que me foram encaminhados pela então 
aÇministração foram insuficientes para eu fa
zer um julgamento. Por isso, nomeei" uma nova 
diretoria, com a incumbência de, juntamente 
com a auditoria do Banco, fazer a apuração 
desses fatos. 

Se chegannos à conclusão de que houve 
irregularidades, temos que tomar todas as pro
vidências que a lei estabelece. 

O SR. LEITE CHAVES -Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Tem os a honrosa presença da Deputada Abi
gail Feltosa, que deseja lhe fazez uma per
gunta. 

A SRA ABIGAIL FErrOSA - Gostaria de 
perguntar sobre a situação do pessoa1 que 
tomou dinheiro na época do Plano Cruzado, 
em que a Constituição deu vantagens e que 
se tem colocado que o Banco do Brasil não 
tem correspondido àquela pretensão, haven
do um grande nómero de pessoas inadimw 
plentes, sendo que inclusive os cálculos que 
o Banco do Brasll tem feito, quando se pede 
revisão, abaixam. Qual é a perspectiva que 
se tem de melhorar a condição desse pessoal, 
que é um volume grande de pessoas, micro 
e pequenos empresários, micro e pequenos 
proprietários e que estão sendo, digamos as
sim, quase que esmagados com as posições 
que o Banco do Brasil tem tomado? 

Recentemente tarnbérn - é outra questão 
- estive na região de soja do oeste da Bahia 
e o pessoal se queixa de que o preço da soja 
caiu muito, não tem condições d_e çobrir o 
empréstimo que foi tomado. Como o Banco 
do Brasil vê essa questão, porque, afinal de 
contas, não interessa à Nação que o setor 
agrícola entre em colapso, assim como tam~ 
bém o pessoal do caca.u? 

O SR. MÃRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
-Em primeiro lugar, o art. 47 do Ato das 
Dlsposlções Constitucionais Transitórias esta~ 
belece regras multo claras a respeito dos mu
tuários, sejam do setor financeiro oficial, sejam 
do setor financeiro privado, sobre as condi
ções que os mesmos teriam que ter para habi
litação aos beneficias da anistia. 

Esta foi uma questão colo_cada de forma 
muito clara, com a participação até do Depu
tado Roberto Freire, que apresentou uma 
emenda restringinda os potenciais beneficiá
rios, restringindo os espaços dos potenciais 
beneficiários. O prazo foi concluído no dia 3 
de janeiro, istO é, no dia_3, todos aqueles que 
se julgavam beneficiados ou habilitados a re· 
correr ao beneficio deram entrada nos seus 
pedidos no Banco do Brasil. 

Todos eles estão sendo atendidos. O que 
ocorre é que, por má interpretação, existem 
mutuários, tanto no segrriento rural, quanto 
m[cro e pequenos empresários do segmento 
urbano, que se julgaram com condições de 
pleitear o beneficio e o Banco, com a interpre
tação da norma, entende que não. Esses estão 

naquela lista dos inadimplentes a que me referi 
anteriormente aqui. 

Quer dizer, o problema é que o mutuário 
entende que pode ser beneficiado pelo art. 
4 7 _ do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e o Banco, com a interpretação 
do que está escrito no texto conl;>titucional, 
entende que está acima daqueles limites que 
foram fixados. 

O problema de interpretação de lei V. Ex' 
sabe que é algo complicado. Mas o Banco 
teve 'orientação na época e tive oportunidade 
de prestar longos esclareCimentos a este res
peito na Comissão de FIScalização e Controle 
c:J~- Câmara dos Deputados, da qual partlciw 
param, inclusive, os autores do projeto, o Se
nador Mansueto de Lavor e o Deputado Hum
berto Souto. 

Cõm relação à redução de débitos de mu
tuários junto ao Banco do Brasil, trata~se da 
parte relativa à comissão de permanéncia. A 
Comissão de permanência que o Banco esta
va cobrando era efetivamente_ muito alta e, 
neste processo de recuperação dos nossos 
créditos, estamos fazendo a redução que seja 
cOmpatível com a possibilidade de pagamento 
do mutuár1o e que não Implique em prejuízos 
para o Banco, não tem mais ... porque o banco 
vive de intermediação de dinheiro~ Se começar 
a ter prejuízo em todas as operações, daqui 
a pouco não tem mais recursos para o crédito 
rural, não tem mais recursos para o crédito _ 
industrial, para as atividades, inçlusive, do co
mércio e de serviço. 

Então estamos orientando os nossos supe
rintendentes e os nossos gerentes, na direção 
de fazer um esquema de negociação, para 
que esses créditos voltem com a maior rapi~ 
dez. 

com relação ao problema do cacau, v. Ex? 
vai me permitir, talvez, no fim da tarde, ou 
amãnhã, trazer alguma informção atualizada. 
PQrque os dois segmentos que conheço, que 
pediram prorrogação, e foram as prorroga
ções concedidas, são o da soja e o_ d_o arroz; 
o da soja até 15 de setembro, e o do arroz 
até o final deste mês de agosto. Com relação 
ao cacau, sabíamos que havia uma reivindi
cação, mas essa não é decisão somente do 
Banco do Brasil, tem que ser uma decisão 
do Governo, a_ -nível de Conselho Monetário 
NacionaL __ 

OSR: MO@~s ÁBRÃO _;_ bi: Mário Berard, 
quero maniiesiar a r1ossa satisfação de tê-lo 
aqui na Comissão, prestando esclarecimentos 
sobre as atividades do Banco do Brasil, uma 
instituiç~o que muito tem contribuído para es
ta Nação. 

V. Ex• referiu-se a respeito do número bas
tante alto de contratos julgados inadimplentes, 
no valor de 4 bilhões, 725 milhões de cruzados 
novos. 

Eu gostaria que V. S' me informasse, qual 
~ria a participação_do_Poder Público, n~sse 
valor de inadimplência, as medidas tomadas 
pelo Banco, refefentes à ínadimplênda do se
ter público? 

Sem dúvida alguma, essa inadimplência Irá 
dificultar que o Governo, com o BancÇ> do . 
Brasll, continue investindo no setor produtivo. _ 

E gostaria também de saber qual é o mon
tante de rec_urSÇl disponível para o setor agri
cola na área de investimento, e na area -ele 
custeio para esse exercício? E se houve algum 
crescimento real relativo ao_exercício anter~or? 

O SR. MÃRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
- Em primeiro lUgar, Sr, Senador Mois~_s 
Abrão, a descrição das operações de custo 
normal está no documento que vou entregar 
ao EX' Sr. Senador Roberto Campos, para a 
distribuição aos membros da Comissão. 

As operaçõi;!S com setor público, daquele 
valor de _ _4 bilhões e 725, elas representam 
44;24%. Mas aí -eu não li, para nãq tomar 
muito tempo- há dois subitens a considerar. 
nesses 44,4% o risco do banco é somente 
de 6,79. E o que nós chamamos risco de 
terceiro, inclusive, basicamente o Tesouro Na
cional, são 37, 45. Já nas operações com o 
setor privado o total desta inadimplência é de 
55,76%, e o risc-O-CIO banco é de 53,18%. 
Eritão o risco do banco nas operações de cus
to normal é muito maior com o setor privado, 
do que com o setor público. 

Eu acho que não respondi uma segunda 
parte da indagação, porque não cheguei a 
anotar aqui. 

O SR. MOISÉS ABRÃO- Seria o mOntante 
dos recursos disponíveis para o seto~ agrícola 
na área de investimento, e na área de custeio? 
E se houve também algum crescimento real 
da disponibilidade desses recursos nesse exer
cido rela~o ao exercido anterior? 

O SR. MÃRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
- V. Ex" sabe que com este nivel de inadi
plência, com o que se transfere ao banco atra
vés do orçamento das operações oficias de 
crédito, e com o nosso nível de captação de 
recursos hoje existentes, nós praticamente 
não estamos financiando investimentos no
vos. É desconfortável para o banco, indese~ 
jável para o Pais; nó_s estamos observando um 
aumento substancial de_aplicação de recursos 
próprios, principalmente dos agricuJtores, são 
as informações que temos do interior do País. 
Mas se_c_onseguirmos fazer uma recuperação 
rápida com esse programa, relativo aos crédi
tos de c_usto anormal nós retomariámos ·os 
investimentos no curto prazo. 

Já pensamos_ agora no· mêS âe agosto -
até o final do més - fazer uma revisão dess_a 
progralnaçao ·orçamentá-ria, que está aqui iil~ 
clusive na minha inão, Para reiniciar alguma 
coisa na parte, proque inclusive .sei que tem 
problemas principalmente na área de _calçário, 
que trariam transtornos muito grandes em al
guns segmentos do setor agrícola. Mas esta
mos atravessando um período difícil, proque 
com um volume desses de inadimpléncia V. 
EX' há de convir que tomar recursos, pois uma 
alternativa seria tomar recursos num curtís
simo prazo, para satisfazer com prazos de_ dois 
anos, não é prudente para uma isntituição fi
nanceira em volumes muito grandes. 
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O SR PRESIDENTE (Roberto Campos) -
Multo obrigado. 

Desejaria fazer alguns comentários sobre 
a excelente exposição do Presidente Mário Be
rard, que será distribuida a todos os membros 
da Comissão, e devidamente anaJisado. 

O Banco do Brasil é uma organização tão 
tradicional e importante, que 9 seu efeito sobre 
o restante da administração pública pode ser 
contagioso; contagioso para o bem, conta
gioso para o mal. 

Da impressionante lista de vantagens extra
salariais, que foram mencionadas, eu gostaQa 
de destacar para esçlaredmento de algumas 
coisas. 

Se não ni.e engano, o Presidente faJou que 
existe um abono de assiduidade. Imaginei que 
assiduidade fosse um dever, não fosse algo 
sujeito a abono. Ainda um adicional de pericu
losidade, que se conceberia para um meu co
lega diplomata no Líbano, dificilmente para 
um funcionário do Banco do Brasil, a não 
ser que sirva em regiões maleitosas. 

Há ainda um acrésdmo de férias, além do 
quinqüênio, um acréscimo de férias a partir 
dos 20 anos. O que significa um vintênio. Se 
esse tipo de vantagens se espalha pela admi
nistração, nós teríamos uma escalada de cus
tos enormes. 

Eu gostaria de examinar também os proble
mas relacionados com a caixa de Previdência, 
caixa de assistênda, associações esportivas 
agora estão sob vedação na lei de diretrlz orça
mentária, de modo que acredito que se trata 
de uin privilégio em extinção. 

Não sei se tomei nota corretamente dos 
dados. Mas, ao que entendi, o salário médio 
seria de 2.012 cruzados, aproximadamente 10 
salários mínimos. Mas a despesa média por 
funcionário seria duas vezes, 2,79 esse mon
tante, _ou seja, 4.803 cruzados. A norma geral, 
seja da administração pública, seja da admi
nistração privada é que _os encargos extra-sa~ 
lariais nao ultrapassem além de 90 a 100% 
do salário. No caso do Banco do Brasil o coefi
ciente seria 2,79 - se minha informação é 
correta. 

Nós temos que nos preocupar realmente 
com o mimetismo que pode existir em outros 
órgãos, dada precisamente à proeminência e 
importância do Banco do Brasil. 

O Presidente mencionou, e a explicação pa
receu-me bem razoável, os motivos pelos 
quais há uma aparente queda de rentabilidade 
do banco no primeiro semestre. E mencionou 
como fatores componentes dessa tendênCia 
o seguinte: os efeitos inflacionários, política 
cambial, e aumento do compulsório sobre de
pósitos à vista. Não falou num item, que me 
parece ter sido parte da explicação, que foi 
o grevismo acentuado que se manifestou no 
Banco do Brasil no semestre. Quantos dias 
houve de paralisação? 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
-Vmte e um. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Os funcionários, é o grevismo acentuado que 
se manifestou no Banco do Brasil no semes
tre. Quantos dias houve de paralisação? 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARO 
-21. . 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Os funcionários em greve foram pagos, quer 
dizer, conseguiram férias remuneradas ou fo
ram descontados? 

O SR MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARO 
-Não, os funcionários foram pagos _por deci
sãO do Tribunal Superior do Trabalho. 

O SR PRESIDENTE (Roberto Campos)
O Tribunal concedeu férias remuneradas. No
vamente, -Se esta moda pega na administração 
nós, realmente, jamais controlaremos o deficit 
público. 

A minha última observação tem a ver com 
uma medida aparentemente, construtiva, mas 
que é questionável dentro do organograma 
administrativo. A medida é a criação de um 
Banco de Investimentos. Pensei que o Gover
no Federal já tivesse um Banco de Investi
mentos, esse banco é BNDES, que já· existe 
desde 1952. Não vejo _o porquê de termos 
duas organizações paralelas: O BNDES para 
investimentos e um Banco de lnvestimentos 
dentro do Banco do Biasil. Poderia o Presi
dente me explicar quaJ a motivação especial? 
Procurei que se extingilisse um ou outro. Ou 
se extingue o BNDES ou não se cria o Banco 
de Investimentos do Banco do Brasil, de vez 
que o BNDES já tem uma longa tradição seria, 
talvez, mOi!lhor adotarmos a opção da não cria
ção de um novo banco do Governo Federal, 
fazendo concorrência ao próprio Governo. 
Sou muito favorável à concorrência mas há 
limites concorrenciais. 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
- Exm9 Sr. Senador Roberto Campos, acho 
que teria que fazer até outra exposição. Vou 
procurar me ater aos pontos específicos levan
tados por V. Ex': primeiro, o abono asSiduidade 
é representado pela contenção de cinco dias 
por ano que. admite a conversão em cruzados. 
Isso é uma prática não exlcusiva do Banco 
do Brasil. Fui Vice-Presidente da Caixa Econó
mica Federal e lá existe um tratamento seme
lhante. Não sei de que data Isto ocorre mas 
não é nada inventado pela atual administra~ 
ção. A parte de acréscimo de férias, efetiva
mente, há uma elevação, também é na coisa 
que já existia quando cheguei no Banco. Acre
dito que é uma coisa muito antiga, elevação 
de 30 para 35 dias do período de férias a 
partir do vigésimo- anuênlo. Com relação às 
associações, a informação- tenho que trazer 
as informações da forma mais clara possível 
-a V. Ex!' _é a seguinte: para as associações 
atléticas do Banco-do Brasil, em 1988 o Banco 
contribuiu com 2 rililhões e 800 mil cruzados 
novos; em 1989, até junho, contribuiu com 
6 milhões de cruzados novos; para a federa
ção, 2 milhões _e 300 mil cruzados novos, em 
1988, e 9 milhões e 600 mil cruzados novos 
em 1989_ 8té junho. 

0 SR.-PRESIDENTE (Roberto Campos)
Vamos ganhar uma Olimpíada, são 3 milhões 
de dólares. 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
- Os adiantamentos às cooperativas são ... 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campds)
Seis milhões são para a Escola de Agulhas 
Negras. 

O SR. MÁRIO JORGE GusMÃO BÉRARÕ 
- ... de 9 mil, 600 cruzados nOvos e 6 lnil 
cruzados novos até junho. Aí s~a ... 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Seria a mais razoável. 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
-Para adiantamento das cooperativas, esses 
adiantamentos são efetuados para resgate em 
2-5 meses. que é a parte relativa à integra
lização de quotas de associados, sem juros. 

Com relação à greve passada eu diria a V. 
EX que, efetivamente, há uma influência no 
resultado do balanço, porque se temos 7 me
ses de correçâo monetária em um semestre 
e só temos 5 meses de trabalho. sem dúvida 
isto tem um peso no resultado da instituição. 
Apenas não me sinto em condições de codi
ficar isso em cruzados. 

E. fmalmente, com relação ao Banco de 
Investimento, conheço as posições de V. Ex'! 
e inclusive já tinha colocado na minha lista, 
uma lista muito restrita, pessoas que deveriam 
receber o documento que deu oportunidade 
de cl-iação e do estabelecimento das linhas 
de atuação do Banco de Investimento, para 
que V. EX' fiZesse uma apreciação juntamente 
com outros parlamentares que compõem as 
duas Casas do Congresso. O meu entendi
mento é o de que deveríamos, no setor estatal, 
estabelecer limites defmidos de atuação para 
as três grandes instituições. Entendo que à 
Caixa Económica caberia a parte relativa ao 
Sistema Financeiro de Habitação, até coma 
incorporação do Banco NacionaJ da Habita
ção e a parte de infra-estrutura social, ao BN
DES, caberia atuação na parte da infra-es
trutura económica, acredito qu.e o ponto de 
partid~ para a sua própria criaçã'o. E. ao Banco 
do Brasil, o Banco de Investimentos, à seme-
lha"ilça do que ocorreu nos países de industtia
lização mais tardia como é o caso da Alema
nha e do Japão, dois países capitalistas, pode
riamos ter uma grande atuação deste Banco 
de Investimento no novo ciclo de crescimento 
do País e, com uma atuação básica direcio· 
nada para as indústrias de ponta e para a subs
tituição de indústrias num processo de obso
lescência, com grande demanda de energia 
elétrica, enfim, para um País moderno que 
-acredito- tanto V. EX- quanto eu que pen
samos deve começar a despontar nesta déca
da, antes_ do final do século. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -
O problema é que já se tomou um hábito 
ente nós pensarmoS que a criação de bancos 
cria recursos e signjfica, meramente, uma re
distribulção_de recurso~ sem nenhuma contri-
buição positiva. _ _ 

A quem é paga a gratificação de periculo
sidade? 

O SR. MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD 
-Esse detalhe eu pedíria ao Diretor Maurício 
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Teixeira da Costa que fornecesse porque eu 
não conheço. É Um zoneamento que não te~ 
nho de cabeça. 

O SR. MAURfOO 1E1XE1RA COSTA- Sr, 
Presidente, o adiciohal de periculosidade bem 
como o adicional de insalubridade somente 
é pago àqueles funcionários que trabalham 
em regiões que têm essas características. Por 
exemplo, um posto de serviço do Banco do 

Brasil numa refmaria de petróleo. Eles lá rece
bem tal como os trabalhadores da Petrobrás. 
Exclusivamente em situações onde a periculo
sidade efeti.vamente existe. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Indago Sf> há mais perguntas da parte dos 
Srs. Senadores? (Pausa.) Se náo houv~. eu 
encerraria a sessão com ~ meus __ agradeci
mentos ao Dr. Bérard, podendo assegurar que 

o documento será. devidamente anaJisado em 
nossas conclusões e, mais tarde, comuilica. 
das ao Banco do Brasil. -

O SR. MÁRIO JORGE Q<JS/>IAO BÉRARD 
-Muito obrigado, Senador. _ 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -
Esta encerrada a reunião. 

(Levánta~se a reunião às 13 h0rtJs e 8 
minutos.) 
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1.1-ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

N•s 82 e 83/89-DF (n's 72 e 73/89, na 
origem), restituindo autógrafos de projetos 
de lei sancionados. 

N• 84/89-DF (n• 74/89-GAG, na origem), 
submetendo à deliberação do Senado Fe· 
deral o Projeto de Lei do DF n9 53/89, 
que dispõe sobre o _Código de posturas 
do Distrito Federal. 

N• 85/89-DF (n•75/89-GAG, na origem), 
submetendo à deliberação do Senado F~ 
deral o Projeto de Lei do DF n9 54/89, 
que reestrutura a categoria funcional de 
Assistente Jurídico do Plano de Classifi· 
cação de Cargos de que trata a Lei n~ 
5.920n3, fixa a sua retribuição, e dá outras 
providências. 

1.2.2- Comunicação da Presidên· 
da 

-Prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Lei do DF n'?s 53 e 54/89, 
lidos anteriormente. 

1.2.3 -Leitura de projetas 

- Proj~to de Lei do Senado n~ 282/89, 
de autoria do Senador Mareio Lacerda, que 
regulamenta o art. 227, § 6~, da Consti· 
tuição Federal, dando nova redação aos 
itens 19 do art. 52 e 79 do arl 54 da Lei 
n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

-Projeto de Lei do Senado n9 283/89, 
de autoria do Senador João Menezes, que 

_declara a floresta amazónica monumentó 
natural. 

-Projeto de Lei Senado n9 284/89, de 
autoria do Senador Iram Saraiva, que regu
lamenta o inciso DI do art -221 da Consti

, b.lição Federal que dispõe sobre a regiona
lização da programação jornalística, cultu· 
ral e artística de rádio e lV. 

-Projeto de Lei do Senado n9 285/89, 
de autoria da Comissão Diretora. que defi
ne os atas de improbidade administrativa 
de que trata o § 49 do art. 37 da Consti
tuição Federal, e dá outras providências 

-Projeto de Lei do Senado n9 286/89, 
de autoria da Comissão Diretora, que altera 
e acrescenta disposições à Lei 6.815, alte

- rada pela Lei n9 6.964, que define a situa
ção jurídica do estrangeiro no Brasil e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 287/89, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
dispõe sobre o magistério superior em es
tabelecimento privado. 

1.2.4- Requerimento 

NQ 488189, de autoria do Senador Ronan 
Tito, solicitando a retirada, em caráter defi
nitivo, do Projeto de Lei do Senado n~ 
266/89, que cria o AdiciónaJ de Tarifa Aero
portuária e dá outras providências. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR J(fl'AHY MAGALHÃES- O 
problema do idoso em nosso Pafs. 

SENADOR JAMIL HADDAD-txito do 
comfcio da Frente Brasil PopUlar, de 'apoio 
à candidatura do Sr. Luiz Inácio Lula da 
SilVa, realizado no último domingo, na Pra
ça daSé-5P. 

SENADOR HUGONAPOLEÃO-Reali· 
zação de debates em Teresina sobre a im
plantação de uma ZPE em Pamaíba-PI. 

SENADOR fTAMAR FRANCO- Mani· 
festação contrária à urgência para projeto 
que modifica a Jegi~lação eleitoral. 

1.2.6-Requerimentos 

- N9s 489 e 490/89, de autoria do Sena
dor Jutahy Magalhães solicitando informa· 
ções ao Ministro dos Transportes _e ao Mi
nistro da Fazenda sobre o selo-pedágio. 

1.2.7 -Apreciação de matéria 

Redação final do Projeto de lei dô DF 
rt' 46/89, que altera a redação do art. 29 
da Lei n9 2, de 30 de novembro de 1988. 
e _dá outras providências. Aprovsd~t nos 
termos do Requerimento n9 491/89. À san
ção do Governador do Distrito Federal. 

1.2.8-Comunicação da Presldên· 
da . 

-Recebimento da Mensagem n9 
196/89 (n' 533/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República, solicita 
autorização para formalização de adita· 
menta ao contrato paralelo de fmancia
mento e ao contrato de cc-financiamento 
com bancos comerciais, firmados entre o 
Banco Central do Brasil e a República Fe
derativa do Brasil com um consórcio de 
bancos estrangeiros. 

1.2.9 -Apreciação de matéria 

-Apreciação da Mensagem n9 
72189-DF, do Governador do Distrito Fe
deral, solicitando a inclusão de um artigo 
80 Projeto de Lei do DF n9 40/89, encami· 
nhado pela Mensagem n9 71/89~DF, que, 
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autoriza o Governo do Distrito Federal a 
contratar, com aval-da União, operação d~ 
crédito no valor que menciona, por ter ha· 
vida lapso na apreciação da matéria na 
Comissão do Distrito Federal. AproVllda a 
inclusão do artigo, após parecer favorável 
proferido pelo Senador Edison Lobão. 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF n9 40/89. Aprovada. A sanção do Go
vernador do Distrito Federal. 

1.2.10-Comunlcação da Uderan· 
çadoPMDB 

-De substituição de membros na Co
mlssão de Serviços de Infra-estrutura (0). 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Proposta de Emenda à Constituição n., 
1, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhor_es Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
& do art. 14, para desincompatibnizaçào 
do Presidente da Repú.blica, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prcl'eitos, Votação adiada por faJta de quo
rum, tendo usado da palavra o Sr. João 
Menezes. 

Requerimento n" 475, de 1989, dos Se
nadores Ronan Tito e Márcib Lacerda, soli
Citando, nos termos do art 336, alínea c, 
do Regimento Interno, urgência para o Pro
jeto de Lei do Senado no;o 217, dto 1989 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
faculta a dedução de despesas médicas 
e hospitalares em um dos meses seguintes 
ao correspondente pagamento, para fins 
de determinação mensal da basé' de cáJcu
lo do Imposto de Renda das pessoas físi
cas. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 88, de 1985 
(n'~ 815/83, na Casa de origem), que revoga 
o parágrafo único do arl 482, da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada!*
lo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943, descaracterizando a prática de ato 
atentatório à segurança nacional como 
justa causa para dispensa de empregado. 

EXPEDIENTE 
CENTIIO CIIIÁFICO DO SENADO FEDEIUU. 

DIÁIIIO DO CONGIIESSO NACIONAL 
Impresso sob a responHblhchlde da Mesa dO Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral 

Exemplar Avulso ............................................ ~, NCz$ 0,11 

Tiragem: 2.200•xemplares. 

Declaração da prejudidãlidade adiada pa
ra outra oportunidade. 

Projeto de Lei da Câmara n9 129, de 
1985 (n<> 3.076180, na Casa de origem), 
que altera a Lei n9 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, para incluir a dona~de-casa entre 
segurados facultativos da Previdência So
çial. Declaração da prejudlcia/idade adiada 
para outra opOrtunidade. -

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa· 
gem n9 166, de 1989 (n9 383/89, na ori:.. 
gem), de 3 de_ agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú~ 
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro 
de Vasconcelos, Ministro de Segunda Oas
se, da carreira de diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasü junto 
à República do Haiti. Apreciação adiada 
por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações_ Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa~ 
gem n9 167, de 1989 (n9 384/89, na ori~ 
gem), de _3 de agosto do corrente ano, 
pela qua1 o Senhor Presidente da Repú~ 
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do_ Senhor Nuno Álvaro Guilher· 
me b'Oliveira, Ministro de Segunda Casse, 
da carreira de diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Cabo Verde.Apreciação adia· 
da por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n" 170, de 198_9 (n9 397/89, na ori· 
gem), de 9 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente_ da Repú· 
blica submete à deliberação do Senado 
a_escolha do Senhor José Ferreira Lopes, 
Ministro de Segunda Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a funç~o de 

_ Embaixador do Brasü junto aos Emirados 
Árabes Unidos e, cwnulativamente, junto 
ao Estado de Catar. Aprecfaç§o adiada por 
falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações ~ 
riores e' Defesa Nacional sobre a Mensa-

gem n' 171, de 1989 (n' 396/89, na ort
gem), de 9 de agosto do corrente ano, 
_pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Antonio Carlos Uiniz 
de Andrada, Ministro de Primeira aasse, 
da carreira de diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasü junto à 
Jamaica, e, cumulativamente, junto à Ba
harnas e a Belize. Apreciação adiada por 
falta de quorum ... ·-- _ 

Parecer da CoffiiSsâo de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem f1.9 173, de 1989 (n9 399/89, na ori
gem), de 9 de agosto do corrente a-no, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senãdo 
a escolha do Senhor Tarcislo Marciano da 
Rocha, Ministro de Segunda aasse, da car
reira de diplomata, para exercer a funçâo 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Togolesa e, cumulativamente junto à Re
públicada do Níger. Apreciação adiada pa 
falta de quorum. 

1.3.1 -Discurso após a Ordem do 
Dia 

SENADOR ROt'INI 7TTO - Modifica
ções na legislação eleitoral. 

SENADOR FERNANDO HENRIQdE 
CARDOSO- Modificações na legislação 
eleitoral. 

SENADORMARCOJYDES IJADEU!A
Manifestaçãq sontrária à urgência para o 
projeto que modifica a legislação eleitoral. 

SENADOR JAMIL HADDAD _:_ Modifi· 
caç6es na legislação eleitoral. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -
Matéria publicada na revista ''TIME", sobre 
a poluição atmosférica no Brasil. 

SENADOR LOliR/VIlL BAPTISTA ,;_ 
Homenagem de pesar pelo falecimento do 
jOrnalista ~Ne~ ~cedo. 

SENAiJOkMA(Jf?O BENEVIDES -30' 
Convenção Nacional do Comércio Lojista. 
em Po~ Alf!9re. 
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SENADOR JOSÉ IGNAC/0 FE8RE1RA 
- Quadro inquietante do ensino de 1 ~ e 
29 graus. Relatório do BIRD sobre a 'situa~ 
ção econômlca dos países endMdados da 
américa Latina. Negociação da dívida ex~ 
tema. Sexagésimo aniversário da fundação 
da fábrica de chocolates Garoto. 

SENADOR ODACIR SOARES- Adml· 
nistração do governador Jerónimo Santa
na-RO. 

SENADORNELSONWEDEKIN-Pes,
quisas eleitorais. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
BERG- Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço. 

1.3.2- Comunicação da .Pres.ldên· 
da 

Compai'éCirrierilO- ao- S_emido Federal, 
na data de amanhã, da Ministra_ Dorothéa 
Wemeck, _em atendimento a requerimento 
do Senador Jutahy M.agalhães. 

!.4-ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

- N~ 235 a 237/89 

3- MESA DIRErORA 

4-LiDERES E VJCE.LÚ)ERES DE 
PAIUIDOS 

5 -COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÓES PERMAl'IEl'ITES 

Ata da 133\1 Seção, em 19 de setembro de 1989 
39 Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

As 14 HORAS E 30 MINifTOS. ACHAM·SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES.-

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
l)ior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli
Aureo Mello- Odacir.Soares- Ron_aldo Ara~ 
gão - João Menezes - Jarbas Passarinho 
-Moisés Abrão- Carlos Patrocínio-Anto
nio Luiz Maya - João <:~telo - Alexandre 
Costa - Edison Lobão João Lobo- Chagas 
Rodrigues - Hugo Napoleão - Afonso San
cho -Gd Sab6ia de Carva1ho-Mal!TO B_ene
vides- Marcondes Gadelha- Humberto Lu
cena - Marco Maciel - Mansueto de Lavor 
-João Lyra- Teotonio Vele la filho- Fran
cisco Rollemberg- Lo rival Baptista -Jutahy 
Magalhães - Ruy Barcelar - José lgnádo 
Ferreira - Gersori Camata - Jamil Haddad 
-Nelson Carneiro-Itamar Franco- Ronan 
Tito-Mauro Borges- Pompeu de Sousa
Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha -
Gomes Carvalho -Jorge Barnhausen- Nel
son Wedekin - Carlos Chi~rem - José Fo
gaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 47 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ Secretário procederá à leitura do 
Expediente. · 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 

DO GOVERI'IADOR DO 
DIS'I'RQ'O FEDERAL 

Restituindo autógrafos de projetos de 
lei sancionados: 

N• 82189-DF (n' 72189. na origem), de 18 
do corrente, relativa ao Projeto de Lei ciQ DF , 

-n" 38, de 1989, que clia a Secretaria do Meio 
Ambíente, Ciência e Tecnologia e dá outras 
providências. (Projeto que se transformou na 
Lei n" 40, de 13 de setembro cl.e 1989.} 

N• 83(89·DF (n• 73/89, na origem), de 18 
dO corrente, relativa ao Projeto ele .Lei do DF 
w 26, de 1989, que dispõe sobre a Política 
Ambiental do Distrito Federal e dá. outras pro
vidências. (Projeto que se transformou na Lei 
11"41, de 1~ de setembro de 1989.} 

Submetendo à deliberação do Senado 
autógrafos dos seguintes projetas: 

MENSAGEM 1'1• 84, DE 1989 
(n• 074/89·GAG, na origem) 

Bri!lsilia, 18 de setembro de 1989. 

Séfihor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de encaminhar a 

Vossa Excelência, nos termos di!! competência 
do Senado Federal no exerclcio das funções 
de Câmara Legislativa do Distrito Federal, con
forme§ 19 do art. 16 das Disposições Transi
tórias da Constituição em vigor e consideran
-do o disposto no art. 29" da Resolução n" 
157188, dessa Casa, o Projeto de Lei que dis
põe sobre o Código de Posturas do Distrito 
Federal 

Acompanha o Projeto o Reiãt6rio elaborado 
pelo Grupo de Trabalho encarregado da pro
posição do anteprojeto e que justifica o seu 
conteúdo, o ~ai endosso totalmente. 

O C6digo de Postwas do Distrito Federal 
representa o ansefo da população e de seus 
governantes no sentido de dotar esta Unidade 
da Federação de normas organizadoras da 
vida social concernentes às condições de hi
giene, bem-estar público, meio ambiente, ati
vidades produtivas, comerciais e prestadoras 
de setyiço, bem como a definição das infra
ções e penalidades conseqüentes. 

Na oportunidade, apreserlto a Vossa Exce- · 
lência os mais altos protestos de eSfima e con-

sid_eração. - Joaquim Domingos Rorlz, 
Governador do Distrito Federal. 

RELATÓRiO ANAL DO GRUPO DE TRA
- BALHO CONSillUfDO PELO DECRE

TO N• 11.320,DE 30 DE NOVEMBRO 
DE 1988. PARA A ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA DEANTEPROJETO DE LEl 
QUE APROVA O CÓDIGO DE POSTU
RAS DO DISTRITO FEDERAL 

Já era tempo de se dotar o Distrito Federal 
de um Código de Posturas que defmisse as 
normas disciplinadoras da conduta social. 

2. Atento ao problema, o Exmç Sr. Gover
nador do Distrito Federal, Joaquim Domingos 
Roriz, constituiu, pelo Decreto n9 11320/88. 
o "Grupo de Trabalho para a elaboração do 
Código de Posturas do Disbito Federal", com
posto pelos seguintes membros: 

-Carlos Mário da Silva Velloso Filho, repre
sentante da Procuradoria Geral do Distrito Fe
deral- Presidente; 

- Vlvaldo Martins Alves Filho, representan~ 
te da Secretaria de Governo; 

-José de Assis Simões Uisch, represen
tante da Secretaria de Finanças; 

-Laércio (nácio Cardoso, representante da 
Secretaria de Sa.úde; 

--..::Paulo de Paiva Fonseca, represeri"tãhté 
da Secretaria de Viação e Obras; _ 

-Jorge Luiz Miranda, representante da Se
cretaria de Serviços Públicos; 

-Sebastião Nunes de Paula Fllho, repre
sentante da Secretaria de Segurança Pública; 

-Vania Maria da Costa Ferreira Campos, 
representante da Secretaria EXtraordinária pa
ra Assuntos do Meio Ambiente, Gência e Tec
nologia. 

3. Cada um dos órgãoS -representados te
ve oportunidade de_ fazer incluir no trab~o 
as matérias que o cotidiano mostrou relevan
tes e de indispensável presença na Lei de Pos
turas. 

4. Participaram, ainda. dos trabalhos, trà
zendo valiosas contribuições, representantes 
dos seguintes órgãos: 
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I--Caesb (Juracy Magalhães Chagas). 
D- Departamento de Serviços Públicos 

(Donaldo Soares de Oliveira). 
lll-SLU (Leonardo Lecina Lateiza e Neusa_ 

Takako Hiyane). 
IV- Departamento de Concessões e Per

missões (Josê Eduardo MOreira Marques}. 
5. Cabe assina1ar, outrossim, que durante 

todo o mês de janeiro esteve franqueada, por 
edital, à comunidade do Distrito Federal, a 
oportunidade para oferecer sugestões à elabo
ração do Código. 

6. Da conjugação de esforços de todos 
esses servidores do Distrito Federal, restou 
elaborado o presente anteprojeto subdividido 
em 5 (cinco) titules, a saber: 

l-higiene 
n-bem-estar póblico 
m-meio ambiente 
IV -atividades produtivas, comerciais e 

prestadoras de seJViços --
V- infrações e penalidades. . 
7. Acredita-se que o anteprojeto em tela 

atenda satisfatoriamente às necessidades do 
Distrito Federal, tendo em vista ter merecido 
eJe contribuição de representantes de todos 
os setores interessados do Governo. 

8. O Grupó de Trabalho, portanto, mani
festando agradecimento pela nobre e honrada 
missão confiada, submete ao Sr. Governador 
o "Anteprojeto de Código de Posturas do Dis
trito Federal". Carlos Mário da Silva Velfoso 
Filho, Procurador do Distrito Federal- Presi
dente do Grupo de Trabalho. 

CÓDIGO DE: POSTURAS DO 
DISTRITO FEDERAL 

Índice 

TírULO I - DisposiÇões Gerais e Preli
minares 

TÍTULO II- Higiene Pública 
Capitulo I - Higiene dos Logradowos Pú

blicos 
Capítulo 11-Higiene dos Recursos Hklricos 
Capítulo III - Saneamento - Seçâo I -

Disposições Preliminares - Seçâo II- Água 
-Seção lll- Esgoto 

Capitulo IV- Coleta e Destinação do Lixo 
Capítulo V- Terrenos e Edificações 
Capítulo VI -Alimentação 
Capítulo VII - Estabelecimentos Comer

ciais 
Capítulo VIII- Locais de Recreação, Acam-

pamentos e Piscinas 
TITULO lll-Bem-Estar Público. 
Capítulo I - Logradouros Públicos 
Capítulo II- Tranqüidade Pública 
Capítulo lll - Locais de Cuho, Diversões 

e Manifestações 
Capítulo IV- Cemitérios. Crernatóríos, Ve

lórios e Necrotérios- Seção 1-Cemitérios, 
crematórios e Velórios - Seção II - Necro-
térios 

Capítulo V- Inflamáveis, Explosivos e Tó-
~cos · 

TÍTULO IV- Meió" Ambiente 
Capitulo 1 -Medidas de Proteção 

lÍfULO V - AtMdades Produtivas, Indus-
triais, Comerciais e. Prestadoras de Servtço 

Capítulo I-Ucenciamento 
CapítuJo II - Atívidades Rurais 
Capitulo III- Comércio e Prestaç!o de Ser-

viços Ambulantes 
Capítulo [\/'- Comércio Provisório 
Capítulo V- Transporte Público 
Capítulo VI- Bancas de Jamais e Revistas 
Capítulo VIl- Publicidade 
.TtraLO VI - Jnfraçõ.es e Penalidades 
Capftu.lo 1- Fiscalização 
Capítulo II- Infrações 
Capítulo III - Penalidades 
Capllulo IV- Multas 
Capítulo V- Processo 
TitULQ_VII- Disposições Finais 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 53• DE 1989 

Dispõe sobre o Código de Posturds do 
Distrito Feder81. 

O Sénado Federal decreta: 

TITULO I 
Dispo~ções Oe"rais_ e Preliminares 

Ãrt. 19 Fica instituído o Código de Postu
ras do Distrito Federal. 

Art. 29 Este .c.ódigo defme as normas or
ganizadoras da vida social no território do Dis
trito Fede_ra1 concernentes às condições de: 
I-Higiene Pública; 
II-Bein-Estar Público; 
lU-Meio Ambiente; 
IV-Atividades Produtivas, Industriais, Co~ 

merciais __ ~ Fretadoras de Serviço~ 
V- Jnfrações e Penalidades. 
Art. ,39 Compete ãs pessoas físicas oujuó

dicas cumprir as prescrições descritas neste 
código. 

Parágrafo único. A regulamentação deste 
lei detalhará normas, definirá as competências 
e atribuições especificas de cada órgão envol
vido com a postura, na área do Distrito Fe
deral. 

TITULO II 
-·Higiene Púb/icJI 

----CAPITULO I 
Higiene dos Logradouros Públicos 

Art. 49 É responsabilidade da comunida
de cooperar COrit ()Governo do Distrito Fede
ral na conservação e limpeza da cidade. 

Art. 5 9 A toda pessoa física ou jurídica 
compete conserVar limpa a área periférica de 
sua residência ou estabelecimento. 

Art. 6" Q transporte, ca-rga ou descarga 
de qualquer natureza, executado por qualquer 
pessoa física _ou juridica, deverá ser dotado 
de precauções necessárias a evitar a depo
sição e liberação, sob qualquer forma ou meio, 
de detritos ou materiais nas vias e logradouros 
públicos. 

Art. 79 O proprietário, construtor ou res
po_nsável_ pela execução de obras ou serviços, 
de q-ua1<J:Uer natureza, nas zonas urbanas ou 

· ·n.Jrãis,-éODrig'i:ido a adotar providências para 
que as vias e logradouros públicos não sejam 
obstruídos. 

ParágràfO:'úniêo. A utilização ou -obsttu"Ç~o 
dos logradouros públicos, quando inevitável. 
deverão obedecer às normas dos órgãos com
petentes do Distrito Federal. 

Arl,.89 É vedado escoar para logradouros 
públicos quaisquer águas servidas. 

Parágrafo único - Não se. consideram 
águas servidas as provenientes de lavagem 
de pátios e caixas de água. 

CAPÍTULÓ U 
Higien~ dos Recursos if(dricos 

Art. 99 Cabe ao Governo do Distrito Fede~ 
rala proteção contra qualquer tipo de poluição 
dos cursos de água, fontes, lagos e quaisquer 
recursos hídricos, devendo desobstruí-los e 
mantê-los em boas condições de higiene e 
limpeza, bem como proteger suas margens 
e nascentes. 

§ 1 c É vedada a construção e obras de 
qualquer natureza em cursos de água, fontes, 
lagos e em quaisquer outros recwsos hídricos, 
excetuando-se os casos especiais a serem 
aprovados pelo órgão competente~ 

§ 29. Os proprietários ou usuários deverão 
conservar limpos, desobstruídos e sem polui
ção os cursos de água, fontes e espelhos de 
água existentes em seus terrenos ou que com 
eles se limitarem. ·-

Ar; 1 O. . O uso do solo das áreas de capta
ção e influência dos mananciais utilizados ou 
reservados para fins de suprimento público 
de água potável deverá submeter-se às nor
mas emanadas da órgão responsável pelo 
abastecimento_de água no Distrito Federal. 

Art. 11. Os terrenos.suscetíveis de erosão, 
desmoronamento ou carreamento de terra, ou 
utilizados para depósito de lixo, materiais, de
tritos ou destinados a canalizações públtcas 
ou particulares, serão obrigatoriamente prote
gidos. 

CAPÍTULOlll 
Saneamento 

SEÇÃOí 
Disposiçóes Preliminares 

Art. 12. O Governo do Distrito Federal ze-:
Iará pela limpeza das áreas públicas e terrenos 
de sua propriedade. 

Art. 13. Os proprietários ou usuários de 
terrenos deverão man_tê-los em boas condi
ções de higiene e limpeza, não permitindo o 
acúmulo de lixo, materiais inservíveis, resto 
de obras e formação de matagal, bem como 
o empoçamento de água e resíduos de esgaM 
tos. 

§ 19 Os proprietários ou usuários serão 
notificados a cumprir o disposto nesse artigo, 
sem prejuízo da penalidade cabível. 

Art. 14. Os órgãos encarregados de abas~ 
tecimento de água, coleta de esgotos e águas 
pluviais são responsáveis, ·no- âmbito de sua 
competência, pela potabilidade da água fome~ 
dda a.o público, bem como pela coleta e des
tino dos esgotos e águas pluviais. 

Art. 15. As soluções para escoamento de 
águas pluviais, que possam vir a causar pre~ 
juízo c:;>u dano aos Jog-radouros públicos ou 
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a proprietários e vizinhos, deverão ser subme
tidas à apreciação do órgão competente. 

Art. 16. Os projetas de parcelamento e 
urbanização de áreas públicas ou particulares 
somente poderão ser aprovados após pronun
damento do órgão competente sobre o abas
tecimento de água e tratamento de esgoto. 

Art. 17. Os órgãos referidos no artigo 14 
deverão, no âmbito de suas competências, 
manter as instalações, condutos e equipamen
tos sob permanente inspeção, de modo a ga
rantir as boas condições de funcionamento 
e higiene, devendo ainda facilitar o trabalho 
das autoridades sanitárias. . 

Art. 18. J:: assegurado à autoridade sani
tária, para fins de controle do abastecimento 
de água potável, bem como da coleta, trata
mento e disposição final das ágUas residuá
das, o acesso a qualquer local, no momento 
em que se fizer necessário, _ 

Art. 19. É obrigatória a utilização da rede 
pública de água e coletora _de esgoto, quando 
existente na área. 

Art. 20. As águas residuárias que, por 
suas características fLSicas_, químicas ou bioló
gicas, comprometerem a qualidade de corpos 
receptores, deverão ser submetidas a um tra
tamento adequado de modo a atender _aos 
padrões de qualidade exigidos pelas normas 
em vigor. 

SEÇÃOII 
Água 

Art. 21. Cabe ao GovernO do Distrito Fe
deral a operação, manutenção e exploração 
dos sistemas de abastecimento de água, bem 
como a conservação, proteção e fiscalização 
das bacias hidrográficas utilizadas ou reserva
das para fins de abastedmento de água em 
todo o Distrito Federal. 

Art 22. O suprim"eilto de água e qualquer 
fttóvel poderá ser feito por meio de poços 
tubulares profundos, desde que inexista na 
área sistema público de abastecimento de 
água potáveL 

Parágrafo único. Executa-se o disposto nes
te artigo os casos em que o abastedmento 
for comprovadamente· insuficiente para asse
gurar o suprimento de água. 

Art. 23. Dependerá de aprovação prévia, 
por parte do órgão competente pelo abasteci
mento de água e da autoridade sanitária, a 
abertura de poços tubulares profundos e a 
captação de águas superficiais para o consu
mo público ou particular. 

Art. 24. J:: vedado comprometer, por 
qualquer forma, a qualidade das águas de ma
nandais utilizados ou reservados para abaste
cimento público ou particu1ar. 

SEÇÃOIII 
Esgoto 

Art. 25. Cabe ao Govemo do Distrito Fe
deral a coleta, tratamento e disposição final 
das águas residuárias contidas em coletores 
públicos em todo o Distrito Federal. 

Art. 26. É obrigatório o uso Ue_ fossa sép
tica e de sumidouro para tratamento e destino 
final adequado dos esgotos, dos prédios exis
tentes ou em construção, situados em logra-

douras desprovidos dê coletor público, até que 
este seja construído, sendo a sua construção 
e rnanl,.ltenção de inteira responsabilidade do 
proprietário do imóvel. 

Art. 27. _Cabe ao órgão responsável pela 
coleta e destino dos es.9otos fiscal~r ÇlS servi
ços autónomos de limpeza, transporte e elimiR 
nação dos dejetos coletados em fossas parti
culares. ·-

Arl _28~ Os-dejetos provenientes de hospi
tais e outros estabelecimentos' congéneres, 
bem çgmo aqueles oriundos de atividades in
dustriais e comerçiais, somente serão lança
dos nos coletores públicos em condições que 
não venham a causar dano de_ qualquer esp~
cie aos materiais componentes do sistema co
le to r público, equipamentos, prOcessos físi
cos, químicos e biológicos de tratamento es· 
gatos ou ao corpo de água receptor. 

Parágrafo único. Os projetas para trata
mento dos esgotos previstos nas atividades 
constante.s .oeste artigo deverão ser, previa
mente, submetidos à apreciação do órgão 
competente, cabendo a este fiscalizar a quali
dade dos afl_t,.~entes tra~dos antes_ do 19nça
mento nas redes _coletoras públicas, 

Art. 29. Ê vedada a ligação de águas plu
viais à rede _ç_olet_oura de esgoto_s, bem como 
de águas residuárias à rede de água pluviais. 

CAPfrutow 
_ Coleta e Destinação do Lixo 

Art. 30. Compete ao órgão de limpeza urR 
bana, estabelecer normas e fiscalizar seu cum
primento quanto à coleta, acondicionamento, 
transporte e destino final do lixo. 

Parágrafo único, A remoção -dos resíduos 
de fábricas e_ofidnas, de materiais de constru
ção, dos entulh-os oriundos de demolições, 
bem ·como-de terra, folhas e·galhos dos jardins 
e quintais;-será de responsabilidade dos pro
prietários oU usuários, para locais determina
dos pelo órgão de limpeza urbana do Distrito 
Federal. 

Art. 3_1. Não é permitida a construção de 
dutos destinados à captação de lixo em edifi
dos de qualquer natureza. 

Parágrafo único. O lixo .dos edifícios deve 
ser depositado em local de fácil acesso por 
parte dos caminhões de coleta de lixo do ór
gão de limpeza urbana do Distrito Federal, 
.conforme orientação deste. 

Art. 32. É vedada a deposJção no solo de 
propriedade pública ou particular de qualquer 
sólido ou líquido, inclusive dejetos humanos 
e sucatas. 

o§ 1 ~ A autoridade competente deverá 
aprovar os pedidos de destinação final de resí
duos, fisca1izando a sua execução, operação 
e manutenção. 

§ 29 A deposição no solo de resíduos sóli
dos ou liquidas, que contenham substâncias 
tóxicas, venenosas, radtoativas, inflamáveis, 
explosivas ou incómodas, só será permitida 
após aprovação prévia 9o projeto de tratamen
to dos resíduos pela autoridade competente. 

Art. 33. É vedada a permanência de qual
quer tipo de material e recipiente acondicio
nador de lixo em vias ou Jogradouros públicos, 

além do tempo necessário à remoção, carga 
e descarga. - -

Parágrafo único. I::: vedado depositar ou 
lançar lixo ou entulhos de obras nas vias, logra
douras públicos e áreas não destinadas a este 
fim. 

Arl 34. É vedada a vaflição do interior 
das edificações, dos terrenos e dos veículos 
para a via pública. 

Art 35. É vedado fazer despejos ou atirar 
papéis de qualquer natureza, faixas, cartazes 
ou quaisquer detritos sobre o leito d;;tS vias 
e logradouros públicos. 

CAPITULO V 
Teff~nos-e-t:aifiCãÇqes 

Art. 36. As edificações de um modo geral, 
bem como a área privada onde essas estão 
situadas, devem ser mantidas em perfeitas 
condições de higiene e conservação, de acor~ 
do com as normas baixadas pela autoridade 
competente. 

Parágrafo único, Os proprietários, inquili· 
nos, administradores ou quem tenha a respon
sabilidade sobre o imóvel, terreno ou ediflca· 
ção, são os responsáveis pelo atendimento 
à_ exigência do presente artigo, salvo quando 
a deficiência das condições de higiene e con~ 
servação for de responsabilidade do pod_er pú
blico. 

Art. 37. A autoridadade competente po
derá declarar insalubre qualquer edificação 
que ·não atenda as condições de higiene cons-
~ntes das normas regulamentares. 

CAPITULO VI 
Alimentaç6o 

Art. 38. O Governo do Distrito Federal, 
nos limites da sua competência, exercerá ftS
calização sobre a produção, transporte, arma
zenagem, comercialização e o consumo de 
gêneros alimentícios em geral. 

Art. 39. A fiSCalização e inspeção dos pro
dutos alimentícios serão exercidas pelas auto
ridades sanitárias em obediência aos dispo~ 
sitivos da legislação sanitária federal e do Dis
trito Federal. 

Arl 40. No cultivo das horlaliças é proi
bido o emprego de praguicidas não contro
lados pelos órgãos competentes, de águas po
luídas e lixo não tratado, 

Art. 41. O comércio em feiras, além das 
disposições concernentes aos estabelecimen
tos de gêneros -alimentídos, aeVerá observar 
as normas existentes na legislação sanitária 
federal e do Distrito Federal. 

Art. 42. Na falta de rede pública de abas
tecimento, toda água a ser usada na limpeza 
ou preparo de alimentos deverá ser comprova
damente potáveL 

CAPÍfULOVD 
Btabelecimentos Comerciais 

Art. 43. A fiScalização das c_ondições hi
giénicas dos estabelecimentos produtores, co
merciais, industriais e prestadores d~ serviços, 
inclusive os _da admin1stração pública, será 
exercida pelas autoridades competentes do 
Governo do Distrito federal 
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Art. 44. Em estabelecimentos produtow 
res, comerciais e industriais de gêneros ali
mentícios, é vedado o usa' de qualquer depen
dência ou área para fins não previstos no pro
jeto aprovado. 

Arl 45. O 6rgâo competente do Distrito 
Federal estabelecerá as normas regulamen
tares_de higiene dos estabelecimentos. 

0\PITULO VDI 
Locais de Recrel!ção, Acampamentos 

e Piscinas 

Art 46. A construção de piscinas públicas 
e coletivas está sujeita a aprovação, obser
vadas as disposições contidas na legislação 
sanitária vigente. 

§ 19 Oassificam-se as piscinas em: 
I- públicas: as utilizadas pelo público em 

geral; 
II- coletivas: as de clubes, condomínios, 

escolas, entidades, asSociações, hotéis, motéis 
e similares, e 

m-Particulares: as de uso de seu proprie
tário. 

§ 29 "Piscinas", para efeito uesta lei, 
abrange a estrutura destinada a banhos e préti· 
cas de esportes aqüaticos, bem como os res~ 
pectivos equipamentos de tratamento de 
água, casa de bombas, , ftltros ·e outros acess6· 
rios, vestiários e todas as demais instafações 
que se relacionam com o seu uso e funcio-
namento. --

Art 47 A carta de habite-se das edifica· 
ções que contenham. piscinas públicas ou co
letivas somente será expedida após vistoria, 
também, do órgão sanitário. 

Art 48. O acesso às piscinas públicas e 
coletivas só será permitido mediante apresen· 
taçáo de exame médico dentro de seu prazo 
de validade. 

Parágrafo único. "A critério da administra
ção da pisdna, poder-se-á exigir, em caso de 
suspeita de enfermidade superveniente, novo 
exame médico do banhista. 

Art. 49. Norma regulamentar estabelece
rá as condições de higiene, segurança e prote· 
ção das piscinas, bem como dos locais de 
recreaçao e acampamento. 

TÍfULOIII 
Bem-Estar Público 

0\PITULOI 
Logradouros Públicos 

Art. 50. Serão cOsntriiídos e mantidos em 
bom estado de conservação, pelo Governo 
do Distrito Federal, os seguintes equipãmen· 
tos urbanos: 

1-vias de circulação; 
D-passagens de nível; 
III- estacionamentos; 
IV-passeios público!;; 
V- praças e espaços livres, e 
VI- redes de água, esgoto, luz e telefone. 
Art 51. A construção e conSeivação dos 

passeios de acesso ao imóvel são de respon
sabilidade dos proprietários e ocupantes, com 

base no projeto urbanístico da área, elaborado 
pelo órgão competente. 

§ 1 ç Para efeito deste art., entende-se por -
passeio de acesso aquele compreendldo entre 
a divisa do imóvel e o_ meio-fio ou passeio 
público, conforme o caso. 

§ 2~> _A reconstrução dos passeios ae -
acessO, em decorrência de danos causados 
por fatores fora do_ controle do proprietário 
ou ocupante, será da competência do Gover
no do Distrito FederaL 

Art 52. Nenhuma obra poderá ser execu
tada em logradouro público _sem a licença do 
órgão competente. - _ 

Art 53. É vedada a depredação de logra~ 
douras e equipamentos públicos, bem como· 
sua utilização para fins alheios à sua finalidade. 

§ 1~' É permitida a prática de esportes e 
lazer em logradouros públicos, desde que não 
lhes causem danos, prejudiquem o trânsito 
ou perturbem a tranqüilidade pública. 

§ 29 Nos CélSos d"é bares, restaurantes lan~ 
chonetes e similares, será permitida a coloca
ção de mesas e cadeiras nos passeios, de 
acordo com a regulamentação própria. 

§ 39 A ocupação de logradouro público, 
por prazo determinado, para festividades cívi
cas, feiras. exposJções, circos e similares, será 
permitida mediante solicitação e autorização 
do órgão competente, com base em regula
mentação própria. 

§ 49 O coffiércio ambulante ou provisódo 
poderá ser licenciado em logradouro público 
pelo órgão competente, de aeprdo com a re
gulamentação própria. 

Arl 54. Os monumentos, escuhuras, fon~ 
- tes, placas ou similares somente poderão ser 

constnúdos ou colocados em lorgradouros 
públicos mediante autorização do órgão com~ 
petente. 

Parágrafo único. As determinações deste 
artigo são extensivas às áreas particulares, 
quando o elemento interferir na estética ou 
paisagem do conjunto. 

Arl 55. Não é permitido impedir ou difi· 
cultar, por qualquer meio, o livre trânsito de 
pedestres nas ruas, passeios, praças, estradas 
OL!_C_~IJ)inhQ_~. 

Parágrafo único. fazem exceção ao pre
sente artigo os casos de obras em logradouros 
públicos, exigências de seguranças ou realiza
ção de _eventos devidamente licenciados ou 
programados pelo poder público. 

Art. 56. É vedado pendurar ro_upas, gaio
las ou similares, bem como colocar vasos ou 
quaisquer outros objetos nas fachadas das 
edificações. 

Parágrafo único. A proibição da exposição 
q: eroupas ou similares estende-se aos jardins 
externos das edificações. 

Art. 57. Nos terrenos edificados, públicos 
ou privados, as áreas livres, decorrentes dos 
afastamentos obrigatórios visíveis dos logra
douras públicos, deverão ser urbanizadas e 
c;ons~das. 

Art- 58. ___ N_os canteiros de obras com inte~ 
rior visível é vedado qualquer comportamento 
que atente contra o pudor público. 

0\PITULOII 
Tranqüilidade Púb!iCIJ 

Art. 59. É considerado atentatório à tran
q:ililidade pública qualquer ato individual ou 
de grupo contra os bons costumes da comu-
nidade ou que perturbe o sossego_ alheio. __ _ 

Art. 60. Os proprietários de estabeleci
mentos de diversões públicas e~comercia[s 
são responsáveis pela manutenção da ordem 
e da tranqüilidade pública no interior de seus 
estabelecim"entos, devendo adotar as provi
dências- necessárias a fim de evitar a pertur
bação do sossego público. 

Art. 61. Nenhum estabelecimento co
mercial ou casa de diversão pública que exe
cute músiCa mecânica ou ao vivo poderá fun
cionar sem o alvará expedido pelo órgão com-
petente. _ 

Art 62. É proibido qualquer trabalho ou 
serviço que produza ruido considerado exces
sivo antes da 7 (sete) e depois das 20 (vinte) 
horas, nas proximidades de hospitais, escolas, 
asilos e residências. 

Art 63. O Governo do DiStrito Federal re~ 
gulamentará a produção e propagação de 
sons e definirá os locais e os limites máximos 
permitidos. _ _ __ _ _ 

Art 64-. I:: vedado o pic::hamento ou outfa 
forma de inscrição em paredes, muros, postes, 
viadutos, obras de arte, tablados, placas de 
sinalização e de trânsito ou qualquer outra SU• 
perfície. 

Art. 65. Não é permitido fumar no Interior 
de recintos _fechados, destinados á pennanên· 
cia de público. 

0\PITULOIU 
Locais de Culto, Diversões 

e Manifestações 

Art 66, São considerados Ia-cais de culto 
os templos destinados a qualquer religião ou 
seita. 

Art. 67 L Não serão permitidas atitudes 
hostis que perturbem de qualquer forma a 
realização dos atas religiosos. 

Art 68. Aplicam-se aos locais de culto os 
preceitos de higiene e de tranqüilidade pública 
estabelecidos neste código. 

0\PITULO IV 
Cemitérios, Crematórios, Vel6n'os 

é Necrotérios 

SEÇÃOI 
Cemitérios, Crematórios e Velórios 

Art. 69, Os locais próprios para cemité
rios e crematórios serão indicados no Plano 
de Uso do Solo vigente no território do Distrito 
Federal, 

Art. 70. Os_ cemitérios terão caráter secu
lar. 

Art. 71. o recinto dos cemitérios é livre 
a todos os cuJtos religiosos, para a prática 
dos respectivos ritos, desde que não ofendam 
a moral pública e as leis do país. 

Art.. 72. Os cemitérios serão construídos 
em pontos elevados na contravertente das 
águas que tenham de alimentar cisternas e 
deverão ficar isolados por logradouros públi-
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cos, com largura mínima de catorze metros 
em zonas abastecidas pela rede de água, ou 
de trinta metros em zonas não providas desta, 
observando, ainda, as seguintes normas: 
I- o lençol de água dos cemitérios deve 

ficar a dois metros, pelo menos, de profun
didade; 

n-o nível dos cemitérios em relação aos 
cursos de água vizinhos deverá ser suficiente
mente elevado, de modo que atenta ao dispos
to no item anteriOr; 

DI- os vasos ornamentais devem ser pre
parados de modo a não se converterem em 
repositório de água que permita a procrlã;çáo 
de mosquitos. 

Parágrafo único Em caráter excepdonal, 
serão tolerados, ajuízo da autoridade sanitária, 
cemitérios em regiões planas. 

Arl 73. cabe aos órgãos competentes do 
Governo do Distrito Federal esté)bele:cer as exi
gências para sepultamento, h9rárlos d~-fun
clonamento e limite de saturação do cemi
tério, no regulamento desta lei. 

Art 74. cabe aos órgãos competentes do 
Governo do Distrito Federal estabelecer os lo
cais adequados para crematórios e exigências 
para a sua implantação e funcionamento, no 
regulamento desta lei. 

Art. 75. Não serão- -permitidas constru
ções de edificações destinadas a velórios fora 
dos cemitérios, nem velório em residências. 

Parágrafo único. Serão permitidos veló- _ 
rios em outros locais. em casos especiais e 
excepcionais a serem autorizados pelo órgão 
competente do Governo do Distrito Federal. 

SEÇÃOII 
Necrotérios 

Arl 76. Os necrotérios e salas de embal
samento só serão permitidos nos hospitais, 
casas de saúde, maternidade e órgãos de Me
dicina Legal. 

Arl 77. Serão estabelecidas no regula
mento desta lei as exigências construtivas e 
de funcionamento para as salas de necrópsia 
ou de embalsamento, que deverão estar de 
acordo com as normas do Código de Edifica
ções vigente. 

CAPITULO V 
!nHamávels, Explosivos e Tóxicos 

Arl 78. O GoVerno do Distrito Federa_! 
fornecerá licença e fiscalizará &.Jabrlçªção,-o 
comércio, o transporte, o depósito e o empre
go de substâncias inflamáveis, explosivas, cor
rosivas e tóxicas. 

Art. 79. As instalações de fabricação, ar
mazenagem e comércio de substâncias explo
sivas. inflamáveis, corrosivas e tóxicas na área 
do Distrito Federal deverão obedece[ as nor
mas da lr!gislação em vigor. 

. Art. 80. O_ transporte de substâncias ex
plosivas, inflamáv.eis, corrosivas e tóxicas de
verá obedecer as normas próprias de segu
rança, não podendo ser transportadas simulta
neamente num mesmo vefculo. 

Arl 81. I:: vedada a c_a_rga ou descarga de 
substâncias explosivas, inflamáveis, corrosivas 
e tóxicas em passeios ou logradouros públi
cos. 

Art 82. O Governo do Distrito Federal de
terminará, na regulamentação desta lei, as 
condições e -exigê_nci.,s a serem cumpridas 
para o licenciamento dos manipuladores de 
materiais ou substâncias explosivas. inflamá-
veis, corrosivas e tóxicas. -

TITULO IV 
Meio Ambiente 

CAPITULOf 
Medidas de Proteção 

Art. 83. t:: proibida a circuJação de qual
quer veículo que exceda os níveis de poluição, 
por ruídoS- e gases, estabelecidos pelo órgão 
de meto ambiente. _ 

Art 84. é: proibtdo o lançamento de de
trito doméstico, industrial ou comercial nos 
rios, córregos e lagos. 

Art 85. É vedada a execução de serviços 
de oficinas em Iogradouros públicos. 

Art. 86. Somente poderão ser emprega
dos, para fins domésticos, raticidas registrados 
pelo órgão federal competente e classificados 
como de baixa ou média toxidade. 

Art. 87. O controle ckl _aplicação de rati
cida registrado e dassificado_como de alta 
toxidade será privativo de empresas e -entida
des especializadas, observadas as devidas pre
cauções técnic:a_s_, 

Art. 88~ _ Salvo os casos previstos em legis
lação própria, é proibida, em área de domfnio 
público, qualquer exploração dos récursos na
turais. 

Art 89. É v:_edado, na zona urbana, quei
mar lixo e restos de vegetais em áreas públicas 
ou particulares. 

·tfruLOv· 
Atividades Produtivas industriais 

Comerciais e Prestadoras de Serviço 

CAPITULO I 
licenciamento 

Art. 90. As atividades produtivas, indUs
triais comercias, e prestadoras de serViço so
mente poderão funcionar após licenciadas pe
lo Governo. do Distrito ~ederal_, na; forma esta· 
belecida em regulainento. · 

. CAPITULOu 
Atividades Rurais 

Art 91. Não serão permitidas atividades 
que causem degradação ambiental ou que 
prejudiquem as condições de saúde nas pro
priedades limítrofes. 

Art 92L A exploração de jazidas de pedra, 
cascalho, saibro, areia e argila na área do Dis
trito Federal, dependerá de termo d elicencia
mento eXpedido pelo órgão competente do 
Governo do Distrito Federal. 

Parágrafo único. É vedada a exploração 
d_e pedreiras na zona urbana. 

Art. 93. Na lavra de argila Sao- conside
radas de preservação permanente as florestas 
e dem~.s formas de vegetação natural situadas 
nas nascentes e ao longo dos rios, ou de outro 
qualquer curso de água, numa faixa marginal 
cuja largura mínima será estabelecida enl re
gulamento. 

Parágrafo único. _É vedada e exploração 
de argila na zona urbana. 

Art. 94. A instalação de o!aria na zona ru
ral deve obedecer prescrições estabelecidas 
em regulamento. 

Art. 95._ O Goxerno do Distrito Federal po
derá determinar, a qualquer tempo, a inter
dição de jazidaS que não estejam sendo explo
radas de acordo com _as normas vigentes. 

Art. 9f5: É- expressam-ente proibido reali
zar qualquer ativida:'de nas matas ciliares de 
fontes ou cursos de água. 

Art 97. Para evitar a propagação de in
cêndios, observar-se-ão, nas queimadas, as 
m-edidas preventivas necessárias. 

Art. 98. Fica proibido o uso de fogo nas 
florestas e demais formas de vegetação natu· 
ral situadas no Distrito Federal. 

Parágrafo único. Em caso de preparo de 
terreno para fins agropecuários, o fogo pode
rã, excepdonalmente, ser empregado como 
elemento da limpeza do solo, desde que seja 
fornecida ao interessado a competente Ucença 
para queimada, e mediante a observância das 
normas estabelecidas no regulamento desta 
lei. 

Art. 99. Todo e qualquer desmatamento 
só poderá ser feito_ mediante a_utorização ex
pressa do órgão florestal competente. 

Art. 100. A exploração de florestas no Dis
trito Federal far-se-á de é\I:Cordo com as nor~ 
mas estabelecidas no regulamento desta _lei, 

Art 101. A construção de .tJarragens ou 
a instalação de projetas de irrigação, que pos· 
sam influenciar na disponibilidade de água do 
subsolo ou propriedades adjacentes, depende 
de aprovação prévia da autoridade compe
tente. 
-~Art 102. É vedada a. criação ou manu

tenção, na zona urbana, de suínos e _outros 
animais que, pelas características biológicas 
da espécie, pelas condições de criação ou pela 
quantidade, possam causar incômodo aos Yi
zinhos, ou ao bem-estar público, a ser atestado 
por técnicos do Distrito Federal. 

§ 1? Os responsáveis pelas irregularida
des descritas neste artigo serão intimados a 
retirar os animal$, sOb pena de apreensão e 
recolhimento destes ao depósito do Distrito 
Federal, com posterior sacrifício ou leilão pú
blico. 

§ 2? As normas para a elaboração do lau
do técnico e do termo de intimação, bem c_o
mo o prazo de retirada dos anlmais, taxa de 
apreensão, diárias, condições de leilão e de
mais normas coristarão do regulamento. 

Art 1 03~ Não é permitida a alimentação 
de suínos e outros animais com restos de co
mida (lavagem), sem préVio cozimento, na for
ma estabelecida pelo serviço de assistência 
técnica . 

Art. 104. OS animais mortos devem ser 
enterrados de modo a preservar a sanidade 
ambiental, sendo os proprietários responsá
veis pelo recoLJ;Umento e dC::$tio9 destes <mi-
mais. ---

Parágrafo único. É proiblda a utilização de 
CQI_eções hídricas de uso coletivo para o de,s.. 
pejo de resíduos animais, lixo ou agrot6xicos. 
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Art 105. A água retirada das coleções hí
dricas para o uso em criatórios não dever re
tomar a estas, e não podem os anlmais ter· 
acesso direto às coleç:ões hídricas de uso cole
tive. 

Art 106. As fossas, cisternas e outras es
cavações que ofereçam perigo de acidente 
deverão ser claramente assinaladas e prote
gidas, sendo o proprietárto responsabilizado 
por acidentes decorrentes da não- observân-
cia deste artigo. · 

Parágrafo único. As escavações desativa
das deverão ser aterradas. 

Art. 107. o proprietário da área rurar é -
responsável pelo uso adequado dos pragui
cidas, de modo a evitar a ocorrência de aciden
tes e resíduos indesejáveis. 

Art. 108. Cada fesldênda deverá dispor 
de uma fossa seca para re_ceber lixo e'outros 
resíduos domésticos, não sendo permitido 
lançar detritos nas imediações. 

Art. 109. Toda p,ropriedade rural que utiii· 
zar defensivos agrícolas deverá ter uma fossa 
ou outro dispositivo devidamente identificado 
e protegido para depoSição de embalagens 
e..-esíduos tóxicos. 
'Art 110. O prOprietário qué nã6-partici· 

par de um programa oficial de Defesa Sani· 
tária será responsabilizado pelos dailos decor
rentes de sua omissáo. 

Parágrafo único. 'Se a autoridade entender 
neces_sârio, os animais excluídos do programa 
poderão ser apreendidos ou ter a sua vacina
ção efetuada compulsoriamente, às expensas 
do proprietário. 

CAPfrULOIIl 
Comérdo e Prestação de 

Serviços Ambulantes 

Art. 111. Consídera-se ambulante, para 
fins desta lei, aquele que, pessoalmente, por 
conta própria e ao seu risco, exerce atividade 
cornercial ou prestadora de serviços, sem es
tabelecimento fiXo, com instalação prec.iria e 
removível ao término de sua jornada diária 
de trabalho. 

· Pa1ágrafo únR:O. _O regu]arnento desta lei 
estabelecerá as normas relativas ao exercício 
das atMdades ambulantes. 

CAPÍTULO IV 
Comércio Provisório 

Art. 112. Considera-se comércio provisó
rio, para fins desta lei, aquele que é exercido 
por pessoas fiSicas ou jurídicas, em instala
ções provisórias de padrão elevado, removi
veis _ou não. 

Parágrafo único. Q_regu]amento desta lei 
estabelecerá as normas relativas ao funciona
mento de comércios provisórios. 

CAPÍTULO V 
Transporte Público 

Art. 113. Cabe ao-Governo do Distrito Fe
dera] normalizar e coordenar os serviços de 
bancas de jornais e revistas. 

Art. 114. As bancas de jornais e revistas 
somente poderão funcionar mediante permis· 

são concedida pelo Govemoc:l.o Distrito Fede
ral, na forma estabeledda em regulamento. 

Art. 115. Além da atividade fim, é facul
tada às bancas o comércio e a prestação de 
servfç:Os autorizados em regulamento. 

CAPÍTULO VI 
Bancas de Jamais e Revistas 

Art. 116. Cabe ao Governo do Distrito Fe
de~al discjplinar _e coordenar os serviços de 
transporte púbHco individual e coletivo no Dis
trito Federal. 

-Art. 117. O transporte público no Distrito 
Federal deverá operar dentro das normas de 
higiene, comodidade e segurança estabele
cidas em regulamento. 

CAPITULO VIl 
Publicidade 

Art. 118. O emprego de qualquer proces
so de publicidade nas vias e logradouros públi
cos ou em locais visíveis ou audíveis destes, 
somente será permitido após licenciado pelo 
Governo do Distrito Federa1, na forma estabe
lecida em regulamento e observadas, quando 
for o caso, as normas eleitorais. 

Art. 119. Não será permitida â colocação 
de anúncios, letreiros ou cartazes quando: 
I-sejam ofensivos à m6i'al e aOs bons cos

tumes; 
11- contenham grosseiras incorreç:ões de 

linguagem; 
'III-obstruam, interceptem ou reduzam o 

vão de janelas ou portas, bem como a visibili
dade nas vias de circulação de veículos. 

Parágrafo único. É vedada a fixação de 
faixas oU cartazeS em árvores, monunlentos 
e· obras de arte. 

Art. 120. Não será permitida a pintura, pi· 
chações ou grafites sobre qualquer elemento 
construído, vlsfvel das vias ou logradouros pó· 
blicos. 

Art. 121. Será permitida a colocação de 
anúncios em veículos. 

-Art. 122. Cabe ao anunciante zelar pelas 
condições çle segurança das placas de publid· 
dade, devendo o anúncio ser retirado em caso 
de notificação do Governo do Distrito Federal. 

Arl 123. A publicidade autorizada em ca· 
ráter precário e temporário deverá conter ex
préSso o prazo de validade. 

§ 19 Fmdo o prazo de validade, o interes
sado deverá retirar a publicidade afiXada. 

§ ~ Em caso de descumprirTiento do dis
posto no§ 1°, o Governo d6 Distrito Federal 
providenciará a retirada da publicidade venci· 
da, às expensas do anunciante, sem prejuízo 
da penalidade cabível. 

Art 124. Estão dispensàdos de licenda
mehlõ prévio, respeitadas as condições esta
belecidas no artigo 121, itens I, U e III: 

_ I-a publicidade prevista e aprovada nos 
prbjetos de_ arquitetura ou de instalação co· 
mercial; 

D-a sinalização de trânsito; 
DI- a 'sinalização de ruas e numeração de 

prédios; 
N-a sinalização de obras públicas; 

V- as placas indicativas de autores de pro
jetes e de responsáveis técnicos nas obras; 
e 

VI- a publiddade aftxada no mobiliário ur
bano existente para este fim. 

TÍTULO VI 
Infrações e Penalidades 

CAPÍTULO I 
Fiscalização 

Art. 125. A fisca1ização das normas de 
postura será exercida pelos órgãos do Distritd 
Federal, de acordo com suas competências 
e atribuições regimentais, estatutárias ou_dele
gadas. 

Art. 126. A fiscalização será feali.zada nos 
logradouros públicos, nas áreas particulares. 
nos estabelecimentos diversos ou em quais
quer locais em que se fiZer necessário, no âm
bito do Distrito Federal. 

Art 127. Os agentes da fiscalização de 
postura, no exercício de suas atividades, Pode
rão ingressar em quaisquer estabelecimentos 
em funcionamento, bem conlo em quaisquer 
locais, mesmo fora do horário de funciona
mento, sempre que se verificar riscos à segu
rança da população. 

Art. 128. Nos casos de resistência ou de 
desacato, no exercício de suas funções, os 
agentes da fiSCalização de postura comwtf
carão o fato às autoridades superiores, que 
requisitarão o apoio policial para o fiel cumpri
mento da fiscalização. 

Art. 129. -ADs agentes da fiscaJização de 
postura compete ainda: 
1-orientar as pessoas tisicas ou jurídicas 

no cumprimento das disposições desta lei e 
de seus regulamentos; 
II-cumprir e fazer cumprir as disposições 

desta lei e de seus re'gulamentos; 
III-lavrar notificações ou autos de infra

ções; 
N- interditar estabelecimentos ou locais, 

nas circunstâncias previstas em regulamentó; 
e 
V- apreender bens em situações que con

trariem as normas de postura. 
Art. 130. O proprietário de estabeleci

mento comercial, industrial, prestador de ser
Viço ou produtor, Ot,.l seus prepostos, têm o 
dever de prestar à fiscalização de postura a 
colaboração necessária ao seu bom_ desem
penho. 

CAPITULOU 
lnfrações 

Art. 131. Constitui infração às normas de 
postura qualquer açáo ou omissão, voluntária 
ou não, que importe na inObservância, por 
parte das pessoas fisicas ou jurídicas, dos dis
positivos desta lei ou de seus regulamentos. 

Art. · 132. Classificam-se as infrações de 
postura em: 

I -leves: aquelas que não ofereçam riscos 
ou danos maiores à saúde, à segurança. • 
tranqüilidade ou ao meio ambiente; 
n-graves: aquelas que ofereçam riscos ou 

prejuízos ponderáveis à saúde, à segurança, 
à tranqüilidade ou ao ~eio ambiente; e 
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lll- gravíssimas: aquelas em que se verifi
que alto grau de risco ou prejufzo à saúde, 
à segurança, à tranqüilidade ou ao meio am
btente. 

Art 133. São drcunStàilcias atenuantes 
da infração: 

1-a ação do infrator não ter sido funda
mental para a consecuçã~ do evento; 

II- a reparação espontânea dos efeitos da 
infração; 

lU-a condição primária do infrator. 
Art. 134. São circunstâncias agravantes 

da infração: - -

I-a obtenção de vantagens pecuniárias no 
cometimento de falta; 

II -a coação _a outrem na execução mate
rial da infração; _ 

DI- a gravidade da infração, tendo 'em vista 
os efetivos prejuízos causados à saúde, à segu
rança, à traÃqüilidade pública ou ao meio am
biente. 

Art. 135. A responsabilidade pela infração 
às normas de postura fo imputável a quem 
lhe der causa ou tenhá concorrido par.ã seu 
acontecimento. 

§ 1 ~ Considera-se causa a ação ou omis
são sem a qual a infração não teria ocorridç.. 

§ 29 Exclui a imputação de infração a cau
sa decorrente de_ força maior ou de caso for
tuito. 

Art. 136. As infrações_às normas de pos
tura serão formalmente caracterizadas ~ltema
tiva ou cumulativamente através dos seguintes 
procedimentos: r 

I- notificação; 
II-autuação. 
§ 1 ~ A notificação terá lugar nas infrações 

leves quando o infrator não for reincidente. 
§ 29 Na notificação Constarão, dentre ou· 

tros elementos, os dispositivos a serem satis
feitos e os prazos para regularização. 

§ 39 Mediante requerimento ao órgão 
competente, poderá ser dilatado o prazo forndo 
para cumprimento da notificação, não poden
do a prorrogação exceder ao período de tem
po anteriormente concedido. 

§ 49 A autuação terá lugar nas infrações 
graves e gravíssimas e, ainda, nas infrações 
leves quando o infrator for reincidente, deven
do o auto de infração conter, dentre outros, 
os seguintes elementos: 

I- nome do infrator; 
n- seu endereço ou domicílio; 
m-descrição sucinta da infração; 
IV-dispositivos legais ou regulamentares 

transgredidos; 
V- valor básico da multa, quando aplicá

vel; 
VI- prazo para pagamento ou interposição 

de recursos; 
VII -local, data e hora da lavratura do_auto; 
vm- assinatura do agente ou autoridade 

autuante; ";' 
IX- assinatura do autuado ou, na sua au

sência ou recusa, de suas testemunhas; e _ 
X- outros dados esclarecedores julgados 

necessários. 

§ 5 9 Os modelos de_ notificação e de auto 
de infração _serão defÕl.idos em regulamento. 

Art. 137. O auto de infração será lavrado 
na repartição competente ou no local da infra
ção; pélo aQenle de postura credenciado. 

ArL 138+ Os agerlteS :de p-ostura ficam 
responsáveis pelas declarações que fizerem 
nos autos de infração, sendo passíveis_de puni
ção, por falta grave, em casos de falsidade 
ou omissão dolosa. 

Art. 139. o infrator será ilõfifícado pã:ra 
ciência do auto de infração: 
I-pessoalmente ou pelo correio; 
11-por edital, quando se encontrar em lo

cal incerto ou não sabido. 
§ 1ç Se__o infrator for notificado pessoal

mente e recusar-se a dar ciência da autuação, 
deverá esta circunstância ser rriendonada pe
lo agente que efetuou a notificação. # 

§ 29 O edital referido no inciso 11 será pu
blicado uma única vez, na imprensa oficial, 
considerando-se efetivamente notificado o in
frato~ trinta dias após a publicação. 

Art. 140. Quando, após a lavratura do au
to de infração, subsistir ainda obrigação do 
infrator de atender a outras exigências, este 
será notificado na forma do artigo anterior, 
sendo-lhe ftxado o prazo para satisfação des
sas exigências. 

CAPITULO lU 
Penalidades 

Art 141. Osinfratoresdestaleioudesuas 
normas c:_omplementares sujeitam-se às se
guintes penalidades: 

l-multa; 
II- interdição total ou parcial; 
III-cancelarriento de licença ou da autori

zação de funcionamento; e 
N- apreensão: 
§ 19 As penalidades dos itens 1,11 e IV serão 

aplicadas por auto de infração. 
§ 29 Apenaliâcide do item m será aplicado 

J'or decisão administratiVa. 
§ 39 A interdição total ou pardal e a 

apreensão serão levadas a efeito sempre que 
se verificar risco iminente à segurança da coie
tividade ou ao património público. 

§ 49 Nas infrações gravíssimas ou graves, 
poderá a autoridade adrninistratíva cancelar 
a licença ou a autorizaÇão de ruricionamento 
do estabelecimento, em decisão devidamente 
fundamentada. 

Art._ 142. A continuidade na infração, 
após- aplicação da penalidade, implicará a im
posição de nova pena, decorrido o prazo para 
regularização. 

§ 19 Para corrigir os efeíios da infração 
a autoridade administrativa deverá notificar o 
infrator a regularizar a situação; 

§ 29 Em caso de não atendimento da no
tifiCaÇão referida no parágrafó anterior,- o po
der público Poderá providenciar diretamente 
a regularização, às expensas do infrator. 

§ 3~ Os créditoS resultantes dã eXecução 
das med_ícias_ mencionadas no § -29 serão co
brados na forma prevista no artigo 148, § 1°, 
desta lei. 

Art. 143. As multas de_correntes das infra
ções às normas de postura terão seu_ valor 

fucado em Unidades-Padrão do Distrito- Fede
ral ou seu equivalente. 

Art. 144. O anexo desta lei define a gravi
dade da infração a cada artigo infringido, de 
acordo com a classificação do art 130. 

Art. 145. As infrações, consoante o grau 
de gravidade_atribuído pelo regulamento nos 
termos do artigo antecedente, estarão sujettas 
às seguintes faixas de multa: 

I- infrações leves: entre 10% e 1 o6%- da 
Unidade-Padrão; 

li-infrações gfaves: entre 1 (uma) e 10 
(dez) Unidades-Padrão; e 

lll-infrações gravíssimas: entre 10 (dez) 
e 50 (cinqüenta) Unidades-Padrão. __ 

§ 1 o A graduação dentro de cada faixa se
rá fixada pelas autoridades administrativas, le
vando em conta as atenuantes ou agravantes 
do infrator, estabelecidas nos arts. 133 e 134. 

§ 2? Nos casos de reincidência ou de in
frações gravíssimas, dependendo da extensão 
do dano efetivamente causado e da capaci
dade económica do infrator, os Secretários 
de Estado poderão impor, em cada caso espe;.. 
cifico, uma multa adicional no valor de até 
100 (cem) "Unidades-Padrão. 

§ 39 O regulamento poderá instituir cau
sas de redução da multa em função da data 
de pagamento. ·· 

Art. 146. No caso de desrespeito ou desa
cato ao agente da fiscalização, quando no de
sempenho de suas funções, bem como na 
hipótese de embaraço a qualqu~r ato de fisca
lização das nonnas de postura, o infrator esta
rá sujeito à pena de multa, capitulada como 
infração grave. 

CAPITULO V 
Processo 

Art. 147, __ As infrações às normas de pos
tura serão apuradas em procedimento admi
nistrativo próprio, que se inicia com a lavratura 
do auto de infração. 

Art. 148. Autuado, o infrator terá 20 (vin
te) dias para pagar ou apresentar defesa ao 
auto de infração, contados de sua ciência ou 
notificação. ' · 

§ 1 ~ Se não houver pagamento ou apre
sentação de defesa, o valor da multa dos de
mais débitos decorrentes da aplicaç-ão desta 
lei será inscrito em Divida Ativa do Distrito · 
Federal, na forma da legislação pertinente. 

§ 29 Apresentada a defesa, o agente com
petente se pronunciará a respeito, no prazo 
de 10 (dez) dias, competindo o julgamento 
à autoridade credenciada, em 60- (sessenta) 
dias. . 

Art. 149. Os recursos em segunda instân
cia admini.&trativa serâo interpostos à Junta 
de Recursos Fiscais, e observarão o·rito_~ pra
zos estabel~idos na Lei n" 4.191, de 24 de 
dezembro de 1962- Parte Processual. 

Art 150. As autoridades autuarites deve
rão proceder a lavratura do auto no prazo de 
5 (cinco) anos, a partir da data da infração. 

Art. 151. _A ação para cobrança do crédito 
relativo às penalidades aplicadas prescreve em 
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cinco anos a contar da lavratura do Auto de 
Inrração. 

Parágrafo único. Não corre o prazo pres
Ciicional enquanto houver pendência de deci
são administrativa sobre impugnações e re
cursos apresentados pelo infrator. 

Art. 152. Os prazoS fmados nesta lei serão 
contínuos excluindo-se dá sua contagem o 
dia do inicio e incluindo-se o do vencimentO. 

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam 
e se fmdam em dia de expediente normal na 
repartição em que corra o proceSso.- · 

.TffULOVIf 
f?l~fX!.s(çõ~s FJnais 

Art. 153. O Governo -do DistritO Federal 
regulamentará a presente lei dentro de 180 
(cento e oitenta) dias a contar de sua publi-
cação. · ' ' · - · 

Art. 154.- -Esta lei entr~ em vig~r na d~ata 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em Contrário. -

Brasüia - DF, de . de 1989· 
168° da independência e.l0l9 da República.' 

ANEXO 

lnfraçõe::: Al'tigns 

Leves 

5Sl:. 6!1:; 72:; 7-o. parágráfo úniCo; 
13: 31, p.1rãgr::.fo Gnico; 33; 34; 
35; ae: 4t; 45: 51; s3, § zq: se~ 
57~ 58: 59: 65; 67; Ir: 75: 81: 
83; 85; 89: 103.~ 100; 100; 118; 
t 19; t19, pnrâgrafo 1jn !co; 122;_ 
123; 

Graves 

82; 9~. § Jl<; 92:. § 2~; 10; 11; 15; 
22; 23: ?.6; 30. pJ.rágrafo único; 
32; 33, p;'lrágrafo único; AO; <12; 
44· 46_• 52· 53' 55· Õl· '62· 6d· 
7ll~ ao: sa; sa: 91; 'sz: 9z: ·-p:ará: 
grafo único: !33; 93. r1arágraro úni
co; 96: 97; 98; 98. pãFfJgnlfo úilr
co; SS; 101; 102; 104~ IOL _ p:lrá
grato único; 105. 106~ 106, pará
grafo i,)nico; 107; 109~ 110~ 120; 

Gr~vissrmas 
20; 2<1; 28; 28, parágrafo 
29; 31; 32. § ,, . 

úniço; 

(À Comissão do Distrfto Federal) 

MENSAGEM N• 85, DE 1989 
(N• 075189-GAG, na origem) 

Brasília, 18 de setembro de 1989 
Excelentíssimo Senhõr Presidente do Sena

do Federal: 
Tenho a honra de encaminhar a essa insig

ne Casa l..egis1ativa o anexo de Projeto de Lei 
que dtspóe sobre a reestruturação da Cate
goria Fundon~l de Assistente Ju~ídlco, do 
Grupo Serviços Jurfdicos, do Plano de Classifi
cação de Cargos de que trata a Lei n? 5.920, 
de 19 de setembro de 1973, foca sua retribui
ção e dá outras providências. 

Os integrantes da Categoria Funclonru de 
Assistente Juridico já vêm desempenhando 
as atividades de assistência judiciária, em de
corrência do processo de extinção da Defen
soria Pública do Distrito Federa1 e dos Territó
rios, consubstanciada no Decreto-Lei n~ 2.267, 
de 13 de março de 1985, e já instalada em 
todas as circunscrição judiciárias do Distrito 
Federal. 

Assim, até que lei complementar, de inicia
tiva do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, venha a dispor sobre a organização 
da Defensoria Pública, do Distrito Federal e 
dos Territórios, em atendimento ao disposto 
no artigo 134, parágrafo único, da Constitui· 
ção Federal, mister se faz atribuir remunera-

çã-o condizente aos Assistentes Jurídicos, na 
forma constante do projeto de lei em foco. 

Acresça-se que não haverá reflexo signifi· 
cativo na despesa, posto que, não se descu
rando das dificuldades financeiras do Distrito 
Federal propõe--se a extinção das gratificações 
hoje pagas, e ser insignificante o número de 
servidores que integram a aludida categoria 
funcional. 

Perrrúto·me solidtar caráter de urgência na 
apreciação deste projeto de lei, de acordo com 
o artigo 49, da Resolução n? 157, dessa Cas_a 
Legislativa. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de alta estima e distinta conside
ração. - Joaquím Domingos Rorfz, Gover
nador do Distrito Federal. 

PROJETO l>E LEI DO DF 
N• 54, DE 1989 

Reestrutura a Categoria Fundona/ de 
Assü;tente Jurídico do Plano de Classffl
ctiÇãõ de cargos de que tr11ta a Lei n? 
5.920, de 1973, fixa a sua retribuição, e 
dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art- 1" A Categoria Funcional de Assisten

te Jurídico, do Grupo Serviços Jurídicos, do 
Plano de Cassificação de Cargos ae que trata 

a Lei n? 5.920; ae 19 de setembro· de 1973, 
a partir de.:J 9 de sete~bro de 1989, passa 
ser constituída de: 

Oasse Especial 
1• Classe 
2• Classe . _ _ 
Art. 29 À C::ategckla Funcional de Assísten

te Jurídico é atribuída a seguinte remunera
ção: 

Classe 

Especial 
1' 
2i 

Venchnento ou 
Salário 

4,676,73 
4.447,76 
4278,71 

Parágrafo único. É deVida aos integrantes 
l:(~s Cla_~§~ ,Especial, I~ e 2~ a Gratificação 
de Representação Mensal, nos percentuais de 
190%, 185% e 180_%, respectivamente. 

Art 39 Sãq_ eXtintas, para os integrantes 
da Categoria Funcional de Assistente Jurídico, 
todas as gratificações percebidas na data da 
publicação desta Lei. 

Art 4~ Compete à Catég.ária funcional de 
Assistente Jurídico a prestação de assistência 
jurídica integral e gratuita aos que compro-
vai-em insuficiência de rect,usos. __ _ 

Art. 5~ - A gratificação adicional por tempo 
de serviço a que fazem jus os integrantes da 
Categoria Funcional de Assistente Jurídico se
rá calculada na base de 5% (cinco por cento) 
por qüinqüênio de efetivo exercício, sobre o 
vencímento ou salário e à representação. 

Art 6g Os integrantes da Categoria Fun
cional de Assistente Jurídico passam a integrar 
o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. sob 
o regime da Lei n9 1.711. de 28 de outubro 
del952: -

Arl 79 Os atuais ocupantes da Categoria 
Funcional de Assistente Jurídlco serão apro
ve1tados na categoria de que trata esta lei, da 
segulnte forma: 

Situação atuaf 

Oasses C e 
Especial 
Classes A e B 

Situaçào nova 

1~ Cksse 
2•Ciasse 

ArL a~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 9? Regovam~se as disposições em 
contrário. 

Brasília, de de 1989; 1019 dà'R"e· 
pública e 309 de Brasma. 

(À Comissiio do Disúito Federal) 

O SR. PRESIEDENTE (Pompeu de Sou· 
sa) Do Expediente lido, constam os Projetes 
de Lei do DF n15 53 e 54, de 1989', que serão 
despachados à Comissão do Distrito Federal, 
onde poderão receber emendas pelo prazo 
de 5 dias. 

O Projeto de L.ei do DF n9 54, de 1989, 
foi encaminhado ao Senado nos termos do 
arl49 da Resolução n9157, de 1988, devendo 
ter tramitação urgente e parecer emitido no 
prazo máximo de 25 dias. 
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Sobre a mesa, projetas que vão ser lidos 
pelo Sr. 19-Secretário. - -

são lidos o seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 282, DE 1989 

Regulamenta o artigo 227. § 6~ da 
Constituição Federal, d;mdo nova reda
ção aos itens ] 9 do artigo 52 e 7~ do 
artigo 54 da Lei 6.015, de31 de dezembro 
de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 19 Os itens 1? do art. 52 e 7" do art. 

54 da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 52. São obrigados a fazer a de
claração de nascimento, sem quaisquer 
designações descriminat6das _relatiya.s .à 
filiação: 

1 ~) O pai, se _casado, ou os pais, se, 
declaradamente, em franca união estável 
e não casados entre si. 

Art. 54. ·····························----···--
79) os nomes e prenomes, naturali-

dade, a profissão dos pais, a idade da 
genitora, do registrando em anos com
pletos, na ocasião do parto, e o domicílio 
ou a residência do casal de genitores;" 

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

Art. 3~' Revogam-se as dlspoisições em 
contrário. 

Justl6cação 

A Nova Carta, inegavelmente um brilhante 
passo da sociedade brasileira, não só eclodiu 
para reparar lacunas, atualizando e_ ajustando 
instituições carentes ou imprestáveis, mas 
também para consagrar a legislação sólida, 
boa e servível já existente. 

É o caso do presente projeto de lei, que 
cuida de trasladar para a Lei nQ 6.015, de 31 
de dezembro de 1973,' mais conhecida como 
a Lei dos Registres Públicos e sem prejuízo 
para a família de direito, as luzes do § 6~ do 
artigo 227 da Constituição Federal promul
gada em 5 de outubro último. 

Destarte, competindo ao Estado a proteção 
da famí1ia, não importando se de jure ou de 
facti, façam-se, com as observâncias de estilo, 
as adaptações sugeridas no presente projeto, 
dando-se nova redação aos itens J9 do artigo 
52 e 79 do artigo 54 da aludida Lei n~' 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, a fim de facnitar, 
sem nenhwna designação descriminatória re
lativa à filiação, o registro civil de nascimento 
dos filhos havidos fora do matrimónio. 

Por ser da mais lídima justiça, espera-se 
aprovação unânime deste dispositivo pelo 
Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
-Senador Márcio Lacerda. 

~LEGISLAÇÃO OTAI)_A 

CONSmUIÇÃO"DA 
REPÚBUÇA .F:EDERA Th'A DO BRASIL 

A;t''2'~7·:· .. ·~·d;~~;d~f~;ili~:·d~·;;·~i~d".;d~ 
e do Estado assegurar à criança e ao adoles
cente, com absoluta prioridade, o direito à vi
da, à saúde à alimentação,- à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à digni
dade, ao respeito, à ~berdade e à convivência 
familiar e- Comunitária, além de ·colbcá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discrimi
nação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

§ 19 _O_ Estado promoverá programas de 
assistência integral à saúde da criança e do 
adolescente, admitida a participação de enti
_dades não governamentais, e obedecendo os 

_seguintes_ preceitos: 

1-aplicação de percentual dos recursos 
públicos destinados à saúde na assistência 
matemo-infantil; 

11- criação- de programas de prevenção e 
-atendimento especializado para os portadores 
de deficiência física, sens_orial ou mental, bem 
como de integração social do adolescente 
portador de deficiência, mediante o treina
mento para o trabalho e a convivência, e a 
facilitação do ac_essõ aOs bens e serviços _cole
tivos, com a eliminação de preconceitos e obs
táculQS fl_rquitetônicos. _ 

§ 29 A lei disporá sobre normas de cons
trução dos logradouros e dos edifícios de uso 
públlco e de fabricação de veículos de trans
porte coletivo, a fim de garantir acesso ade
quado às pess_oas pmtadoras de deficiência. 

§ 3? O direto a proteção especial abran
gerá os seguintes aspectos: 

1- idade mínima de quatorze anos para ad
missão ao trabalho, observado o disposto no 
art. 7•, XXXIII; 

Jl- garantia de clireitos previdenciários e 
trabalhistas; 

lU-garantia de acesso do trabalhador ado
Jecente à escola; 

IV-:- garantia de pleno e formal conheci
mento_da atribuição de ato infracional, igual
dade na relação processual e defesa técnica 
por profissional habilitado, segundo dispuser 
a legislação tutelar específica; 
V- obediência aos princípios de brevidade, 

·excepcionalidade, e respeito à condição pecu
üar de pessoa em desenvolvimento, quando 
da aplicação de qualquer medida privativa da 
liberdade; 

VI- estímulo do Poder Público, através de 
assistência jurídica, incentivos fiscais e subsí
dios, nos term-os da lei, ao acolhimento, sob 
a forma de guarda, de criança ou adolescente 
órfão ou abandonado; 

VII- rprogramas de prevenção e atendi
mento especiaçlizado à criança e ao adoles
cente dependente de entorpecentes e drogas 
afins. 

§ 49 A lei punirá severamente o abuso, 
a violência e a exploração sexual da criança 
e do adolescente. 

§ 59 A adoção será assistida pelo Poder 
Público, na forma da lei, que estabelecerá ca
sos e condições de sua efetivação por parte 
de estrangeiros. 

.§ 69 Os filhos, havidos ou não da relação 
do casamento, ou por adoção, terão os mes
mos direitos e qualifiCações, proibídãs quais
quer designações discriminatórias relativas à 
filiação. 

§ 7Q No atendiemnto dos direitos da 
criança e do adolescente levar-se-á em consi
deração o disposto no,art. 204. 

LEI N• 6~015, DE3T DE 
DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sabre os registras públicos e 
dá outras providências. 

Art. 52. São obrigadoS a fàzer a declara
ção de nascimento: _-

1•) o pai; 
29) em falta ou Unpedimenro do pai, a mãe, 

sendo neste caso o prazo para a declaração 
prorrogado por quarenta e cinco dias: 

3~) no impedimento de ambos, o parente 
mais próxímo, sendo maior e achando-se pre
sente; 

49) em falta ou impedimento do parente 
·referido no número anterior, os administra
dores de hospitais ou os médicos e parteiras, 
que tiverem assitido o parto; 

- -Art 54. O assento do nascimento deverá 
conter: 

1 ~) o dia, mês, ano e lugar do nascimento 
-e a hora certa, sendo possível determiná-la, 
ou aproximada; 

29) o sexo-do registrando: 
39) o fato_ de ser gêmeo, quando assim tiver 

acontecido; 
49) o nome e o prenome, que forem postos 

à criança; 
59) a declaração de que nasceu morta, ou 

morreu no ato ou logo depois do parto; 
6~) a ordem de filiação de outros irmãos 

do mesmo prenome que existirem ou tiverem 
existido; 

7'?) os nomes e prenomes, a naturalidade, 
a profissão dos pais, o lugar e cartóiio onde 
se casaram, a idade da genitora, do registran
do em anos completos, na ocasião do parto, 
e o domicílio ou a residência do casal; 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- Competência terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 283, DE 1989 

De_c!ara a Ooresta amazónica monu
mento natural 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' Fica a floresta amazónica decla

rada monumento natural e reserva de regiões 
virgens, n_os termos da legislação vigente. 
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Parágrafo únicO. -Pafa àPii"caÇão da pre~ 
sente lei, ficarri reservadOs dois terços da área 
total da floresta. 

Art. 2o O Poder Executivo re9uiãmentará 
esta lei no prazo de 180_ (cento e oitenta) dias 
de sua publicação. 

Art. 3o Esta lei entra em vigor ·na data de 
sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se· as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O planejamento para um desenvolvimento 
autêntico e eficaz não pode ser omisso quanto 
à responsabilidade de atribuir justa importân
cia à conservação da natureza. O Brasil é um 
país consciente desta responsabilidade, o que 
se evidencia pela legislação já existente. 

À medida que o tempo passa e envolvem 
situações e conhecimentos, cumpre-nos 
completar e ampliar a legislação, à luz de no
vos fatos e necessidades, numa atitude coe~ 
rente com as nossas obrigações para com 
os interesses mêliores do Pais e o destino do 
povo brasileiro. 

2. A valorização da região amazônfca pre~ 
cisa ser feita, mas não ao custo de sua devasta~ 
çáo; e é isso que estamos assintindo: ações 
inadequadas e mesmo clandestinas destroem 
a floresta sem levar em conta os danos que 
resultarão para a própria floresta, para o solo, 
a fauna e o equilíbrio ecológico e biológico. 

A conquista da Amazônia tenderá a se acele
rar e se expandir. À medida em que assistimos 
a este processo_s_em t.uila palavra ou uma 
medida de alerta em face dos riscos a que 
a região está cada vez mais exposta, estamos 
participando da sua destruição, por omissão. 

3. Urge, pois, assumirmos iniciativas, no 
S«!tltido de preservar a floresta ama2ônica, em 
beneficio das gerações atuais e futuras. Para 
colimar tal objetivo, é oportuno e inadiável que 
a floresta amazónica seja reconhecida como 
monumento natural e dois terços de sua área 
declarados reserva de regiões virgens, o que 
nada prejudicará as atiVidades de investiga~ 
ções científicas e tecnológicas que assegurem 
o racional desenvolvimento da região, estas 
sim, fundamentais e indispensáveis. 

Pelas razões expostas, trazemos à conside
ração dos nossos colegas o presente projeto, 
que transformado em lei, será intrumento va~ 
1ioso para a proteção de uma área tão vasta 
e tão importante para o País em qualquer épo
ca. Convicto de_ que comungamos todos os 
mesmos·anseio_s e preocupações, esperamos 
que o projeto receba a melhor acolhida e pos~ 
sarnas por meio dele_ lutar juntos pelos mes
mos propósitos, que nos recomendarão ao 
julgamento das gerações vindouras, de nos~ 
sos contemporâneos e de nossa própria cons-
ciência cívida. 

Sala das Sessões; 19 de setembro de 1989. 
-Senador João Menezes. 

(À Comissão de Assuntos SociiJis -
decisão- terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 284, DE 1989 

Regulamenta o inciso III do art- 221 
da Constituição Federal, que &spõe so
bre _a regionalização da programação jor
na/fstfca, cultural e artistíca de rádio e 7Y. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As emissoras de rádio e lV ficam 

obrigadas a exibir em sua programação diária 
35%_ (trinta e cinco por cento) de programas 
jornalísticos, culturais e artísticos integra1men~ 
te produzidos no locaJ da sua sede. 

- Parágrafo único. Dos 35% (trinta e cinco 
por cento) da programação local, 20% (vinte 
por cento} serão destinados a programas jor
nalísticO$. e 15% (quinze por cento) a progra~ 
mas culturais e artísticos. 

Art. 29 São considerados, para os fins 
desta lei, jornalísticos os programas de deba
tes, entrevistas_, reportagens, mesas~redondas 
e exibição de telejornais. 

Art. 3o São considerados, para os efeitos 
desta lei, culturais e artísticos os programas 
de auditório, shows musicais, novelas, telegra~ 
maturgii:l e seriados. 

Art. 4« O não cumprimento dos percen~ 
tuais focados nesta lei por parte das emissoras 
implicará na aplicação das seguintes penali~ 
dades: 
I-advertência do Departamento de Tele

comunicações; 
-II- suspensão por 30 dias pelo Departa~ 

mento Nacional de Telecomunicações, em 
caso de reincidência; 

III- cancelamento da concessão, no caso 
de nova reincidência. 

Parágrafo único. O cancelamento da con~ 
cessão se dará através de ação judicial pro
pos_t_a_pelo Departamento Nacional de T eleco~ 
munk:ações. transitada em julgado. 

Art. s~ As emissoras de rádio e 1V terão 
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 
da publicação desta lei, para adaptar as suas 
programações aos percentuais aqui estabe
lecidos. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. ~ 5_ão revogadas as d!sposições em 
contrário. 

,Justifiç_õ!Jção 

Este projeto_ de lei que reSulamenta o dis-
posto no inciso III do artigo 221 da Consti~ 
tuição Federal, objetiva o fortalecimento_ da 
cultura regional e a ampliação do mercado 
de_ trabalho para os profissionais das áreas 
jornalística, cultural e artística. 

Definindo os percentuais mínimos dos di~ 
versos programas de produção e c~ráter re
gionais, o projeto define ainda quais são esses 
programas, como devem ser elaborados e 
quais as penalidades para as emissoras de 
rádio e televisão _que descumprirem a lei. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
-Senador Iram Sar<Jiva. 

(À Comissão_ de Educllção - decisão 
terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 285, DE 1989 

Def"me Os- atas de improbidade admi~ 
nistrativa de que trata o § 49 do art. 37 
da COhSiíiúíçào Federal e dá outras pro
vidências. 

(Da Comís_são Diretora) 

O CongresSO Naci611ãJ decreta: 

Art 1 ~ Os a tos de improbidade- praticados 
contra a administração direta, indireta ou fun· 
dacional, de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrtito Federei!, dos Munid~ 
pios e dos Territórios, por seUS ·agentes, ·serão 
punidos na forma desta lei. 

Art. 29 São atos de improbidade adminis
trativa: 

1- infringir norma constitucional; burlar 
concurso público; valer-se da função ou cargo 
público para auferir proveito pessoal ou con
cedê~lo_ irregularmente a outrem, ou erp detri~ 
mento da dignidade da função; praticar des
lealdade para com as instituições públicas, 
omjtir~se injustificadamente do dever de offCio; 
declarar inverdade ou omitir condição para 
auferir beneficio ou propiciá-lo a outrem; 

Pena - Suspensão dos direitoS políticos 
por 10 (dez) anos ou perda da função pública. 

J[- Praticar efetivo dano aos cofres públi· 
cos; concussão; corrupção passiva; p~culato. 

Pena - Suspensão dos direitos políticos 
por 10 (dez) anos, perda da função pública 
ou indisponibilidade dos bens e ressarcimento 
ao erário. --

§ 1 ç Para os efeitos desta lei, agente da 
_administração ê todo aquele que ocupa cargo, 
empregou ou função pública de qualquer na
tureza. 

§ 2~ Aplica~se o disposto neste artigo, no 
que couber, ao concessionário, permissioná~ 
rio, autor[zatéirio ou terceiro, de má-fé, benefi~ 
ciário direto ou indireto de ato de improbidade. 

§ 3? As penas previstas no item 11 deste 
artigo podem ser aplicadas cumulativamente, 
quando for o caso, observados a natureza do 
dano, sua extensão, a possibílidade de repara~ 
ção e o prejuízo à dignidade do cargo ou à 
função pública. 

Art. 39 Os atas de improbidade de que 
trata esta Lei constituem crimes de responsa~ 
bilidade quando praticados pelo Presidente ou 
Vice-Presidente da República, membros do 
Congresso Nacional, fv\inistros de Estado, Mi~ 
nistros dos Tribunais Superiores, Advogado~ 
Geral da União, Procurador-Geral da Repú
blica, Ministro do Tribunal de Contas da União, 
ou por chefes de missão diplomática. 

Parãgrafo único. Na hipótese deste artigo, 
aplicar-se~á o disposto no art 52, itens I e 
Jl, e no art. 102, item I, letra c, da Constituição 
Federal. 

Art. 4" A representação por ato de lmpro~ 
bidade, formulada contra agentes da adminis
tração pública, exceto os referidos n9 art. 3? 
desta lei, far~se-á por qualquer cidadão, à auto
ridade_policial, até no máximo_L(um) ano 
da daia da ocorrência _do fato ou, no mesmo 
prazo, pelo Ministério Público. 
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§ 19 A representação conterá a qualifica
ção pessoal e a firma rec.onhedda do denun
ciante, as provas que pretende produzir e rol 
de, no máximo, 6 (seis) testemunhas. 

§ 29 A critério da autoridade judicial, po
derão ser ouvidas outras testemunhas, não 
integrantes do rol. 

Art 5o Responderá crimina1mente o autor 
de denunciação caluniosa de ato de impro
bidade administrátiva. -

Pena - Detenção de 6 (seis) a 1 O (dez) 
meses e multa de 20 (vinte)_ a-30 (tiinta) vezes 
o maior sa1ârio mínimo vfQente no" País. 

Art 6" A autoridade judicial rejeitará a de
núncia, em despacho fundamentado, se esta 
não contiver as formalidades estabelecidas no 
art. 49,capute § 19, desta lei, ou se convenddo, 
pela resposta do acusado, da inexistência do 
crime ou da improcedência da ação. 

Art. 7o Ficam sujeitos a se(Jüestro os bens 
de agente da admintstração indiciado por cri
me de que resulte prejuízo para a fazenda pú
blica, como forma de re_s_sarçirn_ento ao erário. 

Art. 8? O seqüestro é decretado pela auto
ridade judicial sem audiência do acusado, de 
ofício ou a requerimento do Ministério Público, 
com base em repres_entação da autoridade 
incumbida do inquérito administrativo ou do 
inquérito policial. 

Parágrafo único. Para a decretação do se
qüestro é imprescindível a fundamentação, 
pela autoridade judicial, dos indícios da res
ponsabilidade do agente. 

Art gc O se_qüestro só pode ser embar
gado por terceiros. 

Art. 1 O. O seqüestro pode recair sobre to
dos os bens do indiciado, ainda que em poder 
de terceiros, ou transferidos após a prática 
do crime. 

Art. 11. O seqüestro de bens m6vets im
plicará a nomeação, pela autoridade judicial, 
de depositário compromissado. 

Art. 12. Recaindo o seqUestro sobre bens 
imóveis: 
I-O juiz determinará, ex officio, a averba

ção do bem seqüestrado no registro de imó
veis. 

D-O Ministério Público promoverá a hipo
teca legal em favor da fazenda pública. 

Art. 13. Transcorrido_s_ 12 (doze) meses, 
desde a denúncia, sem julgamento do proces
so, cessará a indisponibi1fdade dos bens. 

Art. 14. Prescrevem em 12 (doze) anos, 
contados do recebimento da denúncia, as pe
nas de suspensão dos direitos polftfcos e_de 
perda da função pública, de que tratam os 
incisos I e 11 do art. 29 desta lei. 

Art. 15. A perda da função pública só 
ocorrerá após o trânsito em julgado da senten
ça condenatória. 

Art. 16. Cessa o seqüestro, ou a hipoteca: 

1-Se a ação penal não é iniciada em 90 
(noventa) dias, a contar da data de apresen
tação da denúncia. 

ll -Se, por sentença transitada em julgado, 
é extinta a ação ou absolvido o réu. 

Parágrafo único. A cessação do seqüestro 
ou da hipoteca, não exclui a incorporação, 

à fazenda Pública, doS bens ilegalmente adqui
ridos. 

Art. 17. _ Transitada em julgado, a senten
ça condenatória importa a perda, em favor 
da fazenda pública, do bem considerado pro
duto do crime, ressalvados os direitos de ter
ceiro de boa-fé. 

Art. 18. A fazenda pública promoverá as 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1' 286, DE 1989 

Altera e acrescenta disposições à Lei 
no 6.815, alterada pela Lei n9 6.964, que 
define CI sltuaçã6jurídica do esttiirfffeiro 
no Brasil e dá outras providências. 

(Da Comissão Diretora.) 

O Congresso Nacional decreta: ações necessárias à complenlentaçáo do res- __ _ 
Art. I• Oart.112daLein'6.815,de1980, 

alterada pela Lei n~ 6.964, de 1981, passa a 
vigorar com a seg~i.n~e. redação: 

sardinento do erário, quando for o caso. 
Art. 19. Caberá ãção regressiva contra 

agérite da administraçãO, InCluSive os referidos 
no§ 2\1 dO~ari. 2o desta lei, nos cãSos de culpa 
ou dolo de que decorra prejuízo a terceiro 
de boa-fé. 

Arl 20 .. --Ao denunciado, desde a fase de 
inquérito, assegufar-se-á ampla defesa. 

Art. 21. O disposto nesta lei não exime 
o agente da responsabilidade civil e penal, apli
cando-se-lhe as respectivas sanções, cumula
tivamente, quando cabíveis. 

Art 22. Para os efeitos desta lei, são cc
autores o responsável Por ordem manifesta
mente ilegal e o agente da administração que 
a cumpre. 

Art 23. Esta lei entra em viSor na data 
de sua publicação. 

Art. 24. Revogam-se as disposições em 
_contrário.~= 

Justificação 

Este projeto de lei define os atas de impro
bidade administrativa, agruoando-os em duas 
modalidades, a saber, a que se consubstancia 
numa atitude insidiosa e, além disso, preme
ditada, conferindo descrédito à administração 
pública e ignomínia à funçâ"o exercida pelo 
infrator, e outra, de conotação patrimonial, 
quando se preconiza à punição por prática 
de corrupção passiva, concussão, peculato e 
demais formas de lesão aos cofres públicos. 

Limitado à missão de definir os ates de_ im
probidade e respectivas penas cominadas, o 
projeto restringe-se a prever a suspensão dos 
direitos políticos, perda da função pública, in
disponibilidade de bens e ressarcimento ao 
erário público. 

Estabelece, no entanto, como forma asse
curatória de ressarcimento ao erário, o se
qüestro de bens, medida consentânea com 
a celeridade exigida, porquanto adotável antes 
mesmo da formalização de denúncia, de for
ma cautelar, face a indícios apontados no in
quérito administrativo, ou- pela autoridade po~ 
lidai. 

Ademais, amplia-se o universo das pessoas 
cujos atos se sujeitam a punição ou reparação 
pecuniária, esfabelecendo-se, para isso, o cri
tério d_e_ocupação de cargo, emprego ou fun
ção pública, de qualquer natureza, ainda que 
prepoS!:Os da administração, como permissio
nários, concessionários ou autorizatários de 
serviços públicos. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989; 
- Nelson Carneiro - Pompeu de Sousa -
Nabor Júnior- Antônio Luiz Maya. 

(A -comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

"Art. 112. . ............................................... .. 

§ 19 Aos órigii1âtios dos paíseS de lín· 
gua portuguesa, exigir-se-á apenas resi
dência por um ano ininterrupto e idonei· 
dade moral nos termos do item VIl deste 
artigo. 

§ 29 Aos estrangeiros de qualquer na
cionalidade, residentes no Brasil há mais 
de trinta anos ininterruptas exigir-se-á, 

-com o ·requerimento de naturalização, 
apenas prova de que não sofreu conde
nação penal. 

§ 3ç Não se exigirá a prova de boa 
saúde a nenhum estrangeiro que residir 
no País há mais de dois anos. 

§ 49 Verificada, a qualquer tempo, a 
falsidade ideológica ou material de qual
quer dos requisitos exigidos neste artigo 
ou nos arts. 113 e 114 desta lei, será 
declarado nulo o ato de naturalização 
sem prejuízo da açã:o penal cabível pela 
infração cometida ---§ 5o A declaração de nulidade a que 
se refere o parágrafo anterior processar
se-á -administrativamente, no Ministério 
de Justiça, de ofício oU mediante repre
sentação fundamentada, concedido ao 
nab:J-r;:~.lizadot p_ara defesã, o prazo de quin
ze dias, contados da notificação."_ 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3\1 Revogam-se as disposiÇões em 
contrário. 

Justificã.ção 
O presente projeto de lei tem por objetivo 

regulamentar o art. 12, item I~ letra a da Cons
tituição Federal. 

A Lei n~ 6.815, de 1980, a que o projeto 
em questão visa alterar, e que já foi aperfei
çoado, pela Lei n9 6.964, de 1981, tra_ta__justa
mente do assunto preceituado no art. 12 da 
Carta Magna. Portanto, faz-se apenas neces
sário alterar a referida lei para que esta se 
adeqi1e às modificações introduzidas pela 
Constituição de 1988, com relação a natura
lização. 

- Ante o exposto, esperamos de noss-os ilus
tres pares a aprovaçãO da medida. 

Sala das Sessõe_s.. 19 de setembro de 1989. 
- Nelson Cameird _.;;.._ Pompeu de Sousa -
Nm,or Júnior -Antônio Luiz Maya. 
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LEG!SIAÇÃO OTADA 

LEI N• 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980 

Define a situação jurfdica do estran
geiro no Brasil, cria o ConSêlho _Nacional 
de !migraç~o. e dá outras providências .. 

Art. 112. O Prazo _de residência frxado no 
art. 111, item m, poderá ser reduzido se o natu
ralizado preencher _quaisquer das seguintes 
condições: 

I- ter filho ou cônjuge brasileiro; 
II- ser filho de brasileiro; 
DI- haver prestado ou poder prestar servi

ços relevantes ao Brasil, a juízo do Ministro 
da Justiça; 

IV- recomendar-se por sua capacitlade 
profissional, científica oU artística; ou 

V- ser proprietário, ho Brasil, de bem imó
vel, cujo vaJor seja igual, pelo menos, a 1.000 
(mil) vezes o Maior Valor de Referência; ou 
ser industrial que disponha de fundos de igual 
valor; ou possuir cota ou ações integra1U:adas 
de montante, no mínimo, idêntico, em socie
dade comercial ou civil, destinada, principal 
e permanentemente, à exploração de atividade 
industrial ou agrícola. 

Parágrafo único. A residência será, no mí
nimo, de 1 (um) ano, nos casos dos itens 
I a UI; de 2 (dois) anos, no do item IV; e de 
3 (três) anos, no do item V. 

Art. 113. Dispensar-se-á-o requesito da 
(esidência, exigindo-se apenas a estada no 
Brasi1 por 30 (trinta) dias, quandO se tratar: 
I-de cônjuge estrangeiro casado há mais 

de 5 (cinco) anos com diplomata brasileiro 
em atividade, ou 

II-de estrangeiro que, empregado com 
Missão Diplomática ou em Repartição Con
sular do Brasil, contar mais de 10 (dez) anos 
de seMços ininterruptas. 

Art. 114. O estr"ariQeiio que pretender a 
naturalização deverá requerê-la ao Ministro da 
Justiça, dedarando: nome por extenso, natu
ralidade, nacionalidade, filiação, sexo, estado 
civi1, dia, mês e ano de nascimento, profiSSão, 
lugares onde haja resldido anteriormente no 
Brasil e no exterior, se satisfaz ao requisito 
a que alude o art. 111, item VIl e se deseja 
ou não tradlllir ou adaptar o seu nome à língua 
portuguesa. 

Parágrafo único. Qualquer mudança de 
nome ou de prenome, posteriormente_ à natu
ralização, só por exceção e motivadamente 
será permitida, mediante autorização-do Minis
tro da Justiça. 
.......................................... - ... ---· 
LEI N• 6.964, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1981 

Altera disposições da Lei n"' 6.815, de 
19deagostode 1980, qUe defineaSiiua
ção jurídica do estrangeiro no Bré!JSff, cria _ 
o Conselho Nacional de Imigração, e dá 
outras providências. 

·····rA-c~-;;,J;;;;;·d~-·G;;;Ht~,~go, Justíç~" 
e Gdadania.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 287, DE 1989 

Disp6e sobre_ q magistério superior em 
estabelecimento pn"vado. 

6 cOngtesso Nacional decretã: 
Art. 1 ~ O exercício da profissão de profes

sor de ensino superior em estabelecimento 
_ priVado fica disciplinado por_ esta lei. 

Art. 2~ São atribuições do professor de 
ensino superior: 
·-· 1- a pesquisa e o ensino que tenham por 
objetivo _a produção, ampliação ou transmis
~o do saber; 

J(- os cursos e serviços especiais, que es
tendam à comunidade as atividades de ensino 
e os resultados da pesquisa; 

III-a direção ou assessoramEmto exercido 
ria própria ínstituição, ou em órQão de caráter 
público. 

Art. 3<' As atfvidades de magistério supe
rior compreendem: 
1-as relacionadas com a elaboração e 

transmissão de conhecimento; 
a) aulas, conferências, seminários e outras 

formas de exposição e debate; 
b) trabalhos práticos de_ iniciação e treina~ 

mento; 
c) seleção de docentes, pesquisadores e 

alunos, bem como avaliação do aproveita
mento; 

d) pesquisa em geral, desenvolvida em ins
titutções de ensino superior; 

e) elaboração de trabalhos técnica-cientí-
ficos; -

f) participação em con-gressos e reuniões 
de caráter científico, _cultural e artístico; 

g) programas de cooperação e outras for
mas de intercâmbio. 

Art. 47 Serão considerados, em carater 
preferencial, para o ingresso e promoção na 
carreira do magistério superior, os títutos uní
versitárlõs, o teor científico dos trabalhos dos 
Cail.didatos e a prática docente. 

Art. 59 O regime de trabalho dos profes
sores de ensino superior abrangerá três moda
lidades: 

a)- dedicaçaÕ exclusiva; 
Fi) -tempo contínuo; 
c) regência de turma-disciplina. 
§ 1 o Será considerado professor de dedi

cação exclusiva aquele que, nos termos do 
_s_c~y__çp_ntrã.to de- trabalho, tiver 40 (quarenta) 
horas semanais de atividades. 

§ 2? Será considerado professor de tem· 
po continuo aquele que, nos termos do seu 
contrato de trabalho, tiver, pelo menos, 20 
(vinte) horas semanais de atividades, incluindo 
a ·regênda de turmas e as atividades enume
ra :las no_art. 3ç 

§ 39 Será considerado-professor -~eQ~~te 
de turma-disciplina aquele que, nos termos 
do seu contrato de trabalho, se responsabilizar 
exclusivamente pela regência de tunnas ou 
orientação individual d.e eStudos. 

Art. 69 O regime de dedicação exclusiva 
implicará o recebimento mensal de gratifica
-ção mínima equivalente a 40% (quarenta por 
cento) do salário. 

Art. 7" O regirhe de tempo contínuo in
cluirá, no mâximo 50 (cinqUenta por cento) 
elo tempo de dedicação à regência de turma
disciplina ou orientação individual de estudos. 

Art. 89 O 1egimé de regência de turma
disciplina terá o mínimo de 30% (trinta por 
cento) de respectiva carga horária dedicada 
à preparação e avaliação de trabalhos didá
ticos. 

Art. 9? O salário-mínimo profissional será 
equivalente a _8 (oito) salários mínimos regio
nais para o professor de tempo contínuo com 
40 (quarenta) horas de didicação semanal. 

Parágrafo único. O salário mínimo por ho
ra-aula será equivalente a 1/140 (um cento 
e quarenta avos) do .salário estabelecido neste 
artigo. 

Art. 10. O salário mensal dos professores 
regentes de turma-disciplina será calculado 
na base de 4,5 (quatro e meio) semanas na 
proporção de l/6 (um sexto) do salário-aula, 
desde que satisfeitas as demais condições da 
Lei n9 605, de 5 de janeiro de_ 1949. 

Art 11. Os professores de tempo conti
nuo que tiverem atividades à noite farão jus 
a um adicional de 25% (vinte e cinco pon::en
to) sobre o salário correspondente ao tempo 
de trabaJho que ultrapassar às 19 (dezenove) 
horas. 

Art. 12. O- salário Por hora-aUJa corres
ponderá a 50 minutos diurnos· e 40 minutos 
notumos, estes entendidOs como Correspon
dentes ao turno da noite, considerado como 
tal o peiiodo que ultrapassar àS i 9 (dezeriove) 
horas. 

Parágrafo único. A exte_nsão _do tempo de 
aula notuma implicará o pagamento adicíonal 
de25% (vinte e cinco porcento) sobre a hora· 

.aula prorrogada. 
Art. 13. O professor regente de turma

disciplina receberá pagamento de uma hora· 
aula para cada hora-aula vaga incluída no ho· 
rário letivo; 

Art. 14. Constará da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social: 

1-do professor contratado em regime de 
dedicação exclusiva e:. de tempo continuo, a 
remuneração mensal; 
II-do professor contratado em regime ·de 

regência de turma-disciplina, o valor do salâ· 
rio-aula. 

Art. 15. A irredutibilidade de remunera~ 
ção e da carga horária contratual será obser~ 
vada, no interesse do professor. 

Art. 16. Quando a instituição de -ei-tsino 
superior não quiser manter o contratO de tra
balho do professor a partir do inicio do semes· 
tre letivo seguinte, deverá notificá-lo até o 7()1 
(~eptuagés[mo) dia do semestre letivoem cur
so. 

§ 19 A infração do disposto neste artigo 
sujeitará o empregador ao pagamento de mui· 
ta ao professor, correspondente à média dos 
dois últimos salários, sem prejufzo dos direitos 
assegurados na Consolidação das Leis do Tra· 
balho e legislação complementar. 

§ 2° Fica assegurado ao professor demi
tido sem justa causa, no decorrer do semestre 
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Jetivo, a percepção dos salários até o último 
mês do período, pagas de uma só vez. 

Art 17. É nula a contratação de professor 
por prazo determinado, salvo os casos previsto 
em lei. 

Art. 18. A retribuição do professor visitan
te será fixada, em cada caso, pela instituiçao, 
conforme a qualificação respectiva e de acor
do com as condições do mercado de trabalho, 
observando o disposto nesta lei. 

Art. 19. Além dos casos previstos _em lei, 
o professor a que se refere esta lei poderá 
afastar-se de suas funções para: 

1-aperfeiçoar-se em instituições nacionais 
ou estrangeiras; 

II- prestar colaboraç!o temporária a ou
tras instituições de ensinq superior ou de pes
quisa, incluindo o ano sabático; 

III- participar de congresso ou reunião 
cientifica, cultural ou artfstica. que tenha rela-
ção com sua atividade. _ 

Parágrafo único. · 'Após cada perlodo conti
nuo ou inte~itente de seis anos de_ trabalho 
na mesma instituição de ensino superior, o 
docente terá direito ao ano sabático. --

Art. 20. As Delegacia$ Regionais do Mi
nistério de Educação -fiscalizarão o curripri
mento das normas relativas ao exercício da 
profiSsão de professor de ensino superior em 
estabelecimento privado. 

Art. 21. O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 90 (noventa) dias con
tado de sua publicação. 

Art. 22. Caberá ao Conselho Federal de 
Educação, considerando as pecu1iaridades re
gionais, estabelecer: 

1-exigências de carreira e acesso; 
n-a competência dos órgãos colegiados 

na administração universitária, inclusive na 
contratação e demissão de professores e na 
aprovação de_ planos e programas de ensino 
e pesquisa; 

DI- limite mínimo de professores com de
dicação exclusiva, corno condição para fun
cionamento de Universidade em escola iso
lada; 

IV- limitar máximo de alunos por sala de 
aula considerando a matéria a ser ledonada 
e o máximo de atividades. 

Art. 23. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 24. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O Projeto preenche velha e imperdoável la
cuna. 

A legislação existente sobre o magistério 
superior foi elaborada ao tempó em ·que a 
oferta de v;;Igas no ensino superior pertencia, 
na sua esmagadora maioria, ao ensino públi
co. O mesmo relativamente ao professorado. 

O rolar dos tempos, todavia, modificou, fun
damente, ess_a situação. Hoje, a imensa maio
ria dessas vwas é fornecida pelos estabeleci
mentos privci.dos que, por seu turno. concen
tram cerca de 80% (oitenta por cento)- em 
Universidades ou escolas isoladas -dos pro
fessores de ensino superior. Daí, a imperiosa 

necessidade de_ uma legislação disciplinadora 
do novo fenômeno. 

A lei deve captar os fatos sedais, aCampa~ 
nhar-Jhes a evolução, e disciplinar as relações 
correspondentes. 

Assim, a proposição define as atribuições 
do professor de ensino superior, suas ativida
des, seu regime de trabalho, seu salário, regu
lando-lhe o contrato de trabalho e os casos 
em que poderá afastar-se do exercício das 
funções. 

Por outro lado, confere ao Conselho Federal 
de Educação, com -observância de peculia
ridades regionais, a prerrogativa da fiXação de 
determinados requisitos para o exercício da 
profissão. 

Ao final, prevê a regulamentação da lei, no 
prazo e 90 (noventa) dias, a partir de sua publi
cação. 

Estou convencido de que o Senadb aco
lherá o projeto, que é absolutamente indispen
sável paca reger o exercício de atividade tão 
importante no setor da educação nacfonal. 

Sala das Sessõe~ 19 de setembro de 1989. 
-.Senador JamD Haddad. 

(À Comissão de Educação - Compe
tência terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas lidos serão publicados e despa
chados às Comissões competentes. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr, 1 ~Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 488, DE 1989 

_Nos termos do art256 do Regimento Inter
no, requeiro a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado n~ 266 de 1989, 
que cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária 
e dá ou_tras providências. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989, 
--Senador Ronan Tito, Uder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lido será incluído na Or
dem do Dia, nos termos do art. 256, § 2?, 
alínea h;- dÕ- Regimento Interno. 

O SR:-PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há ora_do_res inscritos. _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Juta-hy
Magalhães. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)-Sr. Presidente, Srs. Senado
res, vivemos sob o mito da eterna juventude 
e exibimos, com certo orgulho, uma das popu
lações mais jovens do mUndo. O engOdo não 
está em acreditarmos que o Brasil é um país 
jovem, porém em ficarmos presos ao conceito 
de nação adolescente, enquanto dados esta~ 
tisticos apontam, para um futuro bem próxi
mo~ o envelhecimento da população brasileira, 
decorrente do aumento dos índices de expec
tativa de vida. Esse fenômeno é gradual nos 
países mais civilizados e se contrapõe à explo
são demográfica dos menos desenvolvidos. 

Assim, como é mais fácil constatar o enve
lhecimento nas outras pessoas do que em 
nós mesmos, tarribéril eStamos habituados a 
olhar para os velhos como meros especta~ 
dores, quando deveríamos buscar, em outras 
nações, a experiência adquirida com dificul
dades que, mais depressa do que supomos, 
explodirão em nossa sociedade. 

Todos são a favor do amparo à velhice, mas 
quantos trabalham por ela? Quantos se inte~ 
ressam pela velhice? Quantos s_e preocupam 
com a velhice? A pensadora francesa Simone 
de Beauvojr afirmava que "a velhice surge 
diante dos olhos da sociedade como um se
gredo vergonhoso, do qual é pouco decente 
f<;llar". Fingimos ignorar quem seremos, pre
tendemos fugir à nossa condição humana e 
evitamos pensar no futuro que nos aguarda. 

A população geriátrica cresce, no mundo 
inteiro, a uma taxa sensivelmente maior que 
a população em geral. No Brasil, os velhos 
aumentam consideravelmente em números 
relativos. A Organização Mundial de Saúde de

. monstrou que no ano 2025, o Brasil chegará 
a urna população de 32 milhões de idosos, 
passándo de 16~ lugar para 69 lugar na popu
lação mundia1 de velhos. 

A redução das taxas de natalidade, ds pro
gressos alcançados pela medicina e o aumen~ 
to da longevidade contribu_em para o cresci~ 
mente do número de idosos. Na América Lati
na, a expectativa de vida aumentou cerca de 
20 anos em relação à década de40. De acordo __ 
com estuçlos feitos pela ONU, Brasil será o 
país mats envelhecido da Améri<:;a Latina no 
ano 2000. Se, hoje, nossos velhos vivem em 
condições de vida no mínimo desumanas, co
mo vlverão no_ próximo sécu1o?" 

segundo prÕjeções do IBGE, a populaçãO 
brasileira com idade superior a 65 anos deverá 
aumentar 3% anualmente até 201 O, enquanto 
a população entre 5 e 15 anos deverá crescer 
a uma taxa média anual em tomo de 0,5%, 
aPresentando valores negativos entre 1990 e 
2000. No ano 2020, paia-Um grupo de 100 
pessoas na Idade de traba1ho, haverá 12 velhos 
que necessitarão de tratamento médico e so
cial adequados. O País não está preparado 
para isso. O Brasll ainda não se preparou para 
cuidar dos seus velhos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a instabili
dade da família moderna tem profundas reper
cussões na vida das pessoas mais idosas, sen
do uma das causas principais da sua margina
lização e exclusão do convívio social. Na socie
dade agrária, a família era uma organização 
sólida e solidária, na qual os velhos se sentiam 
integrados e amparados. Mas a estrutl!ra_ da 
família foi profundamente aba1ada na socie
dade urbana e industrial. A sociedade indus
tria] fez do velho um resíduo, porque ela é 
uma organização de consumo e de produtos. 
O velho não produz e não cons_orne; logo, 
é eliminado. 

Os idoSos, qualquer que seja sua situação 
financeira, têm as mesmas necessidades de 
carinho e atenção, da mesma forma como 
lhes é indispensável o exercido de urna ativi
dade que os integre na comunidade. Não ape-
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nas eles precisam conviver com os jovens, 
mas também estes muito têm a aprender de 
sua experiência e sabedoria. Essa convivência, 
por si só, é uma lição de vida. 

Apenas no meio rural o idoso ainda con
serva suas prerrogativas de patrtcarca. A famí
lia partriarcal, onde o idoso era respeitado e 
seus conselhos eram tidos em grande conta, 
cedeu lugar ao núcleo familiar constituido pelo 
casal e seus filhos. Não há mais lugar para 
a figura, outrora tão querida, dos avós, na so
ciedade urbana, orientada para a produção 
e o lucro. 

Por outro lado, duas grandes mudanças so
ciais estão acontecendo. As pessoas velhas 
estão vivendo mais tempo e as pescas jovens 
estão formando famílias menores. Essa mu
dança na estrutura etária da população está 
ocorrendo em velocidades diferentes nos dife
rentes países. Na medida em que a proporção 
de dependência da idade avançada aumenta, 
cada trabalhador precisa compartilhar o valor 
da sua produção com urna maior quantidade 
de pessoas idosas. É óbvio que essas mudan
ças extrapolam a questão social e atingem 
diretamente todo o âmbito da economia. 

Entretanto, a queStão do idoso não pode 
ser vista apenas sob a ótica social e econô· 
mica. Ela é muito mais ampla. No ano 20GO, 
o Brasil será definitivamente um país de ve
lhos. A Europa já é assim, mas lá os idosos 
têm presença na sociedade. No Oriente, o ve
lho é valorizado e tem o seu lugar. No Japão, 
a comunidade dá todo o amparo e assistência 
aos idosos. Na Alemanha, dizem os alemães 
que ainda não foi possível, ao homem, parar 
o relógio da vida, mas que podem atrasá-lo 
em algumas horas. Para os povos escandi
navos, a velhice é uma decorrência do tempo. 
Segundo um sábio africano de Mali, cada vez 
que um velho morre é umcf biblioteca que 
se fecha. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil é 
um país que não respeita seus velhos. Aposen
tam-se e perdem a cidadania. Não existe uma -
política nacional para o idoso. Faltam diretr!zes 
políticas para que o velho ocupe o seu real 
lugar na sociedade, participando ativamente 
do corpo social, sem "deixar de merecer os 
cuidados e o respeito que a idade avançada 
requer. Precisamos nos preparar para envelhe· 
cer. Se não pudermos enfrentar esta realidade, 
acrescentaremos à -calamidade nacional do 
menor abandonado mais uma: a do idoso de
samparado. Se houver o mesmo descuido 
com relação ao idoso, como aconteceu, com 
relação ao menor, daqui a alguns anos tere
mos duas calamidades nacionais, envolvendo 
cada uma dessas faixas. 

O Jamll Hadad -V. Ex" está advogando 
em causa própria ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Real
mente em causa própria, nobre Senador Jamil 
Haddad, porque no Brasil não cuidamos dos 
idosos. Não é em causa própria apenas de 
quem já chegou aos 60 anos, pOis há neces
sidade de examinarmos este assunto, porque 
falamos muito nos menores abandonados -

com justiça preocupamo~nos com essa situa
ção -, mas os velhos _desamparados são es
quecidos, porque não há qualquer política vol
tada para eles. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Pennite V. 
Ex!' um aparte? 

O SR- JOTHAY MAGALHÃES- Pois 
não, nobre Senador Jarbas Passarinho. V. Ex' 
não está em causa própria. _(Risos) 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu. 
mais do que V. ~ As aparências enganam. 
Nabre_Senador Jutahy Magalhães, solicitei o 
aparte justamente para louvar o qu_e V. & 
está percutindo nesse discurso, Acostumamo
nos a ver a noss.a pirâmide etária como sendo 
tronco de pirâmide. Grande parte da popu
lação de jovens, a população com mais de 
70% até 30 anos de idade e morríamos mais 
cedo. Mas já começamos a ter, agora, não 
ainda a pirâmide completa nem a curva de 
Gauss da faixa etária da Suéda, por exemplo, 
mas exatamente a partir de um certo periodo 
para cá, a esperança de vida, ao nascer no 
Brasil, foi aumentando. Na minha última pas
Sagem pelo Ministério da Previdênda e Assis
tência Social, um Departamento, que é dos 
melhores que existem lá, que é dirigido por 
atuários, levantou esse princípio junto com o 
JBGE, ·e-chegou à conclusão que nesse ano 
de" 8"5]á começávamos a ter uma esperança 
de vida ao nascer de 65 anos de idade. E 
como a esperança de vida ao nascer inclui 
a mortalidade infantil, portanto esse aumento 
de duração de viçfa caracteriza, também uma 
diminuição da mortalidade infantil ao longo 
do tempo. Mas as mulheres vivem mais do 
que os homens, em média seis ou _sete anos 
e, no conjunto, teríamos 65 anos já como es~ 
perança de vida ao nascer no Brasil. E aí surge 
o problema que V. ~traz à baila no momento. 
Não há uma política no Brasil para isso. En
quanto há uma preocupaçáô com uma por
ção de outros aspectos da sociedade brasi
leira, não temos nenhuma política para_ os ido
sos. Não sei se V. Ex' teria visto, no passado, 
exemplo de asilo de velhos que não recebiam 
sequer a visita de seus parentes. E. às vezes, 
pessoas com grande espírito público toma· 
varn cada uma daquelas senhoras ou daque
JéS-fiOrileris íáosos como seus afilhados, paTa 
poder visitá-los ao fim de semana. Ess_e qua
dro vai-se prolongar no Brasil por maís tempo, 
na medida, exatamente, em que nós vivamos 
mais. Acho que aqui, no Senado, e talvez no 
CongressO, apenas uma voz se levantou ten
tando fazer uma política de velho no Brasil 
- o Senador Jamil Haddad a dizer também 
que é em causa própria - o nobre Senador 
Nelson Carneir-o. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre 
Senadõr Jarbas Passarinho, V. ~ tem razão 
quando lembra a luta do Senador Nelson Car
nelro ne-sta questão. E posso aqui até fazer 
um pouco de história, mostrando também que 
trata de questão até de ordem pessoal, mas 
que me orgulhei muito, porque o relaciona
mento maior do nobre Senador Nelson Car-

neiro para comigo advém exatamente de uma 
propostâ qiie fiz de emenda constitucional, 
pro-curando exatamente dar condições de se 
estabelecer uma política para os idosos. E S. 
EX' aqui, no Senado -naquela época as pro
postas eram no Congresso-, fez um pronun
ciamento elogiando proposta que eu havia 
apresentado. Dai surgiu um relacionamento 
do qual eu me orgulho e que, hoje, tenho 
a maior satisfaÇão de ver que é um relaciona
mento bem profundo e, sreio, há uma corre
lação de amizade muito graQde, que advém 
exatamente da luta de S. EX' pelos idosos e 
a satisfação que viu de um C'olega começar 
a falar sobre este assunto. Naquela época não 
era em causa própria; isso há quase dez anos. 

Nobre Senador Jarbas passarinho, V. Ex!' 
tem razão, porque aqui também, neste pro
nunciamento, procuro mostrar as condições 
dos asilos, e faço uma análise exatamente des
ta questão das visitas. As pesquisas feitas mos
tram qu_e a niaigria dos idosos que estão em 
asilos recebem visitas de parentes uma vez 
por ano, um grande percentual não recebe 
visita de ninguém. As condições deis asilos 
são vergonhosas. Não há condição de o idoso 
ter um nível de vida que seja o suficiente para 
receber um pouco do carinho que merece, 
da atenção médica de que necessita. 

V. E>c', quando visita um desses asilos, sai 
entristecido pelo quadro que se apresenta aos 
seus olhos. 

Devemos começar a pensar sobre esse tra
balho com mais atenção, porque ãqui estão 
os dados oficiais, que fui buscarjuntamente 
com o pessoal da Assessoria da Casa, que 
mostram que teremos uma população de 34 
milhões de idosos. É uma quantidade imensa· 
de brasileiros que vão merecer algo mais do 
que palavras. 

Daí preocupar-me, hoje, em tentar trazer 
este assunto à baila, numa época em que se 
está tratando mais dos problemas político-e
leitorais. Gostaria de ver os presidenciáveis, 
nos seus programas de televisão, mostrarem 
também o que irão fazer em beneficio dÕs 
idosos. Qual é a política que eles têm voltada 
para esse segmento de brasileiros que neces
sitam de uma política definitiva e definida. 

Agradeço a· V. ~. nobre Senador jarbas 
Passarinho, pela manifestação. V. ~. como 
sempre, vem socorrer seu amigo e colega, 
trazendo as luzes do seu conhedmento e da 
sua experiência 

Sr. Presidente, a análise que faço sobre 
questão dos idosos merece atenção profunda 
dos colegas, uma meditação, a fim de que 
passemos a apresentar sugestões necessárias, 
no sentido de criarmos aqui uma política volta
da para esse setor. 

Nobre Senador Pompeu de Sousa, nosso 
Presidente eventual, que é um exemplo de 
juventude, aqui, nesta Casa, tenho a certeza 
de que não se perderia muito tempo na leitura 
deste pronunciamento. 

O principal não é apenas falar, e sim apre
sentar sugestões necessárias, para que melho
remos essa situação. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, cito um caso 
que hoje foi narrado, na nossa reunião da Ban
cada, pelo nobre Senador Mansueto de_ lavor. 
Um companheiro, um amigo de S. ~. com 
52. anos, aposentou-se. Veja-se também essa 
preocupação de que _não se deve aposentar 
tão c_edo. Com 52 anos aposentou-se, foi fes
tejar sua aposentadoria com champanha, fes
ta em casa e dois meses depois estava num 
estado de prostração, de depressão, por não 
ter o que fazer. Nós temos que dar o que 
fazer àqueles que conseguem atingir a faixa 
dos idosos. 

Continuo, Sr. Presidente 

Menores e idosos devem ser motivo de 
preocupações governamentais, no sentido de 
que o Estado lhes assegure o direito a uma 
vida plena, saudável, segura e satisfatória, e 
o direito de serem estimados como parte inte
grantes da sociedade. Tanto uns quanto ou
tros carecem de alimentação adequada, cui
dados com a saúde, medicação específica, 
atenção, atividades condizentes com a resis
tência orgânica e mWtas outras providências. 

Embora os velhos dependam do Governo_ 
para a parte principal dos seus rendimentos 
e para a parte princfpal dos seus cuidados 
com a saúde, a quase totalidade dos interna
dos em instituições não recebe nenhum tipo 
de apoio financeiro ou técnico do Poder Públi
co. A LBA destina apenas 10% do seu orça
mento à velhice, e as verbas governamentais 
previstas para as áreas de prevenção e saúde 
básica caíram de 64%, em 1965, para 15% 
nos últimos anos. EstUdos feitos demonstra
vam, em 1987, que 4 milhões e meio de idosos 
viviam em estado de penúria no Brasil. 

As aflições que atingem as pessoas de mais 
idade decorrem, em grande parte, das condi

. ções habitacionais oferecidas nos grandes 
centros wbanos, onde o custo de vida é maior 
e há mais dificuldades de locomoção, pelas 
próprias características do trânsito. O sistema 
de vida em apartamentos pequenos dificulta 
a permanência do Idoso junto a seus familiares 
e, indesejável por falta de espaço fasico, o velho 
percebe a rejeição de que é vftima. O problema 
agrava-se nos lares mais pobres, de onde os 
idosos saem para os asilos, exatamente por 
não possuírem meios de continuar residindo 
com suas famílias. Nas cidades pequenas, so
bretudo do interior, ainda é comum a existên
cia de casas com maior número de cómodos 
e, nessas condições, o velho pode permanecer 
com a família e junto a ela exerc_er funções 
e papéis úteis. -

Para assegurar condições mais dignas de 
sobrevívêncta aos idosos desamparados, 
apresentei nesta Casa projeto de lei que visa 
a conceder o beneficio mensal de um salário 
mínimo aos maiores de 65 anos (S"e-do sexo 
masculino) ou 60 anos (sexo feminino), bas
tando para isso que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou de 
tê-la provida por sua família, independente
mente de contribuição anterior para a seguri
dade social. 

A garantia de um salário mensal permitirá 
ao idoso permanecer em seu próprio lar, junto 

de parentes, sem sentir-_se marginalizado, por
quanto estará contribuindo para a renda fami
liar. Essa garantia mensal vai evitar que o idoso 
seja recolhido em asilos de mendicidade .ou 
fique inteiramente ao desamparo. Num asilo, 
bem sabemos que as despesas com cada ido
so superam o valor de um salário mínimo. 

Da mesma forma, apresentei projeto de lei 
para assegurar aos maiores de 65 anos a gra
tuidade dos transportes coletivos urbanos. Os 
interessados obtêm os passes junto à empresa 
transportadora, mensalmente, mediante do
cumento comprobatório da idade. Está pre
vista multa à empresa que se negar ao cumpri
mento da lei, pois a medida é uma deferência 
aos idosos, que tantas dificuldades financeiras 
enfrentam il.a terceira Idade. Esta gratuidade 
dá-lhe maior liberdade de locomo-ção. 

As pioposições apresentadas visam a efeti
var iriedidas que, embora parciais diante da 
cOmplexa situação dos idosos brasileiros, se~ 
riam o início promissor de etapas posteriores, 
nas quais se buscariam soluções para proble
mas que já existem e tendem a se agravar 
nos próximos anos. 

Sr. PreSidente;-Srs. Seriadores, o Ministério 
da Previdência e Assistência Social já tem a 
seu dispor os mais complexos estudos sobre 
a situação do idoso na sociedade brasileira, 
·com planos e programas que, uma vez im
plantados, seguramente colocariam o Brasil 
entre as nações que, por sua sabedoria e expe
tiência social, estão trilhando o caminho certo 
para supe-rar um problema tã-o grave. 

Urge que o governo· determine a seus auxí· 
liares o aproveitamento imediato de seus estu
dos, verificando a viabilidade dos projetas que 
tenham condições de ser executados, estu
dando e propondo soluções para os proble
mas biológicos, econ6micos e sociais das pes

-soas idosas, orientando, coordenando e ftsca
lizando as entidades que venham a executar 
a· politiCa nacional do idoso. 
-_QUe -a pOlítica a ser implantada tenha como 

objetivo a integração e valorização dos idosos, 
provando à sociedade que não são pessoas 
inúteis, porém capazes de participar ativamen
te da vida nacional. Uma política que englobe 
medidas de caráter político, econômico, social 
e cultural e proporcione aos idosos oportu
nidade de realização pessoal, que seja uma 
política efetiva e eficiente, fundamentada em 
estudos ~ p~squisas;_ que apresente soluções 

· para os problemas do idoso brasileiro, tão 
ab~~on_ado; que_ estabeleça entre as princi
pais metas a de assistência fnédico-sodal- aoS 
idosos; qtie utilize melhor os recUrSos huma
no~;-diSj)onfveis nessa faixa populacional que 
tende a cresc.er.tão assustadoramente nas pró
Ximas décadas. 

Todos sabemos que os cuidados com _a 
infância são metas prioritárias, porém não po
demos nos esquecer do outro extremo .da li
nha etária, pois a omissão governamental 
transforma a_.velhlce em verdadeiro estigma 
social. Ne_cessitamos de programas sm::ia:is 
que reconheçam os grupos mais velh()S não_ 
como devedores da nossa benevolência, mas 
como credores isto é, como pessoas que tra-

balharam para garantir o progresso e, portan
to, merece.doras de toda a gratidão e cuidado. 
Que o velho seja respeitado como um valor 
nacional vivo e não como objeto de carldade! 

A finalidade de qualquer ação em favor do 
jdoso deve ser a de devolver-lhe a capacidade 
de di"rigir a própria vida, de lutar pelos seus 
direitos: o díreito_à_s~úde; o direifo à segurança 
e_conômica; o direito à educação, à cultura 
e ao lazer; o direito .ao atendimento por parte 
de entidades sociais; o direito à cidadania e 
à comunicação soda!; o direito a condições 
de habitação e convívio familiar e cornY..D_itário 
que evitem e superem o isolame.ntQ.ou a mar
ginalização: o direito-a uma vida digna, partici
pativa, de modo que possa sentir-se útil e 
transmitir sua experiência e sabedoria aos 
mais jovens; o direito de receber afeto, com
preensão e amor. 

Quanto. aos nossos deveres para Com Os 
idosos, estão expressos no caputdo art. 230 
da Constituição Federal: 

"A familia, a sociedadE: e o Estado têm 
·o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na .comu
nidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida." 

Uma das metas da política nacional para 
o idoso deveria ser o alongamento dos hori
zontes do trabalhador brasileiro. O chefe de 
famí1ia que peri:le o seu emprego aos 40 ou 
50 anos, numa fábrica ou empresa, dificilmen
te conseguirá arranjar outro local de trabalho. 
As pesquisas demonstram que existe uma fai
xa·cbnsfderável de idosos que des.ejam voltar 
ao trabalho. No entanto, para o indivíduo de 
mais de 60 anoS, O mercado de traba1ho prati
camente não existe no Brasil. E sem noVas 
frentes de trabalho para os idosos, dificilmente 
resolveremos a questão da velhice produtiva. 

O trabalho apropriado é a melhor terapia 
para o idoso. Idosos que têm atividades não 
apresentam problemas, enquanto aquele que 
não faz na,da é um -eterno insatisfeito. Após 
a aposentadoria é importante a redescoberta 
de atividades diferentes. Aqueles que se afas
tam das atividades produtivas, por motivo de 
aposentadoria ou por questão de saúde, aca
bam morrendo prematuramente, tendo como 
causa a absoluta ociosidade em que se encon
travam. Para melhor viverem, os indivíduos 
devem permanecer ativos até o final de suas 
vidas. 

Estudos realizados demonstram que, mes
mo na casa dos 70 anos, os indivíduos sadios 
podem fazer muito mais do que cuidar de 
si mesmos. Enquanto as tarefaS braçais apre
sentam um acentu~do declínio de produtivi
dade a partir dos 25 anos, as atividades intelec
tuats atingem seu_ ponto máximo em tomo 
dos 60 anos, podendo manter~s.e estáveis com 
o aumento da idade. As funções de chefia 
alcançam o grau ideal de produtividade aos 
50 anos, deixando de apresentar quaisquer 
sinais indicativos de redução de desempenho 
até os 65 anos. precisamOs aprender a utilizar 
melhor os recursos humanos que desejam 
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continuar aplicando seus talentos, pois o previ
Jégio dos idosos é a soma das experiências 
acumuladas, e até agora não se inventou um 
substitutivo para a vivência. 

No período p6s·guerra, para a reconstrução 
do país, no periodo pós-guerra, o -goverho · 
francês utilizou técnicos idosos aposentados 
como mão-de-obra especializada, e como re
suJtado, além do ganho no ponto de vista da 

· produção, a estatística de melhoria de saúde 
dos idosos que voltaram ao trabalho foi ince
vivei. Na Rússia, a produção industria] passou 
a ser supervisionada por técnicos idosos, o 
que fez com que os erros de produção de 
2% a 3%, considerados até então normais, 
caíssem vertiginosamente, graças à caPiici
dade e à experiência insubstituível dos idosos 
que, por sua vez, não ficaram mais Jogados 
em asilos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a falta de 
uma política efetiva para o idoso no Brasil 
acentuou ao longo dos anos o assistencia
lismo e o paternalismo que marcam o funcio
namento das institulções de atendimento ou 
de "assistência" ao velho, sem despertar nele 
o desejo de continuar vivendo e produzindo. 

Desta forma, o idoso tem a assistênCia de 
entidades particulares e de algumas organi
zações estatais, principalmente na área de sua 
institucionalização em abrigos, mas infeliz
mente, os abrigos acabam transformados em 
depósitos de velhos. Se houvesse urna fiScali
zação, hoje, nos abrigos de velhos, no Brasil, 
todos, ou a grande maioria, teriam que ser 
fechados por falta de condições para funcio
nar. 

São mais de 300 entidades de caráter parti
ct.dar - asilos, pensionatos, centros sociais, 
casas de saúde- que prestam serviços assis
tendais, sustentadas, ao mesmo tempo, por 
donativos das comunidades e subvenções do 
Governo. os-princípais problemas dessas ins
tituições são a falta de pessoal especializado, 
instalações precárias e insuficientes e a ausên
cia de equipamentos necessários aos fins a 
que se destinam. O corpo médico é raro, dada 
a falta de recursos humanos e financeieros. 
No setor de educação, os programas apresen
tados se limitam a propor ao idoso tarefas 
convencionais, que não atendem aos interes
ses -do grupo. Falta-lhes a orientação psicoló
gica que motive os idosos para as ativldades 
Clllturais ou recreativas. 

Até hoje, no Brasil, não existe regulamen
tação para o funcionamento das instituições 
que cuidam dos idosos. Uma pesquisa reali
zada em 22 asilos, em São Paulo, revelou que 
nenhum deles possuía as condições mínimlas 
de atendimento. Em todos os asilos visitados, 
encontrou-se um quadro de melancolia, de
pressão e abatimento moral Por falta de estru
tura física nesses locais, o interno fica inativo, 
o que provoca todo tipo de doenças. De um 
modo geral, o velho ê _levado para o abrigo 
contra a sua vontade. A dificuldade de adapta
ção é grande. A comida é péssima, a disciplina 
é rígida e as visitas, raras. O abandono familiar 
é_ freqüente e os parentes desaparecem sem 
sequer deixar os novos endereços, onde pode-

riam -ser Procurados. Foi constatado o uso 
excessivo-de medicamentos e o abuso de vita
minas e calmantes. Foram encontrados ido~ 
sos normais convivendo· com exéepcionais, 
alco61atras e deficientes menta[s. O número 
de vagas para internamento é reduzkifssimo. 

Nesses asilos, os profisSionais que lidam 
diretamente com o idoso nunca tiveram um 
tretnamento específico para isso. Aprendem 
pela experiência. Os Idosos não são atendidos 
por psic61ogos, terapeutas ocupacionals, fiSio
terapeutas, enfermeiros, assistentes sociais ou 
nutricionistas. 

O perfil do Idoso brasileiro internado no asi
lo é o- seguinte: tem em média 65 _anos, a 
maioria é do Sexo feminino, vive sem ativida
des, vive reduso e é abandonado pela familia. 
Sessenta por cento deles são visitados uma 
vez por ano, 70% não possu_em parentes próxi
mos. A sOlidão antecipa-lhes a morte. 

Sr. Presidente, Srs~ Senadores, esta é a saiu
cão mais desumana que uma nação poderia 
apresentar para O problema de amparo à velhi
ce, pois, longe do convívio familiar, agravam
se os problemas psicológicos e o processo 
de senescência. O isolamento e a solidão dos 
asilos caem pesadamente sobre os idosos, 
causando-lhes uma dolorosa sensação de tnu
tilidade e um profundo sentimento de rejeição. 
O asilado perde a identidade social, é margina
lizado; há a segregação do idoso, pois fecha-se 
a porta de cantata com o indivíduo e o mundo. 
Nos países mais desenvolvidos, onde os asilos 
de mendicidade são instituições ultrapassa
das, os governos estão financiando as famílias 
para que recebam e mantenham em suas ca
sas. 

É nosso dever assegurar aos idosos direitos 
que lhes permitam usufruir, com relativo con
forto, seus últimos anos de vida. Um aspecto 
relevante para essa faixa etária é o lazer, cujas 
ativídades se prestam tanto ao desenvolvimenw 
to da criatividarje quanto à redução do isola
mento. Quando as programações permitem 
a participação de pessoas de diferentes idades, 
promovem a tntegração do idoso e despertam 
o interesse da família e da comunidade. 

Com a finalidade de proporcionar lazer aos 
idosos, poderiam ser reservadas áreas com 
espaço necessário à prática de exercícios ffsi
cos, atividades sociais e- assistência médica 
para primeiros socorros. Seriam criados cen
tros e dubes que combinem serviços médico 
e social, com a oportunidade de desenvolver 
atividades educativas, cuhurais e recreativas. 
o Sesc tem realizado um trabalho inteligente 
com idosos, levando-os a coordenar ativida
des lúdicas com crianças, a fim de que se 
sintam socialmente integrados. 

Deve ser considerada, ainda, a criação de 
semi-intematos para os idosos. Desse modo, 
a famflia poderia recolhê-los ao convívio do
méstico após o- dia de trabalho dos demais. 
Essa providência evitaria os sentimentos de 
rejeiçao e abandono, tão freqüentes nos asilos. 
Precisamos fortalecer a célula familiar, de mo
do a facilitar o convívio das pessoas idosas 
com suas famffias e garantir o cumprimento 
do preceito constitucional que estabelece a 
execução dos programas de amparo aos ido-

sos. preferencialmente, em seus próprios la· 
res. 

Sr. Presiderite, Srs. Senado~s, a velhice não 
é uma doença, é um estágio normal da exis
tência humana. Para que esse estágio se pro
cesse de forma natural e harmoniosa, é pre
ciso garantir ao idoso o acompatí.hamento ge
riátrico e gerontológico adequado. Alguns 
hospitais ainda recusam_ o interrmmento de 
velhos, pm·- levarem mai_s tempo nos leitos. 
O tratamento da arteriosderose, um mal típico 
das pessoas idosas, tem sido feito com psico
trópicos, por absoluta falta de preparo. Se o 
idoso está ruim sem tratamento, fica pior com 
ele. 

Uma nova alternativa, implantada no Brasil, 
_para a assistência médica aos idosos, é o Siste
ma Unificado e Descentralizado de Saúde --:
SUDS. ~ pessoas com mais de 60 anos não 
precisam enfrentar as incômodas e demora
das filas para conseguir uma consulta médica. 
A porta de entrada do idoso passa a _ser o 
próprio Centro de Saúde, com uma triagem 
feita pelo setor de enfermagem. A partir dessa 
triagem, o idoso é encaminhado de imediato 
para os especialistas, clínicas e laboratórios 
de exames ou centros de referência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o velho- re
presenta um pouco da nossa História, possui 
invejável experiência e habitualmente repassa 
os seus conhec,imentos para as gerações mais 
jovens, constituindo~se numa valiosa contri
buição para o próprio desenvolvimento 1l.a
cional. 

Se o Brasil se orgulha de ser um País jovem, 
se a Nação se ufana de sua juventude, é hora 
de assumirmos a re_sponsabilidade com os 
nossos velhos, repensando as condições (Jue 
lhes estão sendo oferecidas e o que está sendo 
feito para a velhice de amanhã, que é a juven
tude de hoje. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Registrando a importância do pronuncia
mento do nobre Senador Jutahy Magalhães, 
como de _um modo geral todos os seus pro
nunciamentos, registro também o seu espírito 
cooperativo para com esta Presidência-e os 
demais Colegas inscritos para falar. 

Inscrito para falar está o nobre Uder, Sena
dor Jamil Haddad, que tem preferência, por 
cinco minutos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Co
mo"Uder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveito estes 
poucos minutos, para fazer um relato do comf
cio realizado pela Frente Brasil Popular em 
São Paulo, na Praça da Sé, no domingo próxi
mo passado. 

Sr. Presidente, alguns jornais falarrl de 70 
mil; outros. em 40 mil; a Folha de S. Paulo, 
interessante, estranhamente fala em 19300; 
a Polícia Militar fala em 6 mil o número de 
pessoas que compareceram. Tais fatos, obser
vamos sempre que se realizam comídos em 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 20 4951 

praças públicas em· nosso País; as ?Pini_ões, 
as estatísticas, os cálculos sempre sao diVer-
gentes. ___ _ 

Sem paixão, posso assegurar que o- dadO 
mais preciso era o do JornaL do Brasil, que 
dava a pres_ença de 40 mil pessoas na Praça 
da Sé, numa tarde fria, chuvosa, e com um 
deta1he extremamente importante, ao mesmo 
tempo era televisionado, ao vivo, para São 
Paulo o jogo do Corinthians. Este é um dado 
extremamente interessante. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi uma de
monstração inequívoca de que eu estava certo 
no pronunciamento que fiz, na semana passa
da, sobre as prévias que estão sendo apresen
tadas à opinião pública pelos órgãos de divul
gação. Dizia eu que o grande interesse é a 
bipolarização no primeiro turno, ·para que o 
chamado "voto útil" já seja utilizado no primei
ro turno. O que se observa é que há um inte
resse flagrante .em que sejam mantidos, em 
primeiro lugar, o Sr, Fernando Collor de Mello 
e, em segundo lugar, o Sr. Leonel de Mour.;1 
Brizola, e fJXados, os que eStão abaixo desses 
dois, em nLveis que dêem à _opinião pública 
a impressão de que não tem mais condições 
de poder chegar ao segundo turno. Assim, 
os mais progressistas dirão: só Brfzola pode 
derrotar Collor; em contrapartida, os colloris
tas dirão: temos que dar a votação maciça 
a Collor para de-rrotar LeOnel Brizola. 

Sr. Presidente, a última prévia do Gallup, 
na semana passada, já dava o aumento de 
1,8 para a candidatura da Frente Brasil Popu
lar, do Companheiro Deputado Luiz i':áclo Lu
la da Silva, e do nosso Companhe1ro José 
Paulo Bisol para Vice. 

Posso assegurar que o comido teve esta 
grande virtude, mostrou a militância da Frente 
Brasil Popular de que há chances reais de 
chegarmos ao segundo turno. 

E:; preciso que todos os candidatos se com
penetrem deste fato, porque, caso contrário, 
essas pesquisas conseguirão cristalizar esses 
percentuais até agora colocados e f~rão com 
que o voto útil seja utilizado no prime~ro turno. 

Foi uma demonstração de militância a1ta
mente compenetrada do seu papel, quando 
se realiza, após 29" arios, \irna-eleição presi
dencial no nosso País, uma demonstração de 
que o Partido Socialista "Brasileiro, o Partido 
dos TrabaJhadores e o Partido Comunista do 
Brasil e os seus militantes estão plenamente 
integrados e conseguindo levar a proposta da 
Frente Brasil Popular até a populaçã_o brasi
leira. 

Sr. Presidente, não quero alongar-me. Era 
apenas para registrar o grande êxito alcançado 
pela Frente Brasil Popular ao realizar, nesta 
altura do .campeonato, a dois meses das elei
ções, um comício na Praça da Sé, em São 
Paulo, com chuva, numa tarde extremamente 
fria, conseguindo colocar naquele logradouro 
cerca de 40 mil pessoas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo 
Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. 
Pronuncia _o seguinte discurso.) -:-~Sr, Presi
dente, Srs. Senpdores, recebi convite do Diário 
do Povo, de T eresina, Piauí, para proferir pales
tra sobre o terna "As Zonas de Processamento 
de Exportação", as ZPE. 

Estive na Capital do meu Estado, no último 
dia 14, no Salão Nobre do Hotel Rio Poty, 
para, Sob os auspícios da Federação das .In
dústrias do Piauí, discutir com empresános 
e jornalistas, a tese a respefto da qual acabo 
de me referir. 

Gostaria, então,--de não deixar_ a oportuni
dade, sem fii.Zer, por- ffials suCinto que seja, 
um registro no Senado da República. 

Naquele dia iniciei minhas palavras dizendo 
que não seri_~ essa a prio~dad: de que m~ 
ocuparia, mas que não podia deiXar de const~ 
derá-la. Até citei a círcunstância _de que, quan
do Governador do Estado, ter feíto aquilo que 
chamei a opção pelo social, inscrevendo no 
programa d_e governo, em primeiro lugar, a 
Educação, logo em seguida a Saúde, e o trata
mento preferencial ao funcionalismo público. 
Aduzi, também, que tudo fiz para alcançar a 
meta - felizmente atingida - de _que o meu 
Estado produzisse um milhão de toneladas 
de grãos/ano. 

Então, Sr. Presidente, para mim não seria 
absolutamente esta uma prioridade de Gover~ 
no, mª.s,jâ que assim foi posta, não há absolu
tamente que cercear a iniciativa, ou que defini
tivamente condená-la e bani-la. 

As Zonas de Processamento de Exportação 
nasceram d_e uma nec_essidade de maior e 
melhor afirmação das e2eportaçqes do tforte 
e Nordeste brasileiro. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com pra
zer, nobre Senador MaurO Benevides. -

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Hugo Napoleão, eu me senti na obrigação 
de apartear V. Ex", neste instante, quando, após 
proferir palestra, a convite da Federação ~as 
Indústrias do seu_ Estado, com o tema As 
Zonas de Processamento de Exportação", 
vem a debate, neste instante. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- V. Ex' mes
mo foi o relator da matéria, quando tramitou 
no Senado da República. · 

O Sr. Mauro Benevides - Exato. Tive 
o privilégio de disc_utir essa matéria ai~d~ ao 
tempo da Assembléia Nadonal Constitumte, 
exatamente para pretender incluir na Carta 
Magna em vigor um dispositivo transitório, a 
exemplo daqUele que existe em relação à Zona_ 
Franca de Manaus e, com isso, dar conotações 
mais duradouras e, conseqüentemente, um 
lastro na Carta Magna brasileira, de um insti-

- tuto aduaneiro que, a juízo do atual Governo, 
pode representar uma ·contribuição substan
cial à correção das disparidades regionai~, à 
aceleração do_ d_esenvoJv:imento de ~uas l!'fl~ 
portantes áreas geográficas do País, no caso 
o Norte e- o Nordeste.. V. Ex" sabe que o Decre
to-Lei n~ 2.452, depois de longos debates tra-

vados no âmbito do Congresso, veio a ser 
chancelado unanimemente, com manifesta
çõ~s discrepantes, em termos de discussão, 
mas com o voto absolutamente l:(anqüilo da 
grande maioria do Parlamento: brasileiro. O 
tral;>alho a que V. Ex• se entregou, por solicita
ção das lideranças empresariais do seu esta
do, é exatamente o de consdentizar quanto 
à importância da inic~at;iva e levar o Governo 
a viabilizar as ZPE nas dez áreaS do território 
brasileiro que foram destinadas pelo Senhor 
Presidente da República. 

OSR. HUGO NAPOLEÃO-Exatamen
te. 

O Sr. Mauro Benevides - Se bem 
apreendi, o espírito da solicitação dos empre
sários piauienses e a- maneira c_omo V. Ex!' 
deve ter colocado o tema diante deles, foi bus
car uma conscientização que garanta, no me
nor espaço de tempo possível, a viabilização 
das ZPE no seu estado, no meu e nas outras 
oito_ cidades em que as ZPE_estcnâo Sediadas. 
No -que diz respeito ao Ceará, nobre Senador 
Hugo Napoleão, diria a V. Ex~ que foram adota
das aquelas providências indispensáveis à 
consecução dessa proposta. Entanto isso é 
verdade que no munícípío vízínho a Fortaleza, 
Municipio de Maracanaú, po_~t? D':l área da 
Grande Fortaleza, já foi -delimitado o espaço 
tisico cjue se destinará à implantação das in
dústrias que aderirem à tese_ das Zonas de 
Processamento de Exportação. Neste sentido, 
o Governador do Estado, neste momento, rea
liza uma série de cantatas a nível intemadonã.l 
para garantir a localização em Maracanaú, no 
Ceará, portanto, dessas indústrias que s~ dis
puserem para ali levar a si..Ja contribuição para 
o desenvolvimento do Ceará. Faço votos para 
que também o seu estado leve a efeito essas 
providências iniciais e, desta forma, no menor 
espaço de tempo, possamos constatar a reali
dade que representará, para nós, essas_.~onas 
de Processamento de Exportação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Tem toda 
razão V. Ex", nobre Senador Mauro Benevides, 
quando afirma, c_om ã costumeira proprieda~ 
de, que o debate promovido na capital do meu 
estado destinou-se precipuamente ao esclare
cimento da matéria, uma vez que verificou~se 
qu:e--a:-opinião pública estava razoavelmente 
desinformada e que os meios de divulgação 
poderiam contribuir decisivamente para que 
houvesse um maior conhecimento acerca do 
tema que estamos debatendo na tarde de hoje 
no Senado, 

Tive a oportunidade de constatar que V. Ex" 
aprofundou-se na matéria como relator, co
mo, também, o Senador Ney Maranhão, do 
Estado de Pernambuco, que discursou nesta 
Casa sobre o assunto. Pude apurar e verificar 
que o Senador Dirceu Carneiro, do Estado 
de Santa Catarina, o):>ôs-se a essa medida pi:ir 
uma série de razões que apresentou, igual
mente, em discurso neste plenário. 

t exatamente da_ _discussão, do--debate de 
te5eS favorâ~eis e cOntrárias que surge um 
maior esclaredmento, a fim de que sobre a 
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matéria possamos nos debruçar. Disse eu, que 
à época, não tinha tido a oportunidade de 
debater a matéria no Senado Federal, uma 
vez_ que estava no exerclclo das funções de 
Ministro de Estado da Educação, mas que, 
felizmente, os meus- colegas de bancada, os 
nobres Senadores João Lobo e Chagas Rodri
gues, o haviam feito, e Isso, enf1m, demons
trava que havia interesse no meu Estado em 
torno da matéria. 

Sr. Presidente, foram 1 O, como disse bem -
o nobre Senador Mauro Benevides, as ZPE 
criadas em função da Lei n~ 7.792, de 4 de 
julho de 1988, destinadas, como dizia eu, a 
fortalecer os mecanismos de exportação e, 
par que não dizer o desenvolvimento das áreas 
Norte e Nordeste do nosso Pafs. Elas consti
tuem uma área circunscrita como, por eKertF 
pio, no meu EStado a ZPE de Parna~ba dispõe 
de 270 hectares. Em Cada áié, por assim 
dizer, há uma série de franquias e de liberda
des fiscais, para as empresas que se consti
tuírem. Ficam livres e desembaraçadas de to
do o sistema burocrático das exportaçO~s. não 
se yinculando necessariamente àqueles pa
péis rotineiros da administração de exporta
ção. Passam a ter, também, isenção do impos
to sobre exportação, podendo até remeter pa
ra o exterior os seus lucros ou inc-orporá-los, 
mesmo que em moeda estrangeira. 

Tenho para mim que este ponto pode ser 
até discutível, mas a iniciativa não deixa de 
ser válida. Há, como eu dizia há pouco, obvia
mente, duas correntes em tomo das Zonas 
de Processamento de Exportação. A favorável, 
o ê justamente, pelas franquias e liberdades 
a que fiz referênda. ArgUrUenta qUe elas já 
constituem mecanismo válido em 85 países, 
dentre os quais os Estados Unidos, que cori
tam com 180 ZPE. de um total de .515 no 
mundo. 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite V. ~ 
um aparte? 

OSR.HOGO NAPOLEÃO- Com muito 
prazer, Senador. 

O Sr. Mauro Benevides- Esse antago
nismo a que V. Ex" alude esteve muito presente 
naquela primeira histórica reunião promovida 
pelo saudoso Ministro Josê Hugo Castelo 
Branco. · 

O SR- HUGO I'IAPOLEÃO - Grande 
incentivador da matéria. 

O Sr. Mauro Benevldes - Exato ele foi 
o grande inspirador, um propugnador deci
dido, enfrentou aquela primeira onda de mani
festações contrárias à iniciativa governamen
tal, mas sempre pode reunir argumentos que, 
convenientemente expendidos, terminaram 
por convencer importantes segmentos do Go
verno, sobretudo os da área económica, quan
to a importância das Zonas de Processamento 
de Exportação. Lembro apenas a V. Ex" o refe~ 
rêndal histórico de que naquela reunião em 
que José Hugo Castelo Branco fazia a enume
ração das Zonas de Processamento de Expor
tação existentes em todo o Mundo, atingindo 
, tanto _o mundo socialista corno o mundo 

capitalista, cerca de 500 Zonas de Processa
mento de Exportação, todas funcionando den
tro dos objetivos colimados. O Ministro José 
Hugo Castelo Branco _contribuiu para que fos
sem dissipadas aquelas dúvidas que aínda re
manesciam no espírito de Parlamentares, 
quanto à eficácia das ZPE, da forma como 
elas estavam sendo propostas pelo Governo. 
Se hoje não mais existe o nosso grande, sau
doso Ministro José Hugo Castelo Branco, 
aproveito a ocasião para render uma home
nagem àquele ilustre homem público, que foi 
um ferrenho batalhador dessa causa. E se 

não fora a sua obstinação; quem sabe V. Ex" 
nao assistiria, daqui alquns dias , à implan
tação das ZPE de Pamaíba, nem eu estaria 
com os Senadores José Afonso Sancho e Cid 
Sabóia de Carva1ho, assistindo, tambêm, à ím
plantaçflo das ZPE no Ceará, mais pratica
mente no Município de Maracanaú. É a home
nagem que, no bojo do discurso de V. Ex', 
desejo, neste instante prestar ao saudoso Mi
nistro José Hugo Castelo Branco. 

O SR- HUGO I'IAPOLEÁO - Indiscuti
velmente tempestivo, válido, coerente e muito 
bem lembrado o registro que faz V. Ex", nobre 
Senador Mauro Benevides, acerca da partici~ 
paç:ão, da decisiva participação do saudoso 
ex-Ministro José Hugo Castelo Branco, de 
quem fui Colega no Mínlstério, na formulação 
desta tão iillportante matéria. 

Dizia eu que, entre as vantagens enume
radas são citadas as ZPE originárias de outros 
países. 'Citei, por exemplo, os Estados Unidos. 
Eu poderia ter falado no México, que tem pro~ 
grnmada a implantação de mil ZPE, é claro 
qu~ em longo prazo, para empregar 300 mil 
pessoas. Eu poderia citar a Coréia, CinQapura, 
Portugal, enfim, tantos e tantos países que já 
se valeram das Zonas_ d_e_?rocessamento de 
Exportação. Além do mais, guarda a iniciativa 
uma coerência com a política de que s~ afaste 
o Estado das múltiplas atividades econômicas 
em que se envolveu, e vem justamente ao 
encontro do programa do meu partido, confe~ 
rindo maior liberalismo e, por que não dizer, 
liberalidade no comércio de exportação do 
Brasil. 

A par diSto, cita-se, também, a grande vanta
gem de servirem de elo de integração com 
outros países. Por outro lado, a corrente con
trária, situa alguns argumentos, como os de 
que o Estado vai ter prejuízo em sua arreca~ 
dação, por não mais recolher os impostos a 
que faria jus no desenvolvimento dessas ativi
dades. Ao mesmo tempo, critica a circuns
tância de que está-se causando prejuízo à in
dústria nacional, à empresa genuinamente na~ 
cional. Quer dizer, em detrimento da empresa 
nacional, está-se beneficiando empresas es
trangeiras que passam a ter condições de in
vestir no BrasiL 

Este argumento entra em choque, com ou
tro _que afiima que devemos sempre estar de 
olhos postos no aperfeiÇoamento da nossa 
tecnoiOQ:ia e que o nosso __ parque industrial 
não pode ficar limitado, contido, de uma ma
neira definitiva, se não se importar tecnologia. 
Convém lembrar o exemplo da Argentina, no 

final do período de administração do Presi
dente Raúl Alfonsín. A Argentina, que está com 
o seu parque industrial defasado, por força 
de falta de investimentos e de aperfeiçoamen~ 
to de tecnologia e de Know-how, viu-se a bra
ços com um processo excessívo de dolariza
ção, e o austral, em poucos meses, multipli
cou-se várias vezes. Não dispondo aquele país 
de um mercado financeiro estruturado nos 
moldes, por exemplo, do Brasil, não dispondo 
de cadernetas de poupança ou dos mecanis-
mos tais como o Ovemight ou o open, passou 
a fabricar, ficticiamente, a sua - como disse 
-doralização. Então, por outro lado, ê preciso 
que nós, também, tomemos cuidado. Eu não 
quero deixar de proteger a indústria nacional, 
mas acho que, no regime de livre competição 
e de liberdade, não está excluída a possibi
lidade da participação de empresas estran
geiras. Já dizia Samuel Pizar que as multina
cionais constituem um monstro econômico; 
que assim não sejam. Não vamos dar priori
dade a elas, mas vamos entender que, no con
certa das nações há necessidad~ do convívio, 
incluindo, aí, o convívio de empresas priva
das. 

O Sr. João Lobo - Permite V. ~ um 
aparte? 

O SR- HUGO NAPOLEÃO -Pois não. 
Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Ex', 
nobre Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo -Senador Hugo Napo
leão, lamentavelmente, não pude presenciar 
a conferéncia que V. ~ fez para os erilpre
sários piauienses a respefto da criação das 
ZPE, mas, evidente que bastava aquele inte
resse, aquela solicitação do empresariado 
piaWense, para tomarmos conhecimento do 
assunto, para que tenhamos a noção de que 
ele toca de perto os interesses da nossa Região 
e do nosso Estado. Eu, naturalmente, sou dos 
que aplaudem a. criação dessas ZPEs. Acho 
que a experiência mundial foi auspiciosa e 
vitoriosa na criação dessas plataformas de ex
portação feitas na Ásia, em Taiwan, Cingapura, 
Coréia e nos países mais desenvolvidos do 
mundo como os E$tados Unidos, onde existe 
uma grande quantidade de Zonas de Proces
samento de Exportação. Elas são um atestado 
flagrante de que os benefídos são indiscu
tíveis. Ninguém pode ter a pretensão de querer 
fechar-se em si mesmo, de querer redescobrir 
a roda. É pura perda de inteligência, de tempo, 
de esforço~ Então, quanto IJ'laiS nós abrimos 
uma economia e a e,cperiência está a atestar 
isso aí no mundo inteiro - para influênda 
modernízadora, para a tecnologia fina que se 
implanta, mais desenvolvimento se atrai para 
aquela região. Quero neste momento dizer a 
V. ~ que sou um dos entusiastas da criação 
dessas ZPE no Brasil Acho que procedemos 
com muita sabedoria ao acompanharmos 
aquele esforço do Ministi:o José Hugo Castelo 
Branco, que tanto lutou para que essa ZPE 
fossem criadas. Bastava ver a Zona Franca 
de Manaus para sabennos que este é um as
sunto que não merecia mais dúvidas, nem 
carecia de oposição. Aí está a Zona Franca 
de Manaus propiciando um grande desenvol-
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vimento àquela região e não trazendo ne
nhum malefi.cto_ em _conseqüência dessas 
isenções, dessas aberturas para as exporta
ções. Ninguém pode, em sã consdência, dizer 
que _o Estado vai perder arrecadação de uma 
coisa que não existe ainda. Perder arrecada_ção 
de quê? De indústrias que, sem outros favores, 
nunca se instalariam. 

O SR. HOGO NAPOLEÃO-Não perde. 
Apenas deixa de ganhar. 

O Sr. João Lobo - Deixaria de ganhar, 
mas não existe isso. Enfim, acho que não tem 
sentido nós nos opormos, nesse momento, 
à criação das ZPE. Só noS rêSl:a-aPlaudir entu
siasticamente este idéia. QuerO parabenizar V. 
~ por ter levado aos empresários piauienses 
a noção exata do que representa este assunto, 
no momento, para todo o Brasil. Meus. para
béns a V. Br. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ouvi e 
agradeço ao Senador João Lobo o aparte, e 
afirmo, antes de conceder, com muito prazer, 
o aparte ao Senado Afonsq Sancho, que, efeti
vamente, se cotejarmos Vantagens e desvan
tagens. é indiscutível que as ZPEs trazem mais 
vantagens do que desvantagens para o nosso 
Pais. 

O Sr. Monso Sancho - Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com pra
zer, ouço o aparte de V. Ex'. 

O Sr. Afonso .. Sancho - De.:sejo 
congratular-me com V. Ex' pela magnífica ex
posição, na sua terra, aos empresários, sobre 
o significado das ZPEs, mesmo porque alguns 
ainda não estão bem informados, e aqui no 
Congresso existia uma boa parcela de parla
mentares contra as ZPEs, a ponto de o partido 
dos trabalhadores ter-se engajado nesta luta. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- É até estra
nho, até porque as ZPEs vão gaiantir empre
gos. 

O Sr. Monso Sancho- Na Câmara, che
guei a chamar um dos Deputados, José Ge
noíno, o mais enfezado, para dizer que ele 
não terá autoridade de passar por perto de 
uma fábrica das ZPE e pedir votos aos traba
lhadores. Disse a ele que era contra a criação 
de empregos. A matéria chegou aqui, onde 
tínhamos o nosso grande escudeiro, o Relator 
da medida, Senador f.1auro Benevides. Pedi 
uma hora ao Ferreira Neto, em São Paulo, 
e fui lá somente explicar e criticar Deputados 
da envergadura que o Estado de São Paulo 
tem, cujos nomes não desejo declinar, que 
eram radicalmente contra as ZPE. Até parece 
aquela luta que tivemos a_ favor _d_a ~Sudene, 
quando se dizia que a Sudene não iria fazer 
nada, que seria mais uma indústria da seca, 
que _não traria nenhum _bene:fjciQ_à__Região. 
Então, entendo que é preciso termos ml.lito 
cuidado, aiilda. Agora mesmo, o nosso Gover
nador, como disse o Sen;::~.do_r Mauro Bene~ 
vides, deu um grande passo. O que todos os 
Senadores deveriam fazer é ir para o exterior 
procurar investimentos naqueles países que 

desenvolveram magnificamente as ZPE e que 
estão dando resultados fabJ,.IIosos. Lamenta
velmente, _o Brasil, como é um país sábio, cor
tou relações _com_Taiwan e nós não temos 
as condições de dia1ogar com uin país que 
tem 75 bilbões de dólares em reservas e que 
está louco para investir - e o nosso testemu
nho nos é dado pelo Senador Ney Maranhão, 
a que V. Ex' se referiu, esteve lá e conversou, 
discutiu e eles _demon:;.traram interesse em 
vir para o Brasil. De forma que nós devemos 
estar sempre alerta, porque temos muitos ini
migos por detrás das ZPE esperando um des
lize para poder destruir essas instituições, que 
irão trazer grandes beneficias. S6 a do Ceará, 
calcula-se_ propordonará 60 mil_empregos. 
ConQratulo-rrie com V. Ex!' pof eSse trabalho 
juhto ao empresariado, a fim de que ele se 
inteire e fique mais ciente de cjue_ esse grande 
benefício e que os governos se abstraiam de 
arrecadação, por que arrecadação eles vão 
ter iridiretamente com o operariado trabalhan~ 
do; comprando e pagando imposto. Muito 
obrigado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Acolho as 
observações de V. Ex", aduzindo~as às do no
bre Senador João Lobo, que bá pouco se ma
nifestou, urir outro tipo de crítica que se faz 
a elas é a d_e que vão provocar maior fosso 
nas -diSparidades regionais, o que, absoluta
mente; não é verdade, uma vez que visa justa
mente a defesa do desenvolvimento de re
giões que são mais carentes no nosso Pafs. 

Eu-acredito, até mesmo, que nenhum sulis
ta; em sã Consdência, possa ser contra o de
senvolvimento do Norte e do Nordeste brasi
leiros. 

O Sr. Carlos Patrocínio -Permite V. Ex' 
um parte, nobre Senador Hugo Napolão? 

OSR. HUGO NAPOLEÃO-Com multo 
prazer, nobre Senador. 

'Q Sr. Carlos Patrocínio- Gostaria de 
dizer, embora tenba chti-gado um pouco atra
sado, de me as_sociar ao pronunciamento de 
V. EJr quando se_ refere _às ZPE, onde aponta 
que evidentemente as vántagens .s.erão muito 
mais numerosas do que as desvantagens das 
ZPE. Nós, por exemplo, que tivemos a oportu
nidade de ser o autor da Emenda n~ _3, que 
ensejou que o Brasil tivesse dez ZPE. ficamos 
alegres. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com a de 
Araguaína, não é verdade? 

O Sr. Carlos Patrocínio- Exatamente. 
Criamos a primeira ZPE continental e, gra

ças a Deus, o Presidente Samey houve por 
bem assi_iliu' o decreto no último dia 6 de se
tembro, institucionalizando a ZPE de Araguaí
na, no Estãdo de Tocantins, o que representa 
para nós, principalmente, a geração de inúme
ros empregos, já que temos sentido que no 
nosso Estado _50% da população está desem
pregada, e que não conseguimos do Governo 
Federal os recursos que estão previstos na 
Constituição, conforme os recel:;leu o novo Es
tado proveniE:nte da dívisão de Mato GrOsso._ 
Então essa ZPE representa para nós a espe-

rança da geração de numerosos empregos, 
Senador Hugo Napoleão, não bastasse outras 
indústrias, até também o Imposto de Renda 
como -pago a essas ZPE. Quero me associar 
ao pronunciamento de V. Ex!' e dizer que, sem 
dÚ\1da, as ZPE representarão um motivo de 
encurtamento das desigualdades regionais. 
Associo-me ao pronunciamento de V. Ex" 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Agradeço 
a V. EX' as observações, que são pertinentes. 

Para concluir, gostaria de citar o editorial 
do Jornal do Brasil sobre o problema das ZPE 
na segunda-feira, 19 de setembro deste ano, 
que mostra que o nosso Pafs já detém o tercei~ 
ro saldo comercial do mundo, mas que está 
apenas entre os 50 maiores importadores e 
é o décimo nono exportador, exportando ape~ 
nas 11% do s_eu Produto Interno Bruto e im
portando 4% do mesmo PIB. Mas, justamente 
defendendo a criação das Zonas de Processa· 
mente de Exportação cofio uma das medidas 
destinadas a contribuir para o desenvolvimen
to do nosso País ... 

O Sr. Gomes Carvalho - Concede-me 
um aparte, nobre Senador Hugo Napoleão? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência quer apenas informar ao nobre 
Senador Hugo Napoleão que o seu tempo 
está esgotado bá dez minutos. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Nobre Se
nador, se for bem sucinto, para não ser indeli
cado com a Mesa, para a qual peço compreen
são e encerrarei em seguida 

O Sr. Gomes Carvalho - Quero dizer 
a V. Ex" que a minha solidariedade é insuspeita. 
Quando eu era Secretário da Indústria e Co
mércio do Paraná, fOram criad?JS as ZPE, e 
estudamos profundamente o assunto! ê in
suspeito o meu depoimento, porque lutamos 
muito para que o nosso Estado também fosse 
incluído, naquela oportunidade, nas Zonas de 
Processamento de Exportação. Posso confes- -
sar: a V. Ex~ que o tempo é o grande remédio 
para essas questões e verefico com o passar 
do tempo, que era justo que fossem imple
mentadas essas Zonas de ProceSsamento de 
Exportação nas regiões onde o foram real
mente. Parabenizo V. EX' por trazer a esta Casa 
pronunciamento claro, -conciso e que coloca, 
de uma vez por todas, o assunto no seu justo 
e devido lugar. Meus cumprimentos. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito obri
gado a V. Ex" 

Para finalizar, quero agradecer não só à Di
reção do Jornal Diário do Povo, de Teresina, 
como ao Presidente da Federação das lndús~ 
trias do Piauí, Deputado Antônio José Morais 
Souza, ao Presidente da Associação Industrial 
Piauiense, Dr. Joaquim Gomes da Costa Filho, 
ao Presidente do Sindicato dos Jornalistas, jor
nalista Luiz Brandão, e ao Presidente do Crea, 
do Piauí, Engenheiro Celso Cunha. Portanto, 
considero que, embora não seja uma medida 
priOritária, não pode deixar de ser encarada 
com muita seriedade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente~ (Muito bem!) 
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Durante o discurso do Sr. HJJgo Napo
leão, o Sr. Pompeu de Souza, 3P StXre~ 
tárlo, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, J?.(.1ce
Presidente.) 

O Sr. Itamar Franco :.__ Sr. Presidente, 
peço a pa1avra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar 
Franco. 

O SR. ITAMAR fRANCO (PRN - MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, encaminho a V. Ext o seguinte ofi
cio: 

Brasma, 18 de seteinbro de 1989. 
Exm'~Sr. 

Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federa) 

Sr. Presidente, 
Os Senadores. abaixo assinados, dada 

a relevância da matéria e considerando 
que sobre ela se impóe um debate apro
fundado e, por isso, impossível de reali
zar-se de afogadilho, manifestamos posi
ção contrária ao reqüerimento de ur9ên~ 
da que impediria uma ampla discussão 
- inclusive nas Comissô_eS Técnicas 
competentes- do PLC n9 36, de 1989, 
que "modifica a Lei n" 7.773, de 8 de 
junho de 1989, e dá outras providências". 

Carlos De'Carli - Odacir Soares -
João Menezes - Jarbas Passarinho -
Moisés Abrão - Carlos Patrocinio - An
tônio Luiz Maya -João Castelo - Ale
xandre Costa - Edison Lobão - João 
Lobo - Hugo Napoleão - Afonso San
cho-MarcoMacíel-JoêoLyra-Lou
rival Baptista - Jutahy Magalhães - Jo
sé lgnádo Ferreira- Gérson Camata
Itamar Franco - Pompeu de Sousa -
Meira Filho- Gomes Carvalho -Jorge 
Bomhausen - Carlos Clliare"lli. 

Portanto, Sr. Presidente, ao encaminhar esta 
lista a V. Ext, espero que, neste momento, o 
Senado da Repúbltca, como fiZeram os Srs. 
Senadores que assinaram o documento, mos
tre princípio de coerência na luta contra o ca
suísmo e, praticamente, na defesa de princi
pias da ética e da moral, apanágio desta Casa. 

Muito obrigado a V. ~ (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
documento lido por V. Ex' vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelos 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQ(JERIMENTO N• 489, DE 1989 

Solícitil informações ao Ministro dos 
Transportes sobre o selo~ped6gio. 

Nos termos do arl 50, § "29, da Constituição -
Federal, combinado coln o art. 216, do Regi-

ment61ntemo do Senado Federal com a reda
ção dada pela Resolução no 18, de 1989, e 
tendo em vista a situação caótica em que se 
encontram as _estradas feç:ierais do País, o que 
tem provocado ínúmeras manifestações da 
imprensa em geral quanto à aplicação dos 
recursos-~ariundos do pedágio instituído pela 
Lei n9 7.712, de 22 de dezembro de 1988, 
requeiro sejam solicitadas as seguintes infor
mações à autoridade indicada: 

_ 1) QUal o valor recebido por transferência 
para o DNER. até esta data, pela Secretaria 
do T escuro Nacional? 

-2:)- Qu'anto foi, do ffiontãilte recebido na for~ 
ma acima, aplicado na execução dos selViços 
de manutenção, restauração, melhoramento 
e~_adequação de capacidade, da via conser~ 
vada, bem -corno às necessidades da segu-_ 
rança do tr--ªnsito, respectivamente? 

3) Quais as estradas beneficiadas com a 
aplicação desses recursos? 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

REQ(JERIMENTO N• 490, DE 1989 

Solicita informações ao Ministro da Fa~ 
zenda sobre o se/o-pedágio. 

Nos termos do art 50, § 2"', da Constituição 
Federal, combinado com o artigo 216, do Re
gimento Interno do Senado Federal, com a 
re.dação dada pela Resolução n9 18, de 1989, 
e .tendo em vista a situação caótica em que 
se encontram as estradas federais do Pafs, 
o que tem provocado inúmeras manifestações 
da imprenSa em geral quanto à aplicação dos 
recuros oriundos do pedágio instituído pela 
Lei n9 7.712, de 22_de dezembro de 1988, 
requeiro sejam soJicitadas as seguintes infor
mações, à autoridade indicada: 

a) Como é feito o controle da arrecadação 
do pedágio, tendo em vista o envolvimento 
de várias Entidades na sua cobrança, como, 
por exemplo, a ECT (Correios), Receita Fede~ 
ral, Postos da Policia Rodoviária, e outros? 

b) Qual a destinaçáo dos valores adidonais 
arrecadados com multas_ e correção mone
tária sobre as mesmas? 

c) Qual o montante arrecadado com o pe
dágio em questão? 

d) Quanto foi arrecadado sob a forma de 
multas e correção monetária sobre as mes· 
mas? 

e) Qual o valor transferido para o DNER 
do pedágio arrecadado? 

Sala das Sessões. 19 de setembro de 1989. 
-Senador JuUthy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os 
requerimentos lidos serão encaminhados ao 
exame da Mesa. 

Ó SR. PRESIDENTE (Ira~ Saraiva)- So
bre __ a_mesa, parecer que será lido pelo Sr. 
19 Secretário. 

É li® o seguinte. 

PARECER N• 200, DE 1989 
(Da Corrifssão Difetora) - -

Redação final do Projeto de L,ei do DF 
nP 46, de 1989. 

A Comissão biretora apl-eseflía a redação 
final do Projeto de Lei do DF n9 46, de 1989, 
que a1tera a redaçâo do art 2~ da Lei n~ 2, 
de 30 de novembrO de 1988, e éfá outras provi~ 
dências. 

Sa1a de Reuniões da Comissão, 19 de se
tembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presi
dente-Pompeu de Sousa, Relator-Antônio 
Luiz Maya -Diva/do Sllruagy. 

ANEXO AO PARECER N• 200, bE 1989 ,, 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
nP 46, de 1989. que altera a redação do 
art 3P da Lei nP 2, de 30 de novembro 
de 1988, e dá outras providência$. 

O Senado Federal decreta: 
Art 1 ~ O art. 29 da Lei n9 2, de 30 de no

vembro de 1988, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art 29 O valor do vencimento inicial do 
cargo de Analista de Finanças e Controle Ex
temo é fiXado em NCz$ 1.220,00 (um mil, 
duzentos e vinte cruzados novos) e servirá de 
base de cálculos dos demais vencimentos da 
Carreira Finariças e Controle·Extemo, na for~ 
ma da Tabela de Escalonamento Vertical 
constante do Anexo IU desta lei, em combi· 
nação com os Anexos I e II. 

§ 19 O valor do vencimento previsto neste 
artigo será reajustado, a_ partir de _agosto de 
1989, nas mesmas datas e nos mesmos indi~ 
ces adotados para os servidor_es públicos. 

§ 29 São concedidas aos integfantes da 
Carreira Finanças e Controle Externo, de acor
do com ato regulamentar do Tribunal: 
1-Gratificação de Desempenho das Atlvi

dades de Controle Externo, aos ocupantes do 
cargo de Analista de Finanças e Controle Ex
temo, até o limite de duzentos por cento do 
valor do respectivo vendmento; 
ll-Gratificação de Apolo às Atividades de 

Controle EXterno, aos ocupantes do cargo de 
Técnico de Finanças e Controle Externo, até 
o limite de cem por cento do respectivo venci-
mento. _ 

§ 39 As gratifiCi:tÇÕes referidas-no§ 29 desM 
te artigo integram os proventos de aposen
tadoria e servirão de base de câlcuJo para efei
to de pensão e de desconto prevldenciário. 

§ 49 Cessa, para o selVid.ores integrantes 
da Carreira Finanças e Controle Externo, a 
percepção de: 
I-Gratificação de Produtividade, instituída 

pelo DecretoMLei n9 1.544, de 15 de abril de 
1977; 
II-Gratificação de Desempenho das Ativi

dades de Tributação, Arrecadação e fiscaliM 
zação dos Tributos do Distrito Federal, insti
tuída pelo Decreto-Lei n9 2.107, de 13 de féve· 
reiro de 1984; 
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m- Gratificação de EstímuJO à Fiscalização 
e à Arrecadação de Tributos, instituída pelo 
Decreto-Lei n~ 2370, de 17 de novembro de 
1987; 

IV-Gratificação de que trata o- iut. 1"', ali
neab, do Decreto-Lei n92.367 ,de5 de novem
bro de 1987; e, 

ANEXO T 

V- Gratificação de Controle Externo, de 
que trata o Decreto-Lei n"' 2.122, de-4 de junho 
de 1984. · 
-§-59 -A gratificação de que traia o item V 

do parágrafo anterior é mantida para os de
mais servidores do Quadro e da Tabela de 
Pessoal do Tribunal de ContaS dó. Distrito Fe
deral. 

§ 6"' Nenhuma redução de remuneração 
poderá resultar da aplicação do disposto neste 

arti~o, assegurandcrse a diferença como van
tagem pessoal, individualmente nominada." 

Art. 29 A de~p~sa_ decorrente da execução 
desta lei correrá à Ccintã-aa- dotação consig~ 
nada em or~mento próprio. 

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

Art. 4s Revogam-se as disposições em 
contrário. 

ANEXÕ I I 

Art. 2~ da lei nl:! ?., de-_30 de novembr<f<:le 1988 Art. 21:1 da Lei n2 2, de 30. de novembro de 1988 

CARREIRA FINANCAS E CONTROLE EXTERN') __ CARGOS OE NiVEl SUPERIOR 

I 

Denominação Classe Padrão Quantidade Oenon~fnar;ão Classe Padrão 

Analista de Finan- Especial r a [[[ [[[ 
cas e Controle Ex- c 1 a v 
terno. B I a v 135 

Espec la I [[ 

I 
(NlveT Médio) A r a IV 

v 
Técnico de Finan- Espec-ial 1 a [[I IV 
cas e Controle E_x- c r a [[[ 
terno. B 1 a [[I 34 

c, [[I 
[[ 

(Nível Médio) A 1 a [[[ Analista de Flnan- [ 
ças e Controle Ex-
terno. v 

IV 
B III 

[[ 

I 

VI 
v 

IV 
A [[I 

[[ 

I 

ANEXO I I 

Art. 2-2 da lei n2 2, de 30 de novembrO de 1988 

CARGOS DE N[VEL MÉDIO 

SITUAÇÃO ANTERIOR S ITUACÃO f.IJVA 

cargos Classe Padrão Classe Padrão Cargos 

III III 
Especial II Especial [[ 

r [ 

v e IV [[[ 
c III e [[ c ll 

Técnico de Fi- l l Técnico ne Fi-
nanças e Con- nancas e con-
tro le Externo v e IV lll trole Externo 

B [[I e [[ B [[ 
I r 

VI e 11 [[I 
A IV e III A ll 

11 e I r 
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A."''EXO I I I 

Art. 2..11: da .Lei n.ll: 2, de 30 de novembro de 1988 

Cargo Classe 

Especial 

c 
Analista de Flnan-
cas e Controle Ex-
terno. 

B 

A 

O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) - O 
parecer lido vai à publicação. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19-Secretário.- - -

J:: lido e aprovaâo o seguirite 

REQcn:JUMENTO I'!• 491, de 1989 

Nos termos do art. 321 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discus~o e votação, da redação final 
do Projeto de Lei do DF n9 46, de 1989, de 
inidativa do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, que altera a rcdação do art. 2~ _da 
Lei n~> 2, de 30 de novembro de 1988, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
-Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, passa~se à imediata 
apreciação da redação final 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à 

sanção do Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Presidência recebeu a Mensagem n"' 196, de 
1989 (N~ 533/89, nãOáQem), de 15 de setem~ 
bro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República, nos termos do art. 52, 
inciso V, da Constituição, solicita autorização 
para formalização de aditamento ao contrato 
paralelo de financiamento e ao contrato de 
co~financiamento com bancos comerciais, frr~ 
mados entre o Banco Centra] do Brasil e a 

ANEXO IIt 

Padrão Índice Art, 212 da Lei n12 2, de 30 de novembro de 1988 

III 220 
li 215 
I 210 Cargo Classe Padrào ÍndiCe 

v T95 
TV T90 

III T50 

III 150 
Especial 11 145 

T 140 
11 TBO 
T 175 III T25 

c 11 120 
v T60 Técnico de F inan- I 115 

TV 155 ~<as e Controle E.>.-

IIT 150 terno. 
TI 105 
I 100 

VI 125 
v 120 

IV 115 
III 110 

11 T05 
I TOO 

República Federativa do Brasil com um con· 
sótC:io de bancos estrangeiros, no valor total 
deUS$ 3,600,000,000.00 (trêS bilhões e sêis~ 
centos· milhões de dólares americanos). · 

A matéria será despachada à Comfssão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência comunica ao plenário ter sido 
constatada a existência de lapso na apreciação 
do Projeto de Lei do DF no 40, de 1989, que 
autoriza o Governo do Distrito Federal a con~ 
tratar, com o aval da União, operação de cré
dito no valor de até duzentos milhões de dóla
res. Esse lãpso acarretou prejudicialidade à 
propOSiÇãO já aprovada e, em razão disso, está 
sUstada .&ua remessa à sanção do Governador 
do Distrito Federal. 

O referido projeto, encaminhado ao Senado 
pela Mensagem n? 71, de 1989~DF, foi exami
nado pela Comissão do Distrito Federal e 
aprovado pelo plenário com parecer favorável 
e-emenda daquele órgão técnico, inclusive re
cebendo observações quanto à redação do 
~Seu·· art. -19, efhitidas pelo Senador f.\aurício 
Corrêa e acatadas pela Presidência e pelo ple-
nário. 

A ComiSsão do Distrito Federal, entretanto, 
não examinou a mensagem aditiva do Sr. ao.; 
velilador, anexada ao processado e que solici~ 
tava a inclusão de um artigo ao. Projeto de 
Lei originariamente encaminhado. A inclusão 
desse artigo faz~se necessária para que a ope~ 
ração de empréstimo pleiteada se _efetue com 
o aval do T escuro Nadonal. 

O regime de urgência previsto no art 4° 
da- Resolução no 157, de 1988, e_ ao qual se 
submete._o_ projeto, prevê o término de sua 
tramitação em 2 de outubro vindouro. 

Assim sendo, a Presidência, após entendi~ 
menta mantido com o Presidente da Comis~ 

11[ TOO 

• 11 95 
[ 90 

III 75 
A TI 70 

I 65 

são do Dtstrito Federal, Senador Mauro Bene~ 
vides, e não havendo obje_ção dos Srs. Sena~ 
dores, submeterá a matéria ao plenário, solici~ 
tando o parecer daquele órgão técnico sobre 
a inclusão, no texto aprovado, do artigo cuja 
redação consta da Mensagem n~ 72, de 
1989~DF, distribuída neste momento aos Srs. 
Senadores. 

_ 9 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
licito ao nobre Senador Edison Lob.!'Jo o pare~ 
cer da Comissão do Distrito Federal. 

OSR. EDISONLOBÃO (PFL-MA Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores, trata~se da 
mensagem original do Governador, do dia 17 
de agosto de 1989, em que S. Ex" propõe 
o empréstimo de 200 milhões de dólares ame~ 
ricanos para os fins que especifica. 

No dia 21 de agosto, quatro dias depois, 
S. Ex!- aditou àquele expediente inicial, o se~ 
guinte artigo: 

"é: o Distrito Federal autorizado a afere~ 
cer quotas-partes dos fundos de partici~ 
pação dos Estados e dos Municípios co
mo contragarantia do aval da União na 
operação de crédito a que se refere o 
art 1 ~." 

De fato, este artigo deveria ter sido acres~ 
centado e não o foi. O parecer que agora emito 
é no sentido de que se faça o acréscimo, que 
apenas vem consolidar o pedido inicial do Sr. 
Governador. 

Favorável, portanto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
parecer é favorável. -

Em votação. 
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Os Srs. Senadore? que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
fica incluído, no texto aprovado do Projeto 

de Lei do DF rio:> 40/89, seguinte artigo: 

"~o Distrito Federal autorizado a ofere
cer quotas-partes dos Fundos de Partici
pação dos EstadOs e-dos Municípios co
mo contragarantia do aval da União na 
operaç~o de crédito a que se refere o 
art. 1'." 

A matéria vai à Comissão Diretora, para ela
borar nova redação. 

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-So
bre a mesa, a redação final, que será lida pelo 
Sr. ]o:> Secretário. -

É lida a seguinte 

PARECER N• 201, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto 'de Lei DF n9 
40, de 1989. 

A Comlssão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do Pf n• 40, de I 989, 
que autoriza o Governo do Distrito Federal 
a contratar, com o aval da Unlão, operação 
de crédito no valor de até US$ 200,000,000.00 
(duzentos milhões de dólares americanos). 

Sala de Reuniões da COmiSsão, 19 de se
tembro de 1989. -Aiex?Jn_dre Costa, Presiden
te-Pompeu de Sousa. Relator -AntônioLuíz 
Maya - Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 201, DE !989 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n 9 40, de 1989, que autoriza O ~Goitemo 
do Distrito Federal a contratar, com o aval 
da tJnião, operaçlfo de crédito no valor 
de até US$ 200,000,000.00 (duzentos mi
lhões de dólares americanos). 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1 ~ É o Governo-- do Distrito Federal 

autorizado a contratar, com o avaJ da União, 
operação de crédito no valor de até US $ 
200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares 
americanos), sendo OS$ 100,00_0,000.00 
(cem milhões de dólares americanos) junto 
ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
(BID) e o equivalente a US$!00,000,000.00 
(cem milhões de dólares americanos) junto 
à Caixa Económica Federal. 

Parágrafo úrifcci. Os recursos provenien
tes da operação 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 Bra
sília. 

Art 29 É o Distrito Federal autorizado a 
oferecer quotas-partes dos Fundos de Partici
pação dos Estados e dos Municípios como 
contra-garantia do aval da União na operação 
de crédi_to a que se refere o art. 19. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) -
Enl. discussão a redaçáo final. 

Não havendo quem deseje fazer uso da pa
lavfa,-·encerr_o a _discussáo: ---

- Em_ votação. · 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer· Sentados. (Pausa) 
-Aprovada. 

O projeto vai à sanção do Sr, Governador 
do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-So
bre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo 
Sr. 19 _Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasilia-DF, 12 de setembro de 1989. 
sehhor Piesidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. EX 

que alterei a composiçãO -dos membros do 
PMDB na Comissão de Serviços de Infra-Es
trutura (CI), tendo designado os Senadores 
Márcio Lacerda e Mansueto de Lavor, em 
substituição, respectivamEmte, aos Senadores 
Almir Gabriel e Alfredo Campos, na qualidade 
de suplentes. 

- Na oportuni"d:S"Jde, reitero a V. EX' rninhãs 
· manifeStações sinceras de apreço e conside
_r_~ç~o~ Ronan Tito, Líder ~ PMDB. 

O SR~ PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Se
rão feitas as substituições. 

COMPARECEM fiWS OS SRS. SENADO-
RES: . 
Lavoisier Maia- LulzViana- Fernando Hen
rique Cardoso -Marcos MendonfZI - [ram 
Saraiva- Mauricio Corrêa -Márcio L:icerda 

- - Mende_s Caryale - Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
EsQotadO o tempo deStinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
ltem_l: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição no 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Senhores Senadores, que 
al_t~ra o~_ prazos estabelecidos no § 6" do 
art. 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res de EstadO, do Distiito 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 RQdrigues e Maurício Corrêa. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 23 de agosto último. 

Passa-se_à vot~ção da matéria, que, nos ter
mos do art. 354 do Regimento Interno, depen· 
de, para sua aprovação, do voto favorável de 
três quintos da composição da Casa, devendo 
ser feita pelo proceSso eletrônico. 

Em votação .iprOPOStã-âe Emenda à Cons· 
__ titui_ção, em p~meiro turno. (Pausa) 

(0 Sr. Iram SaáJiva ]9 Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te.) 

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para enCarTiinhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
- Para encaminhar a votação, concedo a pa
lavra ao nobre Senador J_oão Menezes, _autor 
da Proposta de Emenda à Constituição. 

O SR- JOÃO MENEZES (PFL- PA Para 
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, esta Proposta de Emenda Consti
tucional n~ 1 está abrindo o c_amínho para 
que outras emendas possam vir a ser discu
tidas neste plenário. Quero ressaltar que esta 
Emenda foi aprovada pela Comissão Provi
sória quase que por unanimidade, apenas 
com o_ voto contrário d9 Senador Ch~gas Ro
drigUeS e acho que do Senador Jutahy Maga
lhães. Todos os outros Membros aprovaram 
o projeto de lei. 

Faço um apelo, ao Plenário do Senado, no 
sentido de que vote esta emenda, porque é 
o início para estabelecermos novas_ normas 
quanto à política brasileira. Esta emenda não 
tem nada de casuística, porque se está pedin~ 
_do o prazo de três meses para governadores 
de estado, vice-governadores, prefeitos e vice
prefeitos poderem candidatar-se_à Presidência 
da República. Nenhum deles, agora, pode can
didatar-se _à próxima eleíção, pois a Consti
tuição estabelece um prazo fatal para tais can
didaturas à Presidência da República. 

Assim sendo, a oportunidade é esta para 
terminarmos com as restrições que se fazem 
à luta eleitoraL Não podemos estar a estabe-
lecer pequenas medidas para impedir que es
se ou aquele Cidadão exerça -o direito de candi
datar-se para essa ou aquela função. 

Aliás, eu deVeria ter feito a emenda extin
guindo nato_talidade o prazo referente ao direi
to de candidatar-se à Presidência da Repú
blica. Mas o fiz aos poucos, para ver se homeo
paticamente chegaremos à condusáo de que 

- os políticos brasileiros precisam ter responsa-
bl1idade e respeitabilidade. Não é o fato de 
o cidadão ser governador ou vice-govemador 
que pode ser aCoimado logo de que vai agir 
mal, vai agir com corrupção; val usar os pode
res públicos. Temos que fazer como os países 
civilizados, onde os presidentes se candidatam 
à reeleição e corre tudo bem, normalmente. 
Por que deveremos continuar sempre com 
essas restrições, como se fôssemos um país 
subdesenvolvido? 

Nestas condições, peço ao Plenário do Se
nado Federal aprove este Projeto de E.menda 
Constitucional n~ 1 - que não tem nada de 
casuística~ poi'que só Será --Ublizada em -outra 
oportunidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votaçãO a Proposta de Emenda à Cons
tituição n9 1, de 1"989~· 

Como vota o Uder do PMDB? 
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O SR. RONAN TITO (PMD8 - MG) -
Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PFL? --

0 SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)
Pelo PFL, a Liderança vota com o autor do 
Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PSDB? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB - SP) -'- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PTB? (Pausa) 

S. Ex"' não está presente. 
Como vota o Líder do PDC? 
O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC -TO) 

- Sr. Presidente, a Liderança do PDC vota 
"Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDT? 

OSR. MÁRIO MAIA (PDT -AC)- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cam.eiro) 
- COmo vota o Uder do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA)-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PSB? (Pausa) 

S. EJCI' não está presente. 
Peço aos Srs. s-enadores que ocupam seus 

lugares. Vamos dar início à votação. 
Os Srs:- Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votaç§o) 
WJTAM "Sim" os Srs. Senadores: 

Carlos Patrocínio 
Edison Lobão 
Francisco Rollemberg 
Hugo Napoleão 
Jarbas Passarinho 
João castelo 
João Menezes 

VOTAM "Nào" os Srs.Seiladores: 
Afonso Sancho· 
Antonio Luiz~Maya 
Carlos Chiarelli 
Chagas Rodrigues 
Fernando Henrique Cardoso 
Gerson Cainãta 
Gomes catvalho 
Iram Saraiva 
Jamil Haddad 
Jorge Bomhausen 
José Jgnácio Ferreira 
Jutahy Magalhlies 
Leite Chaves 
J'.tansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Marcos Mendonça 
Mário Maia 
Moisés Abrão 
Nabor Júnior 
Teotônio Vilela Filho 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Todos os senadores Já votaram? (Pausa) 

Votaram SfM 7 Srs. Senadores; e NÃO, 22. 
Não houve abstenção. 

Tõfal 29 votos. 
Não .houve qqorum. 
A Mesa_ vai suspender os trabalhos por 1 O 

minutos, fazendo acionar as_ campainhas. 
A Presidência solicita aos Srs. Senadores 

presentes que não- :;e ausentem do plenário, 
por obséquio. 

(Suspensã à$75 horas e 55 minutos, a ses
são é reaberta às 16 hora:; e 5 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está reaberta a sessão. 

varser procedida a votação. 
Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 

lugares. (Pausa) 

O Sr. Ronan Tito- Sr. -Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito. 

O SR. RONAN 'l'ITO(PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do_ orador.)- Sr. Presi
denfe; gostarfa de saber se esta votação é a 
da Proposta de Emenda à Constituição, de 
autoria do nobre Senador João Menezes, que 
altera, _JJa Constituição, os prazos. para desin
compatibilização do presidente e dos gover
nadores. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É exatamente esta. 

O SR. RONAN TITO - O PMDB enca
minha_~'nã_o", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Embora já tenham sido colhidos _os votos, 
a Mesa volta a pedi-los aos Srs. Líderes. 

O PM.DB já manifestou seu voto contrário 
à aprovação da emenda. 

Como vota o Líder do PFL? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA)
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota 6 Líder do PSDB? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR· 
DOSO (PSDB- SP)- Não. 

__ O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-:Como vota o Líder do PTB? (Pausa) 

S. f'.x!' não está presente. 
Como vota o Uder do PDC? 

O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC - TO) 
-----Não. 

O SR. PRESIDErfi'E (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PDT? 

OSR. MÃRJO MAIA (PDT -AC) -Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-
PA)-Não. . 

~ O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PSB? 

O SR. JAMIL HADDAD (PSD - R.J) -
Não. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à" votação) 

KJTAM "SIM" 0$ SRS. sE!iADoRES: 

Carlos Patrocínio 
Edison Lobão 
Hugo Napoleão 
Jarbas Passarinho 
João Castelo 
João Menezes 

KJTAM "NÃO" os SRS. SENAIJORES: 

Afonso Sancho 
Aluírlo Bezerra 
Antonio Luiz Maya 
Aureo Mello 
Carlos Chiarelli 

-Chaga·ª ROàrlgue.S 
remando Henrique Cardoso 
Gerson Camata 
GOmes Carvalho 
Iram Saraiva 
Jamil Haddad 
Jorge Bomhausen 
José lgnádo 
Jutahy Magalhães 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Marcos Mendonça 
Mário Maia 
Mauro Benevides 
Moisés Abrão 
Nabor Júnior 
Pompeu de Sousa 
Ronan Trto · 
RuyBacelar 
Teotôhio Yliela Filho 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- T odes os Srs. Senadores já votaram? (Pau
sa.) 

Votaram Sim 6 Srs. Senadores, e Não 27. 
Não houve abstenção. 
Total: 33 Senadores. 
Não houve quorum. 
As demais matérias da Ordem do Dia ficam 

com sua apreciação adiada. Deixa de ser pro
cedida, nesta oportunidade, a prejudicialidade 
das matérias constantes dos itens 3 e 4. 

2 

São os s_eguintes os itens com aprecia
ção adiada: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n9 475, de 1989, dos Senadores 
Rol}an tito e_ Márcip Lacerda, solicitando, 
nos termos do art. 336, allnea c, do Regi
mento Interno, urgênda para o Projeto 
de Lei do Senado n9 217, de 1989, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda,_ que 
faculta a dedução de despesas médicas 
e hospitalares em um dos meses segufn
teS ao correspondente pagamento, para 
fins de determinação mensal da base de 
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cálculo do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas. 

3 

Projeto de Lei da Câmara n"' 88, de 
1985 (n~ 815/83, na Casa de origem), -
que revoga o parágrafo únko do art. 482, 
da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 
]9 de maio de 1943, descaracterizando 
a prática de ato atentatório à segurança 
na dona! como justa causa para dispensa 
de empregado. 

4 

Projeto de Lei da Câmara n9 129, de 
1985 (n9 3.076180, na Casa de origem), 
que aJtera a Lei n9 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, para incluir a dona-de-casa en
tre segurados facultativos da Previdência 
Social 

5 
Discussão, em turno único, do Parecer 

da Comissão de Rel~ões Exteriores e 
Defesa Nacional sobr~·a Mensagem n; 
166, de r989 (n' 383/89, na origem), de 
3 de agosto do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Guy Mendes Pinheiro de Vas
concelos, Minfstro de Segunda Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à Re
pública do Haiti. 

6 

D!scussão, em turno único do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
167, de 1989 (n9 384/89, na origem), de 
3 de agosto do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente_ da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Nuno Álvaro Guilherme D'Oli
veria, Ministro de Segunda Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica de Cabo Verde. 

7 
Discussão, em turno único, do Parecer 

da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 

170, de 1989 (n' 397/89, na origem), de 
9 de agosto do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor José Ferreira Lopes, Ministro 
de Segunda Classe, da carreira de diplo
mata, para exercer a funçáo de Em~ai
xador do Brasil junto aos Emirados Ara
bes Unidos e, cumulativamente, junto ao 
Estado de Catar. -

8 

Discussao, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n" 
171, de 1989 (n' 396/89, na origem), de 

9 de agosto do corretne a·no, pela qual 
.o .Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Antonio Carlos Diniz de Andra
da, Ministro de Primeira Classe; da car-_ 
_reira de diplomata, para exercer a função 
de Ernbaix,ador d.o Bra.siljunto à Jamaica, 
e, cumulativamente, junto às Bahamas 
e a Belize. 

9 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n11 

173, <le 1989 (n' 399/89, na origem), de 
--9 de agosto do_ corrente ano, pela qual 

o Senhor Presidente da República sul?-:__ 
mete _à deliberação do Senado a escolha 

---do Senhor Tardsio f\1\ardano da Rocha, 
Ministro de Segunda aasse, da cárreira 
de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República 
Tog'blesa e, cumulativamente, junto à Re
pública do Níger. 

O SR. -PRESibEI'f't'E (Nelson Carneiro) 
-Há oradores inscritos. 

COncedo a palavra ao nobre Senador Ronan 
lito, para breve comunicação. 

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Para 
breve comunicação. Sem ·revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Câmara 
dos Deputados, através da grande maioria de 
suas banCadas, num esforço -para criar nor
mas_ para as eleições presidenciais, apresen
tou e aprovou um projeto - irlldaJmente de 
autoria de_ um Deputado do PDT, com apoio 
do relator, Deputado do PMDB -que preten
dia disciplinar as eleições presidenciais que 
há 29 anos não temOs neste País. 

Os partidos que votaram favoravelmente a 
essa lei, na Câmara dos Deputados, foram: 
o PSDB, o PDT, o PI, o PSB, o PDS, o PFL, 
o P<!:J3, o PC do B e o PMDB. 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
......; Agora Mo é possível, nobre Senador, pois 
o Senador Ronan Tito está fazendo uma co
municação. Permita~me interromper V. EX- A 
palavra é do nobre Senador Jarbas Passarinho 
qúé, pOr deferêilcia, para breve comunicação, 
deixou S. EX' falar primeiro. O nobre Senador 
Jarbas Passarinho estava inscrito para fãlar, 
em primeiro lugar, logo depois da Ordem do 
Dia. 

O-nobre-Senador Ronan Tito pode cOi-iti
nuar sua <:;omunicação. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, 
estava em viagem ·com o meu candidato à 
Presidência da República, Deputado {]lysses 
Guimarães, pelo Brasil, quando-cheQuei aqui 
e encontrei o circo armado. Vou dizer circo 
armado por quê? Porque, primeiro, se dizia 
que se pretendia modificar a legislação eleito
ral. Não é verdade. Não é verdade! não é verda
de! O que se pretendia e se pretende com 
essa lei, e a lei está aí, é criar normas pata 

que se tenha eleição. E pfincípalmente duas 
coisas se pretendeu. Primeiro, se pretendeu 
que a conquista extraordinária da democracia 
no Brasil, que é o tempo para a presença dos 
candidatos, pelo horário do Tribunal Superior 
Eleitoral-TSE, n~O fosse anuladO Pielci.poder 
económico; se criasse, se disciplinasse outro 
horário que não aquele que já _está discipli
nado, que é o horário do TSE. 

Esta foi a preocupaÇão maior por que os 
Partidos- vou repeti-los: PSDB. PDT, PT, PSB, 
PDS;-PFL. PCB, PC doBe PMDB- se uniram 
para elaborar uma lei neste sentido. 

A conduçáo do processo eleitoral com a 
liberdade de imprensa tem que ter alguns res
g~ardo:S, porqu~ libera~daQe e !aissez faire não 
são sinónimos de liberdade. A liberdade está 
assegurada para a- imprensa. No entanto, eu 
disse, ontem, nesta Câmara Alta, e quero repe
tir agora, a função da lei ~ sempre, ou deveria 
ser, ou deve ser proteger o fraco do forte. 

Ora, para que a democracia seja escrita sem 
adjetivos _e_ em letra maiúscyla, o povo tem 
que estar protegido durante o processo do 
poder econômico. É isto que se pretendeu 
com a lei. Poderia haver lá, no meio da lei, 
algo com que até não concordâssemos. Ques· 
tionei muito a limitação de um minuto, e quan· 
do fui conversar com os Parlamentares da Câ
mara, antes de começar a jogar pedra, dissê
ram-me o seguinte: "_não! Isso foi a pedido 
da Abert Isto porque durante o noticiário, se_ 
faláss_emos, por exemplo, uma hora de um 
cifldidat6, teríamos que ficar vinte e duas ho
ras falando·dos outros candidatos, e são vinte 
e três candidatos". Então, a Abert pediu que 
se limitasse em um minuto. Eu não limitaria, 
mas nem por isso vou dizer que é incons
titucíonal. 

OutraS críticas s_e fazem, mas ficar até quin: 
ze dias após a promulgação a permissão para 
que um candidato s_e filie a um partido para 
se candidatar, era outro questionamento. Não 
é verdade! Não é verdad_e! Não é verdade.! 

Acontece que foi colo-cado no último diplo
ma legal, que teve como Relator o nobre Sena
dor José Fogaça, uma ~mitação para o prazo 
de inscrição dos candidatos, e fOi Vetado por 
Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú
blica. Hoje, pela legislação que temos, no dia 
14 de novembro õ indivíduo pode filiar-se a 
qualquer partido e se candidatar a Presidente 
da República. EU pergunto: será que isso não 
fere o bom senso das pessoas? 

o--que se ·preterlaià, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, com essa lei? Pretendia se disciplinar 
prioritariamente duas coisas: a questão das 
pesquisas, para que estas pudessem sofrer 
fisqllizaç~o_, para não serem mari.ipuladas. E 
não se disse, lá, que era obrigatória a ftScaliza
ção. Os Partidos po_derão, em qualquer mo· 
menta, fiscalizar. Fiscalizar quem? As empre
sas de pesquisas quanto ao critério, quanto 
ao número de pessoas que vão_ ser pesqui
sadas, quanto ao universo a ser pesquisdo 
etc._---

Ora, em nos_so País, na Constituição pro
mulgada - e aqui faço um mea culpa -, 
dois poderes não sofrem limitação de nenhum 
tipo. E isso; para mim, é sul generis. Gm é 
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o Poder Judidário. E trabalhamos e lutamos 
muito para que fosse criado o- Conselho Supe

. rior da Magistratura, mas não conseguimos. 
Portanto, hoje, o Poder Judidiciárlo não sofre 
fiscalização de ninguém. Ele é autónomo, ele 
é onipotente. O outro poder é a imprensa, 
que só tem como fisca1izador a revisão da 
Lei de Imprensa. 

Neste momento, que riamos, ou pelo menos 
queriam os Partidos- o Partido a que perten
ço, -os Partidos a que muitos que estão aqui 
pertencem, e todo _o caso que foi criado escon
dia essa preocupação_;_, que se dlsdplinasse 
o tempo fora doTSE, pa"ra-que grupos econó
micOs, fmanceiros e, às vezes, até mesmo de 
comunicação social de massa - massa é re
fmço - pudessem assumir uma candidatura 
e distorcer, às vezes, os dados. Não estou di
zendo que está acontecendo, mas que poderia 
acontecer. 

Quem não s8be o que pode acontecer? 
Quem não assistiu àquele magnifico filme 

de Orson Welles, mostrando que, com os 
meios de comunicação, s_e pode fabricar mi~ 
tos? J:: um dos clássicos .do cinema. ~uma 
demonstração do período da imprensa, que 
tem que ser livre, que precisa ser livre. Luta
mos para que ela fosse livre é estamos lutando 
para que ela continue livre. No entanto, eu 
digo, deve haver limitações de sanções para 
todos nós. 

Diante de tudo isso, ontem fui procurado 
pela imprensa com uma sofreguidão muito 
grande, para saber qual a posição do meu 
Partido. Eu disse que não poderia responder, 
porque, no máximo, poderia responder sobre 
a posição da minha Bancada, a Bancada_ do 
PMDB, no Senado, mas que, mesmo assim, 
eu gostaria de ouvir a Bancada e depois gosta
ria de ouvir a Executiva. Ouvi a Bancada não 
pela sua maioria, mas os que se encontraram 
aqui, em Brasília. Discutimos o projeto demo
radamente e todos elogiamos o esforço da 
Câmara dos Deputados para tentar dotar o 
País de lei para a eleição a Presidente da Repú
blica. Temos vacatio legis, não temos legis
lação. 

No entanto, Sr. Presidente, a questáo da 
oportunidade tem que ser discutida. A Câmara 
teve um perfodo muito grande para discutir, 
debater e aperfeiçoar, e o Senado não tem 
o mesmo tempo. Se fiCásSemos aqui uma 
semana, quinze dias discutindo- estou falan
do numa semana e em 15 dias, quando se 
precisa para elaborar uma boa lei 1, 2 e 3 
anos, é o prazo que se exige para se elaborar 
uma boa lei -, estaremos atropelados pela 
tentativa de instituciOnalização do País. 

Então. depois de ouvir a bancada, ouvi o 
meu candidato à Presidência da República. 
Oaro_' que fui ouvi-lo. S. Ex' é o Presidente 
licenciado do meu partido, é candidato à Presi
dência da República, é o líder maior do meu 
partido. S. Exf em conSC))lãnCia- ·com o que 
a Bancada discutiu hoje pela manhã, entende 
também que, embora seja da maior impor
tância termos uma legislação, não temos tem
po hábil para discutir, em detalhes, aquilo que 
deveríamos analisa,r e votar mai_s uma vez, 

goela abaixo, um projeto que vem da Câmara 
dos Deputados, bastante discutido, bastante 
penteado lá, que veio para cá, dois dias para 
votá-lo.Jogà-~lá para a semana que vem signi
fica não dar tempo ao Tribunal para mandar 
imprimir cédulas. De riianeira que resolveu 
o presidente do meu partido, e a Bancada 
do PMDB, dar essa atribuição, que aliás o Judi
ciário já tem, ao Presidente do Tribunal Supe
rior Eleitoral, para criar normas para eleição 
de Presidente da República. No entanto, suge~ 
re que essa grande, essa extraordinária con~ 
quista da democracia brasileira, que é o horá~ 
rfo gratuitO-de teJeVl.Sáo jiaia aCesso dos cãndi
datos, não seja apagada, nãO ·seja maculada, 
não seja desmanchada, pela liberalidade total 
do outro tempo. É preciso que se criem nor
mas. 

Esta, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS,-é a po
sição da Bancada do PMDB no Sen"ado Fede
ral e que o líder comunica, após ouvir a sua 
bancada e o seu presidente. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Sr. PreSidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrte_iro) 
- Lamento, tenho que dar a palavra agora 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho, qUe é 
o prüneiro orador inscrito. 

Se é breve comunicação, com a concor
dância do nobre Senador Jarbas Passarinho, 
V.. Ex-- tem a palavra. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB - SP ~ Para breve comunica
ção. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senaaores, pedi a_pa.ravra para uma- CO· 

munfcação de liderança a respeito desta mes~ 
ma matéria. 

Realmente, o PSDB considera que a ques
tão de oportunidade prlma sobre as demais 
neste momento. Portanto, entende que é mais 
do que justo não se delibere de afogadilho 
sobre esta matéria. Sabem V. ~·que, quando 
aqui se debateu a Lei Eleitoral, discutimos a 
necessidade de_que houvesse debates durante 
o pràcesso eleitoral. A minha proposta era que 
howesse_ um dia da semana para debates. 
Não passou, passou apenas a possibilidade 
de que facultativamente os partidos usassem 
o horário gratuito para debater. 

Sr. Presidente, o processo a que estãmos 
assistindo, no Brasil, não ajuda a aprimorar 
a democracia. O espirita da lei que deu acesso 
gratuito ao rádio e à televlsão não era para 
que se produzissem programas; essas produ~ 
ções são custosas e desorientam o eleitor. O 
espírito era outro, era no- sentido de que hou
vesse condições de igualdade. Hoje é mais 
caro produzir um programa do que comprar 
um tempo na televisão, e os programas são, 
cada vez mais, uma pasteurização dos candi
datos. 
_S~ria oportuno que a lei, no ano que vem, 

fosse_modificada, de tal maneira que se coibis~ 
se o abuso que está havendo nessa produção 
de programas. 

Também a bancada do meu partido, pelas 
cons_ultas informais que realizei, não estaria 

disposta ~ vqtar emendas da cédulas eleitoral 
que viesS'em transtornar o- processO eleitoral. 

Então, apelo, junto com o nobre Senador 
Ronan Tito, dado que há vacatio /egis, porque 
não cumprimos o nosso _dever de legisladores, 
para que o Tribunal, que agora tem acesso 
a essa possibilidade, se utilize da força de que 
dispõe para aperfeiÇoar mais ainda esse pro
cesso e, quem sabe, até permitir ou incentivar 

-os debates e coibir eventuais abusos, para que 
a igualdade se processe. O debate é um ponto 
importante. Entendo que devemos, na modifi
cação que devemos fazer, ano_que vem, na 
lei, esvaziar essa produção de programas. Isso 
está desmerecendo, realmente, todo o pro
cesso eleitoral. Tenho assistido _com pasmo 
ao que acontece. Não se vê diferença ou quase 
não se percebe a diferença entre os candi
datos. O povo fala e o pqvo se queixa, e_ o 
candidato concorre para a queixa do povo. 

Ora, nâo é disso que se trata. O importante 
é saber qual_ é a solução, qual é a posição 
polltica. O debate, realmente, de forma viva, 
criticar· um ao outro, não está ocorrendo. De
víamos votar uma lei que deixasse à dispo· 
sição dos candidatos um estúdio e as câma
ras, sem produção,_ e que houvesse debates. 

Estamos, realmente, usando técnicas de 
inarJreting para algo muito sério, que é a esco
lha do Presidente da República. Como hoje 
já é tarde para modificar-se este aspecto, en~ 
tendo que o Tribunal tem recursos para per
mitir que o debate seja suscitado durante o 
horário gratuito de televisão. 

Finalmente, Sr. Presidente, com relação às 
pesquisas, a lei já faculta aos partidos controlar 
as pesquisas. Devemos fazê-lo. 

Só tenho uma observação, trago-a ao Sena
do: as pesquisas são várias. É muito difícil 
que todos os institutos estejam sob a influên
cia de um só candidato. Eles registram as 
tendências. O que nenhuma pesquisa registra 
é o rigor com que, mUitas vezes, se dá à noticia, 
a diferença relativa de uns para os outros. 
Quando a margem de erro é de 3% significa 
que um candidato que tem 5 pontos pode 
ter 2 ou 8. É este o significado, quando a 
margem de erro é de 3%. Estamos assistindo 
à reificação- do número. Vê-se: subiu um pon
to, desceu um ponto. 

Sabem V. Ex~ que eu, até por formação 
profissional, alguma coisa entendo da matéria. 
Isso não tem o menor rigor. Isso induz, efetiva· 
mente, o eleitor ao engano, assim como induz 
ao engano quando não se dão os resultados 
globais, ou seja, quantos não têm ainda e1 op
ção feita. [sto a lei já permlte._Os partidos _têm 
recursos legais para exigir que se publique 
de acordo com o que a lei manda, ou seja, 
qual é a metodologia. lsso não está sendo 
obedecido. Aí, não é falta do legislador, é, tal
vez, tergiversação ou falta de sentido de ação 
mais imediata dos próprios partidos. 

Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer 
esta declaração porque a matéria tem relevân· 
cia, e deixo clara a posição do PSDB, que 
vê com alegria que o Senado não se preci
pitará em matéria de tal monta. 

É a comunicação, Sr. Presidente. 
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O Sr. Marcondes GadeJha - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência, antes de dar a palavra a 
V.~. recolhe da intervenção do nobre Sena
dor Fernando Henrique Cardoso uma adver
tência: é que, se temos que fazer lei para vigo
rar no próximo ano, temos que fazê-la imedia
tamente e não deixar para o ano de 1990. 
Somente isto. 

Com a palavra o nobre Senador Marcondes 
Gadelha, por deferência do nobre Senador 
Jarbas Passarinho. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Para breve comunicação. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
sem prejuízo de outros esclarecimentos que 
pretendo fazer a posteriori, quero anundar a 
posição da minha Bancada e a minha posição 
pessoaJ, como lJder do Partido da Frente Ube
ral no Senado da República, contrária a qual~ 
quer tentativa de inovação no processo eleitoM 
ra1 em curso. Sr. Presidente, o PFL é contra 
às modificações que se tentam introduzir na 
lei que rege o pleito de 1989, por entender 
que estas tentativas chegam a destempo, por 
entender que, no mérito, também são nocivas 
ao interesse público, e há necessodade de dar
mos mais fluidez ao processo de votação. São 
tantas as mudanças propostas pela Câmara 
dos Deputados que não poderíamos aceitá-las 
sem um aprofundamento da d.iscussáo e da 
anáJise, eis que ferem fundo a doutrina. E eu 
me eximiria, aqui, Sr. Presidente, de detalhar 
cada ponto,_cada item onde essa lei cria situa
ções constrangedoras dentro dos costumes 
e da prática política brasileira. 

Lembro a V. EX', Sr. Presidente, apenas em
passant, a instituição do que chamo voto de 
legenda para Presidente da República, lembro 
para V. Ex" as dificuldades que se criam para 
votação em caso de renúncia de qualquer can
didato. O processo de escolha de votação no 
substitutivo se torna mais dificil ou mais peno
so do que na legislação anterior. Lembro a 
V. Ex", Sr. Presidente, a tentativa de cercea
mento da liberdade de imprensa, quando se 
limita apenas em um minuto o tempo para 
o noticiário jornalístico a respeito de_ candi
datos. Lembro a V. EX' as propostas de con
trole absoluto e total das pesquisas eleitorais, 
desde a escolha d?J amostraaem do_ universo ã-ser -pesqUisado até o proc-eSsamento de da
dos, passando pelo pro-cesso de distribuição 
dos questionários aos pesquisados. 

Sem me referir a outros senões e a outros 
detalhes, Sr. Presidente, devo dizer a V. Ex• 
que matéria dessa: complexidade, dessa enver
gadura, deveria ter sido objeto de discussão 
quando da apresentação da Lei Eleitoral em 
junho ou em abril, ou, pelo menos, Sr. Presi
dente, se se encontrasse um lapso de tempo 
suficiente para que não se dissesse mais 
adiante que, além de não nos adaptarmos ao 
texto constitucional que estabelece que a le
gislação eleitoral não pode ser mudada a cada 
ano, estejamos agora querendo mudar a c:::ada 
mês essa mesma legislação. 

Assim sendo, Sr. Presidente, reservando~me_ 
para mais adiante fazer uma análise mais apro
fundada, quero antecipar a posição da Ban
<::ada do PFL e do Líder nesta Casa. SomoS 
contra a matéria no mérito, e somos contra 
qualquer tentativa de requerimento de urgên
cia urg_entissima para a apreciação desse tex
to. A COmissão poderá analisar mais detalha~ 
damente esse texto, que poderá servir de sub
sidio para a legislação do próximo ano. Mas 
entendo que o Tribunal Superior Eleitoral, 
com a experiência que tem de eleições passa
das, sabe qual é a cédula que melhor atende 
ao-objetívo de haver um maior índice de apro
veitamento no processo eleitoral, em favor do 
poV6 braSíleiro, en1_ favor da transição derno
cráticã, -em JaVOTda lisura dÕ pleito. 

Ei'a o que tihha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad, ainda com a tolerância do nobre Se
nador Jarbas Passarinho. 

O Sr. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para 
comunicação,)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, fui um dos autOres da o?m-enda qUe acabou 
incluída na Constituição, não permitindo a 
mudança de norma eleitoral no ano em que 
se realizem eleições. 

Desde que cheguei a esta Casa, assisto to~ 
dos os anos, porque tem havido eleições todos 
os anos, a casuísmos de última hora relacioM 
nados com o processo eleitoral. 

Minha Bancada, na Câmara, votou favora
velmente ao projeto. Eu, coerentemente com 
o posicionamento assuniido. ao apresentar a 
emenda contrária à alteração da legislação 
eleitoral no ano em que se realizem eleições, 
nã_o poderia, não me sentiria em condições 
de Votar esta matéria. 

Quero aqui fazer um apelo também, Sr. Pre
sidente, aos veículos de publicidade, porque 
o poder económico pode manipulá-los no 
~ntido de, em cima do processo eleitoral, se
rem feitas entrevistas de trinta minutos, uma 
hora, com os candidatos dos seus interesses. 
É necessário que haja, por parte da mídia ele
trônica, por parte da grande imprensa, tam
bém um sentimento do que seja a democracia 
plena, a qual, na realidade, significa igualdade 
de oportunidades. 

Assim, quero deixar bem clara minha po_si
ção pessoal: coerente com a emenda que 
~presentei, eu ilão teria condições de mtar 
favoravelmente a essa proposição, que, feliz
mente, parece-me já estâ sepultada, porque 
não haverá o pedido de urgência urgentíssima, 
e, como tal, não haverá tempo para votação. 
O Tribunal Superior EJeitoral, a regulamen
tará. 

Erã:in estas as considerações que eu queria 
fazer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra, afinal, ao nobre Sena
dor- Jarbãs Passa"rinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pronun__cia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, é nª'tural que os Líderes pedissem 

a palavra, e V. EX muito adequadamente a 
concedesse, porque o assunto importante era 
esse que acabamos de ouvir. 

· Mas o outro, que me traz à tribuna, não 
acredito que seja menos importante; apenas 
não é tão urgente, talvez. . 

Outra vez sOmos apresentados no Brasil co
mo os grandes vilões da poluição atmosférica. 
E, agora na revista Tutie,é matéria de capa 

Vou-me acostumando, Sr. _Presidente, a ve
rificar um tipo de masoquismo na sociedade 
brasileira: nós adoramos ser insultados por 
estrangeiros_. 

Quando, por exemplo, se disse que 6 Presi
dente De _Gaulle declarou "que o Brasil não 
era um país sério", jamais essa declaração 
foi feita pelo Presidente De Gaulle, quem a 
fez foi o Embaixador Alves de Souza, que esta
va negociando, na ocasião, com o Quai D'Or
say; o famoso problema das lagostas. Como 
ele recebeu instruções que modificavam as 
anteriores, ele ficava em dificuldade na hora 
de parlamentar com os franceses, e, referin
do-se ao auxiliar, disse: "Seguramente, ou de
finitivamente, o Brasil não é um país sério". 
Mas o que está, hoje, no Brasil inteiro, em 
jamais, reVistas, discursos, é uma sucessão 
interativa, persistente, de que "não somos um 
país sério, porque' o- General De Gaulle -diSse 
que não somos um país sério;" e, graças a 
esse resíduo colonial que temos, nós ac;:eita
mos o insulto gostosamente~ 

Agora, estamos fazendo uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que estâ terminando 
o SeU tia6àih0, com vários colegas que perten
cem à representação da Amazônia; chagamos 
a conclusões absolutamente seguras, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores. Por exemplo, em rela
ção ao problema da poluição atmosféri.Ca, os 
industrializados jogam, por ano, na atmosfera 
5 bilhões de toneladas de C02

, cujas conse
qüêi1cias São ainda discutíveis sobre o famoso 
problema do Oreenhouse Effect, ou seja, do 
efeito estufa. 

Pois muito bem, no Brasil com todas as 
queimadas que se produzem no País inteiro, 
e não apenas na Amazônia, pois sabemos que 
há áreas que são queimadas imemorialmente 
para fazer agricultura, inclusive nas ãreas de 
cerrado e _de vegetações de transição, n6s ja
gamos 336 mfihóeS de toÍlelãdaS de C02 no 
ar. Isso representa menos de 3% do que os 
Estados Çfnidos, União Soviética, Japão e Eu
ropa_ em g~raL Jogam no ar, mas somos nós 
os grandes vilões. 

De maneira que tenho, hoje, a alegria de 
verificar que um jornal da importância doJor~ 
na! do Bras11 publica um editorial. Sr. ~resid
nete, que eu peço seja, depois, transcrito, co
mo parte do meu pronunciamento, e do qual 
lerei pequenos tópicos. 

Primeiro: 

"O pi'oblema da Amazônia, como aca
ba de declarar em reportagem de capa 
a revista /me, é o "assunto do ano"; e 
quem vai pagar o preço desse destaque 
é em boa parte o_ Brasil- apontado, no 
texto, como um vilão da ecologia." 
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Outro Ponto: 

"De um momento pára o outrO, a Ama
zônia é promovida a peça central desse 
drama planetário. Não merecia tanto: em 
termos de ameaça ecológica, seu poten
cial é muitíssimo- menor do que o da 
emissão de gases tóxicos pelo mundo 
desenvolvido. Mas roqueiros e ecologis
tas deram-se as mãos para colocar a flo
resta amazónica no centro do palco. A 
floresta é um território mrtlco para o ser 
humano; e certamente um país como a 
Alemanha está muito mais senSfvel ao 
assunto depois de constatar que as suas 
próprias florestas vão sendo corroídas pe
la ação da chuva ácida." 

Ainda, do Editorial: 

"Uma região com a extensão da Ama
zônia brasileira não pode ser mantida in
tegralmente como reserva ecológica; e, 
embora o extrativismo pareça a melhor 
solução para diversas partes desse verda
deiro continente, não significa que Seja 
um modelo a ser aplicado invariavelmen
te - pois até para conservar o que deve 
ser conservado é preciso dispor de recur
sos que vêm de uma correta exploração 
de patrimônios naturais. 

A Time verbera com toda razão os ver
dadeiros atentados que se cometem com 
a utilização de mercúrio em rios como 
o Madeira." 

Neste ponto, paro de ler o editorial e asso
cio-me a essa crítica. Quem conhece o rio 
Madeira e aquela despesa fluvial enorme que 
ele tem, uma das mais volumosas, como cau
dal na Amazônia, verifica, Sr. Presidente, que 
as toneladas de mercúrio que estão sendo 
lançadas naquele rio exigem dos brasileiros, 
da ação do Governo, das autoridades respon
sáveis, federais e estaduais, uma providência 
imediata, porque começamos a verificar as 
conseqüências funestas que resultam deSsa 
impregnação do mercúrio nas águas do rio 
Madeira, sem fa1ar em outros rios. 

Concordo que a colocação do Madeira é 
irrespondivel, porque não nos podemos de
fende~ a partir do momento em que o rio, 
com aquele volume de despesa fluvial, é atin
gido da maneira como foi. 

Conduo aqui o editorial: 

"Nivelar o problema do mercú_rio às 
hidrelétricas é um dos indícios de que 
a revista norte-americana_ não aprofun
dou suas pesquisas," 

Na hora de criticar o envenenamento do 
Madeira, acha que todas as hidrelétiicas tam
bém não devem ser mais construídas. 

Sr. Presidente, a Amazônia, hoje, é o grande 
potencial hidrelétrico do Brasil. A energia de 
fonte hídrica que hoje podemos ter, a menos 
poluente de todas, está lá, praticamente esti
mada em 100 Ii1.ilhões de quilowats. Vamos 
deixar intocáveis, porque Balbina foi feita erra
da e porque os "roqueiros" e outros cava
lheiros que passam a vida cantando o que 
é muito agradável resolvem tomar conta da 

Amazônia, para faier dela- uma espécie de 
aquário pictórico, para encher de alegria os 
olhos de europeus, ªJ1l~ricano_s e, quiçá, asiá-
ticos! _ _ 

Inventa-se o pulmão do Mundo. ~ uma 
grande mentira! Mas grande parte da socie
dade americana sustenta isso e continua sus
tentando. Onde? No Senado dos Estados Uni· 
dos. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me 
v. ~ um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARll'IHO ;_ Em 
seguida, por favor. 

Eu gostaria de escrever a esse Senador, di
:z:em:lo-lhe que, se houve lá algum conterrâneo 
reSpirando mal, que mande verificar os pul· 
mões do cidadão, para verificar se não é enfi
sema pulmonar, por exemplo, e não que seja 
problema de escassez de transmissão de oxi· 
gênio da Amazônia, porque não há excedente 
de produção. Está provado pelos melhores 
técnicos do Brasil e alguns do Mundo que 
a Amazônia é uma floresta densa latifoliada, 
madura: o que ela produz de oxigênio é consu· 
mido durante a noite em co2~ 

Ouço o nobre üder do PFL, Senador Mar· 
condes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Líder 
Jarbas Passarinho, V. Ex" é um dos maiores 
estudiosos dessa problemática ambientalista 
e é um_ homem da região Amazónica, portan
to, um especialista. V. EX mantém a sereni
dade e a calma diante dos ataques ao Brasil, 
a serenidade de quem tem um conhecimento 
de causa profundo e que sabe que, mais cedo 
ou mais tarde, os fatos acabarão desmentindo 
as versões. Confesso a V. Ex•, nobre Senador, 
que vou um pouco além da essência e em 
busca da aparência das coisas. Estou preocu
pando e -confessO a V. Ex• com a paciência 
prestes a se esgotar, com a audácia e a hipo
crisia com que este assunto é tratado lá fora. 
Ainda há pouco, em Londres, tivemos a opor· 
tunidade de participar do Centenário da União 
lnterparlamentar. Vimos, em Londres, uma ca
deia de lojas, bairroS e, praticamente, em todas 
as ruas de Londres - porque essa cadeia 
de lojas é ubíqua e onipresente propaganda 
contra o Brasil: Stop the burníng, colocando 
o Brasil como uma horda de incendiários, de 
pirólatras, que ficam tocando fogo na floresta. 
Mas, em seguida ao pôster, exibindo um qua
drante do Globo Terrestre pegando fogo,·havia 
um texto extremamente agressivo em relação 
ao Brasil. Conclusão, nobre Senador: havia 
mais fogo e -fumaça nas vitrines de Londres 
do que em todas as coivaras da floresta ama
zónica. E sabemos o quanto havia de injusto 
e 4e_hipócrita em tudo aquilo, porque, Jogo 
em seguida, o governo inglês se pronundou, 
em plena Conferência da União Interparla
mentar, atray_és, _nada mais nada menos do 
que da Sr' Primeira Ministra Margaret Thacher, 
dizendo que logrou concertar um entendi· 
menta altamente proveitoso com o BraSil, para 
os desígnios da preservação ambiental no 
Mundo todo e que o Brasil foi extremamente 
compreensivo. Além das gestões que interna-

mente são feitas, alêm doS.-prOjetos~que aQui 
são apresentados, além das propostas que es
tão sendo levadas a cabo, conseguimos con
certar, a- nível ioternãdonal, com o governo 
inglês, um entendimento extremamente õpor
tuno e interessante para a -'causa da preser
vação do meio ambiente. Isso fel dito pela 
S~ Margaret Thatcher, que r'fão tem, como 
V. _Ex" sabe, por que poupar as pessoas, S. 
EX' tem uma consciência ética extremamente 
aguçada. E, nesse mesmo discurso, fez criti
cas a vários Chefes de Estado de paises pelo 
mundo afora, pelas mais diversas razões. Mas, 
quando tratou da questão ambiental, com to
das as informações que lhe eram dadas pelo 
seu gabinete, S. Ex"- tratOu -o -srasif nO -nível 
da mais elevada respeitabilidade, no que diz 
respeito à preservação ambiental. Na minha 
conclusão pessoal: por que só essa cadeia 
de lojas - Body Shop - fazia essa propa
ganda exaustiva em relação ao Brasil? Nobre 
Senador Jarbas Passarinho, pela insistência, 
pela paranóia a que querem levar esta causa, 
começo a pensar que há interesses escuses 
por trás de toda essa história. Confio em V. 
EXl'. no seu trabalho, na sua pertinácia, na sua 
dedicação à causa, e que, mais cedo ou mais 
tarde, Vamos desmascarar toda essa farsa. Co· 
mo V. Ex" diz muito bem, não somos daqueles 
que sujam a superficie da Terra; não ·somos 
os maiores poluidores; não somos aqueles 
que promovem a erosão de todos os proces
sos que garantem o equilíbro dos ecossitemas 
nO Mundo. O Brasil, posso dizer, e V. EX colo
cou muito bem, estando ainda num processo 
incipiente do seu desenvolvimento, não poder 
ser acusado desta maneira, e. mais cedo ou 
mais tarde, vamos ter que sair deste tom de 
serenidade para manifestar a nossa repulsa, 
com uma veemência mais profunda, porque 
ar, nobre Senador, que o nosso comporta
mento, a nossa paciência dá a entender a es
ses ilustres cidadãos que temos alguma culpa 
em cartório, que temos algum sentimento de 
responsabilidade daquilo qae nos acusam. Es
te País vai enfrentar a tarefa do desenvolvi
mento, não ·vai abrtr mão do seu objetivo de 
elevar a qualidade de vida da sua população 
e de se inserir entre as nações mais desen
volvidas do Mundo, _E fará ísso com respeito 
ao meio ambiente, o _respeito que não tiveram 
aqueles que nos agridem e que nos acusam 
a toda hora. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Agra
deço muito a V. Ex" as colocações que fez 
e o testemunho que deu. Nadã-como ter a
oportunidade de ver - como V. Ex" viu em 
Londres - ess_e_ tipo de campanha dirigida. 

O pior de tudo é quando ligo a origem deste 
meu pronunciamento. É quando vejo pessoas 
que hoje, para imensa surpresa minha, pas
sam a aliar-se às acusações,_sob o argumento 
de que estamos inventando possíveis ataques 
à soberania brasileira, seja para atacar o Presi
dente da República, porque declarou isso, seja 
qualquer um de nós, quando coloca o proble
ma nestes termos, como V. Ex" está colocando 
agora, começo a suspeitar de algo e, só por 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Quarta-feira 20 · 4963 

aí, poderá justificar tamanho tipo de campa
nha sistemátka. 

Veja, nobre Senador Marcondes Gadelha, 
que insisto nos aliados que esta causa, lá de 
fora, tem aqui dentro, no Brasil. 

O editorial que estou lendo é O editorial do 
Jornal do Brasil, e o próprio Jornal do Bras11 
publica um arUgo de outro cidadão, que se 
declara amazônida e conselheiro da Associa
ção Médica Brasileira. 

O título do artigo dele é: 'Deixem a Ama
zônia em paz ... ". U o artigo e este pode ser 
traduzido, praticamente, pelo seguinte: Não to
quem na Amazônia, porque é de lá que vamos 
tirar os remédios que a medicina precisa para 
curar o AIOS, o câncer. Está tudo aqui, não 
estou fazendo nenhum tipo de invencionice. _ 
E,-depois, para justificar mais ainda, talvez por
que a revista The Economist publicou assim, 
que o Brasil deveria preservar a mata amazó
nica. especialmente pela sua potencialidade 
em termos de medicamentos que devem ser 
feitos a partir das plantas. 

Esse cavalheiro contínua dizendo: 

"A Amazônia deve e tem de ser aberta 
à pesquisa mundial, cientista não tem na
cionalidade, ele serve à humanidade''. 

Em termos, concordo, entretanto, não con
cordo com o trecho __ seguinte: 

"E não podemos falar em soberania 
nacional, num país onde a maior doença 
é a fome, quando temos aproximada
mente, vinte milhões de adultos analfa
betos, a infância desassistida e a velhice 
desamparada." 

Já que temos velhice desamparada, adultos 
analfabetos, então, de acordo com esse Se
nhor, devemos entregar a soberania brasileira 
para um fideicomisso ou, então, para uma 
entidade como a Namíbia, por exemplo, que 
deve a uma outra nação o seu protetorado. 
Ainda vou mais longe ... 

O Sr. Áureo Mello - Permita-me um 
aparte, nobre Senador? 

O SR.JARBAS PASSARINHO -Ouço, 
com prazer, V. Ex• em seguida. 

Vou mais longe, Sr. Presidente, venho de 
um debate em Belém do Pará sobre o assunto 
e um jornalista chegou a mim dtando um 
ecologista, desses que chamo de xiita da eco
logia do Brasil, que não querem tocar absolu
tamente em nenhuma árvore, nenhuma pode 
ser derrubada na Amazônia, e ele disse que 
tem andado pelo Mundo inteirO e nunca ouviu 
falar nada sobre internacionalização. Eu diss_e: 
"É curioso que uma pessoa que tenha sobre
nome alemão, que diz que fala inglês e conhe
ce línguas estrangeiras, não tenha lido o que 
o ltamaraty nos trouxe a respeito do Presidente 
da França, o Sr. François Mitterand. Ele disse 
em Tóquio, repetiu em Haia onde foi contesM 
tado pelo Embaixador brasileiro, Sr. Paulo Tar
so Aecha de Uma, e repetiu novamente na 
França, onde disse _qUe paises que detêm a 
soberania sobre florestas densas, extensas e 
úmidas devem compreender que a soberania 
deve ser relativa; está lá, dito com todas as 

palavras. E, depois, quando 'fui estudar os dis
cursos do Sr. Qorbachev, publicados pela edi
tora Expr~ssá() e ·c-ultura, chamados Proposta 
OorbachevTotho I e Tomo 11, o próprio Presi
dente da União Soviética tem uma colocação 
absolutamente semelhante à do Sr. Presidente 
da França. 

Então, nós ComeÇamos a ser colocados co
mo um pays de Jà-!Ms, irresponsável, incapaz 
de t~:atar de seu próprio patri_mônio e que pre
cisa, portanto, ter patrulhas de ecologia inter
nacionais para fazer com que cumpramos o 
nosso dever de não destruir. o patrimônio da 
Humanidade. 

Um senador americano declarou clarissi
mamente que a Amazônia é patrimônio do 
Brasil, mas antes disso, é patrimôniO do Mun
do. 

Ouço o nobre Senador Áureo Mello. 

-0 Sr. Aiu·eo Mello - Tc:2ivez o Plenário 
não tenha conhecimento do trabalho impor
tantíssimo desenvolvido especialmente por V. 
Ex' - . 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Per· 
dão, V. EX" me permita interromper. Por nós, 
realmente a nossa Comissão, e V. Ex• tem 
sido um _dos presentes lá e com muita eficiên
cia; o que se passa é que ienho a impressão 
de qu_e todos nós da Comissão, presidida pelo 
Senador Leopoldo Peres, chegamos a resulta
dos e não temos assistênda, às vezes, nas 
sessões mais Importantes de um único Jorna
lista! Entretanto, se disséssemos que a_ Ama
zônia está sendo queimada, destruída de ma
neira indiscriminada, teríamos, dentro do Bra
sH, imediatamente a repercussão! 

Desculpe-me a intervenção. 

-O S~. Áureo Mello - isso é um relfexo. 
da vocação para _o patológico, que, nos meios 
de comunicação, se julga ser do interesse po
pular. Todos aqui sabemos que, às vezes, se 
apresentam ptõpbsições - e temos interfe
rências das mais salutares, e ninguém ouve 
falar nisso; mas, se alguém praticar alguma 
coisa que der ensejo a qualquer crítica, imedia· 
tamente isso ganha foros de manchete e de 
publicidade. Realm~nte, há a tendência um 
pouco mórbida_ e o_bliterada, talvez de boa~fé, 
de se julgar que o escândalo ou as coisas 
erradas sejam realmente mais atraentes para 
o consumo e o interesse popular do que o 
cumprimento do dever ou aquilo que, sem 
dóvida_. é obrigação; mas a própria obrigação 
de bem cumprir merece ser incentivada, esti· 
inulada. O queçque-ro e faço questão, porém, 
neste aparte, é dar ciência ao Plenário -por
que todos ocupados, todos com seus afazeres, 
talvez disso não tenham ciência - de que 
a a__tu_~ã_o de V. Ex•, sem embargo da dos 
demais componentes da Comissão Parlamen· 
tar de Jnquérito da t\mazônia-, tem sido quase 
sacerdotãl. V. ~ é um Reiã.tor que sai pedin
do, quase ''pelo amor de Deus", que todos 
compareçamos, nós os Membros da Comis
são - sou apenas um Suplente -, isso sem 
falar naqueles que não têm relacionamento 
com a matéria que ali está sendo estudada 
e versada, e com outras pessoas que deveriam 

estar muito atentas em relação a isto. O que 
eu quero concJuir e acentuar ao Plenário é 
que, na minha modesta opiniao_- depois de 
o termos ouvido naquela Comissão a cujas 
sessões, nem a todas eu pude comparecer, 
ndo V. Ex' comparecido a todas e_ dado ouvi
dos, beneditinamente, pacientemente, a tcx:los 
os pronunciamentoS e depoimentos que ali 
foram feitos, a cada uma das pessoas mais 
autorizadas e mais abalizadas para emitir pare
cer a respeifb da matéria de queimadas e de 
preservação da Amazônia_- V. EX' é,_ hoje 
em dia, umã daS suprim-aS autoridades sObre 
o assunto. E não é com sectarismo, não é 
como militar, não é a favor só da Amazônia 
V. Ex• tem estado lá é com patriotismo. Então, 
é interessante que o Plenário observe bem 
e ouça bem as palavras do Sr. Senador Jarbas 
Passarinho, porque V. EX' tem sido, realmente. 
até contlitante com os mais exaltados amazô
nidas que ali vão ·com conceito ·a:priorfstica~ 
mente formado, pois eu, por exemplo, que 
sou polftico desde a idade de 21 anos, quando 
fui Deputado pela primeira ~ez.. .. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Faz 
pouco tempo! 

O Sr. Áureo MeDo- Apenas 5 mandatos 
e mais 20 anos de permeio ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Mas 
21 anos para 30 são 9 anos. 

O Sr. Aureo Mello- Isto_ é verdade, V. 
EX' está falando em termos de calendário do 
futuro: Eritão, sou um daqueles que já conhe
c-em essa cantiga,já viram eSSe filme inúmeras 
vezes,já o assistiram quando se tentou inundar 
a Amazônia, já Souberam e já protes~ram, 
como Deputados Estaduais, quando ã.qUeie 
grupo de_militares, na hália, estava planejando 
retalhar a Amazônia para se administrada in
ternadohalmente e que o Sr. Arthur Cezar Fer
reira Reis; num livro memorável, intitulado A 
Amazônia e a Coóiça lntemacional, que tenho 
o prazer de possurr -- é uma edição rara, 
que entendo que o Senado Federal devia tor
nar a publicar -, denundou esse fato com 
dados científicos. Fui também, quando Depu· 
tado Estadual, com Plínio Ramos Coelho e 
com outros nacionalistas da Assembléia Le
gislativa do t\mazonas, dos primeiros que de
nunciaram esses fatos. Houve a história do 
Lago Hudson e de todas aquelas tentativas 
de ínternacionalização da Amazônia, q-ue não 
podem, de maneira alguma, deixar de nos 
causar revolta e indignação, prindpalmente 
a nós que enfrentamos aquelas vicissitudes, 
aquelas dificuldades, como cidadãos daquela 
terra onde não é fácil viver. Então, o Sr. Sena· 
dor Jarbas Passarinho, hoje em dia, é real
mente uma das pessoas mais credenciadas 
para opinar, e ainda não apresentou seu relató~ 
rio fmal, mas a impressã-o que tenho é de 
que esse relatório vai ser um- documento fun· 
damental para o conhecimento profundo e 
in_:Jparc:iitl do que se está passando em relação 
à Amazônia e à cobiça irifemacional. Realmen
te _é um reparo que quero fazer ao Plenário, 
acrescentando apenas qué eSse médlco qu_e 
publica esse contra-artigo no Jomaf do Brasil 



4964 Quarta-feira 20 DIÁRIÓ DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãó 11) Setembro cte 1969 

não deveria ser médico, e sim advogado, por
que, realmente, a vocação dele é para defen
der as causas perdidas, as causas injustas e 
o absurdo desses verdadeiros agressores qué 
ub1izam urna imprensa casuística e interes
seira, como A Time, e de empresas comerciais 
que resolvem "meter o bedelho" __ onde não 
são chamadas e a respeito de assuntos de 
que não entendem absolutamente, Parabéns, 
portanto, pelo pronunciamento e peço, por 
favor, ao Plenário desta_ Casa que é compcistã --
de nacional{st;as, que realmente reconheçam 
no trabalho do Senador Jarbas Passarinho um 
trabaho isento e imparcial. Não é o_ trabalho 
de um militar, não é Q_trabalho de um amazô
nida. É o trabalho de um brasileiro, e eu tenho 
estado observando atentamente a linha de 
conduta naquela Comissão. Era o que queria 
dizer a V. Exf"' 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senãd6f Jar
bas Passarinho, permita-me um aparte. EstOu
inscrito também. 

O. SR< JARBAS PASSARINHO - Eu 
apenas queria salientar o seguinte: nós, que 
pertencemos à Comissão, tomamos, desde 
o início, uma diretriz, que fOi a -ímparcialidade. 
Nós não tomamos nenhuma posição, aprioris~ 
ticamente, nenhum de nós, na Comissão; nós 
fomos buscar a verdade, a verdade que, hâ 
2.000 anos, Pôncio Pilatos perguntou, o que 
era a verdade e ainda está sem resposta, mas 
nós estamos à busca da verdade amazônic_a. 

Nós fomos até à exaustão, ouvimos, chama· 
mos novamente as pessoas que contestavam, 
principalmente o Instituto Nacional de Pes
quisa Espaciais, flZen1os a acareação, duas, 
três vezes, para chegar a um resultado. Corrigi
mos dados, acho que posso dizer, que o Presi
dente da República apresentou, porque Sua 
Excelência cometeu um equívocO, no mo
mento em que disse que, desde Pedro Álvares 
Cabral, apenas havia 5,1% da floresta amazô· 
nica abatida. Isso, infelizmente, não se compa
llbiliza com a verdade, hal{ia os désmatameh
tos antigos. corrigimos IsSo, mostramos a ne
cessi~ade de haver uma políUca de oc_upaçao 
da Amazônia que não seja uma política preda
tória. 

Então, não merecemos -realmente, pela Co
missão, como diz o Senador Áureo Mello, uma 
etiqueta de falsos nacionalistas, defendendo 
causas meramente para efeito retórico. 

Aqui, por exemplo, no final do editorial -
eu sou assinante desta revista, devo recebê-la, 
ainda há mais esta observação: 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permita-me, 
nobre Senador Jarbas Pa~sarinhp. 

~ O SR- JARDAs PASSARINHO- Ouço 
o nobre ~enador Mansueto de Lavor. 

- O Sr. Mansueto de Lavor - Nobre 
Senador Jarbas Passarinho, agradéço, a defe-

. rênda de me conceder este aparte. Eu já tive 
ocasião de manifestar aqui a admiração pelo 
trabalho de V. Ex' em geral e, em especial, 
enquanto relator dessa importantíssima Co
missão que avalia e estuda as causas da devas
tação da Amazônia e da poluição ambiental. 
A repercussão dessas notícias, eminente Se
nador Jarbas Passarinho, exterlormerite par
tem ciaqui. E permita-me ler uma riota publi
cada hoje no conc_eítuado O Estado de S. Pau- · 
lo. Diz: 

"Brasília -O Brasil desrriata Íodo ano 
35.000 quilôrrietros da floresta amazóni
-ca, um território maior-do que a Inglaterra 
- o que significa ã deVastação de uma 
área do tamanho de um campo de futebol 
a cada cinco segundos. Estes dados, for.~ 
neddos pelo pesquisador Philipe Fearn
§id~:·, que, apesar do nome, é um brasi
leiro, inclusive do Instituto Naciona} de 
Pesquisas da Amazônia, do INPA. 

Quem respalda esta nota? 
(Aparte Sr. Mansueto de Lavor.) 
(Continua o Sr. Jarbas Passarinho.) Nada 

mais, nada menos do que o reitor da USP, 
o- Cientista José Goldemb"erg, dizendo o se-
guinte: -

.. Precisamos fazer uri-J levantamento o 
mais objetivo- possfvel dos fatos. .. 

-Ele desconhece os trabalhos de V. Ex• En
tão, não me admira que isto repercuta lá fora. 

O SR- JARBAS PASSARINHO - Per
mite-me V. Ex!' uma breve interrupção' 

~O Sr. Mansueto de Lavor - Pois não, 

O SR. JARBAS PASsARINHO Esse se
nhor, Philipe Feamside, fez uma projeção, no
bre Senador Mansueto de Lavor, de tal ordem, 
que, neste ano de 1989, Rondônia não teria 
mais uma árvore; o Pará não teria nenhuma 
nq ano que vem, segundo este mesmo cava
lheiro, que está há quatorze anos no Brasil 
e é técnico do lnpa. 

Agora, admira-me o Dr. Goldemberg, que 
ainda recentemente ... 

O Sr. Mansueto de Lavor- E continua 
a nota: 

Disse o reitor da USP José Goldem
berg, um dos participantes do encontro. 
Em-documento entregue à plenária, GoJ
demberg esdareceu que as queimadas 
florestais transformaram o- Brasil num 
dos maiores poluidores do mundo, colo
cando-o em quarto lugar, logo após os 
Estados Unidos, a União Soviética e a 
China. 

"O que, de qualquer modo, fica evi
dente com enfoques como o -da Time 
é que o Brasil está sob fogo cerrado -
com justiça ou sem e/a - e precisa 
aprender a se defender. Uma política ex
tema atuante teria obrigação de enfrentar 
problemas dessa natureza em caráter de 
urgência. Tanto mãis quanto a reporta
gem da Time aborda questões de sobe~ 
rania com uma desenvoltura da causar 
pasmo. Não é um bom modo de estimu
lar uma nação a pensar ecologicamente." 

Tenho dados diferentes, di~endõ -que oBra
sil não é r~sponsável sequer por 2% da polui-

r;ão do mundo, quando os Estados Unidos 
poluem 27_%, e a Europa, cerca de 12%. 

O Sr. Mário Matã- Vmie e nove por-cen
_to, nobre Senador Mansu__eto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Sim. Vinte 
e nove p_or cento. Isto dito aqui, no País, por 
autoridades! Ora, a imprensa lá fora quer esses 
pretextos;_ exatamente ísso. Apóio o pronun
ciamento de V. f:xl', estou nesta linha, _mas 
realmente não estamos bem em matéria de 
prevenção ambiental. Precisamos, certamen
te, vencer o dilema "desenvolvimento do País 
e preservação do meio arn:biente", para não 
cairmos na atuação deles. Eles hipocritamente 
nos condenam agora, mas não tiveram, no 
tempo de darem o seu salto para o desenvol
vimento, essas precauções que agora estamos 
tendo, pelo menos a n[vel de Congresso e 
de Senado, com essa Comissão da qual V. 

· ~é Relator. 

O SR- JARBAS PASSARINHO -Agra
deço muito t:l v. EX-', fot excelente o aparte, 
inclusive nos deu a oportunidade dessa leitura. 
E insisto, só me admira o respaldo dado pelo 
Reitor da USP, o Sr. Goldemberg. Aliás, seria 
até ótimo_ que S. s~ viesse até i16s discutir 
esta matéria, porque, em artigo recente, na 
Folha de S. Paulo, li o contrário. S. S\ iridusive, 
criticando a revista The Economl~ ·que citei 
ainda hâ pouco em resposta ao aparte do no
bre Senador Marcondes Gadelha, porque ela 

.-também, na linha desse inédico que escreveu 
para o.Jomal do Bras#, quer a Amazônia intoca-

-da, para poder, possivelmente, tirar de lá ape
nas essências que sejam capazes de auxiliar · 
o Mundo na luta contra as-dOenças. 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço 
V. f:.:xl' com todo prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Jarbas Passarinho, permita 
a esta pobre Presidência, que tem que exercer 
a sua competência, as suas atribuições- não 
é nem competência -, interromper V. Ex". 
Malgrado a importância do discurso de V. Ex', 
malgrado a importância do orador, V. ~já 

-ultrapassou o seu tempo em 12 minutos. Se 
continuarem os apartes amazónicos, pela ex
tensão, V. Ex' acabará impedindo que o outro 
orador ainda inscrito possa falar hoje. Só gos
taria de alertar V. EX" sobre isso. 

OSR. JARBAS PASSARINHO-As ad
vertênCias de V. Ex' ~o sempre muito precisas 
e muito respeitáveis. Eu estava aqui desde o 
início .da sessáo e vi oradores que falaram 
e receberam apartes talvez oceânicos e não 
amazônicos, ·e retardaram a minha palavra du
rante 1 hora e meia, mas V. Ex~' não estava
presidindo, de maneira que V. Ex' não tem 
por que receber a minha resposta, V. Ex'- ape
nas naturalmente a registrará. 

O SR. PRESIDt;!'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Sou apenas um eventual ocupante deste 
lugar, que estou procurando zelar. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO -Oxalá 
não fosse eventual, fosse permanente, e o Se
nado fosse vitalído. (Risos) 

O Sr. Mário Maia- A Presidência eStá 
s_endo ocupada, no momento, por um cea
rense ilustre, e sabe o quanto aAmazônia_deve 
ao Ceará. PortantO, há de ter a compreensão 
devida para que esta discussão traga um pou
co de luz a este Plenário. Nobre Senador Jar
bas Passarinho, permita-nos, queremos ape-
nas interferir na sua exposição, concordando 
com a reclamação acerca dos comentários 
internacionais indevidos que se fazem sobre 
a Amazônia. Já tivemos a oportunidade de 
nos manifestar, aqui, neste Plenário, inclusive 
pedindo uma moratória para a Amazônia, para 
pararmos de devastar a Amazônia, repensar
mos, fazermos um levantamento, um inven
tário, e depois retomarmos, para saber como 
desenvolvê-la, porque alguns modelos econô
micos que foram usado's'nas últimas décadas 
para a Amazónia n~o estão dando certo, temos 
que nós mesmos dar as soluções. Daí a se 
concordar com _esta cantilena que aí está, in
ternacionalmente, com informações capcio
sas. inverídicas, e não científicas....,., a1iás dadas 
por cientistas, é o que estranhamos. Na Co
missão Parlamentar de Inquérito sobre a Ama
zônia, nós mesmos estudamos um artigo soli· 
citado pelaFo/ha de S. Pauloa um cientista 
que era Vice-Pres.idente do World Life Frend, 
o Sr. Lovejoy, que simplesmente no seu artigo 
dizia que cerca de 15 a 20% -dá Ainazônia 
já estão devastados. Ora, coi'n um errO Suposi
cional de 5% sobre 5 milhões de quilômetrOS' 
quadrados, dá uma extensão territorial contí
nua maior do que o Estado de Rondônia. Por
tanto, esta informação é_espetaculosa, embora 
feita por um cientista, e que, por ser de cien
tista, todos teriam a obrigação de acreditar, 
não tem fundo científico, tem um erro de 250 
mil quilómetros quadrados. Por outro lado, 
a própria revista Trme,em janeiro ou fevereiro, 
se não nos enganamos, pediu um estudo so~ 
bre a problemática da poluição no Mundo, 
em virtude da discussão da Amazônia, e convi· 
dóu 33 cientistas e 24- jornalistas, e a reVista 
chegou à conclusão do levantamento dos da
dos que V. EJ.cf já colocou aqui, em termos 
absolutos de toneladas, quer dfzer, 5 bilhões 
de toneladas são jogadas pelos paises indus
trializados do Hemisfério Norte, que represen
tam, em termos de percentual, só os Estados 
Unidos quase 30%: 29% dos Estados Unidos; 
18% da Europa; 14%-da União Soviética, 10 
ou ll%, parece-nos, da China. Só a soma 
percentual desses 5 países vai a mais de 80% 
de contribuição para a poluição atmosférica, 
detritos que são jogados na atmosfera, prind
pa1mente o gás carbónico, decorrente da quei
ma dos combustivels fósseis, sendo que nes
ses 20% em que está inclt.úda a parcela do 
Brasil, o Brasil não chega a 1%, apenas 0,93% 
de contribuição, porque as queimadas na 
Amazônia são intermitentes, só ocoriem, de 
dez em dez meseS: durante dois meses, que 
V. Ex~ sabe que são os meses de agosto e 
setembro. Não queremos com isso dizer que 
não devamos fazer uma autocritica e uma revi-

são dO irlOdeiO-ae:-desenvolvirTiento da Ama
zônia. Mas dai a aceitar esse aÍ'gumento de 
que a Amazônia é o pulmão do Mundo ... No
venta e cinco pof cen·to do oxigênio renovado 
vem dos oceanos; das outras florestas tropi
cais vêm apenas cerca de 5%. t outro dado 
científico, De~de quando a Terra se estabilizou, 
que propiciou a formação da vida, que come
çaram os primeiros vestígios de vida na Terra 
há 2,5 bilhões de anos~aTerra tem 5 bilhões 
de anos, conforme a inteligência da pesquisa 
(elta -, desde aquela épOca que os gases 
e Os componentes hídricos se formaram, o 
hidiõgênio, o oxigénio, principalmente, e o ni
trogénio são estáveis na face da Terra. É a 
velha lei de Lavoisier que está esquecida, ago
ra, nesse histerismo da imprensa Internado~ 
na!, querendo mudar as leís da composiçllo 
física dos elementos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Acho 
que querem acabar com a Lei de Lavoisier, 
porque Lavoisier foi levado à guilhotina, na 
França, há 200 anos._ 

OSr.MárloMala-Exato,Então,nacom
posfção feita há milhões de anos, lá está o 
oxigênio, cuja percentagem é de 21,4% per
manentemente, e 78% de nitrogénio. Esses 
elementos são o estoque do elemento natural, 
estão disponíveis para a respiração dos seres 
vivos, fora o oxigênio, que está estocado na 
composição das outras substâncias: na água, 
H20 nos óxidos todos, com outros elementos, 
com o hidrogênio, com ferro. EntãO;- temos 
um manancial enorme de_oxigênio disponível, 
estocado, armazenado, que se vai modifican
do. Portanto, diante do vasto estoque _de bi
lhões de toneladas de oxigênio que temos na 
Terra, apesar da Vastidão da Floresta Amazô
nica, esta representa uma gota d'água no 
oceano de oxigênio das necessidades respira
tórias dos seres vivos. Portanto, não tem fun· 
damento científico dizer-se que a Amazônia 
é o puln"lii_o do Mundo. 

O SR. JARBJ\S PASSARINHO- Muito 
obrigado, Senador Mário Maia. 

O Sr. José Fogaça - Permita-me, nobre 
senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, a Amazônia não pode deixar de 
ouvir a voz do Rio Grande dO Sul. Afinal de 
contas, foi Plácido de Castro que me fez brasi
leiro. Pergunto a V. ~ apenas se, ouvindo 
o breve aparte do Senador José Fogaça .. 

O Sr. José Fogaça - Será breve, real
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- V. Ex' já teve 20 minutos, além dos 50 
regimentais. 

O SR. JA.RBAS.PASSARINHO- Ouço 
o nobre Senador José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Estou apenas alertando a V. Ex~ para s_er 
menos pr~digo _~a concessão de apartes._ 

O SR. JARBAS PASSARINHO - É o 
último aparte. 

O Sr. José Fõgí!ça -O aparte será tão 
breve quanto a minha competência verbal o 
permitir. Apenas registro no pronunciamento 
de V. E>r um fato que me deixou muito preocu
pado e me chamou a atenção. Tem os no Rio 
Grande do Sul, lá radicado, agora já é um 
nome internacional, evidentemente, um eco
log'ista de reno~e, o Sr. José Lutzenberger. 
Realmente S. S' tem uma nomeada interna
cional, é ouvido nos foros internacionais da 
ecologia. Portanto, sempre foi um nome res
peitado no Rio Grande do Sul. Estranhei, mui· 
to - e isso me causou até um impacto bas
tante negativo nos _meus sentimentos em rela:" 
ção a esse cidadão -, quando ele esteve nu~ 
ma espécie de périplo europeu, fazendo uma 
campanha bastante negativa em relação ao 
Brasil, argumentando junto aos foros nos 
quais era ouvido de que a sociedade civil euro
péia, os cidadãos _europeus, os contribuintes 
europeus não deveriam continuar financiando 
o desmatamento brasileiro. E criou condições 
políticas e psicológicas para o argumento de 
que esses países deveriam cortar, no máximo 
possível, o envio de recursos, o envio de em
préstimos ao Brasil. Depois dessa andança, 
desse périplo, dessa verdadeira touméeeuro
péia, o Sr. José Lutzenberger ganhou um prê· 
mio internacional, o PrêmiO Nobel Alternativo, 
que é - quero crer - muito importante. A 
mim ficou impressão um tanto negativa, por
que, se havia nesse cidadão a boa intenção, 
a intenção de defender a floresta, a preser
vação do verd~, acredito que o efeito dessa 
sua andança foi bastante perverso para o Bra~ 
si!. Primeiro, acabou superdimensionando a 
que somos devastadores da floresta; segundo, 
essa sua viagem ocorreu num período em 
que houve realmente um inverno muito quen
te na Europa, o que alarmou os ddadãos e 
criou essa síndrome do efeito estufa; em ter
ceiro lugar, a partir dali argumentos foram utili~ 
zados contra o Brasil, para cortar o envio de 
recursos,_ para cortar a liberação de alguns 
recursos, princi}:iaJmente aqueles destinados 
a investimentos específicos na área da Ama
zônia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO___: E em 
bancos oficiais. 

O Sr. José Fogaça - E em bancos ofi· 
ciais, que s_ão os bancos que têm, inclusive 
um conteúdo mais político, de orientação vol~ 
tada para a preservação ambiental, nas suas 
destinações de verbas e de recursos. Deixou
me impactado nesse episódio exatamente a 
perversidade do que acabou ocorrendo com 
o Brasil. Estamos sendo cobrados a não mais 
explorar economicamente a Amazônia, a 
mantê-la intacta, ou seja, transformá-la numa 
·espécie de santuário e deixá-la tal como está. 
Ora, para um País como nosso, que deve 120 
bilhões de dólares, que tem uma renda per 
capita baixíssima e com a maior parte da sua 
população vivendo em estado de absoluta po
breza, é uma absoluta perversidade. Essa per
versidade se duplica quando, em função desta 
questão amazônica, são estrangulados, são 
cortados os recursos externos destinado ao 
noss_o desenvolvimento. Então, é duplamente 



4966 Quarta-feira 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Setembro de 1969 

perversa essa questão. De um lado, estamos 
impedidos de__investir_os nossos próprios re
cursos na exploração racional e presetvacio
nista da Amazônia- nã_o podemos tnvestir, 
quer dizer, é uma riqueza que não pode Ser 
explorada; em segundo lugar, J:láumestranQu
lamento externo de recursOs. Faço este regis
tro porque me marcou muito ess_a __ questão 
e realmenteJomos bastante prejudicados. 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Nobre 
Senador José Fogaça, pode imaginar V. Ex" 
com que até alegria eu o -ouço, p-orque V. 
EX conhece o ecologista Lutzenberger. E aqui, 
num trabalho realizado pelo Senador Marçon
des Gadelha, coube-me presidir uma Mesa, 
e ele viria como um dos confere-ncistas, e não 
compareceu. Em compensação, esse cava
lheiro chegou ao Pará, foi participar de uma 
mesa redonda numa televisão, e me fez agres
sões, atribuindo-me aquilo que eu]imlais tive
ra dito em qualquer momento. Eu não o_ co
nheço; a não ser de fotografia. E um amigo 
meu que estaya presente à mesa redonda foi 
que me defendeu. E a tese dele é exatamente_ 
esta: "Nós estamos inventando ameaças à so
berania como uma forma de mascarar a nossa 
incompetência". Essa perversidade que V. Ex" 
salientou é realmente da maior irnpo~ncia 
quando se articula com o aparte dado pelo 
nobre Senador por Pernambuco, Senador 
Mansueto de Lavor. Quer dizer, essas pessoas, 
lá fora, lendo o que escrevemos aqui, ecolo
gista de renome, como este, dizendo que esta
mos fazendo com a Amazônia uma política 
de devastação, fica-nos dificil defender a ver
dade._ 

O Se. Gomes Carvalho- Permite-me V. 
Ex' um apaite, nobre Sanador Jarbas Passa
rinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Pois 
não. 

O Sr. Gomes Carvalho- Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, minha intervenção será 
aparte, e não discurso. Ouvi atentamente o 
meu belíssimo pronunciamento sobre um dos 
temas mais importantes que temos no País. 
Ouvi, igualmente, todos os apartes,_ e todos 
eles por certo, contnOuíram para enriquecer 
o pronunciamento de V._ E):_" Tenho uma inda
gação de ordem muito prática. Tenho estado 
muito no exterior este ano, fiz já cerca de oito 
viagens a trabalho- e, não bastasse todo o nos
so _descrédito lá fora, por todas as questões 
econômlcas que o Brasil passa, as dificulda
des do acerto da dívida externa, este tema 
merece, evidentemente, a consideraçíio ur· 
gente da Câmara Alta do País. Esta, a indaga
ção a V. EX': depois de concluídos esses traba
lhos, que providências objetiva_s eSta Casa to
maria para que se colocasse, alto e bom som 
perante o Mundo, e principalmente aqueles 
organismos que se têm pronunciado, corno 
o Banco Mundial, o BIRD e o próprio Senado 
dos Estados Unidos? Falou-se muito nos per
centuais que os países industrializados produ
zem, contribuindo para o efeito estufa, e não 
falamos ainda das termoelétricas, que produ
zem efeito redobrado, e no Bras11 não usamos 

isso, e que ê_ eXtremamente perverso quando 
se faz e se pretende fazer o cerceamento dos 
nossos direitos. Era este Q aparte, e cumpri
mento v .. Ex', por ter trazido tema tão impor
tante à discussão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Nos 
5 bilhões de toneladas que são lançados na 
atmosfera estão incluídos todos os resíduos 
decorrentes da queima de COinbustíveis sóli
dos e l!quidos. Então, isso naturalmente 
abrange também a área de termoelétrica 

Quanto ~q ~eito, ey_ _s_up-cinho que nós p_o
d_eremo~ propor ao Senado uma apreciação 
·desse relatóriO final, porque, se conseguirmos 
mostrar o que de fato fizemos, que foi a iseo
çâõ-com que estãmos trabalhando, o próPrio 
[tamaratyte_!!l_meios para se servir do respaldo 
do Senado da República para se defender. _ 

O Sr. Marco Maciei - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, permite-me V. E;(! um 
aparte~r- · 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. EX 
pediu o aparte, o Sr. Presidente estava desa
tento, não viu, não me censurOu; Pernambuco 
pede o aparte pelo nobre Senador Marco Ma· 
ciel, meu colega de infortúnio de Presi_dent~ 
Nacional de Partido, mas eu não posso deixar 
de dar o aparte. 

O Se. Macco Maciel - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, em brevíssima inteiVen· 
ção, em primeiro lugar congratulo-me com 
V. Ex' Pelo tema que- traz hoje à -discussão, 
sobretudo pela sua oportunidade. Como todos 
sabemos, essa questão ecológica, mais ainda. 
a questão ecológica na Amazônia foi problema 
que se mundializou, ou seja, se converteu nu
ma questão internacional, deixou de ser um 
problema objeto de preocupações nossas. de 
nós, brasileiros, para se converter, de forma 
um pouco até estranha, numa questão que 
está s_endo_trata_d~, muitas ve;zes, com desco
nhedffiento das próprias autoridades brasi
leiras, em fóruns internaciona_is. Cabe ao País, 
e, de modO eSpêdal, ao· -seti-(Jovemo - e, 
quando falo Governo, aí incluo tarribém o 
CongressO Nacional- posicionar-se em relaM 
ção a esta questão. De outra forma corremos 
o risco de estar submetidos a constantes cons
trangimentos, não somente em frente às nos
sas embaixadas, constrangimentos para obM 
tenção de cré-ditás e empréStimos interii.aclo
nais, constrangimentos, enfim, nas relações 
cofnerciais como Um tOdo. Tenho receio de 
que isso se converta, para o Brasil, naquilo 
que ocorreu - me perdoem a comparação, 
mas é a que me vem - com a Africa do 
Sul, numa espécie de Apartheid, que, a pre
teXto de uma defesa do mei ambiente, quei
ram condenar o Pa(s a um lsolãtnento do resto 
do Mundo. 

· OSR. JARBAS PASSARINHO- É per· 
feitamente possível. 

O Se. Macco Maciel- Temos que nos 
precaver; devemos agir, enquanto é tempo, 
porque Sabemos, e aprendemos isso com o 
Conselheiro Acácio, em Eça:âe Queirós, que 
as conseqüências vêm depois, nunca antes. 

Se não aglrrpos agora, enquantgo é tempo, tal
vez. d_epois _seja 'farde. Portanto, estã_é a razão 
do meu aparte, e a oportunidade para cumpri· 
mentá-lo, mais uma vez, pelo tema que traz 
à nossa_ consideração, e que _ _guarda mu_ita 
oportunidade, 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Muito 
obrigado a V. Ex" 

Concluo~ Sr. Presidente. 

O Se. EdisonLobão-'- Permite V. Eir'tam: 
bém um apãrte TáPtdci?. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Dese· 
jo conclUir, Sr. P.resid~nte, _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nesta altura, nobre Senador Jarbas. Passa
rinho, o oradOr i~~~!i!9 já desistiu da irlSCrição. 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Lasti
mo muito, também tive vontade de desi$tir 
da inscrição. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Temos uma hora, pelo menos, de sessão 
pela frente. Este catouro da Presidência, diante 
do veterano da Presidência, Como é V. &-, 
sente-se perfeitamente à vontade para cumprir 
a tradição da Casa e deixar correr; já havia 
até desligado o microfone da Presidência. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Te
nho até a impressão, Sr. Presidente, de Que 
isso não deve ter sido_u_ma represália, porque 
falta uma hora para extinguir-a sessão, e V. 
~_acaba de dizer _que havia um orador só. 
Eu tive a paciência de esperar, durante -hora 
e meia, para que a palavra me fosse cone~ 
di da ... 

. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Se não me engano, V. Br.' abriu mão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pelas 
circunstâncias. 

Agora, no momento, por exemplo, em que 
estamos tratando desta matér~~ se bavia um 
orador só após, poderia ser suficientemente 
generoso para aguardar durante uma hora, 
que ele teria tempo para falar. 

O SR. -PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Quando advirto, _o a parte ante deveria sen
tir~e advertido. Mas, nesta altura, a Presidên
cia desliga O seu rriicrofOne e-Ouve atenta
mente _o discurso de V. Ex', que é realmente_ 
da maior importância. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Obri-
gadoaV.Be- - --

Concedo o aparte ao nobre Senador Edison 
Lobão. 

O Sr. -Edison Lobão :.._ Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, estive recentemente em 
Londres, auma missão oficial do CongresSo 
Nacional, e Já tive também o desprazer de 
tomar conhecimento de uma carta que estava 
sendo encaminhada ao Presidente do Brasil, 
redigida em português e inglês, impressa, e 
que, no fundo, fui verificar, estava servindo 
de propaganda para uma cadeia de lojas na 
Inglaterra. Eles faziam uma pilha daquela cor· 
respondência, e, quando o cliente entrava na 
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loja, pediam-lhe que assinasse um documen
to. A carta, escrita em inglês e português, pede 
ao cliente que assine um documento de pro
testo contra a poluição e a devastação das 
florestas que se fazem no Brasil. Ess_e mesmo 
papel, em seguidCl, foi levado à rua onde se 
situa a embaixada brasileira e despejado lá, 
em caminhões e caminhões, aUtude que con
sidero quase um atentado à nossa soberania. 
A carta não é gross.eira, é cu~:t:a- permita-me 
V. Ex!' que a leia - mas, de qualquer maneira, 
procura responsabilizar-nos por tudo que 
acontece em matéria de poluição no Mundo. 
É Qseguinte o teor da cart;:t -

"Prezado PreSiden~e Sarney, 
Sei que todos nós poluímos este plane

ta, mas também sei que ternos de fazer 
todo o possível para salvá-lo. 

Mas, nós precisamos que o senhor haja 
por nós e salve _as florestas do Brasil. É 
preciso evítar as queimadas este ano ... 

Fomos informados de que o senhor 
pode fazer várias coisas para evitar a des
truição; sabemos que o senhor pode: 

• Abolir os incentivos fiscais que tor
nam a destruição da floresta economi
camente atraente; 

• Implementar a reforma agrária e, as
sim, erradicar a violência no campo;'' 

-Não vejo muita relação com a refor
ma agrária. 

"• Apoiar projetes que proniovam de· 
senvolvimento não predatório e que 
usem os métodos e conhedmentos dos 
povos da floresta ... 

Por favor, faça alguma coisa agora. As 
plantas, os animais e os habitantes da 
floresta estão correndo risco. Muito pode 
ser destufdo para sempre. 

O equilíbrio da natureza está sendo afe
tado pela destruição: as condições climá
ticas do mundo estão mudando. O futuro 
de nossos filhos e de nossos netos está 
em perigo. O futurO do nosso planeta pa
rece incerto ... 

Por favor, impeç~ as quelnuii:/8s e salve 
as florestas antes que seja tarde demais. 
Ein todas as partes do planeta os olhos 
se voltam para o Bragjl e todos nós espe
ramos e desejamos que o senhor faça 
alguma coisa. 

Atenciosamente, 

Nome .................................... ~..._,, . ..._ __ 
Endereço : ............................. ----

Dois dias depois, era 7 de setembro, e com
pareci a um coquetel na Embaixada brasileira, 
e lá me encontrei com um cidadão britânico 
que começou a falar sobre ecologia, sobre 
a devastação das nossas florestas, sobre poluiw 
ção, e sempre responsabilizando d'Brasil por 
tudo quanto possa acontecer nesta matéria. 
A todo instante esse cidadão britânico se refe
ria à devastação na Arn.azônta. Eu lhe pergun
tei se sabia quantos milhões de quUômetros 
quadrados do Brasil, dos alto milhões e meio 
que temos, ainda estão revestidos de floresta, 
e ele não sabia. E perguntei na Inglaterra, ele 

também não sabia. Então, lhe disse: "Aqui, 
na Inglaterra, existem apenas 7% de território 
coberto de floresta, e o Senhor me vem re<:la
mãt de _:4evastação no Brasil?! Primeiro o Se
nhor procure ganhar autoridade aqui, no seu 

_território, para reclamar no nosso." Foi assim 
que o homem me deixou em paz. Dali fui 
a Nova Iorque - estou terminando o meu 
aparte - e lá o Embaixador Paulo Nogueira 

_Baptista, que é o nosso Embaixador na ONU, 
estava· muito preocupado também com este 
assUnto; interpelado a todo instante pela im

_ _prensa na ONU, que não qtreiia saber de outro 
assunto a não ser este. foi Obrigado a fazer 
uma conferência Joriga, cujo texto passei a 
V. Ex" ainda há poUco,- defendendo o Brasil. 
Então, a mis-Sao, hoje, dos nossos Embaixa
dores é praticamente esta, defender o Brasil 
dos insultos e das agressões que o Pais está 
sofrendo lá fora. A revista americana Time, 
lião" Sei se V. Ex- já a- recebeu... -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Falei 
sobre ela. 

O Sr. Edison Lobão - A revista tem a 
capa inteira sobre o assunto. Isto não é possí
vel; agora temos as nossas Missões Diplomá

--ticas Voltadas quase que exclusivamente para 
explicar aquilo que não estamos fa:z;endo. Es
tamos sendo acusados de coísas que foram 
feitas, algumas, mas não da totalidade do que 
nos acusam. O pfonunciamento de V. & é 
oportuno. Mais do que isto, o documento que 
a Comíssão de Inquérito, que tem na pessoa 
de V. Ex~ o Relator- sou Membro da Com!s
Sáo, Vice-Presidente -, estou convencido de 
que esse documento será de grande impor
tância para enfrentarmos esta campanha que 
vem sendo movida contra o Brasil em quase 
todos os países da Europã. Muito obrigado 
a V. Ex• 

O SR- JARBAS PASSARINHO -Agra
deço a V. Ex~ o aparte e a todos os demais 
Colegas. 

.Gostaria de salientar que o Regimento da 
CaS;a raz com qUe, agora, o tempo, inclusiVe 
dos Líderes - e eu tive_ o cuidade de me 
inscreve para.-depois da Ordem do Dia- seja 
um tempo limitado, 

Agradeço a todos a atenção e lastimo muíto 
que meu Colega_ que estava inscrito depois 
de mim tenha desistido da palavra. (Muito 
bem\ Palmas.) 

-rocaMENTOA CUE SE REFERE O 
SR. JARBAS PAsSARINHO EM SE(f D!S
C(fRSO: 

ATAQCIE FRONTAL 

O problema da Amazônia, como acaba de 
declarar em reportagem de capa a revista Ti;. 
me, é o "assunto do ano"; e quem vai pagar 
o preço desse destaque é em boa parte o 
Brasil - apontado, no texto, (:Orno um vilão 
da ecologia. 

Que o país tem seus pecados a expiar nin~ 
guém ignora -sabemos nós melhor do que 
os outros. Mas que o "assunto do ano" perten
ce ao movediço terreno da moda também 
é fato ine"gável. 

É até mais do- que uma moda: e.Stftmos 
_vendo nascer e crescer urtfa nova religião lei
ga, onde a temática ecológica_ desempenha 
o paPel que pertencia até recentemente aos 
romantismos utópicos de esquerda. Agora se 
quer menos a sbdedade sem classe ....,.... que 
não deu __ certo em parte algurrta - do que 
a salvação do planeta, em face ao que está 
sendo caracterizado como um apocalipse 
ecológico. 

De um momento para o outro, a Amazônia 
é promovida a peça central desse drama pia~ 
netário. Não merecia tanto: em termos de 
ameaça ecológica, seu potencial é muitíssimo 
menor do que o da emissão de gases tóxigos 
pelo mundo desenvolvido. Mas roqueiros e 
ecologistas deram-se as mãos para colocar 
a floresta amazónica no centro do palco. A 
floresta é um território mítico para o ser huma
no; e çertamente uni país como a Alemaóha 

- está muitO mais sensível ao assunto depois 
de constatar que as suas próprias florestas 
vão sendo corroídas pela ação da chuva ácida. 

A moda, de qualquer maneira, pode afetar 
até a jornalistas profissionais. A reportagem 
de capa da Time, sensacionalista a partir da 
capa, não faz jus às tradições da revista e não 
sup·orta comparação com matérias como a 
publicação recentemente por Veja (também 
como assunto de capa). 

Não del_xa .de ser grave que, numa revista 
como a TllfJe, fatos reais andem minturados 
ao tipo de enfoque superficial que alimenta 
preconceitos e passionalismo. Isto, em si mes
mo, Já bastaria para mostrar como o tema 
anda superaquecido em termos intemaciow 
nais, e para encarecer a necessidade de que 
o BrasJl disponha de uma espécie de "política 
externa" voltada para o atendimento a essas 
cobranças -justificadas ou não. 

Até o início dOs_ anos 70, a Amazônia do'rriliu 
um sono multissecular sem ser incomodada. 
Todo o drama da região tem 20 anos de ecxís~ 
tênda, e começou com as tentativas _de pene
tração decretadas pelos governos militares 
(Transamazônia, etc.). 

Nessa corrida para o Oeste, -erros graves 
foram certamente cometidos; mas, quando o 
processo começou, não existiam a~iações 
sobre problemas ecológicos -:- tantç> mais 
quanto a voga da ecologia corresponde, quase 
exatamente, ao irúcio deste processo. (s.to é, 
a Amazônia foi descoberta ao mesmo tempo 
que a ecologia. . . 

Em 20 anos~ mudou bastante o -Cenário
sobretudo em termos do poder de impacto 
do homem sobre a natureza. Mas é óbvio que 
um proces·so iiticíado há 20 anos não poderia 
ter tido, _sobre a maior região selvagem do 
pfaneta, o impacto que se quer pintar em ma
téria como a da Time. A próPria revista encar
rega-Se de dizer que o Estado de Rodônia 
-::-.0 mais atingido pela devastação, em conse
qüência da construção de uma estrada que 
o tomou acessível - perdeu até agora 20% 
de suas florestas, e que o AJ::.re. o segundo 
estado mais visado, perdeu 4%. 
~os levantamentos mais sérios já realizados 

na Amazônia desmentem a idéia de uma ónica 
Amazônia que estaria queimando (o Jeitmotiv 
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da reportagem na TEme). Existem várias Ama· 
zônias; e o melhor modo de conviver com 
elas, e de preservá-las, é· conhecer a deter· 
minar a melhor maneira de lidar com cada 
uma delas. 

A colonização de rondôn!a feL u_m desatre; 
mas não há motivos parà o nio_dê:lo seja repe
tido, com o ·conhecimento que hoje se tem 
desse passado recente. {.$50 não precisaria 
acontecer no Acre, nem roesmo s_e o Governo 
brasileiro levar adiante 6 'pítijetó legitimo de 
prolongar a estrada que, passando por ali, vai 
até o Perú. Uma região com a extensão da 
Amazônia brasUeira não pode ser mantida in
tegra1mente como reserva ecológica; e, embo
ra o extrativismo pareça a inelhor solução para 
diversas partes desse verdadeiro continente, 
não significa que seja um -modelo a ser apUca
de invariâvelmente- pois até para conservar 
o que deve ser conservado é preciso dispor 
de recursos que vêm de uma correta explo
ração de patrim6nios natUrais. 

A Tinie verbera com toda razão os verda
deiros atentados que se cometem com a a 
utilização de mercúrio em rios como o Madei
ra. Este seria wn caso-para-·a utilização de 
"patrulhas ecológicas" de emergência que 
fossem diretamente à raiz do problema; mas 
até para isto seriàm_necessárlos recursos em 
caráter de emergência - e não consta que 
esses recursos estejam à disposição do Go

verno brasileiro. 
Nivelar o problema do mercúrio ao das hi

drelétricas é um dos indícios de que a revista 
norte-americana não aprofundou as suas pes
quisas. Cita se ali o caso de_ Balbina - que 
é um erro clamoroso. Isto não quer dizer que 
outras hidrelétricas da região tenham sido 
igualmente mal pensadas ou mal executadas; 
e é totalmente despropositado transformar em 
problema a área inundada pelas hidre1étricas 
de hoje. Quanto a futuras hidrelétricas, há todo 
o tempo necessário para se chegar a uma 
conclusão definitiva. 

Usinas de ferro-gusa instaladas na região 
do projeto Carajás também podem criar pro
blemas sérios para a ecologia regional; mas 
são problemas a serem resolvidos com uma 
penada de um governo decidido. 

O que, de qualquer modo, fica evidente com 
enfoques como a da Time é que o Brasil está 
sob fogo cerrado - com justiça ou sem ela 
-e precisa aprender a se defender, Orna polí
tica extenna ~tuante teria a obrigação de en
frentar problemas dessa natureza em caráter 
de urgência. Tanto mais quanto a reportagem 
da 17m e abordada questões de soberania com 
uma desenvoltura de causar pasmo. Não é 
um bom modo de estimular uma nação a 
pensar ecologicamente. 

DEIXEM A AMAZÓNIA EM PAZ. .. 

Wctor Sadeck Filho • 
"O tempo presente e o passado est§o, 

talvez, presentes no futuro. E o tempo 
futuro contido no pllssado." 

T. S. Ellot 

Vivemos um momento em que todo o pla
neta desperta para a Amazônia. é: chegada 

a hora de o brasileiro, principalmente o amazô
lifda. tQmai' cónséiêrida de nossa verda-deira 
riqueza. 

Sabe~se, que apesar de_ a Floresta Amazô
_niç_a possuir uma vegetação exuberante e por
tentosa, seu_ :;;alo é pobre em nutrientes. As 
espécies crescem sobre um solo muito super
ficial, pouco profundo, que raramente tem 
mais de 20cm, sendo (ormaQp~ ern sua maio
ria, por réSiOs -vegetais em decomposição: "em
baixo, apenas areia e argila. Haroldo Gioli, em 
1959, dizia: "A selva amazônfca Vive maís em 
cima do solo do que do solo, cujo paper con
siste mais num substrato mecânico dq que 
num forriei::edoi- de nütrientes". Ora, é fácil 
concluir que transformar essa região em um 
semides_erto é apenas uma questão de tempo; 
no momento em que for removido o manto 
verde, nada mais impedirá que o humús acu
mulado, que é renovado continuamente en
quanto houver floresta, seja carregado para 
os rios pelas chuvas torrenciais que caem dia
riamente. Com isso, afirma-s_e_ _s_eguramente: 
"O solo está vivo enquanto a floresta existir, 
ele morrerá e desaparecerá com a derrubada 
da mat,a'_:_,__t; preciso, porém, não esquec-er que 
estamos diante de uma das últimas reservas 
vegetais do planeta e que o exeroplo de explo
ração das matas brasileiras, em 5 séculos, é 
desanimador. A lição, portanto, ê não procurar 
contrariar as forças da natureza, desnudando 
os solos já naturalmente pobres ou quebrando 
o equilíbrio ecológico, uma ve_z que o regime 
das águas está intimamente ligado à própria 
floresta,_ Não queremos, com isso, dizer que 
a floresta __ deve constituir uma barreira aQ de
senvolvimento sócioweconõmico da Amazô
nia. Ao contrário, deve ela ser considerada um 
dos seus- mais precio~os ~ecursos. 

Tentativas de colonização, como o Projeto 
Jari, e a grande estrada "vicinal" Transama
zõnica, tomaram-se fiascos._ O mais triste e 
desumano, entretanto, foi o desmatamento 
selvagem e desordenado que fizeram no sul 
de minha querida Rondônia, ao longo da 
BR-364~Considerando-se, ainda, que estamos 
nos encaminhando para um dos maiores.de
sastres ecológicos que já ocorreram nesta re
gião, com o tnalor afluente do rio Amazonas, 
margem·-wreita: o Madeira; na col'(ida deses
perada pelo "vil metal", despejam-se anual
mente em suas águas 8 toneladas de mercú
rio, para se retirarem 15 toneladas de ouro. 
Esse mesrno- rio ~çieira, onde ainda pode· 
mos ver pintados, matrinxãs, tuç!Jnarês, tam
baquis, dourados, surubins - espécies que 
certamente desaparecerão se nada for feito 
no sentido de proteger fauna e flora amazô
nicas. 

É verdade que é uma tolice de "gringo" 
dizer que a Amazônia é o "pulmão" do mundo. 
Isto já foi rebatido há mais de duas décadas 
pelo ftsiologista brasileiro Paulo de Tarso Al
vim, que atê hoje afirma: "O oxigênlo que a 
floresta--prOduz durante o dia, ela consome 
durante a noite", (do livro O Complexo da 
Amazômll}. E, segundo estudos do ecologista 
Lamont C. Cole," ... são asdiatomáceas mari
nhas que produzem cercã de 70% do supri-

mento anual do oxigénio da Terra (originário 
do Oceano Padficoj", 

Sobre a polêi'nica qUestão das demarca
ções das terras indígenaS, cito Noel Nutels: 
"O índio que se civiliza ·anda para trás, retro
cede culturalmente. Integrado, toma-se um 
pária". 

Deixem a floresta em paz! Respeitem o seu 
-·ecossistema;entendido como um_ reservatório 
de energia, depositada no corpo de animais 
e: nas plantas, atuando no sentido de deter 
o processo de degradação da mesma 

A Amazônia deve e tem de_ ser aberta à 
pesquisa mundial, cientista não tem naciona
lidade, ele serve à humanidade. E_ não pode
mos falar em soberania nacion;;:a1~ num país 
onde a maior doença é a fome, quando temos, 
aproximadamente, vinte milhões de adultos 
analfabetos, a infância desassistida e a velhice 
desamparada. 

Hoje, já sabemos que a maior riqueza da 
Amazônia é a sua diversidade biogenética A 
floresta abriga, nas suas entranhas, um verda-

- deiro santuário genético a pesquisar. Remé
dios como o quinino, que combate a malária, 
doença endémica na região; o capoten, remé
dio que c_ombate a hipertensão arterial e que 
é feito a partir do veneno da jararaca, serpente 
da Amazônia; a pilocarpina, colírio contra o 
glaucoma, retirada das folhas do jaborandi, 
um arbusto comum na região; e tantos outros 
fungos e cogumelos, animais e vegetais, que 
através de laboratórios de pesquisa cienbTtta, 
se aqui instalados, quem sabe, um dia, pode
ríamos chegar à cura do câncer, da AIDS e 
de tantos outros males que afligem a huma~ 
nidade. 

Perpetua-se cada vez mais a vocação extrati
vista da regfão. É racional que o homem viva 
na floresta, retirando dela se:u verdadei~o te
souro sem, no entanto, quebrar a harmonia 
do meio ambie:nte, isto é, seu ecossistema. 
A grande esperança continua sendo, entre
tanto, o despertar desta consciência ecológica, 
de que a juventude brasileira vem dando pro
vas comoventes. 

Preservar o Santuário Biogenético da Ama-_ 
zônia é, antes de tudo, um dever histórico para 
com as gerações futuras. 

"' Amaz6nida, médico e conselheiro da Asso
ciação Médica Bras_Ueira 

(Durante o discurso_· do Sr. JilrfiA~ P4s
sarinho. o Sr. Nelson Carneiro. Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de $Ousa, 
3PSecretário.) -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Jarbas Passarinho, a Presi
dência não se irrita, a Presidência apenas pro
cura defender o cumprimento do Regknento. 
V. Ex" já esteve aqui nesta missão. A minha 
missão é profundamente ingrata, porque es
tou de passagem por aqui. 

Na Verdade, eu já tinha dito que V. Ex'-, agora, 
tinha tempo ilimitado, de vez que não haviq. 
mais oradores inscritos. 

Eu apenas procurava defender o direito de 
terceiros. 
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O Sr. Jutahy M~galhães- Sr. Presiden- Por todos estes motivos o _s.eu falecimento 
te, peço a palavra pela ordem. causou profunda consternação nos circulas 

O SR. PRE. s. IDEN. TE. · (Pompeu de Seus. a) jomalísticos, políticos e sociais onde conqu(s
- Corri a palavia 0 nobre Senador Jutahy tau inúmeras e sólidas amizades. 
Magalhães. Como um dos seus amigos, .desde longa 

data, não poderia deixar de registrar nos Anais 
O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB- do Senado Federal, o seu prematuro falecí-

BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) - __ menta. · 
Sr. Presidente. eu acredito que tenha recebido Destarte, nos limites deste sucinto pronun
o maior dos apartes de qualquer tempo-da ciamento, associo-me à triSteza e imensa sau
história parlamentar do Mundo, devia ir para' dade de sua digna família, - espo_sa e filhos, 
o livro dos recordes Gulness. Recebi, certa -aos quais transmito os sentimentos do rneu 
feita, de um ex-COlega nosso; um aparte de profundo pesar, lamentando~ o d~sapareci-
35 minutos; tão longo que tive que pedir llc.en- méhtd desse brilhante e competentecearense, 
ça para me sentar para ouvir o resto do aparte. que soube exercer com rara d_ignidade, cora-

Aqui, hoje, queria dar ao nobre Colega Jar- gem e capacidade a sua nobre e difícil pro
bas Passarinho o menor aparte de todos. De- fissão. 
sejo apenas dizer ao Senador Jarbas Passa
rinho: parabêns! (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Jarbas Passarinho - Muito- obri
gado. 

O SR- PRESIDENTE (PomP,u de Sousa) 
- Conce.do a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Prounda o ·segui ii te diScursO.)- Sr. Presi
dente, Srs. Seniidores, ao regressar a Brasília, 
fui surpreendido com a dolorosa notícia do 
falecimento, no Rio de Janeiro, aos 60 anos 
de idade, na quarta-feira, 30 de agcistõ passa
do, do jornalista e escritor Nertan Macedo. 

É-com jUStifiCada emoção que evoco a per
sonalidade desse amigo dileto, que conheci 
no Rio de Janeiro quando recém-eleito Depu
tado Federal e, sempre em companhia de Wal
ter Fontoura, os quais me davam cobertura 
jornalística, tendo os dois, a meu convite, ido 
a Aracaju e São CristóVão, des_de então, no 
decorrer de todos esses anos, acompanhei 
a sua brilhante trajetória.-

Nertan Macedo foi secretário de Assis Cha
teaubriand, nos Diários Associados, e editor 
de O Jornal durante dois anos. Em seguida 
colaborou com CarJos Lacerda, na Tribuna 
da imprensa. Aposentado como funcionário 
do InstitUto do Açúcar e do Álcool, Nertan 
Macedo foi Chefe do Sérviço de Imprensa do 
Ministério da fazenda na gestão do Ministro 
Mário Henrique Simonsen, e do Ministério do 
Plajenamento no primeiro ano do Governo do 
Pregjdente João Baptista Figueiredo. 

Como jornalista Nertan Macedo tornou-se 
conheddo pela sua combatividade e pelas 
campanhas travadas contra o comunismo, 

Nascido no Crato, no Ceará, Nertan Miicedo 
iniciou a suã carreira nos anos 40; em A Van~ 
guarda, de Fortaleza, deslocando-se depois 
para o Dlário de Pernambuco, no Recife. 

Colaborou nos principais jornais do_ País e, 
paralelamente às suas atívidades profissionais, 
realizou pesquisas e estudos no domínio da 
sodologla e da história, sempre vinculado aos 
problemas e assuntos do Nordeste. 

Publicou diversos ensaios e romances, den
tre os quais "Lampião", "Pedro 1t a Beata", 
"O Bacamarte dos Mourões" e_ a biografia 
"Floro Bartolomeu", trabalhos valiosos que 
consagraram a sua reputação de escritor. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--:- Con:tedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAaRO BENEVIDES (PMDB
CE. PronLuiCíã" 6 se-guii1te discLir~O.)-Sr. Pre
sidente, Srs. Senãdores, insta1ot.i-se, no último 
-a0n111190~em Porto Ãfeg!-e, a 30~ Convenção 
Nacional do Comérdo Lojista- conclave que 
reúne, até quinta-feira, cerCa de 3.000 part(ct
pantes, para a· discussão de temas relacio
nados com a categoria e a vida económica. 
financeira e social do País. 
- O""Cearn:·raz-Se pre"sente ào-'magno evento 

através de quarenta delegados, chefiados pe
los lfderes Jeovah Alves Damasceno, Petrônio 
Aguiar Andrade e Gervásio Pegado, prestigio
sas figuras do comércio de nosso Estado, com 
marcante evidência em hossos círculos em
presariais. 

A 3_0~- Convenção ii::altza-se, aliás, no mo
mento em que a Câmara dos Deputados 
apresta-se para votar o substitutivo de minha 
autoria, oriundo do Senado. que contempla 
o comércio com recursos do Fundo CõiiStitu
clonal, destinados ao Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste. 

- Não teria sentido que, ao estimular, com 
a aludida dotação o setor produtivo, fosse inex
plicavelmente exclu[do o comércio, respon

-sãVei pOr-apreciável índice de renda e emprego 
no cõTitextO-da economia brasileira. 

Por Oütro lado, alguns presidenciáveis, for
malmente- convidados, dispuseram-se a de
fender ali os seus rewectivos PrOgramas, deta
lhando-os para pleno conhecimento dos que 
compareceram ao impórtarlte certame. 

Convidado formalmente pelo Clube dos Di
retores Lojistas de Fortaleza a me fazer pre
sente à 30" Convenção, entendi de meu dever 
reg!Stiãr"-da tribuna do Senado o auspicioso 
acontecimento, por nele reconhecer objetiVos 
nobres e elevados, entre os quais se· conclui 
o congraçãtnento de uma: classe, a fim de 
que ela melhor ainda contribua para o desen
volvimento nacional. 

Formulo, assim, votos no sentido de que 
a louvável promoção atinja as finalidades coli
madas, reeditando o êxito dos anos anteriores, 
qUarldo importantes deliberações foram con
sensualmente assentadas e repercutiram am
plamente junto ao Governo e ponderáveis seg-

mentes da comunidade de nosso País. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
·-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
lgnácio Ferre[ra. -

o SR- JÔSÉ IGNÁCÍO FERREIRA 
(PSDB - ES. -Pronuncia 6 seguinte diScurso.) 
--Sr. Presidente,_Srs. Senadores, os reSulta
dós dos óltimos vestibulares nas univergjdades 
brasileiras -comprovaram que o Br;:Isil vai mui
to ma1 em termos_ de ensino de 19 e 2~ Graus. 
A maioria das- urliversídades não conseguiu 
preencher o número de vagas oferecidas por
que os candidatos, s_implesmente, não conse
guiram obter o índice míniino para aprovei
tamento. 

_para a con.figuração desse ,quadro_ inquie
tante muito devE! ter _colaborado o clima de 
guerra atualment~ _existente entre a sociedade 
e o ensino privado e públic_o. Não estaríamos 
incorrendo em nenhum exagero de retórica 
se disséssemos que os jovens fracassaram nas 
universidades porque O etlsino que lhes foi 
ministrado na escçla básica, quando minis
trado, não era ele molde a prepará-los para 
a grancle batalha do vestibular. ' 

As falhas do ensino público são fáceis de 
detecção. Na luta permanente entre o profes
sor e o Estado - aquele querendo ganhar 
um pouco _n::ais e _este desej~do. pagar _lll11 
pouco menos- quem sai perdendo é_ sempre 
o ah,mo, prejudicado por greves intermináveis 
e submetido, após os movimentos paredistas, 
a um tenebroso processo de reposição de au~ 
las. Ao término do período escolar, feito aos 
tropeções e se~_ nenhum planejamento peda· 
gógico, o. estudante repentinamente vê-se 
transplantãdo para um degrau supe-iiOi-, plena
mente consciente_de_ não estar_ conveniente
mente preparado para a promoção. 

No setor privado, o alto custo das mensa
lidades escolares apavora os pais e inibe os 
alunos. A ambivalênda do Governo em deter· 
miilar uma política de preços rB:ciorial para 
as escolas particulares termina por produzir 
um clima de Insatisfação generalizada. Nem 
as escolas ensinam bem - receosas de que 
o damor popular cesse-lhes os meios de ma· 

__ nutenção- netrr~õ!falunos aprendem bem, 
revoltados com o fato. de _que o ensino, que 
lhes deveria ser dado gratuitamente pelo Esta
do, arrasa o combalido orçamento de seus 
pais. 

Sr. Presidente, os países endividados da 
América Latina como um todo - e o Brasil, 
em particular-vivem momentos de incerteza 
quanto ao seu futuro. Um recente relatório 

-divulgado pelo Bird em Washington afirma 
que a situação econômica dessas nações se 
deteriorou em 1988, porque a tendênda nega
tiva na transferência de recursos manteve-se 
contínua Ou seja: os devedores _continuam 
mandando para fora mais dinheiro do e]Ue 
recebem na forma_de empréstimos ou finan· 
ciamentos. 

No ano passado, o total de desembolsos 
feitos a e~ses países chegou a 92 bilhões. de 
dólares. Em compensação, o_ serviÇo de- sua 
dívida atingiu a soma de 142 bilhões de dóla· 
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res. Houve, portanto, uma transferência nega
tiva de 50 bilhõe.s de dólares._Por isso mesmo, 
não se pode encarar .com_ esuanheza o.fato 
de o mesmo documento .d.o. BlRD ~s.si.[la_lar 
que o crescimento econõmi<:Q daAmé_ri_ca La
tina diminuiu nos ú.ltimos_ dezoito meses. O 
produto (nterno Bruto per c_ apita caiU o eQuiva
lente _a_0,6% em 198'8 e nb inído deste ano. 

No caso especifico do Brasil, o relatório do 
BIRD reserva-nos um diagnóstico inquietante. 
Para o BIRD, o fato de o Brasil haver apresen
tado um notável crescimento em suas expor
tações não significa _dizer que estamos peito 
da recuperação econômica. Ao contrário, tra
ta-se de um esfo_rço·.com pouco retorno, por
que a arrecadação com as exportações, mes
mo atingindo recordes inquestionáveis em 
1988, não trouxe para o nosso País uma acele
rada recuperação da demanda. 

Para agravar ainda mais a ri.OSsa posição; 
o BIRD informa que ó Brasil, que era tradicio
nalmente o maior beneficiado pelos financia
mentos daquele organismo, teve o atendimen
to de seus pleitos reduzido substancialmente. 

. Atép encerramento do ano fiscal, encerrado 
em'junho, o Brasil obteve apenas 700 milhões 
de dólares do BIRD, contra 2,2 bilhões de dóla· 
res concedidos ao México. 

Cónse-qüentemenlé, --ao- contrário do que 
pregam os arautos do _Ministério da fazenda, 
nossa situação ec::onômicá deteriorou-se e es
tá multo perto da exaustão. 

Sr. Presidente, por problemas de caixa, o 
· f?rasil não está pagando os juros de sua dívida 
externa e, segundo _declar;:"~ções do Ministro 
da Fazenda, o Governo desenvolVe estudos 
que permitam o escalonamento dos débitos 
intemadonais. Ainda segundo o titular das fi~ 
nanças do País, o resultado desses estudos 
não ficará pronto nos próximos seis mes_es. 
Como o- homem inventou as palavras para 
disfarçar seus pensamentos, o Sr. Maüson_ da 
Nóbrega ultilizou-se mais urna vez da retórica 
de economista para dizer, nas entrelinhas, que 
a atual administração simplesmente não dese
ja mais se preocup.ar com o problema da divi
da externa. Comodamente, prefere deixá-lo 
para seus pósteros. 

Assim, cumprindo mais uma vez a maldita 
tradição brasileira de s.e: tranp_fer;:ir para outros 
a solução de problemas criados por nôs_mes
mos, embarcamos _novamente no barco da 
indefinição, torcendo para que o novo timo
neiro, mais competente ou mais bafejado pela 
sorte, possa IeváwJo a uma porto seguro. 

O que nos preocupa, no entanto, ê que a 
covardia do atual Governo eoj_negociar os 
nossos débitos externos possa vir a se cons
tituir num_ grave embaraço para a futura admi
nistração. Com efeito; -se levarmos em consi
deração que o próximo Presidente da Repú
blica encontrará o Brasil devas.ta.do por uma 
inflação superior a 50% ao mês, a maquiagem 
da díVida, desenvoMda em condições internas 
reconhecidamente desfavoráveis, certa_mente 
paralisará ou retardará seus projetes desenvo]w 
vimentistas. O GQv_éJ::I]_O_S---ªID_ey..jipático e co
modista, deixa um pesado fardo para o seu 
sucessor. ata-lhe as m~QS, poda-lhe o poder, 

diminui-lhe _o entusiasmo, re_duzwlhe a espe
·r_ança. 

Quanto.à ~eclaração do Ministro da Fazen. 
. da, nada ~ surpreender. Afinal, para .quem já 

t;lisse só estar capacitado para lidar com o 
.. feijão-com~àrroz", a negodaçãO da dívida ex
terlfa seriã tarefá insUportável e, mais do que 
is59, inatingível. (Muito bem!) 

Senhor Presidente, Senhor_es CongresSis- · 
tas, a 16 d~ agosto de 1929, o idealismo de 
Henrique Meyerfreund, natural de Relme, 
Westfália, Alemanha, iniciou, num prédio da 
Prainha de Vila Velha, Estado dó ESpfritO San
to, a produção de balas que ele próprio fabri
cava, embalava e vendia. Possuído sempre pe
lo ideal de reinvestir na própria empresa, ao 
receber uma herançã: na Ãlemanha, quis seu 
ben~fidário que tal quantia lhe chegasse às 
mãos não em espécie, mas, em equipamen
tos. Iniciava-se o vitorioso processo de expan
são de fábrica de chocolates Garoto, que cres
ceU Cofu retursos próprios e com capltal 100 
por cento nacional. Ao homenagear, desta tri· 
buna, a empresa, pela passagem do sexagé
Simo anO de sua fundação, gostariamos de 
resSãltar a magnitude de seu sucesso vivido 
jápOrlrês gerações~ c_ujos resultados se fazem 

-Sehfir,-com perfeita nitidez, na economia esta
dual, Com relevância ·f~dlmente comprovada, 
se nos debruçarmos sobre os significativos 
dados a ela referentes. _ 

A Garoto conta atualinente com 81 produ
tOs ho mercado nacional. o que equivale à 
produção de 60. mil toneladas por ano, ou 
seja, a 5 mil tonelad_as por mês, ficando a 

-produção diária_ em tomo de ?00_ toneladas. 
--Para os próxímos dez anos, sua meta é dupli-

c.ar tais cifras e atingir a produção de_ 120 
mil toneladas/ano. É di_gno de nota, no entan
to, que, malgrado o considerável volume de 
produção da empresa, a demanda dos produ
tos Garoto é 30 por cento maior que sua pro
-dução diária, ao ponto de, nos últimos anos, 
não ter sido possível faz_er estoques. 

Com patrimõnio calculado em tomo de 60 
milhões de dólares em investimentos já reali
zados, a Garoto Completa 60 anos com uma 
situação financeira considerada tranqüila, o 
que toma uma empresa estável, capitalizada, 
e com posição privilegiada no_ mercado finan
ceiro, tendo obtido, em 1988, fatUramento da 
ordem de 150 milhões de dólares. 

Um dos pilares de tal sucesso reside na 
constante preocupação com a qualidade de 
seus produ_tos, que disputam o mercado com 
preços razoáveis em nível de consumidor bra
sileiro, graçaS, sobretwdo, ao minucioso pro
_cesso que a Divisão de Qualidade da empresa 
empreende, realizando a análise de cerca de 
60_ itens _por dia. Desde a aprovação das maté
riasMprimas ao acompanhamento de todas as 
etapas de fabricação dos produtos, o trabalho 
desenvolvido por aquela Divisão permite de
tectar qualquer desvio do elevado padrão qwe 
caracteriza os produtos da empresa, mediante 
a utilização dos mais variado~ processos: aná
lise físico-química, entomologia, microbiolo
gia, análise sensorial, a1ém de pesquisar e de
senvolver receitas em produção e novos lança
mentos. 

Todo esse esforço, Sr. Presidente e Srs. 
CmJg-ressistas, .tem .enSejacfo. o aUmento das 
preferências .do. c_:.~psuroidor nacional pelos 
pro.dutos Garoto, Segundo o Relatório Nielsen, 
no último bimes~e, a empresa dividiu SO por 
cento do I'J'l_er-cadq comJ;hJas _outr_as_correntes, 
liderando as _preferênci!=lS do consumidor, ao 
atit:tgir a cifra de 32,3 por cento das vendas. 

Iniciadas em -197 4, as exportações da Garo· 
-to foram incrementadas _a partir de 1985 e 
correspondem: atualmente a 24 Por cento de 
sua produção total Em J 988, tais exportações 
atingiram 11 ,6 mn toneladas, equivalendo ao 
montante de 13,9 milhões de dólares, o que 
corresponde a um crescimento da ordem de 
26,3 por cento, em relação aos 11 milhões 
de dólares - 9,8 mil toneladas - do ano 

- ~nterior. Para o:· presente ano, ·a-previSã-O é 
atingir a cifra de 14,8 milhões de dólares, com 
a exportação de 12,5 mil toneladas de pro
dutos. 

Os Estados Unidos absorvem cerca de 70% 
das vendas externas da _Garoto, seguindo-se 
os países Jatino-americarios -Argentina, Chi
le e Cuba, principalmente- -além -dOs bons 
cliente§- que possui na El:J!opa- o continente 
onde se produz o melhor chocolate do mundo 
- como Portugal, Holanda, França e Itália. 
Além disso, o estudo e a abertura de novos 
mercados são permanentes, ressaltando-se, 
nesse esforço, a p~rticipação da empresa com 
seus produtos na Feira Mundial 'de Confeitaria, 
realiza&~ em Colônfa, Alemanha Odderitaf, o 
que permite a efetivação de novos contatõs 
com clientes_ potenciais. 

Outro asp~cto _a ser ressaltado, Senhores, 
e de vital importãnda· para a economia esta
dual: a Garoto está entre as empresas que 
mais contribuem com a geração de impostos 
no Estado do Espírito Santo. No primeiro se
mestre do ;mo passado, foram pagos 4,5 mi
lhões de_ dóJares_ de lmposto de Circulação 
de Mercadorias e Serviços -:-: ICMS - , che
gando a 8,6 milhões ao ftrlal de 1988. No 
pr~eiro §en:!estre de 1989, já foram arreca-

- da(jos pelo __ Estado 8,4 milhões de dólares,. 
-_ si_.9nificar1do u~ crescimerlto de 87 por cento, 
---err:f relação a igual período do ano _anterior. 

Até o final de 1989, prevê-se o pagamento 
de 16 milhões de dólares de ICMS. 

Também o faturamento da empresa deverá 
c:rescer mais de 100 por- Cento este ano: Em 
1988, a Garoto faturou 149 rriilhões de dóla
res, esta-ndo prevista para este ano a ffieta 
de atingir 200 milhões_ de dólares de fatura
mento. 

Seguindo fielmente a política aplicada, des
_de a época de seu fundador, a empresa consi
d~ra ÇÇ~mo o mais importante pilar de susten
tação de seu sue:e.sso a va)orizaçã_Q, ac::im_a de 
tudo, de seus dois mil e seiscentos funcio
nários. Daí porque distribui-lhes anualmente 
até 20 por cento _dp seu__!ucro líquido que, 
no ano passado, alcançou o montante de 105 
mil cruzados novos. Os lucros são distribuídos 
em percentuais iguais, independentemente da 
função do empregado, o que possibilitou a 
retribuição de 17 salários ehtre pagamentos, 
percentuais de lucros e outros _tipos de remu
neração. Além di_~so, a empresa ofere:c=e .30 
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itens diferentes de benefícios aos seus empr'e
gados, como: ·subsídio de 50 por cento na 
compra de remédioS; atendimento médico e 
odontológico, aux:ílio ITospitatar, alimentação 
subsidiada, previdência prtvada, auxílio fune
ral, empréstimos financeiros. quinqUênios e 
outros prêmios por tempo de serviço, entre 
tantos outros benefidos. 

Nas instalações da fábrica, além da distri
buição de treze mil e quinhentas refeições por 
mês os funcionários também podem contar 
com enfermarias e consultórios médicos e 
odontólogicos. A título de exemplo, somente 
no mês de junho passado, -o- serviço·medtco 
atendeu a 5.139 consultã:s; além disso, 134 
funcionários e 27 dependentes utilizaram o 
posto odontológico. 

Como parte das comemorações dos 60 
anos de sua fundação, a Garoto efl!:regou a 
seus funcionários uma creche com área total 
de 380 metroS quadros, cOnsultório pediátrico 
e lavandeirã, com capacidade para cuidar de 
72 bebés por turno de traba1ho. 

Esses são, Sr. Presidente e Srs. Congrés
sistas apenas alguns dados e números que 
ilustram o empenho e á preocupação dé uma 
empresa que, desde o seu nascedouro estabe
leceu como principal estratégia de sucesso 
o investimento no próptio homem. Por Isso 
cresceu. Por iss_o continuará a obter sucesso. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACm SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presi
dente, Srs. Seriadores, sob o título "Rondônia" 
e o subt.\l:ulo "Nos Caminhos do Desenvolvi
mento", vem mais umã ·vez o goven)o_J~rô
nimo Santana trilhar os caminhos da mentira, 
do_engodo, da mistificação, como se O SoffidO 
povo rondoniense ainda fosse capaz de acre
ditar em palavras que não encontram respaldo 
em fatos. 

É possível a um governo planejar - ou 
"programar", para usarmos a mesma eXpreS
são do libreto de 76 páginas com que a equipe 
deJerónimo Santana joga pela janela o dinhei· 
ro do contribuinte - é posstvel. repito, a um 
governo· planejar ações e obras, sem prever 
os dispêndios financeiros corresp_oJidentes, 
sem quantificar recursos e identificar a origem 
dos mesmos? Em outras palavras, é possível 
planejar sem orçar? - -

O que para nós é im:PosSIVei não o ê Para 
Jerónimo Santana, e isso por uma razão crista
linamente simples: ele não pretende realizar 
nenhuma das obras que anuncia! Se ainda 
existe uma pessoa em Rondônia que~ acredite 
em Jerónimo Santana, essa ·pess-oa não se 
chama Jerónimo Saritaria~ 

A mentira, verbalizada ou impressa em qual
quer corpo e com qualquer tinta, será sempre 
mentira. E, como diz O Velho adágio, seguirá 
tendo pernas curtas. Confrontemos, a prop6-
sito, o primeiro item do "programa" com notí
cia veiculada pelo jornal Correio Brazüiense 
de sábado, dia 16 de setembro em curso. 

Tíh.Jlo do item; numerado 2.1 (o tópico nu~ 
merado em 19 lugar não pertence ao corp6 
da publicação, é apenas a introdução): "For~ 
necimento de energia elétrica". Proposição: 

"Recu~eáiçã9 firyarCeira .e .~peracional 
rla Ceron, com a adoção _das seguintes 
medidas: · 

* programa emergenda1 de revitaliza
ção do parque de geração térmica do 
Estado, com. destaque para: Ji-Paranár 
Ariquemel), RoJim· d.e .Mouta, Pimenta 
Bue_no ~ Vilhena." 

Noticia do Correio Braziliense, à página n~ 
1.5 d<? primeiro caderno: "Atraso no pagamen
tO deixa RO às escuras". COrPo ·da notícia: 

"Porto Velho - O blecaUte que deixou 
os Municípios de Ariquemes, 200 quilô· 
metros de Porto Velho e Ji~Paraná, 370 

qiiilômetros, considerados dOis dos mais 
impOrtantes mUnicípios do estado. princi~ 
palmente no tocante à arrecadação tribu
tária, sem energia elétrica na ÚJtima quar
ta-feira, ocorreu devido ao atraso de três 
dias no pagamento do combustível à Pe· 
trobrás Distribuidora." ... (grifos rpeus)._ 

QUem pensar Cflié o Corte no fornecimento 
de energía ocoireu em dois doS Municípios 
constantes do "programa de ação governa
mental" apenas por fatalidade se engana. A 
verdade é que Jerónimo Santana sabe quais 
são os problemas do Estado e em que regiões 
eles são mais graves. A incluir Ji-Paraná e Ari
quemes em seu "programa", o governador 
o fez. cops_ct~nte da gi-avidade_ da situação na
qu~Jes Municípios. Só que, para ele, o saber 
e o- agir seguem Lima lógiCa sui generfs, não 
a lógica dos verdadeiros administradores da 
coisa -pública. Tanto aSSim que, doi_$ meses 
após reconhecer como emergencial a situa
ção do fOmecün_e:nto de energia elétrica nos 
d_CJls Municípios, o governador, além de não 
realizar absolut.;~.mente nada do plano de 
emergência que "se prOpôs", foi mais longe: 
deixou, por inadimplência, que o fornecimento 
tosse interi"offipiC!o. - -

Quantos exemplares desse ''programa de 
governo", desse amontoado de falsos propó
sitos, foram editãcios? QuantO custou, aos co
fr~_pQ_~licos, essa edição? Ou~! foi a gráfica 
que imprimiu, e quanto lucrou? São perguntas 
inevitáveis- a quem-conhece Jerônimo Santa
na, a quem iem notícia do rol de ilícitos em 
que seu governO está envolvido, a quem já 
fõi ii1fõfin(ld0 do lodaçal qÚe tem sido sua 
"administração''. -

Nem vale a pena, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, nos determos ainda na leitura desse 
amontoadõ d_e falsas Intenções. Se há alguma 
novidãàe no _que diz Jerónimo Santana, ela 
rés ide tã_O-so_I!Jente na ordem çronológica ina
ção-inverdade. Se.antes_ele mentia, relatando 
obras que não havia realizado, hoje ele aprimo
rou seus métodos. Hoje, ele mente antes, ou 
seja, promete realizar aquilO-que tem certeza 
de que jamais realizará. É a mentira preme~ 
ditada, tãg rna.!s_grave do que a circunstancial 
ou fqrtuita quanto o- crime premeditado o é 

em relação àquele praticado no calor dos âni· 
mos·ou em defesa própria. CansadO de repor
tar "obras-fantasma", Jerónimo Santana, tal~ 
vez· para nãci sucumbir ao tédio, iilaüQura ã 
era sutrealista dos "projetas-fantaSma", aque
les que não passam, que· jamais pasSarão a 
fase de seu enuriciado. O surrealismo ·está 
em que o autor sabe disso, os diretores e ato· 
res também sabem, supondo-se que o público 
igualmente o saiba_ O.que não se sabe é até 
quando o público prestigiará a pantomima, 
continuará pagando para ver espetáculo tão 
mal produzido e !'!ncenado. EsPetá.culci qUe, 
as mais das vezes, __ deixa totalmente de lado 
as sutis nuanças surrealísticas, assumindo, pe
las tragédias sociais que provoca_- fome, de
semprego, desassistência, abandono - as
pectos da inegável subcultura que é a pseu
do-arte do macabro. O horror que se vive hoje 
em Rondônia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não está em peça cênica ou literária. Está, 
ao vfvo, nas ruas das cidades e às margens 
dos igarapés. Cada rondoniense de t?em é hoje 
uma vítima do desgoverno que comete o su
premo cinismo de insinuar esperanças que 
por certo não se realizarão nunca-. Pelo menos, 
enquanto depender de quem com elas acena. 

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

DOCOMEI'ITOS A Q(/E SE REFERE: 
O SR. OCADIR SOARES EM SE:ll DIS-
CURSO.) - . 

CORREJO BRAZIUENSE- 16-9-89- -
ATRASO NO PAGAMENTO 

DEIXA ROÀS ESCURAS 

Roberto de Azevedo 
CorrésjJoiúiehte 

Porto Velho - O blecaute que deixou os 
municípios de Ariquemes, 200 quilómetroS de 
Porto Velho e Ji-Paraná, 370 quilômetros, con
siderados dois dos mais importantes ffilir1i
cfpios do estado, principalmente no tocante 
à arrecadação tributária, sem energia elétrica 
na última quartakfeira ocorreu devido ao atraso 
de três dias do pagamento do combustível 
à Petrobrás DistribuidoracLamentando a situa
ção financeira de penúria das Centrais "Eiétri
cas de Rondônia (Ceron}, o seU preSidente 
Luiz Marcelo Moreira de Azevedo afirma que 
o estoque 'de combustível da empresa é zero. 

Explicou ainda o presidente que todo o 
combustível consumido para a geração _de 
energia elétrica no interior do estado é pago 
pelo governo estadual. Como a Petrobrás exi
ge pagamento antecipado da remessa sema
nal do combustível, no último dia oito, confor· 
nie o Combinado, por indisponibilidade de re
cursos a verba não foi repassada, ocorrendo 
somente na quarta-feira. Os caminhões da 
empresa seguiram para o interior somente no 
diá 14, quarta-feira, quando o sistema de abas
tecimento se normalizou. 

Desde fevereiro deste ano o governo do es
tado vem mantendo a geração de energi9- elé
trica com recursbs pfóPríoS. Até esta data a 
Petrobrás Distribuidora fornecia o óleo inde
pendente do pagamento. Isto acontecia por
que o Código Nacional de Águas previa, ou 
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prevê, que cabe ao Governo Federal asegurar 
à população, além dos serviços nas residênw 
das dentro das técnicas adequadas e fiXar tari
fas razoávels, também tem a obrigação de ga
rantir a estabilidade financeira das estatais. 

Só que esta situação chegou a tal ponto 
que a divida da Ceron e demais empresas 
do setor elétrico com a P.etrobrás tomou-se 
insuportável para a distribuidora que resolveu 
continuar_ o fomecimen_t_o _sqmente após o pa
gamento antecipado. No caso cle Rondônia 
este pagamento ocorreu somente esta sema~ 
na quando o governo desembolsou 2 milhões 
e 2.00 mil cruzados nov_os. para o pagamento 
do_ combustível. 

GOVERNO JERÓNIMO SANTANA 
OBRAS, ATMDADES 
E METAS PARA 1989 

1. Introdução 
Ao inciar-se a estação seca deste ano de 

1989, o Governo Jefônimo Santana divulga 
seu programa de obras, fiel aos seus objetivo~ 
de conduzir o Estado pelos caminhos do de· 
senvolvimentp_. 

São obras, metas e atividades as mais diver
sas, que a equipe de Governo se propõe reali
zar, abrindo caminho para o progresso do Es
tado, apoiando seu des_envolvimento e viabili
zando a consolidação de su~s estruturas admi
nistrativas. 

A presença do Govem~dor e de sua presti
giosa equipe de secretários, trabalhando sem
pre, será cada vez mais intensificada em todos 
os pontos do Estado onde haja problemas 
a solucionar. As ações de Governo não esco
lhem nem preferem uma zona ou localidade 
do Estado, mas atendem a todas - in_distinta
mente - como se pode constatar do progra
ma a seguir. 
2. Abrindo Caminho para o Desenvolvi
mento 

Dentro do contexto administrativo do Go
verno de um Estado, algumas ações têm a 
capacidade de fazer com que o processo de 
desenvolvimento seja iniciado: isto é, abrem
lhe o caminho. 

No Estado de Rondônia, o Governo Jeró
nimo Santana inve.ste_no fornecimento de_ 
ene_rgia elétrica, na abertura e conservação d~ 
estradas, na viabilização do transporte e da 
navegação fluvial, no apoio a agricultura e no 
fortalecimento da infra-estrutura urbana, co
mo precursoras do desenvolvimento. 

A programação destas ações_é: apresentada 
a seguir: 
2.1. Fornecimento de Energia Elét.rk::a 

Recuperação financeira e operacional da 
Ceron, com a adoção das seguintes medias: 

*aquisição e instalação de 43.000 medido
res e_conjuntos de medição de energia elétrica; 

* aquisição e instalação de 10.000 pradrões 
populares mínimos; 

* recadastramento geral de consumidores 
e e regularização de aproximadamente 10.000 
usuários que utilizam energia e!étrica de forma 
irregular (isto é, sem pagar); 

* montagem e operação de duas unjdades 
móveis de geração termoelétrica para subs-

tituir as unidades_ geredoras qt,.~e entrarem em 
manutenção; _ 

programá emergencial de revitçdizaç;ão do 
parque de geração térmica do Estado, com 

· destaque para: Ji-Paraná._ Ariquemes, Rolim 
de Moura, Pimenta B.ueno e VIlhena; 

* adequação dos pontos principais das re
des de distobuição de Porto Velho para recebi· 
mento __ -da__eoergia da usina hidroelétrlca de 
Samuel; 

_ * recuperação de 250 transformadores ava
riados; 

• esfOi"ço_ para redução de prazos nos paga
mentos de forn.eçed.ore!> da empresa; 

* estudo para ampliação das redes de distri
buição de_energia elétrica em bairros dos mu
nicípios de: Cac:oal, Ji-Paraná, Alvorada do 
Oeste. OurO Preto do Oeste; Presidente Médici, 
Nova Brasilândia, Vilhena, Sarita Luzia do Oes
te e Gu_ajará Mlrlm, e rias localidades de: 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Sem~dor Nel
son Wedekin. 

O SR. NÉLSON WEDEKII'I (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, as chamadas pesqui
sas de opinião difundiram-se a partir da elei
ção presidencial norte-americana em 1932, 
quando a revista UteraiJI Diges{. de grande 
pr~stígio, convocou seuS leitores, que fo_ssem 
tambéffi eleitores, a se rriari_ifeStài sobre o re~ 
sultãçlo fmal. Seu apelo foi atendido por cerca 
d~. __ qois_ mil h~ _d~_ pessoas que apontaram 
a vitória do candidato do Partido Republicano. 
Mas quein _!'léaEóU ganhando foi o carididato 
do Partido DemO_crã.ta. Fran~in RooseVelt. 
- -~sta hsitória, bastante: ~nificati_Va, fpi con
tada pelo Presidente da t.ssociação _Brasileira 
de Imprensa, Barbosa Uma Sobrinho, en1 -arti
go publicado peJO Jornal do BrasD, ilo -dia 27 
de agosto. . _ 

~evidente que, nestes quase __ sessenta anO-s, 
as __ têcn~ca~ de sondagem çlas inclinações po
pulares- tanto para fins polítiCos quantO eco
nômíC:Os_ -:-:-_til{c;:ram um ~primoratnento sensí
vel. No _enUJ.nto, não_ ~nseguiram, nem é pro
yável que consigam, elimihar totalmente a 
margem de e~ro. 

No mesmo trabalho, BarbOsa Uma Sobri
nhq_ diz q-ue as pesquisas- valem mais pelo 
rigor da amostragem do que_ pela soma dos 
votos. Por mais- perfeita que seja uma p-révia, 
o re-sultado que aponta não passará jamais 
de l,lll).ã aprOximação. E cOmenta, não sem 
fina lróiiia, o pieSldente da AB!:" "Se pudessem 
valer com certeza, de certo dispenSariam a 
eleição mujto mais dispendiosa, envolvendo 
milhões de votantes". 

Infelizmente, esta deformáção está ocorren
do_ hoJe_ e:m nosso País. As_ avaliações inidais 
vem· senàQ niatreiramehte -manipuladas de 
forma~· faZer crt:r que um determinado candi
dato já tem sua eleição as$egurada. 

__ Apesar disso, a cada dia engrOSsa -o coro 
dos que clamam_ contra a mistificação. _O so
ciólogO Herbert de Souza, por exemplo, em 
artigo publicado na edição de 27 de agosto, 
do JomaLd_o Brasil, garante que a questão 
não_ se limita às pesquisas. mas principalmen-

te à sua u!Jttzação pelo chamado marketing 
político. Comenra· ele: "As pesquisas são, mui· 
to provavelrriente, honestas, até_ porque não 
precisariam ser desonestas para atingir os 
mesmos fins políticos. O misrketing é manipu
lador, desone_sto e fundamentalmente golpista 
a sua relaÇão com ã opinião pública": 

No C8$0 específico desta eleição, He(bert 
de Souza diz que O marketing político passa 
a certeia de que Collor já ganhou uma eleição 
que ainda não_ se realiz_ou, e __ que nada poderá 
deter esse destino, gerendado particularmen
te pela m8ior rede de televisão do País" .. Além 
4e alertar que estas pesqui~$ deveriam ser 
essenCialmente .éticas, já que tratam com a 
consciência humana, o sociólogo lamenta-que 
o usO indevido dos resultados .esteja serVindo 
para "desmobilizar os que podem e muito pro
vay~Imente ganharão as eleiç_ões de novem-
b " . . . . .. -ro. 
- NoS quatro cantos do Pais, políticos, )Orná

listas e intelectuais vêm .apontando um grande 
· número de aspectos discutíveis ou contradi

tórios nesta.s prévias_ eleitorais. O_ p~q]?lema 
fundamental, na opinião da maioria, - fnclui· 
dos aqui até, mesmo çlirigentes de institutos 
de pesqutsa--, se refere ao mOdo __ c_omo é 
feita a dlvulgação dos levantamentos pelos 
meios de comunicação, em especial pela tele-
visão. -

O diretor-sllperinteildente do lbope, Luiz 
Paulo Saade Montenegi-6, disse, em entrevista 
publica_da na edição número 1.178 çlo Relató
rio ReservadO; que o problema não está nos 
institutos de epsquisa, mas no usuário da pes
quisa, ou seja, nos veículos de comunicação. 
Disse ele: "Deveria haver controle na divulga
ção. o jornalista que interPreta a pesquisa co
mete erros, mUitas vezes por ignorância. 
Quanto aos jornais, o ide"S.1 seria qUe âesvincu
lassem a reportagem sobre a pesquisa de sua 
linha editorial"._ 

O erro básico da divulgação das prévias, 
até hoje, tem. sido a sistemática recusa por 
parte de certos Veículos em deixar bem cJaro 
que, nestas pesquisaS, õ -íõaíc-e- de eleitores 
indecisos supera em muito os que já Optaram 
por um candidato. Este índice pode variar en
tre 57 e 75 por cento, conforme a fohte, mas 
o inegável é que a maioria não_ se decidiu. 

lnform.;~_ram os jornais que, numa sOnda
gem- feíia à pedido -da Presidência da Repú
bliCa, foi cons1ataâ6 um índ[ce de indedsão 
da ordem de 75 por cento. Ora, ã-se confirmar 
esta análise, apenas um em quatro eleitores 
já fez OpÇão por um nome. Levando mais 
adiante esta especulação, concluiríamos que 
uin candidato, por exemplo, com 40 por cento 
da- preferência em tal pesquisa, teria apenas, 
na verdade, 1 O por cento dos eleitores. 

Num_ relatório distribuído pelo lbope às dire
ções dos- partidos e áo Palácio do Planalto 
há um item extremamente- elucidativo sobfe 
a questãO: "Quando perguntados diretamente 
se já têm-ç-andJdatos a Presidente da_Repú· 
bl~ca! §1 por cento dizem que não, mOStrando 
o p0t€ncial de- _inu_dçmça associado às inten-
ções momentâneas de voto". __ 

(ndo maiS adiaiite, o instituto de pesquisã 
mostra o perfil deSte eleitor que <:'inda não 



Setembro de 1989 DIÁRIODO CONGRESSO" NACIONAL (Seção 11) Quarta-feira 20 4973 

se definiu: tem pouca instruçãO, mais de 40 
anos e ganha de dois salários mínimos. 

Sr. Presidnete, Srs. Senadores, eSte é, inega
velmente, o maior problema na publicação 
das pesquisas eleitorais, mas não é o único. 

O que tarribém tem sido sempre sonegado 
ao receptor destas prévias é que muitos dOs 
que deram sua opinião só o fizeram depois 
que o pesqufsador lhes apresentou uma Jfsta 
com os nomes-- dos que dispunham a Presi
dência da República. Ou seja, o entrevistado 
é induzido a dizer um nome,-e o faz. Na maioria 
dos casos, opta por alguém sem fazer- uma 
reflexão maior. 

Esta situação chega a ser comparada,· no · 
relatório do Jbope, com a de um provável com
prador que ingressa num centro comercíal, 
sem vontade de comprar mas que acabará 
sendo atraído pelos produtos melhor expos
tos, com mais espaço _ou de marca mais co
nheclda. Ou seja, no momento em que ouve 
a leitura dos nomes, o eleitor acaba optando 
pelo candidato em maior evidência nos veícu
los de comunicação. 

Todos os criticas das pesquisas, ou, mais 
propriamente, o estardalhaço que se faz em 
tomo delas, têm sido unânimes em alertar que 
os votos dos entrevistados (sejam induzidos 
ou não) são pass1veis de alteração, especial
mente a partir do momento em que começar 
o horário de propaganda gratuita no rádio e 
na televisão. 

M.é o momento, uma boa parte das inten
ções de voto tem sido tomada em função da 
maior evidência de certos candidatos, princi
palmente de Fernando Collor de MeUo. A partir 
do horário eleitoral, as decisões passam a ser 
adotadas levando em conta a mensagem dos 
candidatos. A opçáo definitiva só se cristalizará 
nos dias que antecedem o pleito. 

A divulgação das prévias, como temos repe
tido aqui, é feita sempre de maneira simpli
ficada nos meios de comunicação, seja por 
falta de espaço (nos jomals) ou de tempo (na 
tevê). Assim, a mídia jamais_chega aos deta
lhes que podem mudar a história da elelçáo. 
Só para exemplificar, o diretor-superintenden
te do lbope alertou que Fernando Collor, que 
já teve a ser favor 48 por cento dos entrevis
tados com curso superior (considerado um 
segmento formador de opinião), hoje s6 tem 
o respaldo de 22 por cento. - -

Ao analisar as prévias eleitorais, para o Jor
nal do Brasil, o candidato do PMDB, Ulysses 
Guimarães, foi categórico: "Pesquisa não ga
nha eleição. Às vezes até atrapalha". O doutor 
Cllysses lembrou então que, "!3 última elelçáo _ 
para o governo do Estado de São Paulo, Ores
tes Quércia saiu em quarto lugar, atrás de 
Antônio Ermírio de Moraes (PTB ), Paulo MaJuf 
(PDS) e Eduardo Suplicy (PT), e acabou ven
cendo. 

Além deste caso, podemos lembrar outros, 
como a disputa pelo governo do Estado do 
Rio de Janeiro, quando a deputada Sandra 
CavaJcanti chegou a ter 60 por cento de apelo 
nas pesquisas, mas ficou com apenas 1 O por 
cento dos votos na eleição; ou a última luta 
pela prefeitura paulista com Luiza Erundina 

derrotando Paulo Maluf, que tinha sempre lideM 
rado as prévias. 

Como se vê, não são poucos os anteceM_ 
dentes de pesquisas que foram modificadas 
pelas \JffiilS. 

-sr. Presidente, Srs. Senadores, cremos que 
é chegado o momento de pensarmos em uma 
legislação que venha a tratar desta delicada 
questão. A medida é do interesse tanto dos 
políticos quanto dos institutos de opinião que, 
respaldados no cumprimento da lei estabe
lecida, na certa não serão tão criticados. No 
artigo inicialmente referido, o jornalista Barbo
sa Lima Sobrinhó informa-nos também que 
a Bélgica e a França (esta desde 1977) dis
põem de regulamentação para medir a objeti
vidade e a qualidade das sondagens de opi
nião pública. 

Esta lei, é óbvio, não teria como objetivo 
sistematizar os levantamentos, mas sim acomM 
panhar e fiscalizar o trabalho dos entrevistaM 
dores pa_ra verificar, por exemplO, se estão 
obedecendo à metodologia reComendada pe· 
lo seu próprio instituto de pesquisa. Um mau 
entrevistador (ou mal-intencionado) pode 
frau_dar uma pesquisa tecnicamente perfeita. 

Estudiosos do él$5Unto dizem que as pesqui
sas realizadas por empresas particulares ou 
por organísfuos oficiais -são essencialmente 
suspeitas. As primeiras, porque têm como ob
jetlvo ímedfato o-luCro; as segt.mdas, porque 
podem se prestar a manipulações políticas. 
Assim, os estudiosos apresentam como solu
ção a criaÇão de organismos científicos isen
tos que poderiam surgir a pattir das universi
dades. A Universidade de Chicago, nos Esta
dos .4'?-ido~ ~oi pioneira aq __ cri<,~:r o Na:tjonal 
Opinlon Research, que funciona desde 1973. 
No Brasil, professores da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e da Uoiyerstdade Federal 
da Báhia já se mostram dispostos a realizar 
trabalho semelhante. 

Espero sin~eramente_ - e vou me empe
nhar neste sentido - que, passada a eletção 
deste ano, os políticos brasileiros_ se dediquem 
com cuidado ao estudo deste__ assunto, seja 
na elaboração de leis, seja no incentivo aos 
institutos de Pesquisa ligados às i.miversida
des, para que, nos próximos pleitos, nao te
nhamos contra a nossa incipiente democracia 
a força colossal dos Interesses escusos. 

A eleição deste ano é única, por uma série 
de motivos, entre os quais se destaca o fato 
de ser uma eleição solitária, apenas para a 
escolha do presidente, sem a disputa regional 
que sempre _é determinante. Esta eleição é 
essencial para o País porque será a primeira 
em trinta anos, depois de um regime autori
tário e violento. Esta eleição é diferente porque 
será dispuWda em dois turnos. Por tudo isso, 
é eleição _vj.tal para o futuro de nosso País. 

Por Isso, deve ser uma eleição limpa. 
O povo- brãSileiro, que teve s.eu amadure

cimento político ao acompanhar os debates 
da Assembléia Nacional Constituinte, náo 
aceita mais ser tutelado, seja por quem for. 
E não será enganado por ninguém. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco RoUemberg. 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda no 
primeiro semestre, o Governo federal compro
meteu-se a enviar, para apreciação do Legis
fatfvo, proposta de reestruturação do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço - meca- -
nismo que, instituído em 1966, Substituiu o 
antigo estatuto_ da estabilidade empregatícia. 
Para elaborar a nova proposta, criou um Grupo 
de Trabalho com a participaçáo de técnicos 
dos Ministérios da Fazenda e do Interior, do 
Banco Central e clã Caixa EConómica Federal, 
entidades responsáveis ou diretamente vincu
ladas à sua normãtização e operacionalização, 
bem como à gestão do sistema financeiro e 
da política nacional de habilitação: --- -

Os estudos desenvolveram-se regulapnen
te e faziam acreditar que, a essa altura, já pu
desse estar o Congresso N.ic!onal apreciando 
as modificações que fossem introduzidél$ por 
iniciativa do Executivo. Lamentavelmente, de
corridos mais de três meses do anúncio da 
medida, a proposta de reestruturação nem se
quer chegou à Câmara dos Deputados, sendo 
deSconhecidas, oficialmente, as razões que te-
riam provocado tal retardamento. -

Oficiosamente, comenta-se que o Governo 
federal, presssionado por setores interessados 
na manunteção do FGTS em seus moldes 
atuafs, teria -mãndado paralisar as atividades 
do Grupo de Trabalho p-or tempo indetermi-
nado. -

A crer nessas versões. oficiosas mas tam
bém insistentes, não nos é d.ifícü identificar 
quais os setores que estariam exercendo pres
sões junto ao Governo Federal. Mais fácil ainda 
é a ldentificação dos segmentos beneficiados 
pela atuallegislação do Fundo de Gaiàntia, 
que permite ganhos fmanceiros para três das 
partes envolvidas - as empresas, os bancos 
e o próprio Governo- érri prejuízo de apeMS 
uma parte: o trabalh~_dor, legítimq_ dono do 
património, que assiste, impotente, à sUa cor
rosão pelo processo inflacionário que estarriOs 
vivendo. __ _ _ _ __ 

As modificações que_ se pretende iritroduzfr 
na legislaçáo do Fr.mdo de Garantia formam 
wn leque bastante extenso no qua1 uma se 
destaca quer pela urgência que_ re[vindica, 
quer pelos efeitos danosos que _se verificam 
enquanto não é concretizada. Trata-se da cor
reção monetária mensal para os depósitoS do 
referido fundo, em substituição à atualização 
monetário trimestral hoje vigente e que tanto 
dilapida o património do trabalhador. 

A redução desse prazo de correção mone-
tária, que há muito se ímpunha, torna-se hoje 
uma necessidade premente, em vista dos ele
vados índices alcariçados pela inflaçáo. Atento 
à escalada inflacionária e ao$ prejuízos de mi
lhões de trab~hadores brasileiros, tive a honra 
de apresentar, já no ano passado, projeto de 
lei que estabelecia a correç:ão mensal e que, 
aprovado por esta ~grégia Casa, tramita ãgora 
na Câmara dos Deputados, já com parecer 
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favorável da Comissão de ConSti'tuiÇã6 e Jus-
tiça e Red_ação. 

Por acreditar que o projeto de lei de minha 
autoria - que recebeu o n" 57/68-nesta Casa 
e no n? 2.046/89 na Câmarª - irá corrigir 
uma grave injustiça perpetrada contra os tra~ 
balhadores, e também por acreditar que o 
mesmo poderá fazê-lo em tempo curto, por 
estar tramitando há algum tempo na esfera 
legislativa, é que venho pedir a atenção do 
Sr. Presidente e dos nobres colegas para a 
sua legitimidade _e para a sua oportunidade. 
Antes, porém, gostaria de esclarecer alguns 
aspectos relativos ao Fundo de Garantia, para 
que, conhecendo bem suas finalfdades e sua 
sistemática, possamos mais convictamente 
dar nossa contribuição em beneficio dos tra
balhadores. _ 
· Quando de s-ua institu-iÇ-ãO em 1 966, o 

FGTS passoU a representar, na verdade, bl!;'m 
mais do que uma interferência nas relações 
empregado-empregador ou uma garantiajuri
dica extraordinária para a legislação trabalhis
ta. Conquanto contribuísse para a descapita
lização das pequenas empresas, o FGTS teve 
ampla aceitação entre a dass_e patronal pelas 
vinculações da mesma à política económica 
do Governo. Prevaleceu, afmal, o interesse das 
autoridades da época em adequar a realidade 
econômlca brasileira ao _capitalismo interna
cional, facilitando a entrada de capitais multi
nacionais, a captação de re_c:ursos_ externos 
e a solução de problemas fmanceiro_s do Pais, 
com a_aplicação maciça de recursos em seto
res carentes, como os da habitação e do _de
senvolvimento urbana. 

Podemos observar, dessa forma, que o cres
cimento da nossa economia, além do arrocho 
salarial, vem-se fazendo também às custas d~ 
capitalização permitida pelo Fundo de Garan
tia. Se esse mecanismo já -não favorecia os 
trabalhadores, seus efeitos agravaram-se com 
a escalada da inflação;-diante d~ uma_exígua 
e falsa proteção representada pela correção 
monetária trimestral. Têrrt sido, portanto, os 
trabalhadores brasileiros duplamente penali
zados enquanto contribuem para o cresci
mento da nossa economia. 

Atualmente há 121 projetosde lei, em trami
tação na Câmara dos Deputados, estabele
cendo alterações no FGTS: Entre as mudan
ças pretendidas, propostas por parlamentares 
ou pelo Executivo; pode-se destacar a redução 
do prazo para recolhimento do fundo d_e G.;~
rantia por parte das empresas, que hoje é de 
dez dias; a redução do prazo de 30 dias para 
a transferência desses recursos pela rede ban
cária à Caixa Económica Federal; a correção 
mensal dos depósitos, conforme proponho no 
projeto de lei de minha autoria; e a elevação 
dos juros anuais de 3 para 6%, equip-aran
do-os aQ_S da poupança, também utilizada para 
o financiamento de casas populares. Todas 
essas modificações têm er:n cornum o niértto 
de reduzir a dilapidação dos recursos patrimo
nais pertencentes ao_ trabalhador, 

Há outras propostas igualmente importan
tes, como a centralização das co_n~ na Caixa 
Econômica Federal; a formação de cadastro 
único de empregadores e trabalhadores; a 

gestão do Fundo por um Conselho Curador 
trlpartite,_ com representantes do Governo da 
clase empresarial e dos trabalhadores; a exten

- são do beneficio aos trabalhadoreS rurais, aos 
empregados domésticc s·e a outras categorias; 
a fiscali~ação do mesmo pelo Ministério do 
Trab.,lho_,_-ª-I~dução das possibilidades de sa
ques e outras. 

Em rel;:~.ção às possibilidades de saques, 
compreende-se que, se forem ampliadas, po- -
derão levar o FGTS a perder a sua função 
de pecúlio. Entretanto, ê forçoso rec;onhecer 
que quanto mais tempo o trabalhador deixar 
intoc:ados os recursos que por direito lhe per
tencem, mais corroído verá o valor aquisitivo 
do seu patrlmônio. A solução, portanto, con
siste em_manter atualizados os valores dos 
depósitos para minimizar-lhes essa perda. 

Não pode o Fundo de Garantia ser a solução 
do Governo para os seus problemas de caixa, 
para os seus arranjos_orçamentários; não pode 
o Fundo de Garantia, pessimamente remune
rado finançiar cla;ss_~ mais opu1entas da so
ciedade, enquanto o deiiât habitacional apro· 
xima-se do_ degradante número de dez mi- -
lhões de moradias; não pode o Fundo _de Ga
rantia servir ao enriquecimento de empresas 
e do sistema bancário, por meio da retenção 
e da aplicação de seus recursos. E mais: não 
é lícito ao GoVerno feduzir os prazas para 9 
recolhimento e transferência dos recursos ~o 
Fundo de Garantia se não repassar_ os efeitos 
benéficos dessas medidas para o seu destina· 
tário final mediante a atualização do seu valor 
aquisitivo. Do contrario, contihuará lucrando 
às custas do trabalhador. 

Sr. Presídente, Srs. Senadores, são muitas 
as propostas, de origens diversas, que visam 
a cc;>rrjglr as distorções do Fundo d~ Garantia 
por Tempo de Serviço. A questão não pode 
ser reSQivida a toque de caixa, atê mesmo 
por suas várias impllcaç:ões no contexto dé!S 
nossas políticas fmanceira e habitacional. Uma 
dessas djstorções. entreli!-nto, requet urgência. 
Com o salário_ avHtado, é lutando bravamente 
para garantir a sua sobrevivência, não se ad~ 
mite que_ o trabalhador, no momento de maior 
necessidade, veja o seu património dilapidado, 
corroído, desgastado por uma inflação que 
já lhe causa váriaos outros prejuízos no seu 
cotidiano. -

É lícito que a reformulaçãO do Fundo de 
Garantia por T ernpo de Serviço seja ampla
mente _dlscutida; é lícito que se examinem de
ta1hamente as mod.ifi<:ações ora pretendidas. 

e 30 minutos, no plenário da Câmara dos De
putados. 

Lembra ainda aos Srs. Senadores que o 
tempo destinado aos oradores do Expediente 
da sessão de amanhã será dedicado a home
nagear o composftor e cantor''Lt.~iz Gonzaga, 
nos termos do Requerimento n9 307, de 1989, 
aprovado em 7 de junho do corrente ano. 

A Presidência também lembra aos Srs, Se
nadores que comparecerá ao Senado Fed~ral 
no dia 20 do corrente, às 15 horas e 30 minu
tos, S. Ex' a Ministra de Estado do Trabalho, 
Dr> Dorotêa Wemeck, atendendo à c_onvocà
ção feita através do Requerimento n~ 409, de 
1989, de autoria do nobre Senador Jutahy _ 
Magalhães. 

De acordo com o disposto no art. 397, letra 
~ do Regimento Interno, não serão designa
das matérias para a Ordem do Dia. As inseri_-_ 
ções para interpelações à Sr' Ministra estão 
abertas na SeC:fetaria Geral da Mesa. 

O SR. PRESJPENTE (Pompeu~ de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 
minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 235, DE 1989 

O Presidente do SeTiado Federal, no uso 
das atribuições que lhe confere os artigos 52, 
item 38, e 97, inciso N, do Regimento ln temo 
e de conformidade com a delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n? 2, de 1973, 

Resolve nomear Nísio Edmundo Testes RI
beiro Técnico- Legislativo, classe especial, Re
fer~ncia NS-_?5, do Quadro Permanerite, para 
exercer o cargo em comissãO de Oiretor da 
SeCretaria cte Serviços EsPeciaiS, códi96 SF- -
DAS-101.5, do QuadrO Permanente do Sena
do Federal. 

Senado Federal, 19 de setembr_q ·ae--1989. 
- Senador NelSon Cameirõ, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 236, DE 1989 

Porém, é iinperioso garantir, imediatamente, O Presidente do Senado Federal, no uso 
se não a valorização, pelo menos a atualização da sua competência regiemental e regulamen-
monetária desse patrimônio, motivo por que tar, e de conformidade com a delegação de 
insisto em invocar o Projeto de Lei n9 2.046, Competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
de minha autoria, quer pela sua ampla justifi- da Comissão Diretora n9 2,-de 1973, 

- cativa, quer pela- adiantada etapa de trami- Resolve dispensar o servidor Sergio Sam-
tação em que o mesmo já se encontra. paio Barriga, adjunto Legislativo, Calsse Espe-

Era o-qUe tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. cial, Referêncía N$-19 do Quadro Permanen~ 
Senadote_s. (Muito bem!) te_, da responsabilidade pelo- expediente da 

Subsecretaria de_ Serviços Qex_ais, para a qual 
___ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) foi designado pelo Ato do Presidente n9 73, 
-Não há mais oradores inscritos. de 1989, durante o impedimento do titular. 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores Senado Federal, 19 de setembro de 1989. 
que o COngresso Nacional está convocado _ - Senador Nelsp_n Carneiro. Presidente do 
para uma sessão a realizar-se hoje, às 18 horas _ Senado Federal. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N'~' 237, 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 Comissão Diretora o? 2, de 1973, 

Resolve designar o servidor Afranio Caval
canti MeloJunlor, Técnico Legislativo, Classe 
"Especial", Referência NS-25, do Quadro per-

manente, para respoder pelo expediente da 
Subsecretaria de Serviços Gerais. 

Senado Federal, 19 de setembro de 1989. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Sena
do Federal. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 134• SESSÁO, EM 20 
DE SETEMBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Comunicação da Presidên
da 

- Presença na Casa de integrantes cte 
simpósio que ora se realiza nesta Capital, 
promovido pelo Parlamento Latino-Ame
ricano, pelo BlD e pela [NT AL, em busca 
de um maior congraçamento e de um es
forço comum pela J,midade de pensamen
to, de hábitos e de realizações da região. 

Oradores: 

SEIYADOR MARCO MACIEL - Sauda
ções as comissões de países-membros do 
Parlamento Latino-Americano que se en
contram no plenário. 

SENADOR PELÁEZ GUTIERREZ. Presi
dente do Parlamento Latino-Americano ....... 
O papel da democracia na América Latina. 

1.2.2- Comunicação da Uderança 
doPMDB 

De substituição de membro em Comis
são Mista. 

1.2.3- Comunicação da Presldên
da 

- Referente à Hora do Expediente da 
Presente sessão, dedicada a homenagear 
a memória de Luiz Gonzaga. 

Oradores: . 
SENADOR AFONSO SANCHO . 
SENADOR MARCO MACIEL 
O SR. PRESJDEffTE- Fala associativa 

em nome da Mesa. 

SUMÁRIO 
1.2.4- Fala da Presidência 

-Comparecimento, na Casa, da Sr" Mi
nistra_de Estado Dorothéa Wemeck. 

1.2.5 -Ingresso da Sr" Ministra ao 
-Plenário. 

1.2.6- Exposição da Sr' Ministra 
Dorothéa Werneck 

1.2. 7- Interpelações a Sr" Ministra 
de Estado do Trabalho 

1.2.8 -Comunicação da Presidên
da 

ConvOCação de seSsão êxtr-aordinária a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

13- ENCERRAMENTO 

2 -ATA DA 135• SESSÃO, EM 20 
de SETEMBRO DE 1989 

2.1-ABERTURA 

22 -EXPEDIENTE 

2.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da República 

- N" 197 e 198/89 (n" 538 e 539/89, 
na origem) restituído autógrafos de proje
tos_de lei sancionados. 

2.2.2 - AvJso do Ministro Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da Re
púbUca. 

. -~ N9 564/89, encaminhando esclareci
--ffierito do Ministro da Fazenda sobre quisi

tos_ .constantes do Requerimento n9 317, 
de -j 989, de autoria do Senador Maurício 
Corrêa. 

2.2.3 - Mensagens do Senhor Go
vernador do Distrito Federal 

- N~ 87 e 88/89-DF (n~ 76 e 77/89, 
na origem) restituindo autógrafos de proje
tes de lei sancionados. 

- n• 86!89-DF (n• 78189-GAG, na ori
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Federal o Projeto de lei do DF n9 55/89, 

-qu~ cria empregos em comissão na Tabela 
de Empregos em Comissão da Fundação 
Zoobotânfca do Distrito Federal. 

2.2.4 - Ofído do Sr. 1 • Secretário 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado Fe
deral aut6grafo dó seguinte projeto: _ 

- Projeto de Lei da Câmara n? 37, de 
1989 (n9 2.974/89, na Casa dé Orrgem), 
que dispõe sobre a organização e o funcio
namento do Conselho da República. 

2.2.5 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Distrito Federai rf. 

45, de 1989; que autoriza o Poder Execu
tivo a abrir créditos adicionais até o limite 
de NCz$ 158.848.000,00 e dá outras provi: 
dências. 

-Projeto de Lei do Distrito FederaL n" 
48, de 1989, que organizei o Gabinéte-âo 
Vice-Govemador do Distrito Féderal, e dá_ 
outras providências. 

2.2.6 - comunicações da Presidên~ 
da 

-Abertura de prazo para apresentação 
de emendas ao projeto de Lei do DF n~ 
55/89, lido anteriormente. 

- Fixação do prazo de 45 dias para 
tramitação do Projeto de. Lei da Câmara 
nç-37, de 1989,lido anteriormente. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

2.2. 7 -Leitura de projeto.s 

- Projeto de Lei do Senado n~ 288/89, 
de autoria do Senador T eotonio Vilela Fi
lho, que dispõe sobre a instalaçao de apa
relhos de compactação e inceneração de 
lixo hospitalar em hospitais, clínicas, labo
ratórios e entidades assemelhadas, e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 289/89, 
de autoria do Senador José Fogaça, qUe 
dispõe sobre as Sociedades CooperatiVas. 

- Projeto de Lei do Senado n" 290/S:9, 
de autoria do Senador José Jgnácio Fer
reira, que altera o artigo 1 <, da Lei n'-' 7 .320, 
de 11 de junho de 1985, que diSpõe sobfe 
a antecipação de comemoração de feria
dos e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n" 291/89, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
assegura preferência, nas aquisições de 
bens ou serviços pelo Poder Público, às 
empresas brasileiras de capital nacional. 

2.2.8 - Comunicações 

- Da Uderança do PSDB do Senado, 
de substituição de membros em Comis
sões Permanentes. 

2.2.9.- Requerimentos 

- N" 492/89, de autoria do Se"nad6r · 
Leite Chaves e outros Senadores, de ür
gência para o Projeto de Lei do Senado 
n"' 45, de 1989, que institUi; para os ESta-:. 
dos, Distrito Federal, Municípios e órgãos 
da administração direta da União, com
pensação financeira pelo resultado da ex
ploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica e de recursos minerais, em 
seus respectivos territórios, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econO
mica exclusiva e dá outras providências, 

- N~ 493/89, de urgência para o Projeto 
de Lei, nç 54, de 1989, qUe reestrutura a 
categoria funcional de Assistente Jurídico 

EXPEDIENTE 
CENTIIO OIIAFICO 00 SIENAOO FEOEIIAL 
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do Plano de Classifica_ção de Cargos de 
que trata a Lei n" 5.920, de 1973, fiXa a 
sua retribuição e dá outras providência. 

- No 494 e 495/89, de autoria dos Srs. 
Senadores Roberto Campos e Mauro Be
nevides, soUcitando licença para se ausen· 
tarem d_o País. 

.... - N? 496/89, de autoria do Senador 
Antônio Luiz Maya, solicitando dispensa de 
interstícío e prévia distribuição de avulsos 
para o Projeto de Lei do DFn~ 45, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deral, que trata da abertura de créditos adi
cionals. Aprovado. 

2.2--.10- Comunicações da Presi
dência 

- Recebimento da Mensagem n~ 
199/89 (n" 542/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente_ da República solicita 
autorização do Senado para que a Prefei
tura Municipal de T eotonio Vilela-AI, possa 
contratar operaç!o de crédito, para os fins 
que especifica. 

- Recebimento de anteprojeto de lei, 
do Deputado Geraldo Campos, que veda 
construções .em Brasília, no_s locais e nas 
condições que menciona. 

2.3 - ORDEM Db DIA 

Projeto d.e Lei da Câmara no 58, de 1986 
{n~ 1.597/83, na casa de origem), que_ dá 
nova redação ao art. 29 do Decreto-Lei n~ 
1.!36lL de 25 de fevereiro -de 1981, que 
alterou a legislação referente às contribui
ções compulsórias recolhidas pelo !APAS 
à conta de diversas entidades. Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

2.3-.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

Requerimento, noS 494 e 49_5/89, lidos 
no Expediente. Aprovados, após parecer 
da comissão competente. 

2.3.2 - Pronunciamento 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO ~ Critérios da designação de 
representações parlamentares no exterior. 

2.3..3 --Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia (continuação) 

- Projeto de lei do DF ri" 54/89, em 
regime de urgência, nos termos do Reque
rimento n~ -493/89, lido nci ExPediente da 
presente sessão. Aprovado com emenda, 
após parecer da comissão competente, 
tendo usado da palavra os Srs. Maurício 
Corrêa, Ronan Tito e Jarbas Passafinho. 
À Comissão do Distrito Federal para reda
ção finai. 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF no .{4/89, em regime de urgência. Apro
vado. A sanção do Governador do Distrito 
Federal. 

- Projeto de Lei do Senado no 45/89, 
em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n" 492/89, lido no Expe
_diente. Aprovado com emendas e sube
mendas, após pareceres da comissão 
competente, tendo usado da palavra os 
Srs. Ronan Tito, Jutahy Magalhães e Itamar 
Franco. A Comissão Diretora paia redação 
final. 

- Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n~ ~5/89~ em regime de urgência. 
Aprovado. A Câmara dos Deputados. 

2.3.4 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR ft!ÁR/0 MAM - Realizações 
do Dr. Leonel Brizola, candidato do PDT 
à presidência da República. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Desvinculação do salário-mínimo da cor
reção das aposentadorias, prevista no pro
jeto de orçamento da União para 1989. 

2.3.5- Designação _da Ordem do 
DJa da próxima sessão 
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2.4- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PROI'IUI'ICIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Áureo Mello; proferido na sessão 
de 15-9-89. 

4 -ATO DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

N' 238, de 1989. 

5 ~PORTARIA DO DIRETOR-GE
RAL DO SENADO FEDERAL 

N'40, de 1989. 

6-MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VJCE-LÚ>ERES DE 
PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMAI'IEI'ITES 

Ata da 134'1-Sessão, em 20 de setembro de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidênda dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

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

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carii -
Aureo Mello- Odacir Soares- Renal do Ara
gão - João Menezes - Jarbas Passarinho 
-Moisés Abrão -Carlos PatrOcínio- Anto
nio Luiz Maya - João Castelo - Alexandre 
CoSta - Edison Lobão- João Lobo - Cha
gas Rodrigues - Hugo Napoleão - Afonso 
Sancho-Mauro Benevfdes- Lavoisier Maia 
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena 
- Marco Maciel - Ney Maranhão - J'.1an-
sueto de Lavor -João Lyra -Diva! do Surua
gy- Teotónio Vilela Ft1ho- f.lbano Franco 
- Francisco R91lemberg - Lourival Baptista 
- Lufz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy 
Bacelar - José lgnácio Ferreira - GersOn 
Camata - Jamil Haddad - Nelson Carneiro 
-Itamar Franco -Alfredo Campos-"Ronan 
Tito- Fernando Henrique Cardoso ...;_Marcos 
Mendonça - Mauro Borges - Iram Saraiva 
- Pompeu de Sousa - Mauricio Corrêa -
Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha -
Márcio Lacerda - Mendes Canale - Leite 
Chaves -Jorge Bomhausen - Nelson We
dekin- José Fogaça 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 58 Srs. Senad_ores, Havendo núme
ro regimental, declaro aberta'a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Constitui motivo de satisfação para o Sena
do da República a presença, no plenário e 
na tribuna de honra, dos ilustres integrantes 
do Simpósio que ora se realiza neSta Capital, 
promovido pelo Parlamento Latino~America
no, pelo BlD e pelo JNT AL, para levar adiante 
a idéia, que vai amadurecendo no espírito de 
todos os latino-americanos, de um malar con~ 
graçamento e ele um esforçO comum pela 
unidade de pensamento, de hábitos e de reali
zações da nossa região. Essa integração, em 
que todos estamos interessados, encontra, 

neste -rngiOento; um grariâe estín:tulo co_rn _a 
presen-ça, neste plenário, de ilustres Represen
tantes dos vários países da América Latina 
e a companhia-daQueles que, convocados pe
lo INT AL, colaboram com a sua presença, a 
sua palavra e os seus ensinamentos, para o 
fim e a consecução desse alto objetivo. 

A Mesa pede ao nobre Senador Marco Ma
ciel que interprete o pensamento do Senado 
Federal na _sauda_ção aos ilustres visitantes. 
(Palmas.) 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Exmo Sr, Presi
dente do Senado Federal, eminente Senador 
Nelson Carneiro; Exm? Sr. Presidente da Câ
J!la~a _ d.os Deputados, ilustre_ Deputado Paes 
de.Andrade.; Exrn,s Srs. Deputaos Federais e 
Senadores integrantes do Parlamento Latino
Americano, ora re:Liliidos em Brasília; Srs._ Inte
grãrites das respectivas Comitivas, minhas Se
nhoras e meus Senhores, é com muita satisfa
ção que o Senado da República, neste instan
te, recebe e homenageia ilustres visitantes, so
bretudo no momento em que nos preparamos 
para estabelecer, cada vez mais, vínvulos mais 
próximos com Os países irmãos,~ ou-seja, os 
países latino-americanos. 

Não tenho dúvida- em afirmar que a marca 
-doS--nossoS tempos é a marca da integração: 
integração que se opera nos diferentes cam
pos mas que necessariamente não-pode pres
cindir de urna estreit~ cooperação no plano 
político. E -s-e essa integração é inarca desses 
novos tempos, ela é muito válida, sobretudo 
para rtôs outros que temos, além da proximi
dade geográfica, urna cultura comum. 

Aprendi, com São To más de Aquino, que 
o homem vivi urna vida humana graças à sua 
cultura. E esta é, certamente, a marca maior 
que nos une, nós que somos Representantes 
de povos que, de alguma forma, integram a 
mesma comunidade, e têm, cons_eqüente
mente, vínculos étnicos, culturais, económi
cos e, pOl'- que não dizer, políticos comuns. 

Estou certo de que este Conclave que ora 
se realiza aqui, em Bra5'11ia, para alegria de 
todos nós, certamente muito vai c-ontribuir pa
ra que teçamos-, cada vez mais e de melhor 
forma, a nossa desejada integração latino-a
mericana. 

A nova Constituição, por lúcfda iniciativa do 
Presidente do Grupo Brasileiro do Parlamento 
latino-Americano, Senador Marcondes Gade
lha, Líder elo PFL, já contempla, corno. uma 
das suas preocupações programáticas, a ne
cessidade de se estabelecer esta integração, 
a exemplo do que já ocorre em outros sítios 
do Mundo, nomeadamente na Europa, que
acaba agora de eleger um Parlameto Europeu, 
que dá passos muito significatiVOs no sentido 
de uma plena integração. 

Por isso, é com muita alegria que acudo 
a urna determinação do Presidente desta Casa 
em dirigir a minha palavra de saudação, a 
palavra do Senado Federal, no instante em 
qu~ V.~ _traçam passos m~itos significativos 
nC) sentido da desejada integração fãtino-a
mericana. 

Tenho certeza, e creio expressar o senti
mento do País - Raymond Aron disse, certa 
feita, que o Parlamento -é a palavra da Nação 
-'-, de que essa integração é algo que é muito 
desejado pelo povo· brasileiro, que sabe da 
importância de uma cada vez mais solidária 
ação do nosso País com os países latino-ame
ricanos, já porque nós, além de guardarmos 
com todos eles muita proximidade, temos 
também muitos problemas comuns. 

Recentemente esta Casa registrou a realiza
ção de uma reunião de Ministros de Cultura 
dos países da América Latina e do Caribe, 
que, de_ alguma forma, aproveitaram a ocasião 
para discutir a busca conjunta de solução de 
questõeS que são comuns. Problemas ligados 
à comunicação, ao meio ambiente, ao desen
Volvimento científico-tecnológico, à busca da 
identidade culturaL Acredito que agora, com 
a reunião do Parlamento latino-Americano, 
nós,-de alguma forma, damos mais um passo 
no sentido de reforçar essa integração, anali

_sando a questão numa óptica mais especifica-
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mente política, numa óptica que certamente 
vai interessar às nossas comunidades, aos po
vos que representamos. 

Certa_ feita, disse um pensador e filósofo 
brasileiro - Alceu de Amoroso Uma -, que 
"política é a ciência, virtude e arte do bem 
comum". Com Jsso, ele queria expressar que 
não poderíamos obter o desejo bem comum, 
a consolidação democrática e promoção do 
desenvolvimento sem-- que nos utilizemos da 
atividade política haurida no nosso convívio 
com a comunidade. 

E acredito que será, portanto, por este cami~ 
nho, pelo caminho político, que esta articula
ção, que esta integração se dará. Se progre· 
dirmos neste campo, certamente que noutros 
campos a integração se fará mais fácil. E co
mo politicamente, bem o sabemos, não temos 
questões nem desafios agudos, certamente 
vamos conseguir êxito- em nossas atividades. 
Acredito que mUito breve, por isso mesmo, 
poderemos estar celebrando aquilo que, a 
meu ver, é tão reivindicado, embora ainda 
pouco se tenha realizado: a integração através, 
logo, da construção de um amplo entendi
mento político, ou seja essa desejada integra
ção. 

Por Isso quero, nestas minhas desalinha
vadas palavras dizer mais uma vez, expres
sando o sentimento desta Casa, de nossa sa
tisfação em recebê-los neste momento e po
der dfzer-Ihes, ao lado das boas-vindas, a cer
teza de que esta reunião se inscreverá como 
um passo importante, como um marco signifi
cativo na busca de um objetivo que, tenho 
a impressão, nos une a todos, C[ue é o objetivo 
da integração latino-americana, que é o obje
tivo, enfun, da construção de uma sociedade 
internacional mais justa, posto que produto 
de um desenvolvimento mais orgânico, mais 
integrado, sob a égide da paz e da justiça sq
cial. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa concede a palavra ao nobre Sena
dor Humberto Peláez Gutierrez, Presidente do 
Parlamento Latino-Americano. 

O SR. HUMBERTO PELÁEZ GOTIER
REZ - Sr. Presidente do Senado do Brasil, 
Nelson Carneiro, e:oc-Presidente do Parlamento 
Latino-Americano: Sr. Presidente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Paes de Andrade, 
honrados Senadores da República irmã do 
Brasil, Companheiros, Parlamentares, Funcio
nárlos e Assistentes do Seminário que termina 
hoje, sobre o papel dos Parlamentos regionais 
nos processos de integração da Amérlca La
tina. 

Para nós é uma imensa honra estar neste 
sacrossanto recinto do Senado da República, 
porque bem sabemos que não _é usual, e que 
é uma deferência muito especial, dadas as 
condições particulares da vinculação de Nel· 
son Carneiro, ex~Presidente, Marcondes Gade~ 
lha, Presidente, e outros Parlamentares brasi
leiros, porque, a1érn disso, o tema que estamos 
discutindo, sobre a integração da América La· 
tina, não nos é desconhecido, e no Brasil tem 

gerado debates e despertado vocações, de 
que é exemplo a sua própria Constituiçáo, 
quando assinala a integração como um_(!_os 
princípios fundamentais da organização da 
República. 

O ato que se cumpre neste momento enri· 
quece consideravelmente nossas delibera· 
ções, porque é a oportunidade de, a poucas 
horas de termos concluído o evento, poder
mos começar a dar cumprimento aos nossos 
propósitos e às nossas recomendações. Uma 
delas ê transmitir aos Congressos Nacionais 
da América Latina que há de se traba1har mais 
pela integraçflo, saindo do teórico para o práM 
tico. 

O momento também é especialíssimo, 
quando, estando V. Ex' a poucos dias, senão 
meses, de um embate eleitoral, para o cumpri
mento fundamental do exercido da democra
cia, como é a mudança de governo, têm ense
jo os Partidos políticos e seus representantes 
com assento neste augusto recinto de, ante 
o povo, expressar-se sobre o tema da inte
gração. 

Os Srs. Ministros de Estado e os Srs. Sena
dores que, por designação da Mesa, nos de
ram as boas~vindas, manifestam que o Brasil 
trabalha no sentido dessa integração, particu· 
larmente no campo político. Significa não so
mente levar uma mensagem ao poVo. Déve .. 
ser conhecida por todos, deve ser algo que 

- seja parte da vida cotidiana, da vida diária, 
algo que fique na mente e no coração de todos 
os habitantes da América Latina. 

Assim, aproveito esta oportunidade, por in
cumbência de meus Companheiros, para diM 
zer aos Srs. Senadores brasileiros qUe teinos 
wna grande missão, a de trabalhar por uma 
pátria comum,- de realizar, cada vez mais, essa 
integração, tendo em mente que é desde as 
fronteiras do Rio Bravo até a Patogônia que 
iremos encontrar a soluçào para nossos pró
prios problemas. 

Não vamos encontrar essa solução contan
do com os que nos tiraram as Malvinas, ou 
os que têm usurpado os nossos direitos, as 
nossas pretensões, o nosso patriffiônio, agora 
que se aproximam os 500 anos da Chegada 
da cultura européia no continente, para inte
grarRse à nossa cultura indígena. Que estes 
500 anos, a se completarem ein 1992, nos 
sirvam para dar o grande grito de emanci
pação que, na época, não tivemos condições 
de dar. 

Muito obrigado à Mesa Diretora do Senado 
Federal e ao Presidente da Câmara dos Depu
tados, honrados Srs. Senadores e Srs. Deputa
dos, por esse gesto que nos honra e que guar· 
daremos na nossa memória como um dos 
momentos mais gratos durante a nossa estada 
no Brasil, o que demonstra que começamos 
a avançar significativamente no caminho da 
integração, que deve ser o próposito funda· 
mental de todos os filhos da América Latina. 

Muitissimo grato a todos. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência agradece aos ilustres repre
sentantes dos países irmãos da América Latina 
a visita e sente-se feliz em ter ocupado a tribu-

na um pregoeiro da integração latino-ame
ricana, Süperior " todos os regulainentos pre
vistos nesta Casa. 

A palavra concedida a V. Ex•, ilustre Presi
dente do Parlamento Latino-Americano, é a 
demonstração da nossa determinação de le
var adiante o ideal da integração política, eco
nómica, soda] e cultural inscrita na Carta 
Constitucional de 1988. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a presente fase da sesSão. 

A sessao vai ser suspensa por alguns mi
nutos. 

(Suspensa às 14 horas e 55 rriiiiutas, 
a sessão é reaberta às 15 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está reaberta a sessão. 

Sopre' a mesa,. comunicação que vai ser 
lida pelo Sr. }9 Secretário. 

É lida a seguinte 
Bras11ia (DF), em 19 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Na conformidade dos termos regulamen

tares, comunico a V. Ex~ que designei o Sena
dor José Fogaça em substituiÇão ao Senador 
lrapuan Costa Júnior, na titularidade, como 
membro do PMDB, integrante da Comissão 
Mista da Medida Provisória n" 83/89, a qual 
"dispõe sobre a atualização monetária das 
obrigações que mencfona e -dá outras prOvi
dências". 

Ao ensejo, renovo a V. Ex" minha mais alta 
manifestação de consideração e apreço. ~ -
Ronan Tito~ Líder P.fv\DB. 

O SR. PRESIDENTÉ- (Nelson Carneiro) 
-Será feita a substituição solicitada. (Pausa.) 

A Hora do Expediente da presente sessão 
des_tina-se a homenagear a memória de Luiz 
Gonzaga. _ 

Encerrada essa solenidade, comparecerá 
ao plenárlo do Senado a Sr" Ministra Dr" Doro
théa Wemeck. E nós, como os abolicionistaS 
de 1888, não devemos fazer esperar uma Se
nhora. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Afon
so Sancho; 

O SR. AFONSO SAI'ICHÓ ( CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PreSi
dente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Srs. 
e sr-s' a iniciativa de se prestar homenagens 
- que consideramos das mais oportunas e 
merecidas ·- ao cantor e compositor Luiz 
Gonzaga·,- data de alguns meses, quando o 
saudoso cantor, ainda em vid-a, padecia de 
doença que, infelizmente, venceu as suas in· 
quebrantáveis energias de nordestino e_ o tirou 
do nosso convÍvio, toubaÕdo-nos a sua pre
sença tão saudável quanto alegre, e até mes
mo a sua santa irreverência 

A época, esta Casa aprovou nossa proposta, 
com o apoio dos ilustres Senadores Jarbas 
Passarinho, João Calmon, Albano Franco, 
.Mauro Ben~vides e Hugo Napoleão, quando, 
aqui, Luiz Gortzaga deveria receber a justa ma
nifestação de reconhecimento, pelo seu valor 
artístico e, rnais do que isso, ao seu incansável 
trabalho em favor do Nordeste, através de suas 
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comoventes mensagens, quer chorando em 
suas músicas o sofrimento de nossa gente, 
quer cantando na sua própria Unguagem as 
suas alegrias. 

Contudo, o temor de uma forte emoção 
que poderia abalar mais ainda a saúde de Luiz 
Gonzaga, nos levou à conveniência do adia
mento da homenagem, que, finalmente, não 
lhe pôde ser tributada em vida. É que, sob 
o pranto de todo o Nordeste inconsolável, o 
luto da alma nadona1 e os lamentos da música 
de todo o mundo, Luiz Gonzaga fechou os 
olhos ao mundo na madrugada de uma quar
ta-feira, 2 de agosto ·deste ano, às 5 horas 
e 15 minutos, no hospital Santa Joana, de 
Recife. 

Desaparecia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
naquele momento, o maJor intérprete da rrÍú
sica popular brasileira e uma das suas expres
sões mais legítimas, vítima de uma pneumo
nia, agravada por insuficiência respiratória e 
descalcificação de ossos, conforme atestaram 
os médicos que o assistiram até o instante 
final. 

E, assim, a homenagem que Luiz Gonzaga ' 
deveria ter recebido aqui, ao nosso lado, foi 
transformada nesta manifestação de agora, já 
não tendo a felicidade da presença fisicá: do 
"rei do baião", restando-nos, num preito de 
respeito e carinho, louvar a memória daquele 
que fez ultrapassar fronteiras a inteUgência e 
o talento do homem dos nossos bravos ser
tões. 

Luiz Gonzaga, nasddo em Exu, Estado de 
Pernambuco, a 13 de agosto de 1912, tinha 
cõmo berço o próprio Nordeste, tão identifi
cado que era com a sua gente e aquela região. 
Era o segurido dentre os no'le filhos do "seu" 
Januário e de Dona Santana. Do seu pai ouviu 
os primeiros acordes de uma sanfona, que 
mais tarde seria o seu instrumento de luta 
e de glórias, por ser a sua herança e vocação. 
Tanto é assim que, logo aos oito anos de ida
de, ensaiou a sua vida artística, quando "seu" 
Januário adquiriu uma sanfo_n.a: de oito baixos 
por 150- réis, muito embora sob os protestos 
de sua mãe, dona ~ntana, que achava sem 
futuro a profissão pela qual o filho se inclinara. 

Mas, naquela oportunidade, se revelava ao 
mundo um artista que mais tarde seria patri
mónio nacional. A par desta constatação, 
quando a Luiz Gonzaga iriam ser abertos os 
horizontes para a fama, os percalços surgiriam 
fatalmente. Como o destino reserva ao ho
mem do Nordeste as suas provações, o filho 
de Exu, de origem humilde e tendo que en
frentar as vidssitudes da vida, não seria uma 
exceção. As dificuldades serviriam, mais uma 
vez, para valorizar as suas conquistas e confir
mar o destemor e a garra do sertanejo. 

E, assim, Luiz Gonzaga foi para ó Ceará, 
terra que o abraçou fraternalmente, alistan
do-se no Exérdto. Transferido para Juiz de 
Fora, em Minas Gerais, ali conheceu o sanfo
neiro Dominguinhos, ampliando os seus co
nhecimentos na especialidade musical a que 
se dedicara. Ouvindo, nessa época, Augusto 
Calheiros e Zé do Norte, recebeu estímulos 
para as músicas brasileiras regionais, uma vez 
que se dedicava quase somente à execução 

de valsas vienenses, tangos argentinos e bole· O SR. AFONSO SANCHO - Com mui-
ros. Já, agora, dava baixa no Exército do qual ta honra, ouço V. Bel', nobre Senador Mauro 
recebeu uma passagem de navio para o seu Benevides. 
regresso a Pernambuco. 

De passagem pelo Rio de Janeiro, onde O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena-
aguardava 0 dia de embarque, re<:ebendo in- dor Afonso Sancho, suóscrevi;-a pedido de 
c_entlvo de companheiros da caserna que 0 V. Ex•, o requerimento _ _de sua iniciativa que 
ouviram tocar, foi para as ruas cariocas e habi- hoje reverenciássemos; ila imponência deste 
tuou-se a executar no seu instrumento as can- Plenário, a figura inesquecível do grande nor-
ções que conseguira gravar, espedalmente de destino Luiz Gonzaga. E no dia mesmo do 
Ernesto Nazareth, que conhecia apenas de no- seu passamento, juntamente com o _eminente 
me, de quem executava choros, que agrada- Senador Marco Maciel, ocupei a tribuna desta 
vam grandemente ao seu público do_Café Casapararegistraro_desaparecimentodocha-
Duas Pátrias e do Mangue. Desistindo de voltar mado "Rei do Baião". No instante em que 
a Pernambuco, decidiu apresentar-se no pro- V. Ex' ocupa a tribuna, durante o expediente 
grari,-a radiofónico de AryBarroso. Na primeira da presente sessão, para manifestar o nosso 
Vei conseguiu ncita trê?, tocando uma va.Jsa sentimento _de_ admiração, de respeito e de 
no seu acordeão,- e, na segunda, sua apresen- sãudade a Luiz Gonzaga, desejo dar, urna vez 
tação foi ainda mais fraca quando executou mais, o testemunho daquilo que representou 
um foxtrote. Ao se apresentar para uma ter- para todos nós, nordestinos, o desapareci-
ceira ten-tativa quando tocaria na sua sanfona menta do grande sanfoneiro que alegrava não. 
"Víra e Mexe'", Ary_ Barroso, corno sempre irre- apenas as noites no Nordeste, mas, posterior-
verente, disse para Luiz Gonzaga: "outra vez?" mente, o Brasil como um todo. Um jornalista 
GOJi.zagão respondeu: "vira e rriexe" e Ary or- da nossa região, em uma crônica que deve 
denou: "então, vira e arremexe ... " veio um re- ter tocado bem fundo a todos nós que acom-
sultado surpreendente com a--música que ele panharnos a vida de Luiz Gonzaga, chegou 
Compusera em 1939. a dizer uma frase que nos sensibilizou a todos_, 

que_ "a sanfOna de Luiz Gonzaga certamente 
O Sr. Divaldo Smuagy- V. Ex• ine per- iria alegrar os anjos do céu". Nobre Senador 

mite um- aparte, nobre Senador Afonso S~ ___ Afonso Sancho, isso reflete, sem dúvida, o sen-
cho? tirnento de pesar, de gratidão e de admiração 

O SR. AFONSO SANCHO __ Com pra- · que devotamos ao grande Luiz Gonzaga neste 
zer, ouÇo v. Ex• - instante em que V. EX' rememora toda a traje-

tória do "Rei do Baião", tarnbérri desejo lev~r 
OSr.DivaldoSuruagy-Congratulo-me a v_~ a reiteração da minha solidariedade 

com V. EX' pela feliz iniciativa de haver reque- .e 0 meu preito de saudade ao grande filho 
rido, nesta Casa, uma sessão solene para ho- de Exu. 
menagear a memórfa de Luiz Gonzaga, que, 
como poucos, soube interpretar a alma poé- O SR. AFONSO SANCHO - Agradeço 
tica do povo nordestino. Luiz Gonzaga, confor- ao meu querido amigo, Senador Mauro Bene--
me V. Ex" ressalta com muito brilhantismo, vides, pelo aparte que também expressa o 
no seu ma_g~fico pronunciamento, foi uina pensamento do Ceará, que tinha muito res-
síntese de toda a alegria, de toda a angústia, peito e consideração por esse cantor. 
de to_da a aspiração de desenvolvimento e de Prossigo,- Sr. Presidente. -
prosperidade do povo nordestino. As suas Daí para a frente estava aberto-o caminho 
canç.:ões, as suas músicas tinham, no fundo, do sucesso a Luiz Gonzaga. E compreenden-
urn sentimento de grito de dor. Luiz Gonzaga do que o público havia absorvido intelramente 
é um património não apenas do Nordeste, os temas de rnúsícas que ele antes deprezara, 
é um patrimônio do mundo artístico brasileiro. Luiz Gonzaga percebeu que deveria voltar às 
Governando Alagoas, tive oportunidade de lhe músicas regionais, interpretando no acordeão 
oferecer a .. Comenda floriano Peixoto", a tudo _o que aprendera na infância, com o· seu 
maicif-cOrilenâa Cfue o Estado de Alagoas ofe-- pai, tocando na sanfona de oito baixos. 
rece àqueles que contribuíram para a forma- Com Nelson Gonçalves gravou o seu pri-
ção do desenvolvimento intelectual, econômi- meiro disco em 1940, aparecendo apenas co-
co e social do Nordeste. Daí a minha satisfação ino solista. Todavia, quando surgiu Pedro Rai-
em oferecer o meu endosso ao pronuncia- inundo interpretando temas regionais do SUl, 
mente de V. Ex", pOrque V. ~.neste instante, inspirou-se para fazer o mesmo cpm relação 
não fala apenas pelo Ceará, V. Ex• traduz as ao nordeste, caritando os seus costumes, há-
emoções que dominam todos os Parlamne- bitos e falando a mesma linguagem do seu 
tares do Nordeste com assento no Senado povo. Foi Contrcitado pela RCA Victor "que o 
da RePública. queria sOmente como solista. Como ameaçou 

ir para a Odeon como cantor, aRCA resolveu 
admiti-lo também corno cantor. E ai foi lança

O SR. AFONSO SANCHO- Agredeço 
ao nobre Senador Divaldo Suruagy pelo apar
te, que virá engrandecer e anal tecer ainda maiS 
este meu pronunciamento. 

O Sr. Mauro Benevides- ~_Ex" me per
mite um aparte, nobre Senador Afonso San
cho? 

/ 

/ 

da "Dona Mariquínha", de Luiz Gonzaga e Mi-
guel Lima, pretensões modestas, mas que 
chegou a agradar. Porém, somente mais tarde, 
com a "Moda da Mula Preta", composição 
com Raul T erres e "Cortando Pano", com Mi
guel Lima e J. Portela é que conseguiu se 
firri1ar' como cantor no Rio de Janeiro, fazendo 
sucesso etn rádios e casas de shows. 
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O "Rei do Baião", -aenominação que lhe 
foi dada pelo domínio absoluto que exercia 
sobre este tipo de música, foi ganhando fama 
que a sua capacidade criadora lhe conferia. 
Veio a oportunidade de se apresentar no Copa
cabana Palace, ao lado do "Quatro Ases e 
Um Coringa", conjunto vocal de grande suces
so. E rieSsa oportunidade Luiz Gonzaga perc.e~ 
beu que as suas apresentações deveriam ser 
feitas com trajes caracterfstlcos de sua região, 
o que certamente daria mais autenticidade do 
que subir ao palco de paletó e gravata, cuja 
indumentária formal lhe tirava em muito sua 
comodidade. Estava certo e esta iniciativa lhe 
rendeu maior atração junto ao público que 
aliava a mensagem das múslcas às caracte
risticas de sua roupa de vaq)leiro. Era o cil.ntot 
Lulz Gonzaga, de corpo-e alma, levando a Dele
za das melodias nordestinas aos quatro cantos 
do País. 

Senhor Presidente. Srs. Senadores, em vir
ttJde dos "Qriatro Ases e um Coringa'', inter
pretarem criações de Laura Maia, Luiz Gon
zaga se animou a procurar o grande poeta 
e compositor, para que el; Jetrasse as inúme

. ras melodias, criadas deSde a sua infância. 

Laura Maia não se sentiu capaz para a exe
cução desse trabalho, indicando o nome de 
Humberto Teixeira E foi aí que nasceu uma 
dupla que estava fadada a dominar com quase 
exclusividade o mercado de discos, nos idos 
de 1944 a 1949 e as-paradas de sucesso não 
se _cansavam de levar ao País inteiro um gêne
ro musical que se transformava em conque
luche: o baião. Saia~ de moda o bolero que 
relegava o samba a plano inferior, para ceder 
lugar às criações de Luiz Gonzaga e Humberto 
TeiXeira, com o seu gênero "música do norte", 
ao qual se solidarizaram outros nomes, mais 
tarde também famosos, como Miguel Lima: 
Zé Dantas e Hervê Cordovt1, entre tantos ou
tros. 

Fói aí que nasceu, Como resultado de um 
trabalho de pesqulsa, o primeiro "baião n" 1 ", 
um autêntico passaporte que abría caminhos 
a todos os recantos do País, a este gênero 
musical, entusiasmando o público que canta
va e associava as canções_ em todos os luga
res: nas esquinas, nos bares, nas ruas e praças. 
Era Lima festa só. __ 

Senhor Presidente, e Srs. Senadores, como 
o ''homem é um aniinal polftico", segundo 
o pensador Aristóteles, ninguém foge à sua 
influência. E Luiz Gcinzaga chegou a ftliar-se 
ao MDB em 1973, sendo lançado candidato 
a deputado federal por Pernambuco em 1974, 
cuja filiação s_e_deu no gabinete do então De
putado Tales Ramalho, também pernambu
cano e secretário-geral do partido, com a pre
sença do deputado Argilano Dârio, do MDB 
de Espírito Santo. E quando os deputados 
da Arena que estiveram com Luiz Gonzaga 
na Câmara dos Deputados, perguntaram por
que ele não se filiara ao Partido Majoritário 
que onde er.a certa a sua eleição ele respon
deu: "não sou dos que preferem vencer na 
vida sem fazer força. Desde menino no Exu 
que aprendi a lutar. Sei que na Arena seria 
mais fácil. Mas, eu gosto mesmo, é de lutar, 

de dar duro, de trabalhar por alguma coisa. 
Por isso e por outras~razões preferi o MDB". 

Disse mais o "Rei do Baião" que assim de
sejava porque em Exu não existia o MDB e 
que pretendia organizar a agremiação em sua 
terra, mesmo porque o prefeito que ele havia 
ajudado a se eleger era da Arena, mas que 
daí para a frente as coisas_ iam mudar. 

O Sr._ Ney Maranhão - Permite V. Ex" 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. AFONSO SANCHO - Ouço V, 
Ex", nobre Senador. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
Afonso Sancho, V. EX', neste momento, inter
preta o sentimento, as emoções, a fala, a vida 
do nordestino. Quando Luiz Gonzaga come
çava a tocar com a sua sanfona éiquela ines
quecível música "Asa Branca", ele falava das 
tristezas, das alegrias, das lágrimas do serta
nejo. Portanto, nobre Senador Afonso Sancho, 
V. ~ ínterpreta, neSte momento, a tristeza 
de todos nós do Nordeste pelo desapareci
mento do grande intérprete que, através da 
música, falava a voz do nosso povo. 

O SR- AFONSO SANCHO- Obrigado 
a V. Ex' nobre Sei1adcii fiey Maranhão. Real
mente V. Ex!' tem muita autoridade para falar 
como pernambucano autêntico, que conhece 
profundamente a vida de um sertanejo como 
o foi Luiz Gonzaga. 

Senhor Presidente,já erri 1981, quando co
memorava os seus 40 anos de música, Luiz 
Gonzaga pensou em parar. Sentia-se cansado 
aos 69 ahos de idade. Acometido de hiperten
são, gota e bronquite e sofrendo ainda de reu
matismo, estava quase cego de um olho. Con
tava ele próprio que chegou a cair do Palco 
durante um show em Santos, tendo fraturado 
três costelas. Depois de imobilizado por doze 
dias, recebeu alta do tratamento de ortopedia 
a que se submeteu. E reconheceu que estava 
enQanado. Dispunha de toda vitalidade, boa 
saúde para continuar levando a sua mensa
gem ao Brast1, cantando o Nordeste. Foi aí 
que lançou a gravação "Festa", comemorativa 
de sua longa vida artística. Ao lado_ do filho _ 
Gonzaguinha, começa urn novo ciclo de gló
rias no maracananzlnho, dali partindo para ou
tros locais, caindo-lhe novamente a idéia de 
fazer outra incursão pela política, no que foi 
aconselhado pelo filho Gonzaguinha a desistir. 

SenhOr Presidente e Srs. Senadores, Luiz 
Gonzaga estava disposto a encerrar tudo e 
vohar para o seu amado sertão. Alimentava 
dois projetas: dedicar-se inteiramente à mú
sica ou embrenhar-se de vez nas terras de 
Exu, onde se localizava a sua fazenda, para 
a qual reseiVava muitos planos, entre eles cui
dar do gado e do pasto e construir um frigorí
fico, bem assim promover a industrialização 
de produtos agrico!a"s. 

Alegava, reconhecendo o peso dos anas, 
que preferia a vida em famílai e que queria 
sossego. O sossego do lar, ao_ lado dos seus. 
Mas ainda não se decidira. E enqUanto essa 
decisão não chegava, aceitava convites para 
realização de shows, participação em festas 

de caráter beneficente e também para receber 
homenagens que çonstantemente lhe faziam, 
sobretudo na sua região. 

Repetia sempre que a sua carreira tinha 
compensações, principalmente quando des
cobriu que __ cantar as alegrias e tristezas do 
homem da terra era também urna forma de 
ajudá-lo a conhecer os seus problemas. Pro~ 
blemas que ele dizia não estarem restritos aos 
estados do Nordeste. "O Brasil é_ um País 
imenso, mas somos _todos muito unidos. Mi
nha música é entendida em qualquer lugar, 
mesmo no Sul faço sucesso. Gaúcho e nor-· 
destino comem no mesmo c6cho e não briw 
gam", sentenciava Luiz Gonzaga .. 

E entendendo este espfrito de fraternidade 
tão característico da gente brasileira, seu senti
mento de união e a compreensão para as difi· 
culdades dos seus irmãos, é que Luiz Gonzaga 
fez questão da presença de muitos convidados 
na gravação de "Festa". Com Milton Nasci
mento cantou em parceria a criação de "Luar 
do Sertão", de Catulo da Paixão cearense. E 
completava: "A gravação está linda, fiquei 
emocionado. Sinto que existe uma identifica
ção muito_ grande em nosso trabalho, apeSar 
de usarmos linguagens diferentes. Nós dois 
cantamos a dor e a alegria do povo da. nossa 
terra - ele das Minas Gerais, eu do meu ser-
tão." ~ 

Com Emilinha gravou "Paraíba" e cOm 
Gonzaguinha o Xote "Não vendo nem troco". 
"Depois da derradeira" foi a música eScolhida 
parã cantar cOm Dominguinhos a quem trata· 
va carinhosamente pelo seu filho artístico. Gra· 
vou com Nelson Valença e José Marcelino 
a quem chamava dois cabras do sertão. 

Senhor Presidente e Srs. Senadores, Luiz 
Gon.zaga pretendia continuar cantando por 
mais dois anos, segundo revelava a amigos 
mais íntimos. Porém, a saúde não lhe permitiu. 
Até que o fez quedar-se, vencendo a sua enor
me disposiçélo, a sua vontade de viver. Silen· 
ciou a sua alegria. Mas a sua voz continua 
por este Brasil afora, tão viva quanto antes. 

Com 77 anos, 50 ·de carreira artística, gra· 
vou mais de cem (100) elepês. Orgulhava-se 
de ter participado de cinco revoluções, servin
do ao exército brasileiro, _sem ter dado ·~.,~rn 
tiro sequer. Era intimamente ligado ao Ceará 
e nas stras-ctiações lembrava principalmente 
a região do Cariri, sem jamS.is se deixar de· 
confessar que era um fiel devoto do Padre 
acero. . 

Senhor Presidente e Srs. Senadores, a ho
menagem que hoje esta Casa rende a Luiz 
Gonzaga, representa o mais puro reconheci~ 
menta a quem tanto soube interpretar o senti
mento da nossa gente, expressando o seu so
frimento e cantando as suas alegrias. Sinte
tizou ele em sua magnífica obra musical toda 
a vida do nordestino, com as suas vicissitudes 
superadas pelo destemor e as suas glórias 
conquistadas na sua bravura. 

Transmitiu ao mundo, na singeleza das suas 
mensagens, toda a significação do apelo nor
destino, na busca da saída para os seus angus
tiantes problemas. Ninguém mais do que ele 
conhecia a terra sertaneja, os Seus encantos 
e suas agruras. Tinha a intimidade dos setões 
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e por [sso compreendta a sua linguagem. 
"Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira 
de São João, eu pergurltei a Deus do céu 
por que tamanha judiaçã-o?" Que simboliza 
um autêntico hino de luta empreendida pelos 
nordestinos na busca de sua afirmação. 

Esta era a mensagem de Luiz Gonzaga. O 
seu sentimento, a sua alma. Este Luiz Gonzaga 
cuja memória hoje respeitosamente reveren
ciamos, entendendo que a melhor forma de 
homenageá-lo, é perpetuar as suas músicas 
que o povo aprendeu a canta_~:, porque sempre 
o terá em seu coração. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carheíro} 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Ma dei. 

O SR- MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro
nunciao seguinte discurso.) -Sr. Presfdente, 
Srs. Senadores: 

"Eu tinha wnas asa_s bran-cas, 
Asas que um anjo me deu, 
Que, em me eu cansando da terra, 
Batia-as, voava ao céu." 

Luiz Gonzaga não precisou, como Almeida 
Garrett, que um anjo lhe desse asas, e1e con
feccionou sua própria Asa Branca e com ela 
fez uma ponte entre a terra e a etemi_dade. 

Voou para o céu, e lá, a esta altura, já deve 
ter localizado o Nordeste do infinito, substi
tuindo as harpas por sanfonas nos coros celes
tiais, hinos hoves de louvor a Deus. 

Pernambucano? Nordestino? Ou simples
mente brasileiro? Luiz Gonlã.Qã ê um nordes
tino brasileiro: de ponta a ponta o Brasil se 
orgulha de seu filho e o inclui entre o gênios 
que melhor souberam interpretar e tradUzir 
a sua alma. O País todo chorou sua morte 
e exaltou sua glória. 

Brasileiro-de Pernambuco--. Estado que 
ouviu seu primeiro balido e lhe absolVeu o 
último suspiro - Luiz Gonzaga 'ê intrinseca
mente um telúrico, o drama, que já inspirou 
poetas estrangeiros da altitude de um Guerra 
Junqueiro, transforma toda esta região numa 
grande e única famíJia. 

Grandes cantores e compositores nordes
tinos que ganharam fama além fronteiras, fica
ram contidos ao círculo de sua vivência. Cáy
mi, tão perto do mar, e toda uma geração 
dos chamados "Baianos" são exemplos do 
que afirmo. 

Luiz Gonzaga o Rei do Baião, foi o Nordeste 
universalizado, cantOu o mar, a caatiliga, a 
mata e o sertão com a mesma força telúrica. 

A música teluricamente nOrdestina dé Lüiz 
Gon-zaga; ãrttec::ipadamente precursora da 
música popular brasileira, é assim algo que, 
embora não possa ser entendida como mú
sica engajada, "de protesto" é, contudo, politi
camente comprometida com a busca de solu
ção regional nordestina, com o perseguir para 
o nosso Pais um desenvolvimento nacional 
mais homogêneo- sem distorções; mais or-
gânico, menos injusto, portanto. -

Pois,. é evidente, que s_e quisermos resolver 
a questão do desenvolvimento do País, preci
samos encontrar. respostas para os desafio.!_; 
regionais. 

O BraSil não é só, siilgular; é múltiplo, mul
tirregional. "A unidade brasileira", lembra Gil
berto Freyre, "é do que se nutre para ser o 
espantoso fenômeno sócio-ecológico que é: 
da diversidade de regiões - Brasil no plural 
-que se interpenetram, completando-se nO 
Brasil: no Brasil Singular." 

Gonzaga era um telúrico sem ser provin
ciano, pois o telurismo é manter-se gassetia
namente preso às circunstâncias locais sem 
perder a visão das questões nacionais - ou 
até -_internacionais. Tampouco se pode con
fundir telurismo,- regionalismo com separatis
mo, pois isso seria negar a grande aspiração 
à unidade nacional que pressupõe a integra
ção interregional. 

Luiz Gonzaga, que cantou as alegrias e os · 
sofrimentos de sua gente, ern ritmos até então 
deSCon11ecidos, tinha exata consciência de 
que "O homem nasce para a sociedade e tem 
deveres para com os seus semelhantes", co
mo entendeu outro vis_lonário da causª regio
nal- Frei Joaquim do Amor DMno Caneca 

Sua senSibilidade para com os problemas 
sociais era enorme, SObretudo nas músicas 
em parceria com Zé Dantas. A sua música, 
se não pode ser classificada como "de protes
to", é prenhe de inconformtsmo, denúncia 
mesmõ CJo ãbãndono que ainda fi.o]eE:Stá; Su
jeita pelo menos um terço da população brasi
leira, mormente o que vive no chamado semi
áilclO, _por usar expressão redescoberta pelos 
tecnocratas, ou no j)olígno das secãs,-no jar
gão do legislador. 

Por isso não estaria exagerãndo se dissesse 
que, embora Gonzaga não tivesse militante
mente exercido ativldade política ou partidária, 
foi um político na ampla acepção do termo. 
Política, bem o sabemos, é a realização de 
objetivos coletiv:os e não se efetua apenas atra
vés dos Pãitiáos políticos ou, sequer, através 
do exercício de cargos públicos, .que ele nunca 
os teve. 

Política é, sobretudo, açã:o a serviço da co-
munidade. -

POfíOca, diludda com propriedade Alceu de 
Amoroso Lima, é saber, virtude e arte do bem 
comum. 

Gonzaga e sua obra, que formavam um in
superável todo, exalava sentimento cívico, per
manente intérpr~te _do ~amor de seu pov~; 

O Sr. Lourlval Baptista - Permite-me 
um aparte, nobre Senador Marco Maciel? 

O SR. MARCO MACIEL- Com prazer, 
ouço o ilustre e nobre Senador Lourival Bap
tista. 

O Sr. Lourlwl Baptista- Uustre Senador 
Marco Maciel, não poderia deixar de dar um 
aparte ao seu pronuncionamerlto. V. Ex" foi 
o primeiro a falar nesta CaSa quando" do faleci
mento de Luiz Gonzaga. Recordo, com emo
ção, a amizade que me ligava a essa extraor
dinária figura do Nordeste brasileiro. Atenden
do. a um pedido meu quando erU Pfefeito da 

cidade dê São CristóVãO, ém Setgipé, lá pelos 
idos de 1952, ele participou de inaugurações 
que fiz de diver-sas obras municipais. Em 9 
de julho de 1969, quando era Gove-!Tiador, 
esteve presente em Aracaju, contribuindo para 
o êxito da inauguração. do Batist.ão, estádio 
que inauguramos tendo, na oportunidade, 
cantado o respectivo hino que está gravado 
e filmado. ~e. insigne pernambucano que 
nasceu em Exu, teve o privilégio de projetar, 
no cenário nacional e no exterior, as músicas 
-e·ci folclore nordestino. CantOU várias rTiúskas, 
bastaria citar Asa Branca~ Cã.üã, e-as relativas 
às secas, os baiões, xaxados e dezenas de 
outras que seria impossível enuffierar nos limi
tes deste aparte, para justificar o imenso pres
tígio desse inesquecível sanfoneiro que imor
talizou os vaqueiros,. o rio São Francis.co e 
as camadas mais humildes das populações 
sertanejas. Antes de sua morte, tive conheci
mento de que era homer:n de bem e cidadão 
exemplar; Luiz Gonzaga deu ao Brasil um 
exemplo incomparável de genialidade e soli
dariedade, investindo recursos consideráveis 
que soube_ conquistar com as suas músicas 
em bEmefício de Exu, e dos seus habitantes. 
O Senado Federa] está-homenageando Luii 
Gonzaga. Antes de V. EX' aqui falou o eminente 
Senador Afonso Sancho, (;:orno a Câmara dos 
Deputados também já 
o homenageou. O Governo, através do 
Presidente.José Samey, deu o seu nome ~que
la qbra majestoso da Usina Hidrelétri<::a de lta
parica, para que ali ficasse gravado na imorta
lidade o nome de Luiz Gonzaga. Congratu
lo-me com V. Er, eminente Senador ~.rco 
Maciel, com esse magnifiCo -discurso que está 
pronunciando, fazendo justiça a um .do.s maio
res vultos da nossa História. Poeta, cantador, 
patriota, sempre a se!Vfço da sua terra e. de 
sua gente, Luiz Gonzaga, eminente Senador 
Marco Maciel, conquistou a imortalida"de e me
rece a gratidão de todos nós brasileiros. Fez 
muito bem V. EJ(-e--º e:m.ine_nte SenadQI Afon
so Sancho Virem a esta tribuna para diier da 
sua tristeza em homenagear essa figura incon
fundível de Luiz Gonzaga, pelo seU faleC:iinen

. to .. Felicito a V. EX, eminente Senador Méirco 
Macie1. Sergipe, através da minha voz, se ã.sSo
cia às homenagens que estamos prestando 
a este grande brasileiro. 

O SR. MARCO MACIEL - Ilustre Sena
dor Lourival Baptista, é com muita satisfação 
que acolho o aparte com que V. Ex' honra 
o meU discurso. A manifestação de V. EX' Sei 
expressar também-o sentimento do seu Esta
do, Estado do Nordeste, que conheceu bem 
a vida e a obra de Luiz Gonzaga. V. Ex~. no 
seu aparte, chamou atenção para um lado 
importante da personalidade de Luiz Gonzaga 
~- a sua formação de cidadão de cidadão 
preocupado com sua família- e mencionou 
com propriedade o fato de ter sido -uma das 
suru;; preocupações, no fim de sua vida, a cons
trução de um museu que_pudesse, de alguma 
forma, na sua terra, ser repositório vivo do 
cantar nordestino, das raízes da música teluri
camente hordestina. Acredito que esse. desejo 
de Gonzaga precisa ser efetivado. Vaí caber 
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a nós, representantes do povo e de nossos 
Estados, ao Governo, tornar viável, tomar factí· 
vel esse sonho de Gonzaga, ou seja, converter 
esse seu desejo em algo de tangfvel, palpável, 
concreto; edificar na sua Exu, na sua terra, 
o museu com que ele tanto sonhou e tanto 
se preocupou, principalmente nos últimos 
anos de sua vida. 

O Sr. Hugo Napoleão - Permite-me V. 
Ex" um aparte? -- · - --

OSR.MARCOMACIEL-Ouçooaparte 
do nobre Senador Hugo Napoleão. Presidente 
do meu Partido, o PFL 

O Sr. Hugo Napoleão - Nobre CorreU~ 
gionário, Senador Marco Maciel. O diswrso 
de V. Ex• é indiscutivelmente profundo, porque 
situa Luiz Gonzaga, o "Rei do Baião", dentro 
de conceitos. Primeiro, a respeito dos posicio~ 
namentos regionais e da nacionalidade; se
gundo, em face da conceltuação e da concep
ção mais elevada do que é a política. E V. 
Ex' ao transitar, com o brilhantismo de sem~ 
pre, pelo Governo do Estado de Pernambuco, 
denominou ou congnominou um dos seus 
mais importantes programas; o Projeto "Asa 
Branca", que visava exatarnente levar a todo 
o Estado os beneficias da água, para os efeitos 
de irrigação e, por que não dizer ào rejuVenes
cimento da própria vida. EntaO V. & o faz 
com propriedade, com -conhecimento de cau
sa e, sobretudo, com a amizade profunda de 
quem teve a feliz ventura de com ele conviver. 
Cito, para não me alongar, dois encontros que 
tive com Luiz Gonzaga nos Municípios 
piauienses de Jaic6s e de Sirriões. O primeiro 
nos idos de 1985, quando ele cantou o movi
mento em tomo-da eleição de T ancredo Neves 
e o surgir da Nova República; o segundo, no 
Município de Simões, já em campanha para 
o Senado Federal pelo Partido da Frente Libe
ral, no ano de 1986. NOS dois momentOs a 
população, como que vendo não mais s6 um 
ídolo- usando urna expressão normaJmente 
utilizada -, um mito, a reverenciar com silên
cio, com emoção e_ depois com aplauso e 
com total devoção. Receba V. Ex' a minha 
admiração por mais mais esta peça que está 
trazendo à consideração da Casa. 

O SR. MARCO MACIEL- Caro e ilustre 
Senador Hugo Napoleão, a propósito do apar
te de V. Ex", eu gostaria de fazer dois comen
tários que me parecem apropriados. Em pri· 
meiro lugar, V. Ex" enfocou. aqui, o que muito 
me sensibilizou, o fato de termos iniciado em 
Pernambuco um projeto, no semi-árldo agres
te e sertão de Pernambuco, voltado para a 
superação das causas da seca. Um projeto 
de desenvolvimento integrado, envolvendo a 
utilização de água, energia, infra-estrutura diá
ria. a que denominei de "Asa Branca", numa 
justa e merecida homenagem a Luiz Gonzaga. 
Esse projeto, de alguma fõrma, teve um de
sempenho extremamente positivo, permitindo 
que se melhorasse o sofrimento do homem 
do interior do meu Estado. Em segundo lugar, 
V. Ex" chama também a atenção para a signifi~ 
cação e_ a importância que a água tem no 
nosso Nordeste. Realmente, sobretudo no se-

mi-árido, que côrresponde a mais de 50% do 
território nordestino, a ãgua,-é, ainda hoje, um 
desafio, e sem a vitória sobre esse desafio 
não podemos oferecer àquelas populações al· 
teffiativas de desenvoMrnento. Os rios nordes
tinos têm muita história, e pouca água, para 
que a nossa Região possa desenvolver uma 
agricultura competitiva e, conseqüentemente, 
criar melhores_condições de vida para os seus 
filhos. Daí por que é importante, neste mo· 
menta_ em que rendemos a nossa homena· 
gem a Luiz Gonzaga, lançar luzes sobre a 
questão regional nordestina, especialmente 
por sabermos que o desenvolvimento regional 
é algo que interessa ao desenvolvimento na· 
cio na!. 

Não podemos conceber uma nação homo
geneamente desenvolvida enquanto perma
necer no seu território a marca das dispari
dades regionais, porque, friso, uma coisa é 
diversidade cultural, que é um bem, é uma 
riqueza do País; outra, a disparidade econô· 
mica. Devemos não somente admitir a diversi· 
dade: _cultura], como conservá-la, promovê-la. 
A disparidade económica é um mal que pre
cisa ser erradicado. 

O Pais é uma nação multirreglonal e, conse
qüentemente, tem uma enorme variedade cul· 
tural. Isso é extremamente positivo. Se reaJ· 
mente queremos construir uma sociedade de
senvolvida, portanto justa, precisamos olhar 
para as disparidades interespaciais, que ainda 
marcam de maneira muito aguda a nossa pai
sagem, a fisionomia do nosso País. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me 
~---EX:_urn _!parte? 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço, com 
muita honra o meu estimado Colega de Repre
sentação parlamentar no Senado, o nobre Se· 
nadar Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Eminente 
Senador Marco Maciel, com este seu magistral 
pronunciamento sobre o legado do cantor e 
compositor brasileiro, nosso coestaduano Luit 
Gonzaga do Nascimento, focalizando seus as
pectos artísticos, culturais, folclóricos e políti~ 
cos, V. Ex" fala em nome de todo o povo per~ 
nambucano, inclusive em nome dos colegas 
que têm assento no Senado. J:: importante 
que todo o Brasil saiba que homens brotados 
do povo, de regiões dificílimas, marc_ararn ge~ 
rações, devido à sua atuação. É arriscada a 
comparação que faço: Luiz Goru:aga nasc_eu 
a 13 de dezembro de 1912, no interior do 
município de Exu, num Distrito chamado Ara
ripe. A pouco mais de cem quilómetros dali, 
muito antes, em outras circunstâncias, nascia 
outro homem, num Distrito de outra cidade 
do interior de Pernambuco, o Distrito da então 
Nazaré, hoje chamada Carqueja. Esse homem 
se chamou Virgulino f_erreira &~ Silva. Ambos 
nascidos de famílias de simples homens do 
campo, ramílias religiosas, com bons princí
pios. lnicialrnente se dedicar?lm a atividades 
agropecuárias, próprias da região. Foram va
queiros, abalaram pelas estradas; participa
vam de novena_s, de procissão, de festas da 
padroeira; tomava suas pingas; participavam 

das feiras dos povoados, e, de um momento 
para outro, acontecimento marcam a vida des
ses dois homems da nossa região, no sertão, 
no semi-árido. Por que Virgulino Ferreira da 
Silva foi célebre internacional e nacionalmen
te, como é célebre Luiz Gonzaga, e por razões 
tão diferentes? A mesma inteligência, a mes
ma criatividade. Vrrgulino também era poeta, 
tocava viola. Mas, diante da situação sócio-e· 
conômíca e política daquela realidade, daque
la situação, eles seguiram métodos e proces
sos diferentes. Virgulino escolheu o caminho 
da guerra e depois foi conhecido, nacional 
e internacionalmente, corno Lampião e Rei 
do Cangaço, e Luiz Gonzaga escolheu o cami
nho da paz, não usou o trabuco nem a arma, 
que de tão utilizada deu apelido a Lampião, 
porque, nas noites da caatinga, a arma de 
Lampião esquentava, virava como que um fa
rol, uma luz. Luiz Gonzaga usou oS intrumen
tos musicais. Marcaram histórias, firmaram 
gerações, mas por métodos muito diferentes. 
Realmente, a História vai di7.er os resultados. 
Serão contnbutos importantíssimos à História 
do País e à formação da nova sociedade. A 
resistência, a opçãõ de Virgulino pela violência 
talvez tenha gerado uma sociedade mais pací
fica. Os ór9"ãos encarregados da segurança 
daquela população tomaram consciência de 
que uma pessoa do povo-podia formar uma 
rebelião, abalar a segurança. E a resiStência 
do Gonzaga através da música, através da can
to, através do protesto paéúico nos dá a con
vicção de que este é o_ caminho. Este é o 
caminho. Não é o caminho do conformismo, 
de se esconderem os problemas, de se com· 
plicarem os problemas, ele dizer que tudo está 
bom, que é assim mesmo, que Deus quer 
assim. Nem Virgu]ino nem Gonzaga aceitaram 
essa situação. Mas um procurou oombater a 
violência com a violência, combater o crime 
com o crime, e o seu caminho foi a história 
negra e negativa que todos conhecemos, se 
bem que hoje seja um mito popular no Nor

. deste. Gonzaga, não. Ele procurou o caminho 
·da conciliação, e o seu instrumento foi a sua 
voz, a sua sanfona. Foi assim que conseguiu, 
a partir da sua terra. Veja-se que a própria 
Escritura diz:. "ninguém é profeta na sua terra". 
No entanto, Gonzaga foi urna exceção, e toda 
regra tem exceção. Ele foi profeta na sua terra. 
Aquilo que ele pregava a paz, a harmonia, o 
entendimento,- o congraçamento, partindo 
disso que V. Ex~ enfoca, da cultura regional 
para a universal ele conseguiu na sua terra, 
apaziguou Exu. Ele contribuiu dedsivamente 
para o apaziguamento dos ânimos, numa 
guerra de dezenas e dezenas de anos. É por 
isso que o Senado, _com muita razão, com 
uma petição, uma proposta do eminente Se· 
nadar Afonso_ Sancho, ·que já se pronunciou, 
hoje presta esta justíssima homenagem. E es-
ses dois pronunciamentos satisfazem tudo 
aquilo que gostariam-os de dizer, tanto o do 
eminente cearense, Afeinso Sancho, como o 
d~ V. EX', por Pernambuco, esses dois Pionun~ 
ciamentos preenchem, em palavras, em pro~ 
postas, tudo aquilo que gostariamos de dizer 
nesta homenagem a Luiz Gonzaga. Ele foi um 
marco na cultura brasileira, no folclore, na di~ 
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vulgação'dos valores regionais, na valorização 
da coisa brasileira contra a invasão da música 
estrangeira, inclusive Priorizada nos meios de 
comunicação social. Faço homenagem ao en~ 
foque que V. Ex• dá a este pronunciamento, 
além cio mais porque Luiz Gonzaga foi- um 
colaborador do seu Governo e um colabo
rador da minha ação naquela área do sertão 
de Pernambuco. Tivemos_ muitas atividades 
em conjunto. Por mais de vinte anos trabalha
mos em conjunto em toda aquela área, que 
é a nossa que é, como se diz, a minha base 
de atuação. E Luiz Gonzaga nunca se negou, 
em qualquer circunstância, a colaborar, deci
siva e eficazmente, nos meu-s trabalhos junto 
à comunidade daquela região. Estivesse onde 
estivesse era só ligar para ele e no outro d~a 
estaria lá dizendo" aqui estou, vamos para 
frente". Muito obrigado nobre senador. V. Ex" 
honra~me com a sua representação e a todo 
o Estado de Pernambuco, que está solidário 
e aplaudindo o seu importantíssimo pronun
ciamento sobre essa marcante figura da ~istó~ 
ria contemporânea do nosso País, na música, 
no folclore e também nas propostas poHticas, 
isto é, -de alternativas pacíficas para a nossa 
sodedade. 

O SR. MARCO MACIEL- Caro Colega 
de representação parlamentar, nobre Senador 
.Mansueto de Lavor, agradeço_a V. EX' as refeM 
rências generosas que V. EJr faz às minhas 
paJavras, no instante em que esta Casa, por 
iniciativa do nobre Senador Afonso Sancho, 
homenageia a memória de Luiz Gonzaga, e 
dizer que elas, de aJguma forma, enriquecem 
em muito o meu pronunciamento. 

A respeito do seu substancioso aparte, gos
tada de fazer, &· forma muito breve, algun1as 
considerações. 

Em primeiro lugar, realmente, a presença 
de Lampião é_ hoje um fato na história do 
Nordeste. Não sei se a sua opção foi a mais 
correta, mas não podemos ignorar que, de 
alguma forma, ele, com seu protesto, também 
trouxe uma contnbuição para o conhecimento 
da questão regional nordestina. E essa ima~ 
gem, agora, começa a ser vista de nova forma. 
Inclusive através de recente obra publicada, 
chamada Guerreiros do Sol de autoria de Fre
derico Pernambucano de Mel! o, neto do fama~ 
so psiquiatra pernambucano Ulysses Pernam
bucano, nesta obra, o autor çhama a atenção 
para a presença e lmportântia de Virgu1ino 
Ferreira, o famoso Lampião, no cõntexto em 
que vivia. 

Em segundo lugar, concordo com V. Ex" 
quando salienta que talvez a opção de Gon
zaga tivesse sido a mais correta. Aprendi com 
Gaildhi, que conhecemos muitas causas pelas 
quais somos capazes de morrer, mas não co
nhecemos nenhuma pela qual devamos ma
tar. 

A opção de Gonzaga fOi pela via construtiva, 
isto é, por intermédio da música e da poesia 
chamar a atenção para a problemática da Re
gião. Não podemos desconhecer, contudo, a 
presença de Lampião na hist6ria da questão 
regional do nosso Nordeste. 

Por fim, recebi, como Iembrgu cOm proprie
dade V. EX', uma excelente contribuição de 
Lulz Gonzaga ao tempo em que eu governava 
Pernambuco. EJe me ajudou, e ajudou multo, 
na execução e viabilização do Projeto "Asa 
Branca"; ele me ajudou, e ajudou muito, na 
busca de uma solução politica para o proble~ 
madeExu. -

É importante lembrar que considero a paci~ 
ficação de Exu, talvez, uma das obras- per~ 

doem-me a imodéstia - mais importantes 
que possa ter realizado como Governador. 
Quando intervi no processo de pacificação de 
Exu, já a cidade_ registrara multas mortes, dei
xando um legado de ódio e de sangue. Se 
não fora a presença de Gonzaga, essa tarefa 
não teria sido possível. É certo que agindo 
aí também com a colaboração, porque não 
dizer com o ac6Jitamento, se assim posso afir
mar, de Dom Avelar Brandão, ex~Bispo de Pe
trolina e, àquela ocasião, Cardeal~Prirnaz de 
Salvador; sem isso, certamente, meu esforço 
teria sido em vão, já que era um atividade 
extremamente sáfara, difícil, e não teria obtido 
sucesso se não tivesse contado com a pre
sença de, Gonzciga, Com a colaboração e o 
seu apoio. 

O Sr. Odacir Soares - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR- MARCO MACIEL - Com muita 
honra ouço o ilustre Colega de Representação 
parlamentar, do meu Partido, Senador Odacir 
SOãres. 

O Sr. Odaclr Soares - Nobre Senador 
Marco Maciel,Jamentavelmente, não tive opor
tunidade de ouvir o pronunciamento do emi~ 
nente Senador Afonso Sancho sobre Lu[z 
Gonzaga. Mas, podendo ouvir o pronuncia
mento de V. Ex!' neste momento, desejo dizer 
que o Senado, nesta semana, vem andando 
bem; primeiro, por ter ontem dito um não 
sonoro à tramitação de um malfadado projeto 
de lei que pretendia, como pretende, modificar 
as regras das eleições presidenciais deste ano; 
e, agora, ao se convocar para prestar esta ho
menagem a Luiz GOnzaga. V. ~ disse muito 
bem, quando afirmou que Luiz Gonzaga era 
o Nordestino universalizado; que Luiz Gonzaga 
conseguia sé? telúrico, sem ser provinciano. 
V.~ tem razão,·po.rque, a meu ver, a grande 
marca de_Luiz_ Gonzaga é que ele conseguiu 
sempre, ao longO de sua vida, ser um homem 
do povo Um homem que viveu a vida do povo 
e com o povo,-um-homerri que-se COnsagrou 
ao povO· brasileiro. Mais do que um artista de 
renome naciOnal, Luiz Gonzaga conseguiu ser 
aquele homem consagrado nacionalmente, 
que convi'leU diariamente cQm os problemas 
do povo brasileiro, do povo do seu Estado 
e, ultimamente, do povo de sua cidade. Luiz 
Gônzaga ultrapassoü todos Os limites e todas 
as fronteiras, para, no fmal de sua vida, ser 
aquela síntese que deve marcar aperformance 
ou a atividade de qualquer artiSta, de qualquer 
intelectual: traduzir ou ser o tradutor, ser a 
síntese, ser aquele amálgama que consegue 
refletir de _m_ªoeira dara, precisa e sem sofrs
mas os sentimentos, a alma, o coração de_ 

seu povo, o coração da raça brasileira. Como 
acreano, ainda menino, ser!'lpre me acostumei 
-e o Senadói'"Mário Maia e testemunha disso 
·- lá em Rio Branco, a ouvir, todos os dias, 
pelas ondas da radiodifusora acreana, progra
mas abertos com "Asa Branc::a", de Luiz Gon
zaga. Isso marca, de forma indelével, não ape
nas a sLia penetraÇão por todo o T errit6rio 
brasileiro como também esta característica 
que eu desejava ressaltar de ser Luiz Gonzaga, 
de ter conseguido ser Luiz Gonzaga uni ho
mem do povo. Mais do que um artista- repito 
- consagrado nacionaln:tente, ele conseguiu 
ser, ao longo de sua vida, um homem do povo. 
.E pot lss_Q_acredito que ele tenha recebido 
aqUelas homenagens póstumãs que lâ em Re
cife, Pernambuco, quando de seu falecimento. 
E o discurso de V. EX" corisegue de forma 
magistral pinçar esses aspectOs da persona~ 
!idade, do caráter de Luiz Gonzaga como ho~ 
mem e como artista. Por tudo isto, cumpri
-menta V. ~ pelo brilhante pronunciamento 
que faz nesta tarde, e cumprimento também 
o Senado Federal por dêscer às suas raízes, 
a manifestações deste tipo, pois, desta form-a, 
se engrandece e assume definitivamente o pa
pel que tem que representar dentro do cenário 
brasileiro. Parabéns a V. EX' -

O SR. MARCO MACIEL - Agradeço, 
ilustre Colega e amigo, Senador Odacir Soa
res, as suas palavras. Elas expressam um lado 
também pouco conhecido da música de Luiz 
Gonzaga. É que, sendo um homem do povo, 
_c;on~egJJil..l_fg~r com que a sua mensagem 
·se convertesse em uma mensagem de toda 
a Nação. 

Falando a língua errada do povo, ou, como 
diria Manoel Bandeira, a língua certa do povo, 
ele traduziu melhor do que qualquer outro in~ 
telectual ou cientista, de forma muito simples, 
aquilo que é o grande querer da gente nordes
tina. A luta por melhores dias, a luta em favor 
da redenção do Nordeste. 

O Sr~ Mário Maia - -P~rmite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR- MARCO MACIEL - Com muita 
honra. 

--0 sr; Mário Maia- Nobre Senador Marco 
.Maciel, em Os Lusfadas, nos dois últimos ver
sos da primeira estrofe do canto primeiro, Luís 
de Camões expressando a sua ansiedade de 
cantar as glórias do povo português, diz em 

_ verso o seguinte: 

"Cantando espalharei por toda a parte. 
Se a tanto me ajudar engenho e arte." 

Luiz Gonzaga, com o engenho da sua inteli~ 
gência, foi o artista que cantou para O Brasil 
inteiro e para o mundo as ansiedades, as espe
ranças, as dores, os soluços, o sofrimento do 
povo nordestino. Com a sua Sanfona e a sua 
voz molhada, ele expressou esse sentimento 
profundo, telúrico, como V. E>r acentuou, di
zendo para o Brasil e para o Mundo aquele 
caminhar sofrido do povo do Nordeste seco 
e tão dramático. Portanto, através da Uderan
ça do PDT. além de pessoalmente, expresso 
aqui as nossas homenagens _:_ que se ajun-: 
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tam ao seu discurso - a essa figura Singular 
da música popular brasileira, como uma das 
expressões mais elevadas do sentimento de 
brasilidade. Luiz Gonzaga não era üm simples 
brasileiro. Era e é um universal. 

O SR. MARCO MACIEL- Caro e ilustre 
Senador Mário Maia, acolho com muito prazer 
o seu_ aparte ao meu discurso, nao apenas 
como uma manifestação pessoal, aliás extre
mamente generosa, como tarnb_é_m_ por ser 
uma manifestação do seu Partido, o PDT, a 
sua solidariedade neste momento de dor que 
vive o Nordeste com o passamento dessa per
sonalidade estuante que foi Luiz Gonzaga. -

Sr. Presidente, Srs: Senadores, não foi gra
ças a sua voz que o drama nordestino, espe
dabnente das secas e estiagens, adquiriu uma 
consciência nacional e transformou-se em 
questão a exigir atenção_ e atuação do Poder 
Central? - - -

A seca, como é notório, não é um fenômeno 
novo, mas, recorde-se, a música de Gonzaga 
ajuda a convertê-la em desafio para os gover
nantes. 

Bem antes_dele, Euclides da Cunha, no iní
cio do :;éculo, enfatizara: 

''As secas -do extremO Norte aelatãfu, 
impressionadoramente, a nossa imprevi
dência, embora sejam o único fato de 
toda a nossa vida nadonal ao qual se 
possa aplicar o princípio da previsão." 

E prossegue: 

" ... Faz-se mister que este problema ur
gentíssimo, as secas, seja um motivo para 
que demos maior impulso a uma tarefa, 
que é o mais belo ideal da nossa enge
nharia neste sécu1o: a definição exata e 
o domínio frarico da grande base física 
da nossa nacionalidade." 

Não foi diferente o reclamo de outro norde_s
tino como Gonzaga, esse o único a chegar 
à Presidência da República pelo voto direto 
- Epitâcio Pessoa, que diz em históricO-dis
curso, em São Paulo: 

" ... Penetrai naquela fornalha ardente; 
lançai as vistas sobre aqueles campos cal
cinados, onde as plantações desapare
ceram de todo, onde a vegetação feneceu 
e rnirrou, e os bebedouros se ressequi
rarn, sob a centelha comburante do sol 
impiedoso; ide_ e percorrei aqueles chapa
dões intérminos, oride o silêncio apavo
rante das quebradas é apenas interrom
pido de longe em longe, pelo mugido 
desesperado do gado sequioso e faminto; 
ide, segui agora as estradas, e vede aqui 
as ossadas daqueles que não puderam 
fugir mais longe ao horroroso flagelo __ e 
tombaram, inanídos e moribundos, para 
servirem de pasto, ainda com vida, à vora
cidade das feras e das aves de presa; ... ide 
e vede, por fim, a fileira infinita dos que 
ainda podem arre.s!ar-se, andrajosos e es
quálidos, a face decomposta, o olhardes· 
vairado, sem forças mais para carrega
rem os pequeninos, sem gota de leite pa
ra lhes calar o choro triste ... " 

E -encerrava: 

"mdizei depois se se trata de questão 
que interessa apenas ao Nordeste ou se, 
pelo contrário, não se trata de problema 
eminentemente nacional." 

Gonzaga interpretou o sofrimento- e tam
bém _as poucas alegrias- de sua gente em 
quase d~entas cahções, em ritmos a!é então 
desconhecidos - além do baião, o forró, as 
marçbinhas jun_inas, o xaxado e tantos outros. 

Mas através de "Asa Branca"- não há ódio 
ou protesto, a sua "Asa" era a pomba branca 
d~ paz- Gonzaga elevou à condição de epo
péia a questão nordestina. 

Tal a importância dessa música, ela se con
verteu em símbolo dÇ~: ~:egião inteira. Certa feita 
Gilberto Freyre disse que o frevo 'Vassouri· 
nhas", que parece estar nos glóbulos do san

-gye pernambucano, era nossa "Marselhesa''. 
Que dizer de "Asa Branca"? Não será o Hino 
do Nordeste? . . . ~ _ 

Homenagear Gonzaga faz lembrar, portan
to, a questão regional nordestina, ainda não 
~solvi_da. O Brasil, n~ção multirregional, que 
~briga na sua diversidade cultural uma enor
me riqueza de valores, expõe, aberta, a chaga 
das grandes disparidades interespaciais que 
ainda desafiam a consciência de Nação e o 
tirocínio dos governantes. 

Convivi, 'Deu$ me deu esta ventura, com 
Luiz Gofuaga:. F uí seu amigo, observei sua 
permanente preocupação com a sorte de sua 
temi e sua gente. O Nordeste de modo geral; 
o sertão de modo particular, sua Exu, espe· 
cialmente. 

Aliás, Sr. Presidente, permita-me eVocar 
.ry1ais uma_v:ez. um desafio que tive de respon
der quando governava meu estado, Pernam
buco. 

_ __A luta para pacificar Exu, dividida numa ver
dadeira guerra fraticida entre famílias e que, 
ao- início _da década de ao já deixara mais 
de 40 mortos, desde que o conflito se inidara 
em 1948. 
_ _Iive, em Gonzaga e Dom A velar Brimdão, 
fiéís aliados, sem o que não teria obtido êxito 
na delicada e importante missão de solver o 
terrivel conflito. Deixei o Governo com Exu 
em paz. Nenhum crime de natureza política 
voltou a ocorrer e, ao lado de providências 
no plano político, pude- através da realização 
de melhoramentos que me eram sugeridos 
pela comll_nid_ade por intermédio de Gqnzaga 
- minoiàr o sofrimento de seu povo e reinte
grar Exu ao convívio social da Nação, do qual 
se apartara. 

Luiz Qonzaga não foi um político militante, 
friso. Nunca di!jiputou cargOs eletivos. Contu· 
do, através de toadas e cantorias, e sobretudo 
em conversas, apelava e cobrava dos homens 
públicos, ação e ações em favor do povo. 

Efetuei, comO governante, como já me refe
ri anteriormente em resposta ao aparte, um 
amplo projeto integrado de melhoria do semi
árido pernambucano, que compreendia ações 
aõ plano de perenização dos rios, eletrificação 
rural, estradas, inclusive vicinais, crédito rural, 
assístênda à agropecuária, a qUe dei o nome 

_de "Asa Branca". 

-Ele reconhecidamente me retribuiu a justa 
homenagem acompanhando-me na mobili~ 
zação popular hecessária à execução do Pro
jeto. 

Talvez por isso muito me distinguisse, às 
vezes em forma de blaque como, por exemplo, 
ao chamar de "patrão". Ele mesmo revelou 
em entrevista- à revista Veja: .. sou como va
queiro de coronel. Você pergunta em quem 
vai votar e eu respondo: No patrão, em quem 
o patrão mandar. Eu tenho o meu patrãç., que 
se chama Marco Maciel." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Outro aspecto político, posso também dizer 

da presença de Gonzaga, reside no resgate 
da música popular brasileira. 

O vigor de suas toadas, cantorias, tOriificou 
a nossa música, retirando-a do empobreci
mentO cultural que atravessava há cerca de 
quarenta_anos, 'Não podia o Brasil, com tanta 
riqueza musical, deixar~se agredir e_ violentar 
com os modelos exóticos, xerocando música 
e importando padrões sem vinculação com 
as nossas coisas, desconhecendo a capaci
dade crítica de nossa gente. 

Hoje, os criticas asseveram que o velho 
"Lua", além de inventar tantos ritmos brasi
leiros e nordestinos fOi o precursor do rock'n' 
rol1Essa é, por exemplo, a opinião de MCC, 
estampada no jornal Folha de S. Paulodo mês 
passado: 

"Luiz Gõnzaga antecipou em-10 anos 
no Brasil o forr6 nos anos 40. A questão 
não é rítmica - ne_ste quesito o forrá 
tem mais similaridade com oreggae. Tra
ta-se da dinâmica que ele imprimiu à san
fona, os acordes simples e estruturas re
petitivas. Ele criou um ritmo selvagem, 
próprio pãra a dança, tal qual o Rock'n' 
roU. 

Não ê-à-toa que o ritmo faça tanto su
cesso hoje no Nordeste quanto Madonna 
no resto do mundo. Quem ouve Gonzaga 
não precisa de Madonna." 

Não sou especialista na matéria, acredito, 
nos que o são, e c'õfiCOrdo com o conceito 
de que "quem ouve Gonzãgão não pre'dsa 

-de Madonna", nem precisaria ser um nordes
tino para sentir a força poética de uma ''Pa· 
raíba": 

"Qliarido a lama virou pedra e manda
caro secou, quando arribaçã de sede ba
teu asaS e voou, eu entonce vfrri me em
bora carregando a minha dor." 

Não é diferente o parecer de José Ramos 
Tinhorão, também cientista e historiador ao 
opinar no "O Estado de S. Paulo". 

''No Brasil, existeni poucos criadõres, 
Luiz Gonzaga foi um criador, cantava em 
cabarés na zOriã do Mangue no R-io nos 
anos 30 em troca de gorjetas, imitava os 
gaitistas gaúchos, quando lhe ocorreu 
transformar .emmeladia_a batida que os 
cantadOres do NordeSte faziam no tampo 
da viola. Surgiu o Baião, um ritmo pare
cido com o do ROCK, que dominou o 
Brasil na primeira metade dos anos 50. 
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Esse homem simples realizou gravações 
maraVIlhosas, corno a de "Assum Preto", 
cujo arranjq camerf~tíco ~iv~iz_a com os 
da música erudita." 

Teve, portanto, a sua música, um Viés nacio
nalista ou melhor, Brasileiríssimo-que impe
diu lavrasse wn processo de perda de nossa 
identidade cultural. Não foi também essa uma 
contribuição, insisto, de natureza política que 
o Rei do Baião de forma quase imperceptlvel 
noslegou? -

Não foi uma música teluricamente nordes
tina, apenas mais o foi assim genuinamente 
Nacional, posto que de defesa de nossas tradi
ções e evocação de nossos valores. 

Isso ajuda a explicar, como afirma Hemílio 
Bello de Carvalho, o fator de não haver "no 
mundo inteiro nada que seja parecido com 
sua voz quente e rascante e nem se conhece 
outro artista no Brasil que tenha criado tantos 
filhos musicais quanto os que ele gerou". 

Gonzaga, Rei do Baião, ao lado de um Padre 
Ocero, Antonio Conselheiro, o de Canudos, 
Lampião, outro rei do Cangaço embora, Aní
bal Torres cOnhecido por Ascenso Ferreira, 
fez crescer o rico acervo cultural-popular nor
destino: primitivo, porém extremamente den
so; simples, rústico, mas autêntic_o. 

Através de sua obra ele está viVo e vfvê-nO 
sertão, no pampa, na cidade grande, na boca 
do povo, no gemer da sanfona, no coração 
e na aJma da gente brasileira. 

Pois ele nos legou, através da música a sua 
mensagem por meio da poesia, e quem mar
l-endo, diz Fernando Pessoa, "deixa escrito um 
belo verso, deixou mais ricos Os -céus e a terra, 
e mais emotivamente misteriosa a razão de 
haver estrelas e gente". 

Muito obrigado. (Palmas.) 

(Durante o díscurso do Sr. Marco- Ma
cíef, o Sr. Nelson Carneiro, Presklente, 
deíxa a cadeira da presldêncía, que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secre
tário.) 

Durante o discurso do Sr. Marco Ma
o'el, o Sr. Pompeu de SoUsa, _3_~ Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Iram SarlllVil 1 ~ WCe
Presldente.) 

O SR. PRESIDEN1E (Iram Saraiva) -A 
Presidência assada-se às homenagens que 
o Senado presta ao grande e imortal compo
sitor, cantor e poeta Luiz Gonzaga, o Lua. 

Inegavelmente, na história musical do Bra- _ 
sil, este nome não será esquecido. Lua, real
mente, não se encontra mais entre nós, o Luiz 
Gonzaga de "Asa Branca", mas, para ·a- nossa 
felicidade e graças à avançada tecnologia, se 
não temos a sua presença física, temos os 
seus discos e, mais recentemente, também 
graças à tecnologia, temos os videoteipes, on
de poderemos ver, indusive, a sua última en
trevista, na qual faz um verdadeiro documen
tário histórico não só da sua vida, como sobre
tudo, da música no sertão, na cidade, e do 
que ele representou para a vida nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraíva) -
Em atehdimento à conVocação feita através 
do Requerimento n9 409, de 1989, encontra-se 
na Casa S. Ex• a S~ Ministra de Estado do 
Trabalho, Dra. Dorothéa Werneck. 

A Presidência degjgna Comissão, constituí
da dos Srs. Senadores Jutahy Magalliães, 
Maurício Corrêa e Mansueto de Lãvor, para 
introduzir S. Ex" em Plenário. (Pausa) 

(Acompanhada da Comlss§o deslgna
da, tem ingresso no Plenán'o a Sr. Minís
_tr.;_ qu__e o_cupa a cadeira a ele reservada.) 

(O Sr. Iram Saraiva. J9 Vi ce-Presidente deíxa 
a cadeira da presidência, ifUe é ocupada pelo 
Sr. tielSon Caineiro, Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Acha-se em plenário S. Ex• a St"' Ministra 
de Estado do trabalho Dorothéa Werneck. 

Nos termos regimentais, a Sr' Ministra dis
porá de meia hora para sua exposição. 

Para as interpelações a S.~. serão chama
dos os Srs. Senadores inscritos, que disporão 
de cinco minutos cada um. Será assegurado 
à S['!' Ministra iguaJ tempo para as respostas. 
Para contraditar, os Srs. senadores poderão 
usar da palavra por dois minutos, conceden
do-se, à Sf" Ministra igual tempo para o tré-
plica. -

Tem, portanto, a palavra a Sr" Ministra Doro
théa Wemeck. 

A SRA- DOROTHÉA WERNECK - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não predso dizer 
da_ honrª---- ge, pela p_rimetra vez, estar nesta 
Casa. E sobre as perguntas que foram encami
nhadas oficialmente, tenho inclusive; por es
críto, as respostas à disposição dos Srs. Sena
dores. 

Gostaria; no-- entanto, neste éspaço Inicial, 
de trazer aos Senhores o nosso depoímento, 
a nossa visão do trabalho- à frente de uma 
Pasta que passa, no momento, por um con
juritO de mudanças, de revisões, no nosso en
tendimento, de _extrema importâncià, para se 
adequar Tláo só àS nõvâS regras constifuciô
nais, maS, muitO especialmente, a uma socie
dade -democrática. 

0-MinJster.io dO Trabalho, durante muitos 
anos, teve como atuação ou área principal 
o COntrole sobre a organizaçãO slndical e ativi
dades, em última instância, assistendalistas. 
No entanto, entendemos que é necessário re
ver, e eStá sendo feito; quais seriam as priori
dades atuais, modernas e necessárias para· dar 
continuidade a essa área do trabalho; 

RecUperamos a prioridade" para a formação 
profissional. Todo_s sabem-que, durante a dé
cada- de 60+ até mesmo antes, na de 50, se 
deposítavam, na área da formação profíssio
nnl, prioridades, recursos, interesses, na me
dida em qUe essa forrrlaçãó estava vinculada 
aO nosso 'próprio proCeSso de industrialização. 
Nós últimos anos, coinddindo com a própria 
tendência entre os estudiosos,_ no melo acadê
mico, ()ii economistas; oâ -oneritação foi ele tirar 
dessa área "' relevância e,_ muito mais atacar 
a questão de emprego e de salário. Enten
demos que a formação profissional é básica, 
especialmente se lembrarmos a experiência 

recente do ano de 1986, quarido_se deu tuna 
recupeação rápida da economía: durante o 

- período em que o Plano Cruzado resultou num 
cresdmento de_ demanda bastante acelerado, 
houve escassez de mão-de-obra qualificada. 

Não podemos ficar à espera de um novo 
momento de retomada do crescimeOto, pãra 
que as _aç_ões e as políticas na área de forma
ção profissional venham novamente a ocupar 
prioridades, a ser uma prioridade_. É nesse sen
tido que estamos revendo a politica da área, 
tendo uma atitude de formulação junto às-ins~ 
tituições tradicionais: Sena~ Senac. Faz parte 
dessa nossa política global rever, inclusive, to
do o aparato do Senar que, pela Disposições 
transitórias da Constituição, deverá ser trans
formado numa instituição nos moldes do Se
nai/Senac. Neste_s_entido, temos tido a bp·ortu· 
nidade de discutir o tema com aqueles que 
estão trabalhando, no âmbito do Congresso, 
nessa lei nova, e, ao mesmo tempo, no âmbito. 
do Ministério do Trabalho, buscando fazer um 
inventário detalhado de todo o patrimônio do 
Senar, para qJ.Je, no momento em que a lei 
for aprovada, seja possível fazer uma transfe
rência rápida do património_ para quem de 
direito. 

Outra área de extrema importância, do nos
so ponto _de vista, é a _da segurança e saúde 
do trabalhador - tema levantado e bastante 
questionado. Todos sabemos dos altíSsJmos 
índices de acidentes de trabalho que temos 
neste País. O que cabe ao Ministério do Traba- · 
lho nessa área? Nós trabalhamos com três 
instâncias: uma, reorganização interna do pró
prio Ministério, com uma artk::ülação mais es
treíta entre a Secretaria de Saúde e Segurança 
do Trabalho, a qual incumbe a formulação 
de política e normatização para a área; com 
a Fundacentro órgão encarregado de estudos 
e pesquisas na área de saúde e segurança 
do trabalhador, e que subsidia a formulação 
de política; e as Delegacias Regionais de Tra
balho, na área de inspeção da saúde e segu-
rança do trãbalhãdor. - -

Fora do Ministério do Trabalho, temos uma 
articulaçãO, a nível de govenlo, com o Minis
tério da Saúde e da Previdê-rlcia, -Social, na 
medida em que compete ao Ministério do Tra
baJho ações preventivas, ações que venham 
a educar não só a empresa, como o trabaJha
dor, no sentido de evitar acidentes de trabalho, 
além, obviamente, da própria fiScalização. 

COmpete, no ehtãfito, ao Ministério da Saú
de, o atendimento do trabalhador acidentado, 
e compete à Previdência Social os beneficfos 
e aposentadoria, quando se tratar'de um caso 

_ irrecuperável ou durante o período de trata
mento. Essa articWação está s~ndo feita, mui
to especialmente, pelo fato de a saúde do tra
baJhador constar do S"'IStema Único de Saúde. 

Aterceria forma de trabalharmos nesta área 
é no estímulo junto aos próprios trabalhadores 
e às empresas, para que eles, em conjunto 
com o próprio Governo, através do Ministério 
do Trabalho, possam, no âmbito de cada_ em
presa, reduzir os índices que hoje, infelizmente, 
temos no caso brasileiro. 

A terceira área é a de inspeçâo do trabalho. 
fsso está envolvendo um esforço interno de 
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retreinamento-dos fiscáís: monitores, em núM 
mero de cerca de 280, estão passandO por 
um curso em duas fases. A primeira, de apren· 
dizado da própria cüdática de como transmitir 
para os demais fiscais ãs orientações; e outra 
etapa, em que se -está atuaJizando toda a legis
lação trabalhista, especialmente a partir da no
va Cohstituição, e eStamos também introduM 
zindo um curso de ética para os nossos fiscais. 

Este tr;3:balho deve resultar, daqui para a 
frente, em ações concretas, quando pudermos 
ter aprovada uma medida que está sendo en· 
caminhada, provavelmente nos próximos dias, 
onde aumentamos o valor das multas, para 
aquela legislação que hoje a prevê, e criamos 1 

multas nas legislações que hoje sequer têm 
como penalizar a empresa que não a cumpre', 
muito especialmente no caso do pagamento 
do 139 salárfo, do seguroRdesemprego, do va
le-transporte, do atraso no pagamento, e o 
pagamento indenizatório no caso -de demisR 
são. 

Esta medida, no nosso entendimento, viabi
lizará o processo de fiscalização, pois hoje en
frentamos uma situação qastante estranha, na 
medida em que a em}Sresa não tem custo 
pelo não cumprimento, e quando o tem, é 
tão baixo q1.,1e fica ma[s caro fazer a cobrança 
judicial pela Receita Federal do que o paga
mento efetivo da multa pela empresa. 

Esta mesma medida simplifica, também, 
outras "burocracias" que temos, como, por 
exemplo, o número de documentos exigidos 
para se tirar a carteira de trabalho. _ 

Também entra em alguns artigos dj' CI-T 
que conflitem com ·a Constituição, especial
mente no que trata do trabalho da mulher. 
É parte, ainda, do nosso programa de estimulo 
à fiscalização, onde o trabalho de fiscal será 
remunerado de acordo com seus índices, seus 
pontos de efetiva ftScali.Zação. Não há vincu
lação com o valor arrecadado das multas. 

Completando esta área, estamos também 
revendo normas para a inspeção do trabalho 
e sistemática para atuação dos nossos fiscais, 
num sistema de rodízio e de sorteio. 

Uma quarta área, que é de extrema impor· 
tância para o Ministério do Trabalho, é a de 
atendimento ao público. Prestamos serviços 
para seguro -desemprego, carteira de traba
lho, homologação· de rescisão de contratos, 
e uma série de outros que, do nosso ponto 
de vista, têm que meJhorar na sua eficiência 
e na _sua agilidade. Neste sentido, além de 
retreinamento, estamos também informati
zando. Já foi aberto o processo de licitaçáo, 
e teremos, até dezembro, 16 delegacias regio· 
nais do trabalho informatizadas. 

Estamos nesta área também trabalhando 
no sentido de aprimorar a parte ào Sistema 
Nacional de Emprego,_ como pr::evê a própria -
ConstituiÇão. Está sendo eJaborado um pro
jeto de lei, em discussâ6 com os secretários 
de trabalho estaduais, para que, dentro dos 
princípios~ de de:: centralização, possamos 
atender melhor ao trabalhador lá no seu muni
cípio, lá no seu estado, através da interme
diação de mão-de-obra e o atendimento do 
seguro-desemprego, em especial. 

A última área que ~ntendemos de extrema 
prioridade _é exatamente o estimulo à negocia
ção coletiva, à mediação, que é uma atribuição 
que exercitamos, especialmente através das 
Delegacias do Trabalho, é também promo
vendo encontros para discutir o instituto da 
arbitragem, como previsto na nova Constitui
ção. 

Nossa intenção é lnelhorar à qualidade dos 
nossos mediadores. Está no momento acon
tecendo um curso em Brasília, em outubro 
será em São Paulo, formando cerca de 46 
fiscais e servidores do Ministério que já têm 
experiência na área de mediaÇ!âO. E já pode
moS, Com isso, encontrar a solução negociada 
dentro dos impasses trabalhistas. 

Entendemos que com esses ·espaços pode
remos apresentar um resultado efetivo de mo
dernização do Ministério do Trabalho._ Todo 
esse conjunto de atividades, de prioridades, 
será refletido por uma proposta de reforma 
administrativa do Ministério do Trabalho, que 
será também encaminhada como projeto de 
lei nas próximaS Semanas. Já está em fase 
finalíssima. Toda elaboração dessa reforma 
administrativa foi feita em discussão interna 
com ·as diferentes áreas do Ministério do Tra
ba1ho, das delegacias, inclusive com represen
taçáo dos seus funcionários. Essa reforma po
derá servir como a base para que, após apro
vada, seja, inclusive, um exemplo, esperamos 
qUe assim seja, para a reforma administrativa 
necessária. 
: Finalizo, com a observação· que, da nossa 

experiência de um pouco mais de oito meses 
no Ministério do Trabalho, tem sido gratifi
cante e-, ao mesmo tempo, difícil. EnVolve
mo-nos nas negodações com os servidores 
públicos, temos a responsabilidade de presidir 
o ConseJfió Interministerial de Salários das Es
tatais e temos,-inã[s do que tudo, a responsa
bilidade de administrar uma instituição que 
tElm quase-ilez-mif empregados e 667 estãbê
ledmentos, se considerarmos a sede, as dele
gacias, subdelegadas, postos regionais e pos
tos IOGai_s. Efetivamente, administrar um órgão 
público não só tem sido um tema extrema
mente presente dentro da cobrança da socie
dade, mas_ também é um exercíçio que esta
mos construindo no nosso dia-a-dia, numa 
experiência que, até certo ponto, considero 
inovadora. Entendemos que muito mais pro
blemática do que a eficiência ou a atuação 
do servidorpúbllco é a gerência da coisa públi
ca: É um trabalho difícil de modernização, de 
mudança de meritalidade, em que delegar res
ponsabilidades, delegar autonomia de deci
sões dentro de prindpfos que possam respei
tãr as prioridades, as atribuições e as respon
sabilidades da instituiçáo, é uma experiência 
repito extremamente pesada, mas gratificante. 
Ê um trabãiho sério _que envolve motivação 
e _mudança de sistemática de uma tradição 
de décadaS, em que -a valorização do servidor 
passou a ser um segundo, um terceiro, um 
quarto, um quinto tema dentro de qualquer 
programa, de qualquer instituição. 

Este nosso depoimento, neste sentido, é um 
estímulo. Esperamos poder apresentar, a par-

tir desse nosso pequeno_laborat6rio, algumas 
ações, alguns princípios que poderão nOrtear 
uma efetiva refonna administrativa, caso seja 
esta a intenção do próximo Presidente da Re
pública eleito. 

Repito· que não é simples. Eu tendo a fazer 
uma comparação com e-mpresas do próprio 
setor privado. Certamente administrar uma 
empresa com 1 O mil empregados e 687 esta
belecimentos exige uma especialização, um 
conhecimento administrativo gerencial que 
poucas empresas nOs podem auxiliar como 
exemplo e também como un_-, labora~ório. 

Neste sentido, Sr. Sel]qdor_Nelson Carneiro, 
apresento as primeiras observaç;Des e _estou 
à disposição para as indagações. Muito obriga
da. (Palmas) 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~ Na forma regimental, concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães, que terá 
5- minutOs para fazer a sua interpelação, em 
seguida, V. Ex' terá .5 minutos para respon
dê-la. A réplica e a tréplica serão garantidas 
oportunamente. 

OSR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Sem fevisão do orador.)- Sr. Presidente, 
5~ Ministra, V. Ex!', Sr" Ministra, me dc;!ixa em 
situação difícil, porque, acostumado aqui, 
opositor que sou, a criticar o Governo Jbsé 
Samey, devo, nesta hora, parabenizá-la, por
que realmente V. EX' praticamente respondeu 
a tudo que havíamos perguntado. Felicito-me 
também por haver dado oportunidade ao Se
nado de·ouvi-la e de poderem os Senadores 
fazer as indagações que julgarem necessárias. 

Numa forma regimental, tentando fazer as 
questões em 5 minutos, pergunto a V. EX 

1. A Constituição de 88 introduz_iú um con
junto de Direitos Sociais do cidadão brasileiro, 
cujo cumprimento adequado depende de es
trita fiscalização do Poder Executivo, por su
posta intervenção do Ministério do-Trabalho, 
tais como "redução dos fiscos inerentes _ao 
trabalho, por melo de normas de saúde, higie
ne e segurança", ··proteção em face da auto
mação", "'pro\bição de qualquer discrimina
ção no tocante a salário e critérios de admis
são do trabalhador portador de deficiência", 
"seguro-desemprego, em caso de desempre
go involuntário", "proteção do mercado de 
trabalho da mulher, mediante incentivos espe-
cíficos" etc. _ 

De outra parte, no art.- 205 da Constituição 
- da seção da educação, assim se definiu 
a educaç~o: ---

"A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da farriílíi,- será promovida 
e incentivada com a colaboração da so
ciedade, visando ao pleno desenvolvi
mento da pessoa, seu preparo para o 
exercfcio da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho:" 

Compete pois, ao Estado asSeQurar aO tra
balhador um conjunto de direitos, entre os 
quais a segurança no trabalho, inclusive no 
trajeto entre sua casa e o local de trabalho, 
a qualificação especifica para o ingresso no 
mercado de trabalho e o preparo para o exer-
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cicio de sua cidadania não apenas política, 
mas também laboral. 

Este conjUnto de direitos socia/s- definem 
o Estatuto _clã-Cidadania do Trabalh.o, cujo 
preâmbulo é seu direito à livre organização 
sindical, independente da tutela do Estado. 

Isto posto; procurou ou tem ptdcutado o 
Ministério do Trabalho aparelhar-se, técnica, 
institucional e financeiramente, para fazer 
cumprir ess~ Estatuto? ComO se explica, en
tão, que o Secretário de Segurança e Medicina 
do Trabalho admita,· como fez recentemente, 
através de depoimento à imprensa. ciue o Mi
nistério na-o consegue fiscalizar a legislação 
sobre prevenção e acidentes-de trabalho, por 
falta de recursos e de fiscais? Que iniCiativas 
concretas tomou o Ministério- do Trabalho- re
centemente no sentido de: 

JP) fiScalizar o cumprimentO da legisJaç~o 
reguladora das relações capital-trabalho; 

2P) preparar os trabalhadores para o "exer
cício de sua cidadania"; 

.J?} qualificá-los para o exercido profissio
nal, sobretudo quando menores de idade? 

Outra iridagação, St' Ml!listra: . 
2. A Constituição prevê, no Ato das Dispo

siçõ_es Transitórias, a aprovação de uma lei 
agrlcola, na qual os principais instrumentos 
da Política Agricola estejarit definidos. Consi
dera V. EJc9 que o Conjunto de Direitos Sociais 
dos T raba!hadores, inclusive o direiro à prepa
ração para o exercido da cidadania e qua!ifi· 
cação profissional, também deveriam estar re
gulamentados e_ instrumentalizados por lei 
complementar e ordinária - (Lei social?), ou 
o texto constitucional é suficientemente claro 
e auto-aplicável, com exceção, talvez, do direi-
to de greve? -

A SRA. DOROTHÉA WERNECK- No
bre Senador -Juthay Magalhães, obrigada pelas 
palavras. 

Poderia, também, tentando, em cinco minu~ 
tos responder a esses pontos levantados. 

No que diz respeito à educação, estamos 
trabalhando para rever a legislação que trata 
da apredizagem, na medida em que ternos 
observado que, dentro da nossa política e prio
ridade para a área de formação profissional, 
essa seria urna das áreas mais importantes, 
inclusive prevista na Constituição passando 
pelo emprego do menor de 12 a 14 anos 
que só poderá ser feito se ele for menor apren
diz. 

Desta forma, há urna preocupação nossa, 
inclusive em discussão-, especialmente com 
o SENA! e_ o S_er1ac, para ampliar o atendi
mento e melhorar a qualidade nessa forma 
profissional, dentro dessa linha da aprendi
zagem. 

Tem os também no momento um recurso 
do Banco Mundial, empréstimo qwe foi feito, 
de cerca de 74 milhões de dólares, com a 
mesma parcela e contraparte nacional. Uma 
das prioridades na aplicação desse recurso 
é na formação sindical, que é a possibilidade 
de o trabalhador ter. acesso, com cursos que 
estão sendo promovidos por instituições con-

veruadas com o. Ministério do Trabalho, essa 
área de formação sindical. 

Relativamente à própria organização sindi
cal, a dotamos a postura -de - no que diz res
peitõ ao registro-da organização sindical, nós 
entendemos, com base na própria Constitui
çêo, quarydo se diz que a lei não dev_e exigir 
autorização do Estado para criação de sindi
cato - que não cabe ao Ministério do Trabak 
lho decidir se deve ou não ser. criado um sindik 
cato novo. Nós temos orientado a todbs aque
les que nos perguntam,s ejam trabalhadOres, 
empresários ou servidores, que o caminho ê 
o registro em cartório, e dúvidas que existam 
sobre representatividade-e legitimidade desses 
novos _sindicatos deverão ser dirimidas pela 
Justiça. 

Ao mesmo tempo; temos sempre, mais a 
nível de _estímulo, em reuniões, em palestras, 
em contados diretos, ressaltado a importância 
dessa organização. sindical, e mais uma vez 
lembro isso não só para o_s trabalhadores, mas 
também para o lado patronal._ É imprescin
dível, é precomlição _à organização, à compe. 
tência e à experiência de.ssa.s representações 
de classe para que nós possamos. ter negocia
ções coletivas sérias que resultam em acordo. 
Se não há esse __ acúrilulo de conhe-cimento 
e de experiência nesses pro_cessos de negocia
ção,-certamente_os acordos são dificeis de 
se conseguir, os impasses acontecem e, con
seqüentemente, o volume de greve tende a 
ser maior. 

Na questão da fiscalização, especialmente 
na área de saúde e segurança do trabalho, 
vou fazer uma pequen~ "cola'? Temos hoje 
cerca de 3.978 fiscais,-dos quais 327 médicos 
e 305 engenhe"iros. Portanto, .3..346 inspetores 
na área de proteção do trabalho. Basicamente 
inspeciona:rn: o curnprfrriEúlto dã legislãção tra
balhista. 

Dados esses números, -efetivãmente são 
poucos os nossos fiscais, médicos e enge
nheiros de s_egurança. Entendemos que, en
quanto não for possivel ampliar esse quadro, 
devemos dividir nossa responsabilidade junto 
com a empresa e com os sindicatos. Se esta
mos, efetivamente, buscando a prevenção, o 
não acontecimento do acidente e da morte, 
temos de contar com a colaboração e a partici
pação da empresa e do sindicato. 

Tõda nossa programaçã9 da "Semana de 
Prevenção de Acidente do Trabalho" deste 
ano foi em cima desta tónica. É um trabalho 
conjunto, de co-responsabilida_de. Temos tido 
situações bastante animadoras. 

Estive, recentemente, num encontro com 
metalúrgicos de Osasco. Estiveram aqUi pre
senteS, inclusive, no COngresso, durante um 
seminário _sobre acidente de trabalho. Estive 
com eles, e já há um trabalho conjunto com 
o nosso pessoal, onde a intenção é envolver 
os empresálios cJa região de Osasco e as insti
tuiç6es que lidam, quer seja a nível do Minis
tério da _Sa(lçle_ ou _da Previdência, com esta 
questão do acidente de trabalho. 

Está para acontecer em outubro, no norte 
de Minas, mais exatamente em Montes aaros, 

um encontro regional, promovido também pc
los sindic.atqs, e _com isto_ estou <juere"ndo 
exemplificar .que, também sob a óptica do tra
balhador, esse tema está cada vez mais rele
vante. 

Do nosso ponto_ de viSta, iSto é ímportan
tíssímo, porque- enténdemOs o tiabal_hô iiao
só como uina Vãga·onde o individuo se empre
ga, não só como salário, a remuneraçao que 
ele recebe no final do mês, mas, muito espe
cialmente, como_ JJma condição de trabalho, 
a qualidade d~s.se ~pregq -~ lim dos pOntôs
principais que determina se é_ u_m bom empre
go ou um !nau emprego;· são exatamente as 
condições de risco, a saúde, a segurança do 
trabalhador. 

A última questão diz respeito à necessidade 
de uma lei social, se a Constitutçã_o é sufi-. 
ciente. Entendemos, não sei s_e a nível de lei, 
mas pelo menos a nível de um planejamento 
claro, que se estabeleçam metas de priori
dades, sem dúvid_a nenhuma imprescindíveiS. 

Nesta área, o trabalho permeia tudo mais 
que diz respeito ao homem e. sem dúvida 

-nenhuma, merece, dentro de uma programa
ção social, um cuidado muito especial. Teria-_ 
mos que lembrar que já há es~a separação 
relativamente à área de seguri4a_d~ soçial, na.. 
medida em que previdência, saúde _e (!ssis
tênciajá estão agrupadas dentro de uma á~;e._a. 
Faltam, efetivamente, na área do trabalho,. 
educação, segurança e que deveriam ser não 
só compatibilizadas com essa área social, prin
cipalmente com_ a área de seguridade, e, mui 
principalmente, com a área ·etonômica, na 
fl\_e..dida em_ que todo o desdobramento_ da 
política econômica, certamente, _reflete, ou na 
situação salarilil, ou na situação de emprego. 
É neste sentido que deve haver a compati· 
bilização. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- Sr' Mi
n_istra, agradeço a V. Ex• as respostas; e mais 
urna vez a parabenizo pela segurança com 
que trata os assuntos da sua pasta. 
- Para encerrar, apenas urna indagação a res

peito da locomoção do trabalhador para o em
prego, porque parece que _essa é a faixa· onde 
tem havido um acréscimo -de_ acidentes do 

_trabalho. Tivemos, do ano passado para este, 
uma diminuição relativa de acidentes do traba
lho, que caíram um pouco da faixa de_ 1 milhão 
e 200 mil acidentes, mas o acréscimo maior 
-e grande- foi na área da locomoçao da 
residência para o local de trabalho. 

Pergunto: haveria algum tipo de ação pre
Ventiva neste instante? 

Já que não usarei mais da palavra, parabe
nizo V. f:xl' pelo êxito alcançado, inclusive neste 
momento, na greve dos bancários e na greve 
dos trabalhadores na área de petróleo. 

ASRA. DOROTHÉA WERNECK-Mui
to obrigada, Sr. Senador. V. Ex" me desculPe. 
Realmente, V. Ex~ tinha levantado esse ponto 
e nele não toquei. 

Na parte da locomoção para o trabalho, 
quando o meio de transporte é fornecido pela 
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·própria empresa, isso passa a tontar como 
tempo de serviço, e aí seria possível ter uma 
atuação mals direta e preventiva nessa área. 

No entanto, quando se_trata de locomoção 
na área do trânsito, só seria possível indireta
mente, através da colabor~_ção.cóm os órgãos 
que_ cuidam_dessa áre~. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Go
mes-Cafvalho. 

. O SR: GOMEs CARVALHO (PR. Sem 
revisão _do Qrador.) ~ s~ _Ministra Dorothéa 
Werneck, os me_us cumprimentos, porque, 
desde. que V~ Ex" assumiu o Ministério, tem 
exercido com autoridade- e, acima de tudo, 
com_ competência suas Jl!Tlções. 

ASRA. DOR01HÉA WERNECK -Mui-
tó obrigada. · · 

OSR.GOMEsCARVALHO-Demodo 
.geral, as empresas no Brasil, quando têm um 
ano· .economicamente favorável, gostariam, 
corno cpmpensaç:ão -ao seu corpo funcional, 
.de pagar, além do 13~ salário, o 14~ e, por 
que não dizer, em alguns casos até o 159 salá~ 
rio. Ocorre_ que a legis1ação existente é perver~ 
sa, porque, se o empresário pagar, pela pri~ 
meira vez, automaticamente está incorporado 
ao salárto. E admita V. EJ(o que, se o ano vin~ 
d9uro não ror economicamente favorável_, ele 
estaria obrtga~o à incorporação salartal. 

Indago-o como V. EX' conciliarta essa gran. 
de aspiração da classe empresarial. 

A SRA. DOROTHÉA WERI'IECK- Efe
tívamente, o princípio da- habitualidade preju
dicou tOda essa sistérhâtica âe pagamento de 
adicionais, especialmente -com uma jurispru
dência que, a partir de duas vezes ou -_doJs 
anos, seria um direito adquirido e passari~ a 
incorporar o salário do trabalhador. 

Eu entendo que, na nova Constituição, ao 
se criar a participação no lucro, explicitamente 
ter sido redigido que esse adicional não faz 
parte do salário, portanto, a habltualidade não 
será incorporada ao salário, devendo permitir 
esse instrumento de modernização nas te!a
ções_empregador e empregado. Esse inStituto 
da participação do lucro Já existia na Ccmsti
tuição anterior. No entanto, por falta de regula
mentação, não pôde ser usado. Nossa expec
tativa é que, a partir dessa nova regulamen
tação, desse novo preceito constitucion~l. ~erá 
efetivamente possível ter e:;;se espaço para adi
ciona1s ao trabalhador, em função da situação 
económica momentânea, que pode até des· 
dobrar-se ano a ano, mas que não obríi;Jue 
a empresa, caso haja qualquer situação excep
cionalmente ruim para a sua situação ftrian
ceira. 

O SR. GOMES CARVALHO- Eu teria 
outras indagações, ma:s, no decorrer da sua 
bela explanação, eu já me_ dei por satisfeito. 
Resta-me somente urna última indagação. É 
a respeito também de sindicatos similares na 
rpesma empresa. 

Sabemos que a sindtcalização numa mes· 
ma empresa, por vários sindicatos, gera tu
multos teniveis, especialmente porque as da-

tas dos dissidios não c-oinc;:idem. Isto gera, sem 
dúvida alguma, na relação empresa-trabalha
dores, enormes dificuldades. Pare.c:e difícil 
equalilar o prohlenia·, porque todos o.s.si.ndi· 

. catoslutam _com a perda de receita.:. 
Como V: EX vê essa problemática? 

A SRA. DOROlHÉA WERNECK - A 
origem disso, nO ilàs.só entendimento, é exél.ta
mente a tradição qUe temos no Brasil, de sindi
catO por categoria e não sindicato por em
presa 

No entanto, em algumas empresas grandes 
e eni il,lgurn.i!ls empresas estatais, isto já é fato, 
se fez a unificação da data, para efeito de nego-

- ~éiãÇão, nó âinbftó daqUela empresa. Nada im
pede que urh més'ilio sindicato de categoria 
negódé, ao longo do ano e a cada momento, 
com úm setor Ou determinada empresa. En
tão, é possível fazer a unificação e, sem dúvida 
nenhqma, isso melhora e viabiliza até, em al
gt.ifiS -casos, a própria administração nessas 
empresas. 

Do ponto de vista do sindicato; não teria 
nenhum sinal de resistência para essa unifica
ção, especialmente quando se trata de sindi
catos com diferentes poderes de barganha 
dentro da mesma empresa. 

A tendência é que se aglutine essa data na
quela categoria de maior força, de,maior orga
nização e maior competêncía de organização. 

·Temos poucos casos ainda. Para dar uma po
sição, entendo _que efetivamente deva ser esta 
a tendência,. a de_unificar, no âmbito da empre
sa.. a negociação na mesma data. 

OSR.GOMESCARVALHO-Agradeço 
a V.~ e a parabenizo mais-urria Vet. · · 

ASRA. DOROTHÉA WERNECK-'Mui
tO-oDMgada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ConcedQ a palavra ao nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRJQ(JE CAR
DOSO {PSDB-SP. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr' Ministra, 
também junto-me àqueles que me precede
ram, no sentido de fazer um elogio à ação 
da Ministra à frente da Pasta do Trabalho, e 
é desnecessário dizer que estou em oposição 
ao. Governo. Não se trata de governo, mas 
de uma pessoa que, neste momento de tanta 

-decépçãó e confusão no Brasil, tem demons
trado a sua capacidade de liderança e de não 
temer temas espinhosos. E me alegra mais 
ainda por se tratar, no caso, de ministra, sexo 
feminino, o que prova que podemos ampliar 
bastante mais espaços dos Ministérios ás mu
lheres, porque, a s,eguir-se o exemplo da atual 
Ministra, equilibraríamos, em beneficio do 
País, essa distribuição de poderes entre ho-
mens e mulheres. _ 

Depois de haver feito esta rriinh~ confissão 
çle admira~o. que_ a Ministra sabe ser _antiga, 
e quaSe impedi que ela fosse Ministra, de tanto 

. entusiasnlo que .eu tinha, poiS eu queria que 
ela fQsse para outras funções longe do País, 
farei apenas urna pergunta à Ministra do Tra
balho. Talvez não devesse ser eu a pessoa 

a fazê-la, porque sou diretamente interessado 
no assunto, mas o faço ·institudofiãimerite; 

Vi, pelos jornais, que V. Ex!' deseja apresentar 
. ul]ia Je_gjslaçã·q· que· corrija o que. eStá hoje 
. previsto na legislaçãO do trabalho com relação 
à data de pagamento dos assa]ariados. Ocorre 
que há um projeto, já aprovado pelo senado, 
que não é nem de minha autoria mais, porque 
o Senador Carlos Chicirelli, que toma carona 
faciJmente em projeto alheio, tomou carona 
aqui também. S. Ex' apresentou um _substi
tutivo, com o qual não posso, estar de ac:.ordo, 
porquê S. Ex' o moçl_ifica' tao -pouco' e para 
melhor que podia ter apresentado uma emen· 
-da. Então, não é em iloffie dõ pr'ojetd_do'Sena· 
dor Fernando Henrique CardoSo, mas do-pro
jeto do S_enitdor Carlos Chiarelli, e não ê nem 
em nome do Senador Carlos .Chiarelli, é em 
nome do respeito ao Legísfatívo. . 

Foi prática habitual no passado, o Executivo 
barrava todas as iniciativas do Legislativo _e 
depois tomava as suas próprias iniciativas. Te
nho certeza de que, agora que os tempo~ _são 
outros, seria m-elhor que houvess_e um ç~
mento, tanto mais que o casamento seria· ga
bado por todos, vindO da Ministra do Trabalho. 

Gostàri:a de saber de V. ·~ se tenho razão 
nessa propdsta· de casamento entre V. Ex' .e 
o Senado. 

ASRADOROTHÉA WERNECK-Agra
deço a V. Ex' suas palavras. Sem dúvida algu
ma, ·conhecemo-nos há mais tempo e V. Ex' 
sabe também da. nossa admirãção. 

O que eu teria a: dizer sobre esse projeto 
é que há a pressão, já há algum tempo, sobre 
a mudança tie data. Do projeto apresentado 

---=.;.... inclusive tivemos o -cuid.;ldo de coletar ou
tros que existem - há uma- questão que nos 
está chamando a ate_nçãoJ em que talvez pu
desse ser feito esse casam.ento, que é exala
mente a não previsão; sinto não ter ainda a 
versão modificada pelo Senador Carlos Chia
rem, não sei se S. Ext entróu nê~ {déia", de 
não ter previsão no caso_ de pagamento anteci
pado de parcela do salário. Hoje é uma siste
mática já bastante difundida, essa questão me 
foi levantada, inclusive, ·por representáçãci Siri.
dical, de que em acordos coletivos se. paga, 
em média 40% de salário até o dia 15, e_ a 
segunda parcela posteriormente. Seria uma 
forma, inclusive, de compabbüizar, para que 
naqueles casos onde h.o.uvesse isso, por inicia
t!va da empresa ou_ em acordo coletivq, se 
mantivesse prazo um pouco maior para o pa
gamento da segunda parcela, viabilizando o 
que já temós recebido de _várias ponderações 
do meio empresarial, que é o acúm!J]o de 
cálculo e de estimativas de encargos que têm 
que ser feitos no ~dt.amento ~a folha. 

Esta seria uma possibilidade de compatibi
lizarmos a nossa idéia com o projeto existente, 
mas que efetivamente não temos ainda ama~ 
durecido suficiei)teménte- para apresentar já 
com uma redação. Nosso trabalho .tem ·sido 
de discussão int.ema, discussã-o já com algu
mas lideranças empresariais muito poiltuais, 
e aguardo, inclusive, a votação do projeto de 
V. Ex" Não vejo por que não pudéssemos, a 
partir dessa troca de içléias, vér a possibilidade 
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de complementar esse ponto que entendo se
ria importante, e._outros que pudessem surgir. 

O SR. FERNANbO HEI'IRIQOE CAR· 
DOSO -Agradeço a V. Ex" Quero informá-Ia 
que o Senador Carlos Chiarem predsamente 
introduziu modificações neste· aspecto, com 
relação à percepção semanal e quinzenal do 
salário. 

De qualquer maneira, V. Ex- estudará. Já 
foi aprovado pelo Senado. 

'A SRA. DOROTHÉA WÉRNECK _:_,Es
tou informada -disso.· 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - De modo que uma emenda na 
Câmara resolve _a questão. 

Desta maneira, haverá o casamento: eu se
rei o padrinho e .o Senador Carlos Chiarelli 
o. esposo. 

Muit obrigado a V. EX' 

O :s·R. PP~IDE.""'TE (Nelson ca·meiiO) 
-Concedo a palavra ao nobre Sehdõr.Roilan lito .. ' - - . -- . -

O SR. RONAN MO (PMDB- MG. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, s~ Ministra as minhas primeiras pala
vras são para pedir perdão à Sr" Ministra, pois 
não pude estar aqui durante esta breve _estada 
de V.- Ex' conosco, que, já soube pelos meus 
Companheiros de Bancada, foi elucidativa, bri
lhante e trouxe muito esclarecimento para o 
Plenário -do Senado. ·-

A minha ausência se deve ao fato de que 
estava .reunido com prefeitos, v:ereador.es de 
um Estado muito simpático, Minas Gerais, tra· 
tando de projeto do maior interesse das dda
des_ mineradoras e também das que foram 
alagadas por barragen_s_ para a geração de 
energia elétrica . .t:. uma compensação finan
ceira que criamos na Constituição e agora de
ve ser aprovada a lei numa sessão logo após 
esta. Agradeço também a V. EX pela sua pre
sença neste plenário, atendendo _à solicitação, 
à convocação de um Senador da minha Ban
cada e devo dizer a V. Ex!' que antes de Vir 
aqui dirigi-me a S. EX' perguntei-lhe se ficara 
satisfeito com as respostas, com os esclareci· 
mentes, e ele me disse que sim. 

De maneira que agradeço pela sua presen
ça e peço desculpas. Sabe V. Ex" muito bem 
que eu gostaria de debater muito tempo sobre 
este assunto; já me atrevi a freqüentar essa 
área, não no níveJ de V. Ex', mas num nível 
mais modesto, de Secretárlo de Estado, onde 
fiz uma pequena incursão e só ·a frz porque 
tinha como padrinho, como protetor, Tancre
do Neves, um mestre da área do relaciona
mento humano, principalmente da relação ca
pital-trabalho. 

Sinto muito ter perdido a exposição de V. 
EX' mas vou requisitar os Anais, para que pos
sa mais tarde ler, evidentemente sem o ca.Jor 
da verve e da competência que V. Ex' sempre 
apresenta quando faz palestras ou presta es
clarecimentos. 

Assomei à tribuna, Sr. Presi-dente, apenas 
para dizer estas palavras e para agradecer à 
Ministra sua presença, e pedir-lhe desculpas 

por não ter acompanhado sua,palestra desde 
o .Início .. 

· ASRA •. DOROTHÉA WERNECK-Mui
tdobrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SR' MINISTRA DOROTHÉA WE:kt;ECK 
EM SUA EXPOSIÇÃO: . . . ' 

RESPOSTA AO REQUERIMENTO 
N• 409, DI;' I 989, D.Q EXM•. SR. 
:;>~OR JU)"(\HY MAGAl.HAES 

. a) Como se enc~f!tr,a- ~ãielha~o •. em ter· 
mos técnicos, financeiros e administrativos, 
o Ministério do TrapaJhó par à rurn.prir .a legils~ 

~ lação vigente que regula as relações capital
trabalho no J:>aís, normalmente: no tocante à 
Medicina e Segurança do Trabalho? O Minis
téiio tem algumas pi-opoStas para enfrentar 
mais adequadamente as- -nevas --àis-posjções 
exigidas pela Constituição? , 

, No nosso entendimento, o Ministério do 
Trabalho representa uma Instituição funda
mental para a concretização das conquistas 
sociais incorporadas à- nova Constituição. To
davia, a menos que se· capacite adequada
mente, muitos dos direitos formalmente obti
dos podem não se transformar. em ganhos 
efetivos para os trabalhadores. 

Atualrnente, o aparelhamento do MTb, em 
tenn·os técnicos, fmanêeiroS_ e administrativos, 
pode ser resumido da Segi.lihte- fOrrria: conta 
l)oje com o_ totaL de, 666. unidades_ operativas 
desc~ntralizadas, das quais 24 são Delegacias 
Regionais do Trabalho com sede nas capitais 
dos estados;.87. Subdelegadas; 338- Postos 
Regionais e 217 Postos Locais. AQregam~se 
a essa rede operacional 210 PoStos d6 Siste
ma Nacional de Emprego - Sine, estabe
lecidos mediante convênio com os governos 
estaduais. 
· A es;sas unidades descentralizadas cabe o 

papel de_ executores das ações afetas à áreas 
de Relações do Trabalho, Segurança e Medi
cina do Trabalho, Identificação e Registro Pro~ 
fisslonal, Programa do Seguro-Desemprego, 
bem como de orientadores_das demais ações 
a cargo do MTb como a operacionalização 
dos programas incentivados de alimentação 
do trabalhador e de formação de mão-de-obra 
pelas empresas.' 

Conta, ainda, o M.Tb com a Fundacentro, 
órgão vincUlado, responsável principalmente 
pela elaboração de estudos e pesquisas no 
campo·aa segurança e medidna do trabalho, 
dispondo pà.ra tanto de um Centro Técnico 
Nacional,lo_calizado em São Paulo, e 11 Cen
tfos Regionais (MG, RS. RJ, PE, DF, ES, SC, 
BA, Santos- SP, Campínas - SP, Campos 
-RJ), 

Para uma lotação ideal de aproximadamen· 
te 30.000 servidores, o efetivo atual está resu
mido a 9.384 servidores. Desse contingente 
atual, constituem o corpo técnico encarregado 
da fiscalização do cumprimento das normas 
de proteçáo ao trabalho e de segurança e saú
de do trabalhador 3346 inspetores, 327 médi-

cos do tr.::~balho- e 305- engenheiros de segu
rança. Os restantes 5.406 servidores referem· 
se ao pessoal encarregado -do suporte admi

. nistrativo às açõés deste_ órgão. 
A F~ndacentro conta com 293 profissionais 

el)tre mé:dk;os_- d_o trab.;~.lho, engenheiros de 
segurança, enfermeiros do trabalho, econo~ 

. IJ)istas, psicólogos, sociólogos e hig!eni_stas. 

. . No que: se refere espe_cialrnente ~ áre;:z _de 
Segurança e Saúde do Trabalhador, _além do 
efetivo de recursos hl,.lt'I:UmOS já mendonado 
e ê}ue se reVela insullciente pâra O aú~ndiffiento 

-adequado da demanda social do setQr, as uni
dades descentralizadas deste órgão encon
tram-se desaparelhadas em termos dos equi

. pamentoS necessários ao desempenho de- sua 
atribuição, qual seja a de aferir as condições 
~os ambientes. de tr$alho., . . 

Os recursos orçamentários i:.Onsignàdos no 
vigente Orçamento Geral da U:nião sOmam 
· NCZ$ 686,5 milhões dos quais NCZ$ 137,7 
milhões destjnam~se ao· pagarn~nto de pes

.soal, NCZ$ 548,8 milhões às atividades- de 
'custeio dos seUs ·prOgramas e-à m:ariUtenç:ão 
da sua máquina administrativa. o-esse mon

' tante, Ncz$ 485,8 milhões rêferetn-se ao cus· 
. teia do Seguro-Desemprego. · 

· No tocante à área de -segurança e saúde 
-, do trabalhador, este _ôrgão c:orita córD NCZ$ 

23 milhões e a Fundacer'ltro com cerca ·de 
-· NCZ$ 17,7 milhões, oriuitdos <:la vinculação 

de 1% da arrecadação da contribuição dO se
guro de acidente de trabalbo pago pelas em· 
presas. · - --
-.. Esse quadro revela um desCompãsso entre' 

as condições t(\cni5:0-9peradonais prevalen~ 
· tes e as demandas -~i_ais que ao Ministério 
do Trabalho compete atender. 
-'Deste modo, a Pasta do Trabalho vem defla

grando um amplo processo de revisão e refle
xão de seus papéis, m~ políticas, que pre
vê-também a alteração quase integral de suas 

·estruturas burocráticas e moqos de funcio~ 
nãmento. 
- Cóm efeito, a -seQr.ID.Cla metade da década 

de oitenta tem sido extremamente rica em 
·moVimentos e mudanças CbnjuntUrais no 
' mercado de trabalho brasileiro que, de certa 
forma, refletem de modo particular as altera

-Ções ocorridas nas esferas económica, política 
e institucional. 

As aherações q-uantitatiVas nos níveis de em
prego e renda do mercado de_trat>alho, e nas 

- ~lações entre seus se-gmentos formal _e infor· 
mal; encobrem um_ conjunto de mudanças 
quaütativas a elas 5llbjacentes que possuem 
profunda importância para a atuação do Esta
do, em particular, para definição dos papéis 

·a serem exercidos pelo Mirti$tério ç;lo Trabalho. 
Um exemplo relativamente claro de uma 

mudança· qualitativa extremamente relevante 
é a resistência demonstrada pelos agentes 
econômicos' que interage no mercado de tra
balho - empresários e trabalhadores, estes 
crescentemente através de entidades sindicais 
cada vez mais organizadas - a modificações 
institucionais bnpostas externamente pelo ~
tado. O passado recente foi proficuo em negar 
politicas salariais que produziam salários reais 
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mais baixos ou mais altos do que os que as 
condições objetivas do mercado permitiriam. 
O processo de negociação coletiva, no primei~ 
ro caso, e a aceleração da inflação, no segun
do, encarregaram-se de contrabalançar os 
efeitos volutária .ou [nvolut4riamente pretel)
didos pelos instrumentos legais. 

As reacomodações nos níveis de emprego 
setoriais, por sua vez, geram diferentes de
mandas em termos de adequação dos níveis_ 
de qualificação da mão-de~abra, novos pr-o-: -
blemas relaCionados à ·seguran-ça e à saúde 
do trabalhador, etc. Por outro lado, a tendência 
a informalização da força de trabalho cria no
vos obstáculos à _ampliação dos sistemas de 
proteção ao trabalho, como é o ca_so de segu
ro-desemprego. 

Às mudanças provocadas pela evolução re.:. 
cente do emprego e das remunerações deve
se somar as pressões poiLticas _que surgiram 
e se desenvolveram no interior da sociedaâe 
brasileira e que, com maior ou menor intensi
dade, acabaram por ser incorporadas à nO'{a 
Constituição. As mod_ific;açõ_es- na área traba
lhista provavelmente são ~s que mais produ
zirão a necessidade cte reformulação de políti
cas e práticas no âmbito do aparelho do Esta
do. As funções históricas, reservadas ao Minis
tério do Trabalho, de cqntrole sindical e _de 
promotor de políticas assistencialistas, -por 
exemplo, praticamente perderam sua razão de 
ser. _ 

Assim, a nível de suas políticas, empenha-se 
a pasta do Trabalho na redefinição do seu 
papel e na forma de implementá-lo. 

No campo da formação profissional, o Mi
nistério do Trabalho Ç!Qa_ndonou o papel mera
mente' supletivo das instituições que realizam 
treinamentos de mãP:-àe-_oQra e passou a 
preocupar-se com a gestão de políticas para 
a área. Estabeleceu-se, para tanto, um progra
ma integrado de planejamento, que se reali
zará através de convênios de cooperação téc
nico-financeira com os governos estaduaís. A 
característica inovadora desta proposta é a de 
eliminar a costumei_ra pulverização dos recur
sos por diversos programas, que usualmente 
vem acompanhada da inexistência de qual
quer tipo de coordenação. Com esta medida, 
o Ministério do Trabalho pretende compati
bilizar as demandas por formação profissional 
em função das re:alldades dos mercados de 
trabalho locais, e não com base em programas 
de trabalho isoladOs Qe_ iostitJ,Jições. 

Dentro deste processo de planejamento, ên
fase especial será dada à questão da capaci
tação profissional do menor. O Ministério do 
Trabalho e5tá subsidiando a revisão da legisla~ 

ção de aprendizagem profissional para que A par da informatização e iritegração das 
se· amplie o número de menores atendidos ·_ ações de concessão do Seguro Desemprego 
e se melhore a_qualidade de formação afere~ e intermediação de trabalhadores desempre-
cida. gados, o _Ministério do Trabalho deverá rede-

A avaJiação dos efeitos da Coei n"' 5297 n5, finir sua forma de atuação Institucional nessas 
que dispõe sobre"a concessão de incentivo!l duas ~reas, em fu-nção de novas propostas 
fiscais ã empreSas que criem programas pró- · · de legislação. Encontram-se em tramitação 
prios de treinamento de recursos hurnaiJO.!!o no Congresso Naciona! !r~s projetes de lei 
está sendo realizada não só tendo em vista com a finalidade de prOmover nova regula-
verificar- a pertinência do incentivo, dadas as l!lentação do Seguro Desemprego, todoS con: -
dificUldades enfrentadas pelo Estado no cam- templando uma ampliaçãO do número :de be-
po físcãl, -como _tainbéin ·em furição da pro- neficiários_ e forll)as e;:;pec!fi~as de gestão dos 
posta constituc'iona.l de revisão dos in.çentiVos recuros provenientes do _PIS/Pasep. 

·fiSCais <i.té 1990. O próprló MiniStério" ilõ Trabalho, por sua 
Na área de segurança e medicina do traba- vez, está elaboràndo proposta do 'noVo Slste-

lho, o principal desafio institucional a ser se- ma de ~mprego,. dando now._l_fl10)dura instltu-
guido pelo Ministério do Trabalho é o de inte- cio!)~ _à ~xecusãci de suas atividàdes._ Ãfltes 
grar sua política no contexto mais amplo de de ser _ençaroinh~da ao CorlgresSo NaCíonal, 
uma política naciorial de saúde. As ações de na forma de projeto de lei, a referida proposta 
"Segurança e saúde do trabalhador passaram, deverá ser objeto de ampla discussão. Os prin-
a partir da promulgação da nova Constituição, clpios b~sic95 _com que se pretende nortear 
além de integrar os direitos dos trabalhadores, o ~C?V~ sistema são o da descentralização entre 
a serem inscritas nas atnbuições do Sistemà as três esfeí-as ~ .Pcidef, ·ao mesmo tempo 
único de Saúde. CómO se trata' de- r'nedidas em que se_ evita l'JlUltipiicidade de direções 
de promoção, proteção, recuperação e reabili- em cada nív~l d~ q_<?_verno; ª- ação integrada 
tação, fica evidente a necessidade de um es- das partes envolvidas,_ com aparte de recursos 
forço de integração entre o Minist~rio do Tra- em' cada'nlvél de eXecUção; é, cOnfõ-riile deter-
balho e os demais órgãos :da área, nótaàa- mina o preceito constitucional, gestão tOpar-
mente os Ministérios da Saúde e da Previ- tite. · · 
ciência e Assistência SOcial. Fmalmente, a necessidade de modernizar 

o processo de atendimento ao trabalhador 
Dentre os principais proJetes em execução, provocou a realização de um esfotço integra~ 

encontra-se a elaboração, revisão e atuali~-. - do do Governo Federal, no sentido.de raciona-
ção da legislação, para adaptá-la às novas dis- lizar a administração dos inúmerOs sistemas 
posições constitucionais, às convenções inter- de informações sociais resultmtes:da multipli-
naciQnaJs e, ainda, ao ava;nço-tecnojógico, que cidade de programas (PISIPasep, FGTS, Se- _ 
introduz novos tipôs- de riscos ·no -ambiente gude Desemprego, concessão de benefícios 
de traballio. Paralelamente, deverãoserdesen• pela Pre\ddência Social, etc.). Assifn, 0 projeto 
voMdas ações de educação para prevenção do Cadastro Nacional do Trabalhador- CNT 
nas escolas, nos sindicatos e no próprio am~ é 0 resultado do trabalho conjunto doS Minis
blente produtivo, assim como o apoio a estu- térios do Trabalho, Previdência e Assistência 
dos e pesquisas capazeS de Contrarrestar QS_ Social e da Caixa Econômica Federal. 
riscos advindes da introdução de novas tecno- A implaittação do CNT" sel-á realizada em 
logias. Finalmente, deve-se_deseqvoly'er um duas e_tapas._Na primeira. cada trabalhador 
progra·má integradO, a ilível das três esferas receberá um número de identificação, -que 
de Governo, de inspeção das condições de substituirá todos os identificadores dos diver
trabalho. sos programas do Governo Federal. Na se-

As ações de atendimento ao trabalhador no gunda etapa será instituído o DoéUmento de 
campo do emprego já vêm passando por um Informações Sociais - DIS, que substituirá 
process-o de modernização, deflagrado a partir a Relação de Empregados do FGTS, o forrou
da implementação do Programa Seguro De- lário de ComuniCação de Admissão e Dispen
semprego, ~ maio de 1986, baseada na lar- s~, do Cac!-astro Geral de Empregados e De* 
ga aplicação de recursos de informática no sempregados, a _Relação Anual de Informa
atendimerito aO trabalhador. Do processo de ções Sociais - RAfS- e a Relação de Salários 
habilitação e emissão de benefícios do Seguro de Contribuição- RSC da Previdência SocíaL 
DeScriiprego, o movimento çle rnodemização No que Se refere à questão Org'a.nizadonal 
está em fase de extensão à área de interme· e operacional são três os princípiõs -que bali
diação de mão-de~bra, em estreita colabow zam as propostas em desenvolvimento do Mi-
ração com os GovernOs Estaduáis. nistérlo do Trabalho: · · -
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descerítralização político~administrativa da 
ação ministerjal, a participação da sociedade 
no controle das açõ~s e a recuperação de 
credibilidade da ação pública através da me
lhoria da qualidade dos serviços prestados _à 
sociedade. 

A descentralização político-administrativa, a 
par de constituir-se em alguns setores (saúde) 
imperativo constltudonal, é entendida pelo 
MTb como mecanismo- indispensável para 
consecução eficaz das políticas públicas, na 
medida em que possibilita atender às deman
das sociais respeitando às peculiaridades re
gtonais e locats e ensejando, ademais, conju
gação ·de esforços afins nas diversas _esferas 
governamentais. 

Com o rnesnlo espírito", a participação da 
sociedade no controle das ações, ao tempo 
em que configura mecanismo direto de avalia
ção da eficácia da ação pública, é instrumento 
orientador dessa mesma ação. 

Finalmente, encontram-se em desenvolvi
mento no Minis~ério -do Trabalho diversas 
ações que visam melhorar a qualidade dos 
serviços hoje prestados à população, entre as 
quais destacam-se além das mencionadas, os 
projetas de reciclagem dos recursos huma
nos, a introdução do recurso de informática 
na operacionalização de seiViços, a revisão do 
arcabouço legal e operacional de alguns pro
gramas de forma a desbu~ocratizar e simpli
ficar o seu acesso e o reaparelhamento de 
todos os órgãos Regionais em termos das 
ações no campo- da Segurança e Saúde do 
trabalhador. 

b) Como se faz presente o Minlstério do 
Trabalho na formulação e implantação de po
líticas sociais que afetam dlretamente a vida 
dos trabalhadores em seus locais de trabalho 
ou em sua locomoção até os mesmos? 

A segurança e saúde do trabalhador depen
dem das condições de vida e de trabalho. 

As condições de vida são determinadas pe
los salários, habitação, transporte, alimenta
ção, educação, lazer. 

As condições de trabalho dependem da for
ma de organização do trabalho, do processo 
de produção, dos riscos existentes e da forma 
de organização dos trabalhadores. 

Na determinação das condições de vida, 
o MTb participa juntamente com os minis
térios das áreas económica e social da formu
lação de políticas de emprego, salário, trans
porte, formação profissional e saúde. 

Na determinação das condições de traba
lho, o MTb formula, coordená e.iffiplénenia 
as políticas de Segurança e Saúde do Traba· 
lhador, além-de elaborar normas técnicas, fis
calizar as condições de trabalho, realizar estu
dos e pesquisas na área e promover campa· 
nhas de educação para a prevenção. 

Finalmente, destaca-se de forma global o 
Ministério do Trabalho que atua direta ou indi~ 
retamente, em várias ações que contribuem 
para a melhoria da qualidade de vida dos tra~ 
balhadores, como por exemplo o FGTS, o Vale 
Transporte, o Programa de Alimentação do 
Trabalhador, na formação profissional, na ins
peção das condições dos ambientes de traba
lho, na fiscalização dos direitos trabalhistas, 

na identificação e registro profissional, entre 
outr_as. 

c) O Ministério do Trabalho acompanha ou 
participa de ações normativas e reguladoras 
do Governo Federal Concementres à segu
rança dos trabalhadores em seus desloca· 
mentes entre os loc:als de moradia e trabalho? 
Como? 

A competência instituciónal na esfera fede
ral de normalização e fiscalização na área de 
transporte de passageiros- é do Ministério da 
Justiça, através do Departamento Nacional de 
Trânsito- Denetran e do Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem ........ DNER. 

A participação do MTb nessa área dá~se 
através de acordos de cooperação ou de gru
pos de trabalho junto aos _órgãos competen~ 
tes, além do acompanhamento da legis1ação 
pertinente~ 

d) _Qual a participação do Ministério do T ra
ballio na gestão dos recursos destinados ao 
Senai, Senac, Sesi e Sesc? · 

O MTb não participa diretamente na gestão 
dos recursos destinados ao Senai, Senac, Sesi 
e S.esc. _COnforme os Decretos-Leis n.,.s 4.048, 
de 22-1-42, e 8.621, de -l0-f~6; COmpete à 
CNJ e à CNC organizar e dirigir essas insti
tuições. 

No entanto, terri o MTb asseritõ- -em todos 
os órgãos colegiados de deliberação superior 
dessas Entidades, o que permite a esta Pasta 
colaborar, a nível de supervisão e_ controle, 
na gestão dos recursos destinados ao Senai, 
Senac, Sesi e Sesc. 

e) Como- tem eYOiul'do no País a questão 
dos acidentes de trabalho e qual a política 
do Ministério do Trabalho para amenizar este 
drama e amparar as vítimas desassistidas de 
.addente já ocorridos? O Sesi, Sesc, Senac 
e _Senai têm-colaborado ou poderão colabÇJrar 
futuramente para o êxito desta política de pre
venção e retreinamento? 

De fato, dentre os !:J'randes problemas da 
sociedade brasileira, destaca-se o relativo às 
precárias condições do ambiente de trabalho, 
tanto no campo como nas cidades, que têm 
vitimado milhões de trabalhadores, causando 
a morte de milhares deles._ Os acidentes de 
trabalho. os acidentes de trajeto, as doenças 
profissionais e tantas outras doenças que de 
alguma forma se relacionam com o trabalho 
têm testemunhado o pouco que tem sido feito 
em defesa da S'egutança e Saúde do Traba
lhador. 

Esta realidade não pode ser escondida pelas 
estatísticas que Sabfdamente não a represen
tam. O cresCimento do índice de letalidade 
e o aumentO dos acidentes de trajeto denun
ciam serem enganosos os dados que mos
tram uma redução dos fndíces gerais de ad
dentes. 

As estatísticas oficiais nos anos de 1970 
a 1987 mostram que ocorreram nesse periodo 
24.942.168 acidentes de trabaiho, tendo sido 
registrados ~~-990 óbitos. Do total dos aciden
tes registrados, 64.930 correspondem às 
doenças profissionais. Nos úJtimos anos, fo
ram registrados oficialmente, por ano, mais 
de um milhão de acidentes do trabalho, -com 

a média de 4.500 mortes e quél:se 30 mif casos
de incapacidade permanente. 

É Importante ressaltar que estes dados refe
rem-se apenas aos acidentes~com trabalha
dores urbanos com relação formal de empre
go, não estando aí computados os acidentes 
com trabalhadores rurais, os acidentes com 
~êmpreg"adQS dpmésticos e autónomos,_ etc. 
Além disso, a partir de 1976, com a mud_ança 
da Lei de Acidentes do Trabalho, são registra
dos apenas os acidentes de maior gravidade 
e que ocasionam afastamento do trabalho. 

Os dados _constantE$ do Anexo I mostram 
que de 1970 até 1975 houve um crescimento 
do número total de acidentes e que, a partir 
de 1976, houve uma redução deste número. 
Também o índice relativo caiu de 16,75% em 
1970 para 4% em 1987. 

·Por outro lado, o número de mortes por 
acidentes de trabalho aumentou de 2232 em 
J 970 para 5.238 em 1987, o- que demonstra 
que as condições de trabalho não melhora
ram, pois os acidentes graves e fatais duplica-

- ram, bem como houve um aumento dos casos 
de incapacidade permanenttt. 

Para fazer face a essa realidade, o MTh vem 
- desenvolvendo os seguintes programas de 

ação na área de Segurança e Saúde do Traba
lhador (Anexo fi): 

-elaboração, revisão e atualização da Le
gislação, observadas as convenções, resolu
ções e recomendações da orr, em especial 
as convenções nç!l 81, 148 e 1.55; 

-:-educação para a prevenção; _ 
-=-programas nacionais; 
-apoio a estudos, pesquisas e serviços; 
-apoio às ações dos órgãos Regionais do 

MTh; 
-programas espedais . 
Outro ponto que merece ser destacado é 

a busca do desenvolvimento de ações integra· 
. das com os Ministérios da Prevídência e Ass[s.. 
_ tência Social, Saúde_e Educação, bem -como 

com as Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde, cabendo ao MPAS a itenção às vítimas 
de acidentes de trabalho. 

A participação do Sesi, Sesc, Senac e Senaí 
neste setor tem sido pequena. O Sesi vem
desenvolvendo ações mais concretas no carn· 
po da higiene industrial e na assistência direta 
às empresas na área de atenção médica e 
exames laboratoriais. O Senérl tem participado 
através da execução de cursos espedalizados 
e ministrado alguns ensinamentos n_o_s se..LJs 
cursos profissionalizantes. Já o Ses c e_o Senac 
não têm atuado na área. 

O Sena i e· o Sena c podem colaborar para 
o êxito da política de Segurança e Saúde do 
Trabalhador através de uma abordagem mais 
significativa dos assuntos ligados à área. nos 
programas de formação de mão-de-obra e 
aperfeiçoamento. No entanto, é importante sa
lientar que_~ abordagem necessita de uma 
nova metodologia, visando despertar o espírito 
critico do trabalhador para as condições de 
seu ambiente de trabalho. _ _ _ _ _ 

Da mesma forma, o Sesi e o Sesc poderao 
colaborar introduzindo conteúdo referente à 
Segurança e Saúde do Trabalhador nos seus 
cursos, bem como assessorando as empresas 
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dos seus setores na implementação de ações 
e programas de prevençáo de acidentes e 
doenças profiSSionais. 

{) o· Ministério do Trabalho está capacitado 
para, eventualmente, vir a substituir os fiscais 
da Previdência no controle do recolhiinento 
das imposições sociais, Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço (FGTS) e Salário-Eâu
cação? 

Pelas características e abrangência da ação 
fiscal do Ministério do Trabalho, esta Pasta 
está apta a apoiar supletivamente a ação ins
pedonal a cargo do Ministério daJ~r_evidênda 
e Assistência Social. Todavia, consideramos 
que esse apoio deve se resbingir à fiscalização 
daqueles benefícios previdenciários mais dire· 
tamente vinculados aos trabalhadores <:amo, 
por exemplo, o sa1ário-família. 

Com relação ao FGTS, o Ministério do Tra
balho, com base em estudos interministeriai_s 
em fase de conclusão, deverá conferir relevân
cia especial para esse item na ação inspe
cional. 

g) Qual o nível de participação ativa da so~
dedade civil- sindicatos, associações de tra
balhadores e empresários - na formulaçáo -
e execução das diretrizes emanadas do Minis
tério do Trabalho? 

A participação da sociedade civil- sindica
tos, associações de tr~hadores e empre
sários - na formulação e execução das di~
trlzes emanadas do Mlb, tem sido objeto de 
permanente preocupação e vem ocorrendo 
da seguinte forma: 

-em comissões tripartites; 
-na elaboração de normas técnicas e 

campanhas de prevenção; 
-em conferências nacíonai_s_de_sti_n~das a_ 

definir políticas; -
-em delegações brasileiras participantes 

das Conferências Internacionais do Trabalho, 
na OIT; 

-no acompanhamento da ftScalizaçã.o tra
balhista, conforme determina a Convenção n? 
148 da OIT; . 

-em órgãos de deliberação coletiva sob 
a supervisão do MTb; 

-na execução de programas em convê
nios com Entidades Sindicais. 

Tem esta Pasta procurado aprimorar e viabi
lizar, assim, da forma mais ampla possível, 
a participação da socie_d._a_de_na formulação 
e execução de diretru;es desta Pasta. 

h) Como se está processando o reconhe
cimento dos novos sindicatos para efeito de 
redlstribuição do Imposto Sindical e de identi
ficação de legítimas lideranças de classe?_ 

A Constituição Federal, em seu art 89, inciso 
I, dispõe que "lei não poderá exigir autorização 
do Estado para a fundação de sindicato, res
salvado o registro no órgão ·competente, veda
das ao Poder Público a_interferência e interven
ção na organização sindical". 

Todavia, a nova Carta não indica qual é o 
órgão competente para efetuar-se o registro. 

O entendimento do Ministério do Trabalho' 
é de que o órgão competente para efetuar 
o registro é o cartório de registro civil, con

.. . soante disposto no art. 18 do Código Civil. 
I 

Nesse sentido são diversas ·as decisões pro
feridas pelos Tribunais: CftãiemoS apêil.as' al
gumas para exemplificar. 

"A personalidade jurídica dos sindic"a.tos é 
adquirida, na vigênCia da- Cõristitulç'ãô de 
1988, do mesmo modo que as demaiS assó
ciaçóes civis, isto é, pelo registro civil, pois 
a fina1idade e valor do registro na adminis
tração do trabalho é, apenas para se ·conferir 
anterioridade, pedra angular do princípio da 
unidade sindical". TST- dissídio coletiyo sus
citado pela Fundação Instituto Bras~eiro de 
Geografia e Estatística- JBGE-- preliminar 

-âe ilegitimidade ativa do siridicato suscitante 
para propor dissídio c01etivo. -

"Compete à Justiça Comum Estadual pro
cessare julgar matéria eleitoral sindical. A nova 
Ordem· Constitucional (art. 8~ C.F.) afasta a 
intervenção do Poder Público na organização 
dos sindicatos que passaram a reger-se pelos 
seus próprios estatutos. Conflito procedente." 

TST- Conflito de Competência n~ 156-
SP (Reglstro n' 89.73575.) 

"Processual Civil - COilflito de Competên
cia: - Ação de empregado contra dirigente 
do sindicato_ de sua categoria proftSSional. 

COmpetência da Justiça Estadual, já que 
da relação processual não participa a,Uilião 
nem qualquer aut<lrquia ou empresa pública 
federal. 

Não se tratando de mandado de segurança. 
não há que se falar em ·delegação de poderes, 
figura jurídica que. no caso em tela deixou 
de ter cabimento, a pint.ir dã Carta de 1988, 
que consagrou a livre associação sindical ou 
profissional (art. 89). Córiflito julgado proce
dente''. Conflito de Comp·etêrl.Cia no· 169 -
PB. 

Desse modo, na que tange à Organização 
Sindical, permanece em vigor apenas O Capí
tulo III do Título V da Cons.olidação das Leis 
do Trabalho, que trata da Contribuição Sindi- . 
cal - até que seja expedida lei dando nova 
regulamentação par8 a matéria · 

1) Quais as fontes orçamentárias OU rião 
de recursos que asseguram o funcionamento 
adequadO das funções legais atribuídas ao Mi-
nistério do Trabalho? _ . _ 

No orçamento vigente, o Mlb terri seus re
cursos assegurados através de 5 fontes, a sa
ber: 
~PrSlPasep-.. :.:.:COnforme determina-o- art 

239 da Constituição Federa1; 
- T escuro Nacional- recursos ordinários; 
------Seguridade Social - recursos Oriundos 

da tributação sobre o lucro das pessoas jurí
dicas; 
~cota-parte da contribuição sindical; e 
-recursos externos -acordo de e_mprés· 

timo com o Bird. 
;) O Mini_stério d_o Trabg_lho julga conve

niente a expedição de uma "Lei Social" anua] 
equivalente à lei agrícola instituída pela Consti
tuição, que defina com clareza os objetivos 
da política soctal do Qovemo, metas especí
_f!_~~ _!'I serem cllca.nçadas no curso do ano 
em termos de emprego, salários, treinamento 
profissional e sindical, horas trabalhadas, aci
dentes com trabl'llhadores, incorporação de 

segmentos específicos _na_proc_e~s_a: _de _tra_b~
lho, ·como jovens, mulheres, de reabsorção 
de- contingentes liberados no processo de mo
dernização agrícola e automação industrial, 
Programa de Alimentação dos Trabalhadores 
(PAT), acesso dos trabalhadores à E_ducação 
e à Cultura, elirTiinação do analfabetismo etc.? 

Embora os dispositivos constituciOnaiS já 
consagrem tOdo um elenco de direitOs sociais, 
inclusive com a ejq:ilidtação-dos programas 
e projetes necessârios à consecução desses 
direitos, julgamos conveniente que, a exemplo 
da Seguridade_ Socia1, toda a ação pública na 
área seja rer,mida em l,Jm mesmo dispositivo 
legal, de forma a ensejar maior integração do 
planejamento da ação do Estado no setor, 
permitindo, ademais, maior eficácia e eficiên
cia na utilização dos recursos. 

k) Qual a avaliação que faz o Ministério do 
Programa de incentivos fiscais à alimentação 
dos trabalhadores? Há uma evidência do gasto 
tributário anual com este programa? Por que 
mantém o Ministério um sistema de cartório 
na concessão de autorização para a entrada 
de novas empresas no mercado, criando uma 
verdadeira carta patente que transforma em
presas multinacionais em detentoras .quase 
monopolístkas do referido mercado? 

O PAT vem merecendo por parte da atual 
administração do MTh estudos com vistas à 
elaboração de nova proposta para s_ua regula
mentação. 

A despeito da avaliação crítica que_esta Pas
ta faz. de certos aspectos operacionais do PAT, 
trata~se de programa de_relevante importância 
para o trabalhador. 

Para se ter uma idéia da sua abrangência, 
em 1988 foram atendidos 4.410282 trabalha
dores vinculad9s a 22_,877 _er:npresas, revelan
do_ um crescime~to de ~3% em relação ao 
ano anterior. 

O Programa continua em franco c_rescimen
to com adesão, em 1989, de aproximadamen
te 27.000. empresas até o presente momento, 
beneficiando cerca de 6 milhões de trabaJha .. 
doreS. - - -

Quanto à questão tributária, a legislação do 
PAT estabelece que _o custo da alimentação 
deve ser dividido entre Cioverno, emPreSa e 
trabalhador. Os percentuais máximos de parti
cipação, em tese, são os seguintes: 2"0% para 
o trabalhador, especialmente o de baixa renda, 
48% para o Governo e 32% para a empresa, 
sendo computados para fins de cálculo do 
incentiv_o apenas as despesas diretas com a 
refeição: mão-de-obra, alirne_nto$ e ingredien
tes, energia, higiene e material descartável. 

Na prática, no entanto, como_o limite cumu
lél.tivO de deduç_ão pelas empresas está fiXado 
em 10% do imposto devido para a utilização 
dos incentivos_ dos programas PAT, Formação 
Profissional dos Trabalhadores, Vale Trans
porte e Desenvolvimento TecnológiCo indus
trial, o valor efetivo coberto pelo Governo na 
implementação do PAT reduz~s_e significativa
mente. Se acrescermos o fator Inflacionário 
que gera descompasso entre o custo real da 
refeição e o valor estabeleddo pelo Governo, 
os percentUais previstos legalmente se alteram 
significativamente . 
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Entre 1984 e I985,porexemplo, os percen
tuais médios de participação no custeio foram 
os. seguintes: trabalhador, 16,6%, Governo 
9,24% e a empresa com 74,16%. 

Esclarecemos que o PAT recebe dois tipos 
de processos: 

1) programa de empresa beneficiária do in
centivo fiscal; 

2) pedidos de_credenciamento de fornece
dores de refeições, subdivididos em três tipos: 

a) cozinha industrial; 

b) administradora de cozinhas e refeitórios; 
c). concessloná_Mits de_ r~fe:iÇões-convênio. 
Quanto a_çt primeiro tipo, como já dito antes, 

em 1989 cerca de 27.000_empresas pleitea
ram o beneficio e aguardam apenas sua apro· 
vação no Diário Oficial da União, incluindo 
neste totaJ pequenas, médias _e grandes em
presas. 

É o seguinte o percentual de empresas be· 
neficiárias em 1988, segundo o- seu tamanho 
em número de trabalhadores: 

PAi _, E'.~lrf{ESAS BENEFIGJÁRJAS POR ~JUMERO DE EMPRF.GADOS 

rnenos de 100 ernpregados 

.-;e H)O a .499 P.mpregados 

de 50') a 999_ empregados 

~r.lma de 1000 empregados 

Quanto aos pedidos de credenciamento de 
fornecedores, todas as empresas que preten
dem fornecer refeições e serviços em qualquer 
das três modalidades recebem aprovação no 
Ministério desde que atendam às exigências 
legais. Cabe ressaltar que atualmente está em 
estudo a simplificação e desburocratizaçao do 
Programa, a fim de facilitar a adesão de maior 
número de pequenas e médias empresas. 

A referência às multinacionais detentoras 
de "monopólio" do referido Programa não se 
justifica; se se trata de empresas de refeições/ 
convênio apenas duas das trinta e seis creden
ciadas são vinculadas a grupos multinacio
nais; se se trata de empresas beneficiárias, 
é difícil entender-se o monopólio num uni-
verso de 27.000 empresaS. -

Finalmente, cabe ressaltar que as a1terções . 
em análise do Programa de Alimentação do 

17,0'!9 empresas 74,00X: 

3_988 empresas 17 ,43::! 

896 empresas 3,9?.1. 

Slll~empresas 3,99~ 

Trabalhador estão sendo realizadas integrada
mente com o Instituto Nacional de A1imen
tação e Nutrição (JNAN), vinculado ao Minis
tério da Saúde, que presentemente desenvolve 
estudos que visam aferir a atuação dos Progra
mas de Suplementação Alimentar a cargo do 
Governo Federal. 

L) Como encara o Ministério_ do Trabalho 
questões fundamentais à classe trabalhadora, 
como acesso às decisõ_es governamentais que 
lhe concerne, sobretudo políticas sociais e par
ticipação na gestão dos fundos sociais como 
FGTS, PTS/Pasep ett. e- política de incentivos 
fiscais: PAT, Lei Samey, etc:.? 

Nosso entendimento é de que os trabalha~ 
dores_ devem sempre participar da definição 
das polí~cas_ sociais e económicas que lhes 
são afetas, bem como da gestão de programas 
específicos como o FGTS, PIS!Pasep, PAT, 

etc. Este princípio, aliás, já está assegurado 
no art 10 da Constituição Federal, restando 
aiJenas a sua implementação na prática. 

No âmbito do Ministério do Trabalho tem 
sido constante a nossa preocupação com esse 
objetivo consoante descrito na letra G. Neste 
sentido, além dos pontos mencionados na
quela resposta, atualmente estamos revendo 
a Legislação de programas afetos ao MTB 
(PAT, Lei no 6.297, SSMT- Sistema· _áriico 
de Saúde; SRT- Acompanhamento e avalia
ção da ação físCal) na intenção de assegurar 
a participação dos segmentos interessados. 

Q_ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não havendo mais nenhum Sr. Seriador 
que queira fazer uso da palavra, cumpre à 
Mesa agradecer à ilustre Ministra Dorothéa 
Werneck pela sua presença, e manifestar a 
satisfação_do Plenáriq pela lucidez e pela daçe~ 
za da sua exposição; ---

9 SR. PRESIDENTE (Nelson Caineiro) 
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai_ encerrar a presente_ sessão-, convocando 
uma extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
MATÉRIA A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 58, de_ 19_86 
(n9 1.597/83, n-a -Casa de origem), que dá nova 
redação ao art. 2~_do Decreto-Lei no 1.861, 
de 25 de fevereiro de 1981, que ajte_rou a legis
lação refereqte às contribuiçÇíes compulsórias 
recolhidas pelo Tapas à conta de _diversas enti
dades. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horis e 1 O 
mínutos.) 

Ata da 135"' Sessão, em 20 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48? Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 30 MJN(JTOS, ACHAM-SE 
PRESENTE OS SRS. SE/YADORES; . 

Mário Maia --Aluizio Bezerra - Nabor Jú
I)ior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli
Aureo Mello- Odacir SoareS- RonaldoAra
gão - João Menezes - Jarbas Passarinho 
-Moisés Abrão- Carlos Patrocínio-Ante-

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Iram Saraiva 

nio Luiz Maya - J_oão Castelo - Alexandre 
COsta- Edison Lobão -João Lobo- Cha
gas Rodrigues - Hugo Napoleão - Afonso 
Sancho- Mauro Benevides- Lavoisier Maia 
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena 
- Marco Maciel - Ney Maranhão - Man-
sueto de Lavor -João Lyra- Diva! do Surua
gy- T eotonio Vilela Filho -Albano Franco 
- Fraiicisco Rollemberg- Louriva1 Baptista 
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José 

lgnácio Ferreirã .=._Gerson -cámata - Jamil 
Haddad - Nelson Cai'neko --:- ltamar Franco 
-Alfredo Campos-Ronan Tito....:... Fernando 
Henrique Cardoso - Marcos Mendonça -
Mauro Borges -Iram Saraiva - Pompeu de 
Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho -- -
Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda 
-·Mendes Cahale- Leite Chaves - Gomes 
Carvalho- Silvio Name -Jorge Bomhausen 
-Nelson Wedekin- José Fogaça. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
lista de presença acusa o comparecimento . 
de 58 Srs. Senadores. Havendo número regi
menta], declaro aberta a sessão. 

Sob a proteç:ão de Deus. inicianios nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1~ Secretário irá proceder-à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetos de 
lei sandonados: 

N• 197/89 (n' 538/89, na origem), de 19 
do corrente, referente ao Projeto de Lei nG 11, 
de 1989-ÇN, qUe autoriza o Poder Executivo 
a abrir, ao l!lrçamento Fiscal da União, créditos 
adicionais, até o limife de NCz$ 
51.014.108,00. (Projeto-que- se transformOu 
na Lei n9 7.820, de 19.de setembro de 1989.) 

N• 198/89 (n• 539/89, na origem), de 19 
do corrente, referente ao Projeto de Lei nG 21, 
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, ao Orçamento Fiscal da União, créditos 
adicionais até o limite de NCz.$ 
8249.080.000,00, para os fins que especifica. 
(Projeto que se transformou na Lei n? 7.821, 
de 19 de setembro de 1989) 

Aviso 

DO MINISlRO CHEFE DO 
GABINETE CML DA 

PRESIDÉ'ICIA DA REPÚBUCA 

N9 564/89, de 6 do corrente, encaminhando 
esclarecimentos prestados pelo Ministério da 
Fazenda sobre os quesitos constantes do Re
querimento n~ 317, de 1989, de autoria do 
Senador Mauricio Corrêa, fonnulado com o 
objetivo de instruir o exame da Mensagem 
n• 21, de 1989. 

Mensagens 
DO GOVERI'IADOR DO 

DISlRITO FEDERAL 

Restituindo autógrafos de projetos de 
lei sancionados: 

N' 87/89·DF (n• 76/89, na origem), de19 
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do DF 
n? 40, de 1989, que aUtoriza o Governo do 
Distrito Federal a contratar, com o aval da 
União, operação de crécüto no valor de até 
US$ 200,000,000.00 -(duzentos milhões de 
dólares americanos). (Projeto que se transfor
mou na Lei n" 42, de 19 de setembro de 1989.) 

N• 88189-DF (n' 77/89, na origem), de 19 
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do DF 
n? 33, de 1989, que cria, no Quadro de Pessoal 
do DistritG- Federal, a Carreira Apoio às Ativida
des Jurídicas e dá outras providências. (Pro
jeto que se transformou na Lei n~ 43, de 19 
de setembro de 1989.) 

Submetendo à deliberação do Senado 
projeto de lei: 

MENSAGEM N• 86, DE 1989·DF 
(n' 78189-Gag, na origem) 

Brasília, 20 Qe setembro de 1989 

Excelentíssimo Senhor Pr~idente do Sena
do Federal: 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex
celência o anexo Projeto de Lei que dispõe 
sobre a criação de empregos em comissão 
na Tabela de Empregos em Comissão da Fun
dação Zoobotánlca do Distrito Federal, quais 
sejam:- 1 Chefe da Unidade de Revenda de 
Luziânia-GO, Símbolo -EC~24 e 1 Chefe de 
Unidade de Revenda de Nova Betánia-DF, 
Sunbolo EC-26. 

A medida se faz mister tendo em vista que 
a supracitada Fundação está implantando em 
Luziânia-GO e em Nova Betânia-.DF novas 
unidades de revenda de material agropecuá
rio, co_m o objetivo de propiciar melhoria do 
atendimento aos interessados na aquisição do 
mencionado material. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência pro
testos de alta estima e distinta consideração. 
~Joaquim Domingos Roriz, Governador do 
Distrito Federal 

PROJETO DE LEI DO DF N• 55, DE 1989 

Cria empregos éÍtiComlssão na Tabela 
de Empregos em Comissão da Fundação 
Zoobotãnica do Di!itrito Fedt;ra1 

Denorilinação 
Agente de Portaria 

O Senado Federal decreta: 
Art. lo São criados na Tabela de Empre

gos em Comissão da FUndação Zoobotânica 
- do Distrito Federãl OS seQUirites empregos em 

comissão: - -- -
-1 Chefe da Unidade de Revenda de Luziâ

nía - GO, Símb6l6 EC~24; e 
- 1 Chefe da Unidade de Revenda de Nova 

Betânia-DF, Símbolo EC-26. 
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 3? Revogam-se as disposições em 

coritrárlO. --
Brasília, de de •1989.- 10J9 

da República e 30~ de Brasília. 

CONSELHO DE POLtnCA 
DE PESSOAL 
535• Reunião 

Processo n9: 073.003.284/89 
Interessado: FZDF 
Assunto: Contratação de Pessoal e Criação de 
EC ~~ ··~ 

Reiatora: Maria Milksa Araújo de Rezende 
O Plenário do Conselho de Política dé Pes

soal acolhendo, por unanimidade, o voto da 
Relatora, resolve: 
1-Reconhecer a exCejJCiorlalidade da ma

téria e autorizar o preenchimento, na Tabela 
de Empregos Permanentes da FundaçãO Zoa. 
botânica do Distrito Federal, dos seguintes 
empregos: 

Quantitativo 
3 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos 
Agente de Conservação e Limpeza 

25 
2 

2_-Aprovar a ctiação na Tabela de Empre
gos em Comissão da Fundação Zoobotãnk:a: 
do Distrito Federal, dos seguintes empregos: 

Denominação Simbolo Quantitativo 
I 

EC-26 
Chefe de Unidade de Revenda EC-24 
Chefe de Unidade de Unidade de Re-venda 

I 

3 - Recomendar à Fundação, quando da 
ImplementaçãO da medida, a obseivância das 
normas legais que regulamentam a matéria 
em pauta. 

4 - Encaminhar a presente matéria à Se
cretaria de Administração para proceder a for
mulação da r_ninuta de anteprojeto de.lei, obje
tivando a criação dos empregos citados no 
item 2. 

5 - Submeter a presente Resolução à_ ho
mologação do Excelentíssimo Senhor Gover: 
nador. -

Brasília, 20 de julho de 19_89._-.)orge Cae
tano, Presidente ~ Marco Aurélio_ Martins 
Araújo, Conselheiro-- Ozias-Monteiro_Roclri
gues, Conselheiro - Francisco José Freire, 
Conselheiro - Ddeu Leonel Oliveira de Paiva, 
Conselheiro - Wanda de Mel/o Lôbo Rocha, 

. Conselheira - Maria Milksa Araújo de Rezen· -

de, Conselheira Suplente - TeresãAmaro 
CariJpelo Bezerra, Conselheira Suplente. 

Processo n9: 00073.003.284/899 
Interessado: Departamento de Revenda de 
Material Agropecuârio- Fundação Zoobo
tãnica do Distrito Federal 
Assunto; Solicita autorização para admissão 
de 30 servidores e criação de dois cargos -
EC 
Re_latora: Maria Milksa Araújo de Rezende 

Através--ao presente processo o Sr. Diretor4 

Executivo da Fundação Zoobotânica do Dis
trito Federal solicita autorização para a contra
tação de 30 (trinta) servidores, todos na refe
rência inicial, da sua TEP/FZDF, assim distri-
buídos: - -

Agente de Portaria - 3 
Auxiliar Operacional de SerViços Diversos 

-25 



Setembro de !~9::8~9 ______ _.::D:::_IÁR~~~IO::._~ ::b::::O:_C:::O:::N=G~RES=S:::O:::..:_NA=C:::lO:.:NAL_:_:::_:(~S:.::eç"'ã::oc..:ll:c) _____ Q=ui_n_ta_-l_;_ei_ra_2_1_5_00_I_ 

Agente de ConseiVação e Limpeza - 2 
Solicita, ainda, a criação de 2 (dois) empre

go.;; ~m Corn~são_. .EC.:?6 e _E~- ?4· (~s. J (§) 
Em parecer exarado pelos Órgãos Tecnicos 

competentes ê ressaltada exigência de Con
curso Público para provimento dos e~pregos 
na TEP/FZDF; erri vagas existentes, de confor
midade com o pedido inicial. Quanto à criação 
de 2 (dois) empregos em Comissão toma-se 
necessârio o envfo de Projeto de Lei ao Senado 
Federal, em face do disposto na Resolução 
n'1 157 daquela Casa Legislativa e, no que s~ 
refere à dotação Orçamentária, a FZDF diz 
ser viável atender a proposlç.§o com a atual 
disponibilidade financeira (fls. 7/9). 

Tendo em vista a substituição dos docu
mentos de fls. -2 e 4 do presente processo, 
onde consta novo demonstrativo de despesa 
com a possível contratação de 30 empregados 
na sua Tãbela de Empregos Permanentes _e 
2- Comissionados foi solicitado, através __ de des
pacho, o pronunciamento da FZDF no sentido 
de informar quanto a existência de recurs_os 
próprios para adoção da medida, (fls. 9 -
verso), sendo ratificada a existência de recur
sos próprios. 

Em face do exposto e o que consta nos 
autos, meu parecer é no sentido da autori
zaç_ão para o provimento dos 30 empregos 
para a Tabela de Empregos Permanentes, 
condicionando, tal medida, à consulta, junto 
ao IDR, do Cadastro de Pessoal Concursado, 
bem como, o envio de Projeto de Lei ao Sena
do Federal para deliberação, de acordo com 
as normas Regulamentares, sobre a criação 
de 2 empregos em Comissão. 

Brasil ia, 20 de julho de 1989. -Maria .Milksa 
Araújo de Rezende, Conselheira Suplente. 

(i\ Coniissão do Distrito Federai.) 

Ofício 
DO SR.l• SECRETARIO 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 37, DE 1989 

(N• 2.974/89, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Dispõe sobre a orgam'zação e o fundo· 
namento do Conselho da Repúbh'ca. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ O Conselho da República, órgão 

superior de consulta do Presjdente da Repú
blica, tem sua organização e funcionamento 
estabelecidos nesta lei. 

Art. 29 Compete- a·o Conselho da Repú
blica pronunciar-se sobre: 
I- intervenção federal, estado de defesa e 

estado de sítio; 
ll-as questões relevantes para a estabi

lidade das instituições democráticas. 
Art 39 O Conselho da República é presi

dido pelo Presidente da República e dele parti
cipam: 

I-o Vice-PreSidente da República; 
li_- 9 Pre.gdente da Çãrj.,a~q,_ dos Deputa

dos· 
'm~....:..:..:~ Presidente do Senado Federal; 
IV~-Os líderes da maJoria e da minoria na 

Câmara-dos Deputados, designados na forma 
regimental; 

V- os líderes da maioria e da minoria no 
senado" Federal,- designadÕs- na forma regi
mental; 

VI-o Ministro da Justiça; 
_ Vjl- 6 (seis). ciçladão_s_ brasileiros natos, 
com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade, 
todos com mandato de .3: (três) anos, vedada 
a reGOndu_çâo, sendo: 

a) 2 (dois) nomeados pelo Presidente da 
República; 

b) 2 (dois) eleitos pelo Senado Federal; e 
c) 2: (dofs) elehos pela Câmara dos Depu

tados. 
§ 19 Nos impedimentos, por motivo de 

doença ou ausência do País, dos membros 
referidos no incisos II a VI deste artigo, serão 
convocados os que estiverem no exercício dos 
respctívos cargos ou funções. 

§ 2~ OS membros referidos no inciso VU 
deste artigo terão suplentes, com eles junta
mente nomeados ou eleitos, _os quais serão 
c-onvocados nas situações previstas no pará-
grafo anterior. _ 

§ 39 O tempo do mandato referido no in
ciso VII deste artigo será contado a partir da 
data da posse do Conselheiro. 

§ 4? A participação no Conselho da Repú
blica é __ considerada atividade relevante e não 
remún'erada. -----

Art. 4° Incumbe ao Gabinete Civil da Pre~ 
. sidênçía da República prestar apoio adminis
trativo ao Conselho da república, cabendo ao 
Ministro-Chefe do Gabinete CiVI1 da Presidên
cia da República secretariar-lhe as attvidades. 

Art. 59 O Conselho da República reunir
se-á por convocação do Presidente da Repú· 
blfca. 

Parágrafo único - O..Ministro de Estado 
convocado na forma do § 1 o do art. 90 da 
Constituição não terá direlto a voto. 

Art. 6o As reuniões do Conselho da Repú
blica serão realizadas com o comparecimento 
da maioria dos Conselheiros. 

Art. ?<t O Conselho da República poderá 
requisitar de órgãos e entidades públicas as 
informações e estudos que se fizerem nesces· 
sários ao exercício de suas atribuições. 

Art a~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. go Revogam-se as disposições em 
contráriO. -

MENSAGEM N' 30$, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: _ 

Nos termos do § 1" do art. 64 da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter 
à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos do _ 
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo 
projeto de lei 9ue "dispõe sobre a organização 

/ 

e o funcionamento d_o _Conselho da Repúbli
ca". 
.. Brasilia, '3é'.<;le ~junho de~ 1989. ---'JOSÉ 
SARNEY. . . ~ . 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' EMISEAUMJ/ 
No 129, DE 30 DE"JUNHO 

DE 1989, DO SENHOR MJNISTRó DE ES
TI\DO DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, 

Instituiu a nova Constituição _o Conselho da 
República, destinado a pronunciar-se sobre in· 
tervenção federal, estado de defesa, estado 
de sítio _e_~'queslões relevantes para a estabi
lid-ade das InstitUições democráticas". Trata
se, portanto, de colegiado para atender a con· 
sultas do Presjdente da República em decisões 
de crucial importância para os destinos do 
País. 

2: No anexo anteprojeto de lei, que tenho 
a honra de submeter à consideração de Vossa 
Excelência, propõe-se a institucionalização do 
Conselho da República, dispondo sobre sua 
organização e funcionamento, em cumpri· 
menta aos arts. S,9 e 9Q _çia Constituição. 

3. Para tanto, e considerando órgão de 
atuação excepcional, dispensou-se a estrutura 
de apoio administrativo específico. O apoio 
logístico será fornecido pelo Gabinete Civil da 
Presidência da República. 

4. O Conselho da RepúbHca reunir-se-á 
com a presença da maioria de seus pares. 
Quanto- às suas atribuições, convocação e 
composição, levaram-se em conta, como não 
poderia deixar de ser, os ditames constitucio
nais. 

5. Creio que. desta fói-ITlã, se conàeiiza 
o Conselho da República, o que muito signifi
cará para o aprimoramento de nosso ordena
mento jurídico e para o aperfeiçoamento das 
nossas instituições domocráticas. 

Aproveito da oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência as minhas expressões de 
elevada estima e apreço.- Oscar Dias Cor
rêa, Ministro de Estado da Justiça. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ~EXADAPELA 
COORDEI'MÇ40 DAS 

COMISSÕES PERMAlYEl'l"ICS 
~ ~ -CONSIDUIÇÃODA 

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
1988 

TfrULO IV 
Da Oqjanização dos Poderes 

-·~--·------·····----·--=-:-: 

CAPITULOU 
Do Poder Executivo 

siç:A:õ"'v ~ 
Do Ci5i1Selho d~ República e do 
-CO!Jselho de Defesa Nacional 

SUBSEÇÃOI 
Do Conselho da República 

Art. 89. O Conselho da República é_ órgão 
sUperior de consulta do Presidente da Repú
blica, e dele participam: 
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I-o Vice-Presidente da República; 
n-o PreSidente da Câmara dos Deputa

dos; 

m-o Presidente do Senado Federal; 
IV-os Líderes da Maioria e da Minoria na 

Câmara dos Deputados; 

V- os Líderes da Maioria e da Minoria no 
Senado Federal; 

VI- o Ministro da Justiça; 
VIl- seis cidadãos brasileiros natos, com 

mais de trinta e cinco anos de idade, sendo 
dois' nomeados pelo Presidente da República, 
dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos 
pela Câmara dos Deputados, todos com man
dato de três anos, vedada a recondução. 

(À Comlssáo de Constituição, Justiça 
eGdadania) 

Pareceres 

PARECER N• 202, DE 1989 
(Da Comissão do Distrito Federal) 

Sobre o Projeto de Lei do Distrito Fede
ral, n~ 45, de 1989. que "auton'za o Poder 
Ex"ecut.ivo a abiir créditos adicionais até 
o limite de NCz$ 158.843.000,00, e dá 
outras providências" 

Relator: Senador Pompeu de Sousa 
O Senhor Governador do Distrito Federal 

enCaminhou à apreciação do Senado Federal, 
nos termos do artigo 3" da Resolução n~ 157, 
de 19-11-88, projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao orçamento do Distrito 
Federal, créditos adicionais até o limite de 
NCz$ 158.843.000,00- (Cento e dnqüenta e 
afta milhões, oitocentos e quarenta e três mil 
cruzados novos). 

A proposta visa incorporar à receita estima-
da para este exercício o excesso de arreta
dação, bem como Trãhsferência da União. 

A maior parcela para compor o crescimento 
da .arrecadação recaiu no Imposto sobre Ope
rações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre a Prestação de SeiViços de Transporte 
Interestadual e fntermunicipal e de Comuni
cação, representando 73,6% da reestimativa 
proposta no projeto ora em exame. 

No que tange às Transferências da União 
no valor de NCz$ 19350.000,00 (dezenove 
milhões e trezentos e cinqüenta mil cruzados 
novos), destinam-se a obras no setor educa
ção e, também, para dar continuidade do pro
jeto de ç;l~poluição do Lago Paranoá. 

Na parte relativa à despesa, NCz$ 41,8 mi
lhões de cruzados novos estão alocados para 
fazer frente ao pagamento de Pessoal e Encar
gos Sociats, absorvendo 26,3% do total da 
despesa, e o restante, NCz$117.043.000,00 
(cento e dezessete milhões e quarenta e três 
mil cruzados novos), que corresponde a 
73,7% com outras despesas correntes e de 

capital, inclusive o Fundo de Desenvolvimento 
do Distrito Federal. 

Especifica-ção 

- Plano de Obras l 
DER 
Novacap 
FEDF 

Deste total, desta<:amos os seguintes pro
gramas: 

Em NCz$ f. 000. 00 

Valor Total 

7.500 
7.500 
8.500 

- 23.850 

- OesPo 1 u i ção do Lag:) Par.anoá 10.500 
13.000 

--5.200 
-Operação Primavera fi 
--Iluminação Pública 

M Projeto foi ápri:i:sentada uma emenda, 
_do~-nohr.e._S_e.nAdor Mauricio Corrêa, que soli· 
cita a inclusão da programação do Fundefe 
no presente Projeto de Lei. 

Fundo; assim acolhemos a iniciativa do ilustre 
Senador, na forma da Subemenda abaiXo: 

Trata-se de emenda que visa dar maior 
transparência aos recursos_ alocados naquJe 

SUBEMENDA DE RELATOR 
Inclua-se no projeto de lei a seguinte progra

mação do FUndo de Desenvolvimento do Dis
trlto Federal- Fundefe, da seguinte forma: 

ANEXO I I DA LEI N'2 DE 1989 

SE.CRE.TARIA DE FINANÇAS 

Programa de Trabalho do_ Fundete - 1989 - Suplementação 

Em_NCz$ 1 000,00 

Especificação Valor 

Programação de Investimentos 
01 -Execução de Obr.<'ls e Urb.Jnizaçào 3.440.000 
02 - Construção de Parques Recreativos e 

OesJX)rtlvos 2.526.333 
03 - Implantação de Galerias de ÁguaS 

Pluviais 400.000' 
04 - El!iecução de .Obras de Ampliação do 

Sistema de Iluminação Pública 1.837.988 
05 - E;o;•:!cução de Cl:was de melho1·amento 

no Plano Piloto e Cid"ldes Satélites 5.825:879 
06- Construc:ão de E:::trad3S Vlcinals, 

tnclusive na região geoeéom'lmrca 
dP.Brasilla 310.000 

- 07 - E:...ecuçáo de Obras e EQJ ipamentos 
do Sistema de Saneamerto Básico, 
inclusive tratamento cJe ll~o:o ·250.000 

08- Execução de Obra;:; e RE:IQ..Jerlmento 
de órgãos do GOF 4. 605. 000 

09 - E;w;ecução de Obras e EQUipamentos do 
Sistema de Segurança Pública 3.094.-000 

SUBTO"fAL 22.289.000 

Apoio ao Setor ProdutIvo 

01 - Flnanciam&nto a cari)O dO Fundefe 
através do BRB- BanCü de Brasí
lia S/A, inclusive na região 
geoe~~onõm ica dE' Bras i t la 2. 500.090 

Total Ger"al 

Por obedecer aos parâmetros. constJ1ucio
nais e legais pertinentes, somos pela aprova
ção do Projeto com a subemenda apresentada 
pelo Relator. 

Sala das Comissões, em 1 9_ ele setembro 
de I 989. _.:: Simador Mauro Bei-Jevicies Presi-

22.789.090 

dente - SenadOr Poinpeu de Sousa Relator 
- Senador Franscisco Rollemberg - Sena· 
dor Aureo Mel/o - Senador Edison Lobão 
- Senador Meira Filho L Senador Odacir 
Soares - Senaàor Chagas Rodrigues - Se
nador João Menezes- Senador Hugo Napo
leão- Senador Mansueto éfe Lavor. 
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PARECER N• 203, DE 1989 

Da ComisSão do !5istiito Federal, SObie' 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n9 
48/89 (Mensagem /i'f.-77. de 1989-DF, e 
n9 68/89, ni1 origem), qUe "organiza o Ga
binete do Vice-Govem""ador do DiStrito Fe
deral, e dá outras providêndas•: 

Relator: Senador Meira FUho 
_ Através da Mensagem n~ 67 /89-GAG, -de J>? 
de setembro de 1989, o EXmo Sr. Governador 
do Distrito Federal encaminhou a esta Casa, 
em conformidade com o disposto no art. 3~, 
~ II e V, da Resolução n" 157, de 1988, o pre
sente projeto de lei que dispõe sobre a organi
zação- do Gabinete do Vice-Govemador e a 
adoção de providências necessárias a essa or
ganização. 

2. Esclarece o ilustre autor do Projeto que 
êste se jus,tifica pelo fato de a criação do cargo 
de_ Vlce-Govemador do Distrito FederaJ ter si
do uma inovação introduztda na vigente Cons
tituição Federal (art. 32, § 29) e, por conse
qüência, de carecer a administração da Capital 
da República de instrumentos legais que regu
lem as atnbuições do Vice-Govemador e o 
funcionamento do seu Gabinete. 

3. Informa, ainda, que a proposição foi ela
borada levando-se em conta " ... a pardmônia 
e a austeridade 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, está~ 
se prevendo no Projeto a existência de so
mente 5 (cinco) cargos de Direção e Assesso
ramento Superiores para a implantação e fun
cionamento do novo órgão". 

4. VISa o Projeto em exame estabelecer 
uma estrutura administrativa dotada das con
dições míniinas nécessádas ao funcionamen
to da Vice-Govemadoda do Distrito Federal, 
de modo a possibilltar ao seu titular o efetivo 
exercício de relevantes funções político-admi
nistrativas. A proposição se sintoniza com a 
diretriz - com a qual concordamos - de 
que o Vice-Govemador não deve ser apenas 
o substituto eventual do Governador, mas 
também um importante auxiliar para o desem
penho de missões especiais e de outras in
cumbências que a lei lhe atribuir. 

5. O Projeto indica, com regras claras e 
quantitativos parcimonioSos, os recursoS hu
manos e matedais indispensáveis ao cumpri
mento das atribuições do Vice-Govemador, 
objetivando proporcionar-lhe, sob a orienta
çaõ do Governador, efetiva e permanente par
ticipação na administração do Distrito Federal. 
O Projeto implica, portanto, redUzido acrés
cimo de despesas, considerando-se que, para 
a implantação e funcionamento do Gabinete 
do Vice-Govemador, se propõem a criação 
de apenas 5 (cinco) funções DAS e o rem<!ne
jamen~o_ de pessoal de outros órgãos. No que 
concerne aos recursos fmanceiros destinados 
à _cobertura de tais despesas, o art. 7~ estabe
lece que estas serão atendidas pelas dotações 
orçamentárias do Gabinete do Governador até 
que o Gabinete do Vice-Governador venha a 

dispor de anexo própria na lei de orçamento 
do Distrito Federal. 

6. Quanto ao mérito, a Proposição se justi
fica porque visa, em última análise, atender 
ao interesse púbUco, cdando condições ade
quadas para que o Vice-Govemador - _que 
também é-eleito pelo povo -- possa desín~ 
cumbir-s~ de funções governamentais que ín
teressam à comunidade da Capital da Repú
blica. Atende também aos aspectos de consti
tucionalldade,juridicidade e de técnica legisla
tiva, eis que foi elaborado em conformidade 
com as normas pertinentes a esses aspectos. 

Por essas razões, manifestamo-nos pela sua 
aprovação, 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
- _Seiiador Mauro Benevides, Presidente -
Stinador Meira Filho, Relator- Senador Cha
gas Rodrigues - Senador Odacir Soares -
S,enador Fr<!1nclsc9 Rollemberg __; 5_en<!ldor 
Atlreo Mel/o- Senador Edison LobJo- Se
nador Pompeu de Sous<!l - Senador João 
Menezes -Senador Hugo Napoleão -Sena
dor Mé!insueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
expediente lido vai à publicação. 

Do ExPediente lido, consta ~ Mensagem n~ 
86, de 1989-DF (n• 78/89, na origem), do Sr. 
Governador do Distrito Federal encaminhado 
ao Sen~do Federal, nos termos do_ disposto 
no- § 1 ~" do_ art. 16 do ato das Disposições 
Coristituclonais Trarisitórias, e da Resolução 
N9 157, de 1988, do Senado Federal, Projeto 
de Lei do DF n~" 55, de 1989, que cria empre
gos em comissão na tabela de empregos em 
Comissão da Fundação -Zoobotânica do Dis
trito Federal. 

-Nos termos da Resolução N9 157, de 1988, 
a matéria será despachada à Comissão do 
Distrito Federal, onde poderá receber emen
das, após sua pubUcação e distribuição em 
avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O 
Projeto de Lei da Câmara N9 37, de 1989, 
de iniciativa do Presidente da República, que 
consta do expedtente lido, terá tramitação com 
o prazo determinado de quarenta e cinco dias. 
nos termos do art. 64, § 1~", da Constituição, 
combinado com o art. 375 do Regimento ln
temo. 

OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa,. pcojetos que vão ser lidos pelo 
Sr. Primeiro Secretáriõ. -

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO. SENADO 
N• 288, DE 1989 

Dispõe sobre a instalação de apare· 
lhos de compllctação e fncfneraçtio de 
lixo hospitalar em hospitais, clfm'cas, Jabo
rat6n'os e entidades assemelhadas, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Ficam obrigados a instalar apare

lhos de compactação e incineração de _lixo 
patológico, no prazo máxirho de 1 (um) ano, 

hospitais, clínicas, centros de saúde, labora
tórlos e assemelhados. 

Parágrafo único. O lixo será acondiciona· 
do em sacos plásticos e submetido às opera
ções de compactação e incineração na área 
externa às unidades de saúde. 

Arl 29 Serão fornecidos ao pessoal en
carregado do manuseio do liXo hospitalar 
equipamentos de proteção individual, além de 
esclarecimentos demonstratlvos-da melhor 
técnica pertinente ao exercício de suas fun~ 
ções. 

Art. 3~> O Poder Executivo regulamentará 
o disposto na presente lei, no prazo de 90 
(noventa) dias, contados de sua publicação. 

Art 4~> Esta lei entra em ·vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5~> Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O manuseio irregular do lixo patológico ou 
hospitalar, por pessoas tecnicamente despre
paradas, tem ofertado à população alto grau 
de risco, consistindo atualmente em impor~ 
tante fator de propagação e· disseminação de 
doenças contagiosas, além de outros grava
mesà saúde. 

Não se lhe pode conceder tratamento simi
lar ao dado a outras espécies de lixo não conta
minante. Impõem-se providêndas destinadas 
a elidir o risco que apresenta assim para a 
população como para os que com ele lidam. 

Os modernos -aparelhos de compactaç.ão 
e incineração de lixo, já com adoção plena 
nos países desenvolvidos, resolvem a contento 
o problema. Tanto que consistiram em ele
mento determinante da sensível diminuição 
dos índices de infecção hospitalar que lá se 
verificaram. É certo que, como alhures, aqui 
sobrevirão as mesmas c_onseqüências. 

Assim, vísa este projeto -de lei a garantir a 
saúde da população, sem embargo de garantir 
também a dos que trabalham com o refugo 
hospitalar, mediante a adoção de medidas 
que, postas em prática, diminuirão os grava
mes à saúde, sobre tomar efetivos os arts. 
196 e 197, da ConStituição Federal. -

Sala dasSessões,2Qde setembro de 1989. 
-Senador Teotonlo Vilela Filho. 

(À Comissão de Assuntos Sodiils 
(competência tennínativa). 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 289, DE 1989 

Dispõe sobre as Sociedades CoOpera~ 
tivas. 

O Congresso Nacional decreta; 
CAPITuLO! 

Do Sistema Cooperativista Nacional 

Arl 1 ~" Esta lei dispõe sobre o Sistema 
CooperativiSta Nacional, que compr~nde as 
cooperativas e seus órgãos de: representação. 

Parágrafo único. Nas atividades das coo
perativas integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional, observar-se-á, também a legislação 
especifica. 
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CAPíTULO 11 
Da Natureza e Caracterfsüca 

da Cooperat.fva 

Art. 2o A cooperativa é sociedade _dvil de 
pessoas naturafs ou jurídicas, com persona
lidade jurídica própria, não sUjeita a falência, 
constituída para a prestação de serviços aos 
sócios através do exercído de uma ou mais 
atividades económicas, sem objetivo de lucro 
e com as seguintes características: 

I -adesão voluntária; 
(! - número variável e ilimitado de sócios, 

salvo impossibilidade de prestação de servi
ços, obedecidos os requisitos previstos nesta 
lei; 

m - variabilidade do capital social, dividido 
em quotas-partes; 

IV -limitação mínima e máxima do núme
ro de quotas-partes por sócio, excetuada, 
quanto à limitação máxima, a possibilidade 
estatutária de subscrição por critérios de pro
porcionalidade; 

V- inacessibilidade de quotas-partes a não 
sócios; 

VI - impenhorabilidade do capital dos só
cios; 

VII- administração democrática, com sin
gularidade de votos, facultada à cooperativa 
central, federação ou cot;~federação de coope
rativas optar pelo critério de proporcionalida
de; 

VIII - retomo das sobras líquidas do exer
cido proporcional às operações realizadas pe
los sócios, facultado à assembléia geral dar
lhes outras destinações (art. 60, parágrafo úni
co); 

IX- indivisibilidade da reserva legal do fun
do de assistência técnica educacional e social; 

X- indiscriminação racial, social, religiosa 
e política; 

XI- responsabilidade do sócio limitada ao 
valor do capital por ele subscrito; 

XJ( - promoção da educação e integração 
cooperativas. 

Parágrafo único. A palavra "cooperativa" 
é de uso obrigatório e exclusivo na denOmi
nação das sociedades constituídas sob o regi
me estabelecido nesta lei. 

CAPíTULO III 
Do Objeto e OasseOcaçjo 

Das Cooperativas 

Art. 3o As cooperativas poderão agir em 
todos os ramos da atividade_ económica, sen-. 
do-lhes facultado adotar por objeto, isolada 
ou cumulativamente, qualquer gênero de tra
balho, serviços ou operações. 

Art. 49 As cooperativas obedecerão á se
guinte claSsificação: 

1-singulares, as constituídas por no míni
mo 7 (sete) pessoas tisicas, facultado aos esta
tutos permitir a admtssao de sindicatos, funda
ções, associações ou sociedades sem fins lu
crativos e outras pessoas jurídicas que prati
quem as mesmas ou correlatas atividades das 
pessoas fisicas associadas, observado o dis
posto no § 39 do art. 18; 

n -centrais ou federações, as constituídas 
de 3 (três) ou mais coopei"ativas ·singulares, 

com os mesmos ou diferentes objetos, _facul
tada a admissão de pessoas físicas que não 
põssãrn -ser atendidas pelas cooperativas sin
gulares assoda:das; --

m - confederações, as constituídas de 3 
(três). ou ma1s centrais ou federações, com 
os mesmos ou diferentes obJetos. 

Parágrafo único. __ As cooperativas referidas 
neste artigo poderão filiar-se mutuamente. 

WíTULO IV 
Da ConSUI:Uição da Sociedade Cooperativa 

SEÇÂOI 
Do Ato Constitutivo 

Art. 5o _ A sociedade cooperativa se cons
titui por delibe~~_ção_daasSeffibléia geral dos 
fundadores. constante da respectiva ata ou de 
escritura pública. 

Art. 6~ o ato constitutivo conterá: 
I-a denominação e sede; 
n-o objeto social; 
li(-o nome, idade, estado civil, nacióna

lidade, profissão e residência dos sócios fun
dadores e o número das quotas-partes de 
subscrição individual e seu valor; 

IV-a aprovação dos estatutos; 
V-o nome dos eleitos para os órgãos. de 

administração e flScalização; 
Parágrafo únfco. O ato constitutivo e os 

_estatutos, quando nãO transcritos naquele, se
rão assina~os pelos fundadores. 

SEÇÃOII 
Dos Estatutos 

Art. 79 Os estatutos de cooperativa, res
peitado o disposto nesta lei, estabelecerão: 
I- a denominaçãCJ, sede, prazo de duração, 

objeto social, ftxaçã6 do exercício social e ®ta 
do levaiit:Jmento do balanço geral; 

II---:: os direitos, deveres e responsabilida
des, requisitos para admissão, suspensão e 
perda da qualidade de sócios; 

Ill- o capital mfnimo da cooperativa, valor 
unitário da quota-parte, o mínimo e o máximo 
de subscrição e _o .modo. de integralização e 
de retirada do capital nos casos de perda da 
qualidade de sócio; 

IV-a forma do rateio entre os sócios das 
-despesas, perdas e prejufzos; 

V- a permissão o_u proibição de pagamen
to de juros sobre o capital integralizado, obser
vado o disposto no _art, 15; 

VI- o retomo das sobras líquidas do exercí
cio, respeitado o disposto no art. 2o, \1111; 

Vll- a estrutura de administração e fiscali
zação, criando os-- respectivos órgãos, sua 
composição, forma de preenchimento dos 
cargos, duração da gestão, competências e 
deveres próprios; 

VIII- a representação ativa e passiva da so
ciedade; 

IX- as formalidades de corivocação e o 
quoruma ·de instalação e deliberação das as
sembléias geraiS,- Sendo que, nas cooperativas 
singulares, será ele baseado no número de 
sócios; 

X- o modo de sua r~orma; 

XI- o pi-acesso de oneração ou alienação 
de bens imóveis. 

SEÇÃOIII 
Das Formalidades Complementares 

à Constituição 

Art. 81 A cooperativa, em 30 (trinta) dias 
contados da data da constituição, remeterá 
-crato constitutivo e os estatutos, em 4 (quatro) 
vias, ao órgão estadual ou do Distrito Federal 
de representação do sistema cooperativista 
nacional, que, em igual prazo, a contar do 
recebimento, após analisá-los: 
I-declarará sua compatibilização com a 

legislação; ou 
li--:- ftxará as e~gências necessárias à com

patibilização. 
§ 19 O prazo para cumprimento de exi

gências não poderá ser inferior a 30 -(trinta) 
dias, concedido ig'uai prazo ao órgão de repre: 
sentação para manifestar-se sobre o_ atendi
mento. 

§ 29 Vencidos os -prazos do Caput e § }9 
deste artigo, sem a manifestação do órgão 
de representação, presumir-se-ão atendidas 
as exigências. -

§ 39 Contra -o parecer do órgão local de 
representação caberá, em 30 (trinta) dias da 
data da ciência, recurso ao órgão de represen
tação nacional do sistema cooperativista, com 
decisão desse, em igual prazo, a contar da 
data de protocolo. 

§ 49 _ Declarada a compatibilização do ato 
constitutivo e dos estatutos com a legislação, 
a cooperativa os apresentará à Junta Comer
cial para arquivamento e respectiva publici
dade, a partir da qual a cooperativa adquire 
personalidade jurídica. 

§ 59 A reforma de estatutos, o desmem
bramento e a fusão de cooperativas obede· 
êé'tão, no que couber, ao disposto neste artigo, 
operando-se os efeitos desses atos somente 
a partir da data da" publicação dos registras 
de arquivamento. 

Art. ga O- descwnprimento das determi· 
nações contidas no artigo anteri_or implicará 
a responsabilidade civil, solfdáfia -e ilimitada, 
dos fundadores, perante terceiros, pelos atas 
praticados pela cooperativa irregular, além de 
outras penalizações previstas em Jel. 

Parágrãfo únícO: A responsabilidade de 
que trata o caput deste artigo, poderá ser elidi
da na hipóteSe da cooperativa, após sua regu
larização, e resguardados os interesses de ter
ceiros, ratificar expressamente os a_tos Cinte
dores. 

SEÇÃOIV 
Das Coopemtivas Escolares 

- Art. 1 O. O ato Constitutivo e os estatutos 
da cooperativa escolar, após cumprimento do 
art. 8"' e seus §§ 19 e 3?, serão arquivados 
apenas na secretaria do estabelec[mento de 
ensino. , 

Parágrafo único. Quando a cooperativa 
escolar for constituída de alunos de mais de 
um estabelecimento de ensino, o ~-to _consti
tutivo e os estatutos serão a_rquivados na se
cretaria de cada um deles. 
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CAPITULO V 
Dos Uvros 

Art. 11. A cooperativa deverá possuir os 
seguintes livros: 

1- de matrícula; 
U- de presenç:a dos sócios às assembl~ia 

gerais; 
DI- de atas das assembléiªs gerais; 
IV- de atas dos órgão de administração; 
V- de atas do conselho- fiscal; 
VI~ outros, de exigência prevista em lei. 
§ 19 t: facultada a adoção_de livros de fo~ 

lhas soltas ou fichas e, observadas as normas 
legais pertinentes, de processos mecanográ
ficos o_u eletrôn!cos. 

§ 29- No livro ou fichas de matricuia, os 
sócios serão inscritos por ordem cronológica 
de admissão, dele constando: 

a) o nome, idade, estado civil, na,cinalida· 
de, profissão e residênc_ia; 

b) a data de admissão e, quando for o 
caso, da suspensão e da perda da qualidade 
de sócio. 

CAPITULO VI 
Do Capital Sódal 

Art 12. o-copital sodal, expresso no pa· 
drão monetário naciorial, será dividido em 
quotas-partes e, se assim dispuserem os esta
tutos, corrigível monetariamente. 

Parágrafo único. A correção monetária de 
que trata o ce1put deste artigo terá Qmlo teta 
o valor máximo do índice oficialmente focado. 

Art. 13. Os estatUtos poderão prever 
subscrição automática de quotas-partes por 
deliberação da assembléia geral, caso em que 
a integralização se fará espontaneamente ou 
mediante retenção percentual sobre o valor 
do movimento econômico dos sócios. 

§ }9 A decisão da_ assembléia geral só 
operará efeitos a partir de 30 (trinta) dias da 
publicidade dos~ ptos de arquivamento da res
pectiva ata na Junta Comercial. 

§ 29 Nas cooperativas em que a subscri
ção do capital for diretamente proporcional 
ao movimento econômico de cada sócio, os 
estatutos deverão prever sua revisão periódiCa 
para ajustamento às condições vigentes. 

Art. 14. A integralização de quotas-partes 
poderá ser realizada com bens, mediante pré
via manifestação d~ ªs_sembléia geral quanto 
à operação e avaliação. 

Art. 15. Nos exercícios sociafs em que fo
rem apuradas sobras, a cooperativa poderá 
pagar juros, até o máximo de 12% (doze por 
cento) ao ano, que incidirão sobre a parcela 
integralizada das quotas-partes do capital, cor
rigida monetariamente, observado o disposto 
no art. 12. __ 

Art. 16.- A assembléia geral poderá fnsti
tuir capital rotativo para fins específicos, esta
belecendo o_ modo de form?-Ição, aplicação, 
correç_ão monetária parcial ou plena, juros e 
requisitos para retiradas nos prazos estabe.. 
Jecidos e nos casos de perda da qualidade 
de sócio. 

_ CAPI'rUJ..O VII .. _ 
DilReseiva Legal e dos El.)_ndos 

Art 17. A cooperativa é obrigada a cons· 
tituir: 

I.......:.:: reserva legal com o mínimo de 1 O% 
(dez por cento) das sobras do exercício e, 
quando- previsto nos estatutos, com um per
centual sobre o valor do movimento econô
mico do sócio, destin.3da a reparar perdas e 
prejuízos e atender ao d,e_senvolvímento de 
~as atividades;_ 
li- Fundo de Assistência Técnica, EducaM 

cional e Social ~ FAT'ES destinado_ .à_ assis
têncía aos sócios, empregados da coOperativa 
e seus dependentes, como: - -

a) o rrúnimo de 5% (cinco por cento) das 
sobras dó exei-clcio; - · ·--
,.PJ I'E!:sultado positivo dos negócios men

cionados nos artigos 55 e 56; 
c) dotação orçamentária fixada pela as

sembléia geral. 
§ 19 Os estatutos poderão criar outros 

fundos ou reservas, inclusive de equalização, 
prevendo_ a Sl,la formação,- finalidade,-·aplica
ção e liquidação. 

§ 2 9 __ Anualmente, a administração da 
cooperativa apresentará à assembléia geral o 
plano de aplicação dos recursos do Fundo 
de Assistência T~nica, Educacional e Social. 

CAPITULO VIII 
Dos Sócios 

. ~---18. t·livre o iiigresso em cóoperativa, 
atendidos os requisitos legais e estatutários. 

§ 19 As pessoas relativamente incapazes, 
as legalmente assistidas e as absolutamente 
incapazes poderão asso-dar-se a cooperativas 
por autorização judicial a seus representantes 
legais. 

§ 29 Na co_operativa-escola é livre o in
gresso de menores em relação aos quais não 
haja proibição de trabalho. 

§ 39 Os estatutos poderão permitir o in
gresso ou permanência na cooperativa de 
agente de comércio desde que não opere em 
todos os campos econômicos ou exerça todas 
as atividades da sociedade. 

_§ ___ 49 Nas cooper8tivas de eletrific'ação, irri-
gação e telecomunicações, poderá ingressar 
pessoa jurídica com sede ou sucursal na res
pectiva área de operações. 

§ 59 Poderão ser impostos requisitos es
tatutários ao ingreSso ou permanência de só
do em cooperativa, baseados em vínculo fun
cional ou atividade proftSSfonai. 

§ & O sócio que for_eleito diretor- de coo
perativa constituída exclusivamente de empre
gados ou funcion<§ctos de um_a ou mais entida
des ou E;ffipresas, gozará das garantias asse.. 
guradas aos dirigentes sindicais pelo art 543 
da Consoiidã.çãO das LeiS dO Trabalho (Decre
to-Lei n9 5.452, de -1°-de inaio de 1943). · 

§ 79 Caberá recu_rso para a assembléia 
geral da decisão do órgão de administração 
que indeferir pedido de admissão. 

Art. 19. A admissão do sócio se efetiva 
após a aprovação de seu Pedido- de ingresso 
pelo 6rgão de adminístração ou pela aSsem-

! 
bléia geral (art. 18, § 79) e se complementa 
pela supscrição das quotasMpartes do capital 
5<)cial e a sua assinatura no' livro ou filha de 
matrícula. 

Art. 20~-- Qualquer que seja o .tipo de coo
perativa, não existe vínculo empregaticlo entre 
ela e seu sócio. 

Parágrafo único. O sócio que, além da re
lação societária, estabelecer relação empre.,. 
gatícia com a cooperativa perde o direito de 
participar da votação das matérías referidas 
no art 28, I e IX e de ser votado para os cargos 
de administração e fiScalização, até que sejam 
aprovadas as contas do eXercício em que dei
xou o cargo, ressalvado o disposto no art. 26. 

Art. 21. Dã-se a perda da qualid"ade de 
sócio pela: 

[- desassociação voluntária, que será ne- · 
gada somente se a coo-perativa estiver em li-
quidação; -
li-exclusão; 
III- eliminação; 
IV-dissoluçã_o da cooperativa. 
§ 1 q A exdusão do sócio será efetivada 

pelo órgão de administração após a verifica
ção de um dos seguintes casos: 

1-morte da pessoa fisic;a; 
II- incapacidade civil não suprida; 
lll- extinção da pessoa jurídica; 
IV-perda de qualquer dos requisitos esta

tutários para ingresso ou permanência na coo
perativa. 

§ 2'i' No caso de morte do sócio, c·onstará 
do Uvro de Matricula o nome do inventi;lriante. 

§ 3~ Dar-se-á a eliminação da condição 
de ass_ociado no_ caso de infração JegaJ ou 
estatutária, que só poderá ser aplicada pelo 
órgão- cómpeteri(e depois de o sócio apre-

- sentar defesa. ou de se caracterizar sua reveli~ 
§ 49 Da eliminação caberá- reçursO,- com 

efeitç suspensivo, para a assembléia geral, 
dentro de 15 (quinze) dias a.contar do recebi-
mento da comunicação. _ . 

_ § __ so _A iriiPUQ:hação judlcial cia eliminação 
somente será po~síveJ depois de deddido o 
recurso previsto no parágrafo anterior. 

Art .. 22. _A suspensão dos direitos do sócio 
ocorrerá exclusivamente a ~eu -pedido. 

Art. 23. A responsabilidade do só.clo para 
com terceiros, por compromisso da socieda~ 
de, só poderá ser invocada depois de judicial
mente exigida a da cooperativa (art. 2~. item 
XI e art. 46). 

Parágrafo úniCo. No casO de perda dã 
qualidade de sócio essa responsabilidade per
durará até a aprovação das contas do respec~ 
tive exercido. 

Art 24. Sem-preju'íio aá·paffiapaÇãCffiOS
resultadOs operacionais do éxercfdo, o sQcio, 
quando da perda dessa qualidade, ou seus 
Sucessores, terão direito exc.Iusivarnente à res
titUição do valor das quotas--partes integrali~ 
zadas, com o valor corrigido, se assim dispu
serem os estatutos. 

,Párá9rafo únicg. Os eSiatUtôS sociais d~-~ 
verão fixar formas e PraZoS-de restituiç~o das 
quotas-partes no intuito de garantir a continui
dade do empreendimento cooperativo. 
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Art. 25. '.!:: proibido às cooPerativas: 
I- remunerar o agendamento de sócio;_ 
H- cobrar prêmio, ágio oLÍ jóia de novos 

sódos; - -
UI- estabelecer restrições de qualquer es

pécie ao livre exercício dos cUreitos sociais, 
ressalvado o disposto nesta lei. 

Arl 26. A associaÇão ou a participação 
dos empregados na gestão ou nos resultados 
da cooperativa poder ao ser estabelecidas esta
tutariamente. 

CAPÍTULO IX 
Da Assembléia Gero! 

Art. 27. A assembléia geral, convocada e 
instalada de acordo com-~sta lei e os estatutos, 
tem poderes para decidir os negóciOs relativos 
aos objetos sociais da cooperativa e suas deci
sões obrigam a todos os só_cios, ainda que 
discordantes ou ausentes. 

Parágrai:' úniéó~ A assembléia geral pode
rá tomar conhecimento e debater qualquer 
matéria, mas apenas a que constar espedfica
mente do edital de convocação deverá ser ob-
jeto de deliberação. ' 

Art. 28. Compete privativamente à as
sembléia geral: 

I-to.nlar anualmente as contas dos admi
nistradores, deliberar sobre o balanço geral, 
a demonstração da conta de sobras e perdas 
e se pronundar sobre o relatório, o parecer 
do conselho fiSCal e dos auditores indepen
dentes, se houver; 
n- deliberar a respeito da destinação das 

sobras apuradas ou da forma da <!abertura 
das perdas e prejuízos, obseJVado o dlsposto 
nos artigos_59 a 62; 

m-detenninar, na falta de prevfsão estatu
tãria, se o valor da correção monetária do c,api
tal social será incorporado, na proporção devi
da, à conta do capital integralizado dos s6dos, 
ou lançado em reserva apropriada; 

(V- eleger os membros dos órgãos de ad
ministração e fiScalização e fixar o valor da 
compensação pelas serviços prestados à cOo
perativa, vedada sua vinculação, por qualquer 
forma, à participação nas sobras do exercício; 
V- decidir sobre a integralizaçáo das quotas· 
partes mediante incorporação de bens previa
mente avaliados; 

VI- julgar recurso contra o ato que recu
sou o pedido de admissão e o que decretou 
a perda da qualidade de sócio por eliminação; 

vn-autorizar a oneração ou alienação de 
bens imóveis; 

VIII- deliberar sobre a reforma dos estatu
tos, fusão, incorporação, desmembramento, 
alteração do objeto social, moratórfa, opera
ções com não sócios, participação em socie
dades não cooperativas, dissolução voluntária 
e liquidação da cooperativa; 

IX-destituir membros dos órgãos de adM 
ministração e fiscalização e, se for afetada a 
regularidade da administração ou fiscalização 
da cooperativa, designar administradores ou 
conselheiros provisórios, até a posse dos no
vos. que se dará imediatamente após a procla
mação dos resultados da eleição realizada até 
40 (quarenta) dias contados da data da desti· 
tuição. 

• 

§ 19 Os docun"ientos relativos aos assun
tos a serem 'de1iberado~ Q~la assemblé_ia geral 
eStarão -á-Oisposição "4os sódos pelo menos 
10 (dez) dicis antes da assembléia geral. 

§_ .29 Qi,ialquer sódo poderá pedir, ~s suas 
expensas, cópias do;. Jocumentos referidos 
no parágrafo_ '!f'l!~rior. 

Art. 29. Anualmente, nos 3 (três) primei
ros meses- seguintes ao término do exercício 
social, a assembléia geral se reunirá para deli
berar sobre os assuntos relacionados nos nú
meros I a Ilf ou, havendo_ ele_içáo, _I a IV do 
artigo ante[jpr, Sefh prejuú;o de outros que 
constem do_ edital de _convocação. 

Art. 30. A conVOcação da assembléia ge
ral será feita: 
I-pelQ presidente, após deliberação do ór

gão de administração, por maiori.a simples, 
ressalvados os casos de convocação obriga· 
tória; 

n-pelo órgão de admfnsitração compe
tente, na forma dos estatutos; 

lll-por sóci~s. cujq l}(Jm~ro mínimo será 
~b.eleçiçfo pelos estatutos, quando o órgão_ 
de administração não atender, no prazo de 
15 (quinze) dias, pedido fundamentado de 
convocaçao, com indicação das matérias a 
serem tratadas; 

. N- pelo conselho fiscal, após deliberação 
da maioria simples de seus integrantes, sem
pre que surgirem__m_otivos graves e urgentes; 

V- por qualquer sócio, quando o presiden
te do órgão de administração retardar por 
maís de 30 (tririta) _dias a convocação prevista 
119 artigo anterior; _ 

VI- pelo órgão de administração da cen
tral, federação, ou confederação, da qual faça 
parte a cooperativa, desde que haja previsão 
dessa convocação nos estatutos da entidade 
de grau superior e tenha havido solicitação 
formal não atendida, dentro de 30 (trinta) dias, 
.pelo órgão de administração da filiada; 

Vil- pelo órgão local de representação do 
sistema- cooperativisúi nacional, na forma e _ 
nos. casos previstos nesta lei. 

Art. 3f. -Aãssembléia geral será convo
vada com antecedência míriíma de 1 O (dez) 
dias, exceto no caso de eleições (art. 41, item 
1), mediante editaJ afixado na sede e em outros 
locais previstos nqs estatutos publicados em 
jornal de circulação na área de atuação da 
cOoperativa. 

--Pará9"fãfo único. O edital, sob pena de 
anulabllidade da assembléia, conterá: 
I- designação do local, dia e hora da as· 

sembléia. 
Art. 34. Ná assembléia geral de coope

rativa central, federação ou_ confederação de 
cOõpéatiVas, salvo disposição diversas de 
seus estatutos, a representação será feita pelos 
presidentes das cooperativas filiadas ou seus 
substitutos, mediante credenciamento. 

Parágrafo único. O c_onjunto de pessoas 
f'tSicas~ sócias de_ cOoperativa: central ou fede~ 
ração de cooperativas, terá direito apenas a 
1 (um) voto. 

Art. .35. A ãsserJ-tpléi_a geral será dirigida 
por mesa formada pela administração da coo-

perativa ou composta por quem a convocou, 
salvo disposição-diversa dos estatutos. 

Art. 36. As deliberaçõeS da assE:mbléla 
geral, omissos os estatutos, serão tomadas, 
no mínimO, por maioria simples de voto dos 
sócios presentes, não se computando os nulos 
e em branco. 

Parágrafo único. Nos casos do art. 28, 
item VIII, as deliberações serão tomadas com 
a aprovação, no mínimo de 2/3 (dois terços) 
dos presentes. - - -

Art. 37. É proibido o voto: 
I-do sócio que tenha ingressado na coo

perativa após a publicação do edital de convo
cação da assembléia; 
II-dos admínsitradores. fiscais e em _pie

gados (art 20, paráQrafo único~ art. 26), felãti
vamente às matéria enumeradas no art 28, 
intens I, N, segunda parte, e IX; 

fli- do sócio que, a critério da assembléia 
geral, tenha interesse individual no resultado 
da dehberação. 

Art. 38. A ata será lavrada no livro próprio, 
assinada pelos membros da mesa, por urna 
comissão designada pela assembléia e, fa.cui~ 
tati.vamente, por qualquer dos _sócios presen
tes. 

Art. 39. A aprovação ·sem: resef..la do ba
lanço geral e contas dos órgãos de adfnin{s. 
tração exonera de responsabilidade os· admi
nistradores e fiscais, ressalvados os casos de 
erro, dolo, fraude, simulação ou infração da 
lei ou dos estatutos. 

Art · 40. Qualquer sódo pod'erá propor j~
dicialmente a anulação _de deliberação da as
sembléia geral, contrária à lei ou aos estatutos, 
ou vidada por erro, dolo, fraude ou simulação, 
desde que os faça em 2 (dois) anos da data 
da deliberação, sob pena de decair do direito. 

Art. 41. OsestaMosdefinirãooprocesso 
de eleições dos órgãos de administração e 
de fiscalização, obseJVados os seguintes requi
sitos: 
I- c_onvocação da assembléia gerai com 

o mínimo de 2_0 (vinte) dias de antecedência;_ 
U- _comissão eleitoral para dirigir e con

trolar o pleito; 

m- registro prévio e publicidade de candi
daturas; 
N- desvinculação de candidaturas para os 

órgãos de administração e fiscalização; 
V- distribuição de umas na sede e em lo

cais de fádl acesso aos sódos, salvo no caso 
de candidatura única; 

VI-proibição do exercido de voto por cor
respondência. 

CAPITULO X 
Dos Órgãos de Administraç/Jo 

Art. 42. A administração da cooperativa 
competirá a um ou mais órgãos definidos nos 
estatutos, re.speitado o seguinte: 
I- somente sócios, pessoas fi"sicas, pode

rão ser eleitos; 
II- prazo de gestão náo superior a 4 (qua

tro) anos; 
m-posse de seus membros em prazo não 

superior_a .30 (trinta) dias da data da eleição~ 
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§ 19 A ata da assembléia geral que eleger 
administradores conterá a quaUflcação de ca
da um, o pra:m da gestão e será _arquivada 
por extrato ou üjtegralmentena .Junta_ Carpe.~: 
cial. 

§ 29 São iil"elegíveis o sócio que estabe
lecer relação empregatic:ia com a cooperativa 
(arts. 20, § úniCo e art. 2Q), o agente de comér
cio_ e o adroi_nistra.dor_.de pessoa jurícllca que 
operem em um dos campos econôroi_cos ou 
exerçam uma .das atividades da sode_dacl.e, 
seus respectivos cônjuges, bem _como as pes
soa$ impedidas por lei, os condenados, por 
crime fa1imentar, de prevaricação, peita ou su
borno, concussão, peculato ou _contra a e<::Q:
nomia popular; a fé póbllca ou a propriedade. 

§ 39 O cônjuge, ascendentes, descenden
tes e colaterais até o -39 (ter<:eko) grau, _p_oT 
consangüinidade ou afinidade, não podem 
compor os órgãos da administração. 

§ 49 Além das demais sanções legais por 
violação de dispositivo constante dos dois paw 
rágrafos anteriores, responderá o i_nfrator com 
a deVolução dos valores recebiclos a titu19 __ c;te_ 
compensação por serviços prestados à coope
rativa, corrigidos monetariamente e _ac~~si
dos de juros moratórias. 

Art 43. No c~ de vaçancia de todos os 
cargos, o conselho fiscal assumirá a adrninisw 
tração da cooperativa até a posse dos novos 
administradores, que se dará imediatamente 
após a proclamação dos resultados da eleiçlio 
por ele convo~ada e realizada em 40 (qua~-0 
renta) dias contados da .datç. de vacância. 

Parágrafo único. Na falta de convocação 
da assembléia geral pe1o conselho fiSCal, o 
direito de convocação ·caberá a qualquer só· 
cio. 

Art. 44. Ao administrador é especia1men
te vedado: 
I-praticar a, to· de_ liberalidade à custa da 

cooperativa; 
U-sem autOI:izaçã_o _çlÇI ~embléia geral, 

tomar por empréstimo rêcursos ·ou bens da 
. soc::iedade, ou usar, em proveito próprlO Ou 
de terceiros, os seus bens, serviços ou crédi~o._ 
salvo em decorrência de atas _çooperativos 
praticados entre eje e a cooperativa; 

DI- receber de sóc_Ios ou de terceiros qual
quer beneficio, direta ou indiretamente, em 
função do exercido do cargo; 

IV-participar ou influir em deliberação sow 
bre assuntos em que tenha interesse pessoal, 
cumprindowlhe declarar os motivos de seu im
pedimento; 

V-operar de forma_ç:oncorrente em _qual
quer dos campos econômlcos da cooperativa 
ou exercer atividades por ela desempenhadas; 

VI- fornecer, sob qualquer pretexto, ainda 
que mediante tomada de preços ou concor
rência, bens ou serviços à sociedade, exceto 
aqueles referentes aos atos cooperativos pra~
cados entre ele e a cooperativa. 

Parágrafo Uni c o. A proibição a que se refe
re o item VI, salvo deliberação da assembléia 
geral, estende-se aos cô_njuges, ascendentes, _ 
descendentes_ e colaterais até _o 39 (terceiro) 
grau civil, por conSangüinldade ou afinidade, 
dos membros do órgão de administração. 

Art 45. A cooperativa, somente mediante 
d~ber<}ção da assembléia geral, promoverá 
ã aÇãOãe resPonsabilidade civil contra o admi
nistrador que tefl.ha causado prejuízOs ao seu 
patnmeruo. 

_§ 1 ~ __ Qualquer_ sócio poderá promover a 
ação se ela não for proposta no prazo de 3 
(três) meses da deliberas;ão da assembléia ge
ral. 

§ 29 Os resultados da ação proposta por 
sócip deferemwse ª coçperativa, mas esta de
verá indeniz~wlo, até o limite" daqueles resulta
dos, de: todas as despesas judiciais. 

At:t_. 46. O administrador não é pessoal
rp_ente _responsável pelas obrigações que con
trair em nome da cooperativã e em virtude. 
d~ ato regular de gestão, respondendo, porém, 
pelos preju'izos que causar quando proceder: 

1-com violação da lei ou dos estatutos; _ 
_Ij ~~entro c! e su_as atribuições ou poderes, 

com culPa ou dolo. - · _ · 
§ 19 O administrador não é responsáveJ 

peJos atas ilícitos de olitio.S açJmipistradores, 
salvo se com eles for coniveo.t~ QY se, deJes 
teriâ.O conhedrrient.õ, de_ixar de agfr Para impe-
dir sua prática. Exime-se da responsabilidade 
O administrador dissldente que faça consignar 
Suá ~divergência em ata de reunião do órgão 
de administração, ou, não sendo possível, dela 
dê ciêncía imi:::âiata e por escrito ao 6rgã'? 
de administração, ao cOnselho fiscal ou à as
sembléia geral. 

·- § 2~ A cooperativa responderá pelos atas 
a- que se refere o item Jf deste artigo se os 
houver ratificado ou deles logrado proveito. 

Art.--47. Os componentes dos órgãos de 
administração, bein corno -os liqüidantes, 
equiparam-se aos administradores das socie
dades anônimas para efeito de responsabi
~dade criminal. 

0\PÍrULQXI 
Do Conselho Fiscal 

Art. 48. A administração da cooperativa 
será fiscalizada por um Conselho Fiscal, cons
tituído de 3 (três) ou mais membros efetivos 
e igual número de suplentes, todos sócios, 
pessoas físicas, cujo mandato será, no máxi
mo, -de 3 (tt.'ês) anos. _ ,-_ 

Parágrafo- úniCO. HavendO .Impossibi1ida
de ou dificule!~àe na composi_ção dos órgãos 
de administração e fiscalização, a cooperativa 
de reduzido número de sócioS poderá deixar 
de eleger membros suplentes do Conselho 
Fiscal. 

Art. 49. O Conselho Fi_scal pod"erá, s_e 
houver possibilidade financeira, valer-se dos 
se_rvtços de auditoria e consultaria. 

Art. 50. __ Qs membros do Conse_lho Fiscal 
respondem pelos danos resultante~- de omis
são no cumprimento de seus deveres, de viola· 
ção Ça lei ou dos estatutos e dOs atas -pratica· 
dos com culpa ou -dÕio, aplicando-se-lhes o 
diSPosto no a·ft. 47. 

Art 51. Não_podemfazerpartedoConse
lho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados 
no art 42, § 29, o cônj_uge, ascendentes, des
cenàeo~s e colaterai.~ até o 3 9 -(ter:ceiro) grau, 
p6r consarigüinidade ou afmídade, dos admi· 
nistradores e membros do Conselho Fiscal. 

Parágrafo único. O s6do não P"de exerw 
cer cumt:::lié!~vamente cargos nos órgãos de 
administração e fiscalização. 

- CAP!rCLO XII 
Do Sistema Operacional das Cooperativas 

SEÇÃOI 
Do Ato CooperatiVo 

Art. 52. Ato cooperativo é aquele pratica
do entre a cooperativa e seu sócio ou entre 
cooperativas associadas, na realização de tra
balhos, serviços ou operações que constituam 
o objeto social. . 

§ J9 O ato cooperativo não é operaçãà_ 
de mercado n~ni. contrato de comp_ra e Ven!=fa 
de produto, me:rçadoria ou prestação de ser-
viços. - - -- -

§ 29 Equipara-se ao ato cooperativo: 
I-a atividade de gestão de seus sócios, 

administradores e fiscais; 
n-os negócios auxiliares, estritamente in

dispensáveis à consecução dos objetivos sow 
dais. 

SEÇÁOII _ 
Das Operações da Cooperativa 

Art. 53. ___ A_c.o.operativa que se dedícar a 
venda em comum poderá registar-se como 
armazém geral e, nessa qualidade, expedir co
nhecimentos de depósitos e w_arrantSpara os 
produtos conservados em armazéns próprios 
ou arrenda~o_s, sem prejUízo de emissão de 
outros títulos decorrentes de suas atividades. 

§ 1 ~ Para efeito deste artigo, os armazéns 
da cooperativa se equiparam aos armazens 
gerais, com as prerrogativas e obrigações des
tes, ficando os componentes da administração 
responsáveis, pessoal e solidariamente, pela 
boa guarda e conservas-ão dos produtos vin~ 
culados, respondendo dvil e criminalmente 
pelas declarações constantes dos títulos emiti
dos, como também por qualquer aç:ão 0!-1 
omiss_ãQ que acarrete o d_esvio, det~ril:)ra!iãP -
ou perda dos produtos. -

§ 2ii Observado o disposlto no parágrafo 
anterior, as cooperativas poderão operar uni
dade de armazenamento, embalagem e frigo
rificação, bem como armazéns gerais alfande~ 
gados, nos termos da legislação especial. 

Art. 54. Salvo disposição em contrá{io: 
dos estatutos, a entrega da produção do sócio 
à cooperativa signifiCa. a outorga dé plenos 
poderes para a sua livre disposição, inclusive 
para gravá~la e dá-la em garantia de operações 
de crédito. _ _ 

Parágrafo úriico. Apllcawse, no que couber, 
o disposto no caput deste artigo; à promessa 
de prestação de serviço.s a terceiros, contra-
tada pelas cooperativas. . 

Art 55, Respeitado o seu objetivo social, 
a cooperativa poderá adquirir produtos de pes
soas estranhas ao seu quadro so<::ial ou.a elas 
fame_cer bens e serviços, desde que não ultra
passem 50% (dnqüenta por cento) da quanti
dad~_ recePida de ~eus próprios sócios ou a 
eJes fornecida no exercício social_ anterior (art. 
62). 
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Parágrafo único. Não prevalecerá o limite 
fixado neste artigo quando a assembléia geral 
autorizar operações que: 
I- resultem de solicitação de 6rgãos go

vernamentais; 
H- Visem à uti1ização de instalações ocio

sas; 
m-objetivem o cumprimentO de contra

tos. 
Art. 56. A cOOperativa sorrleiite participa

rá de sociedades não co·opetativas se estas 
forem de responsabilidade limitada ao capital 
subscrito e quando a participação visar ao 
atendimento de objetivos acessórios ou com
plementares._ 

Art. 57. ·Nas licitações públicas de que 
participarem cooperativas, as exigências de 
capital social mínimo ·serão obrigatoriamente 
substituídas, quanto a elas, por verificação dos 
mesmos quantitativos em relação ao patrimó
nio liquido. 

SEÇÃO!U 
Das Despesas, Sobras, Perdas e Prejuízos 

Art. 58. As despesas da cooperativa serão 
cobertas pelos s6dos mediante rateio na pro
porção direta da fnilção d~ serviços. __ , 

Parágrafo único. A cooperativa pOderá, 
pai'a melhor atender à equanimidade de co
bertura das despesas da sociedade, estabe
lecer: · -

1-rateio, em partes iguais, das despesas 
gerais da sociedade entre todos os s6tios, 
quer tenham ou não, no exercício, usufruído 
dos serviços por ela prestados, conforme defi
nido nos estatutos; 

H- rateio, em razão diretamente propor
cional, entre os sódos que tenham usufruido 
dos serviços durante o exercido, das sobras 
líquidas ou dos prejuizos verificados no balan· 
ço, excluídas as despesas gerais já atendidas 
na forma do item anterior. __ _ 

usufruídos, e a forma de seu pagamento será 
estabelecida pela_assembléia geraL 

Art. 62. Os resultados positivos obtidos 
pela cooperativa_ nas operações de que trata 
o art. 55 estarão sUjeitos ao imposto de renda; 
os lucros ou dividendos, decorrentes das parti
cipações referidas no art. 56~ somente serão 
considerados na _determinação do resultado 
tributáVel da cooperativa quando não tributa
dos na origem. 

CAPITULO XIU 
Do Exerdcio Social de DemOnstrações Con

tábeis 

SEÇÃOI 
Do EXen;fdo Social 

Art. 63. O eJíercído social terá duração de 
um ano e a data do término será fixado no 
estatutos. 

-Parágrafo único. Na constituição da coo
perativa, nos casos de alteração estatutária e 
quando houver motivo justificado, o exerckio 
social poderá ter d~ação diversa. _ 

·SEÇÃOU 
Das Demonstrações Contábeis 

-M 64. Ao_ fim de cada exercício social, 
a administração prestará contas à assembléia 
geral, quando elaborará,_com base na escritu
ração da ~perativa, as seguintes demons
trações contál:Jels que deverão exprimir com 
dareza a gjtuação do património social e as 
mutações ocorridas no exercício: 
1- balanço patrimonial; 
II- demonstração das sobras, pei-das e 

prejuízos; · 
UI- demonstração das sobras, perdas e 

prejuízos acumulados; 
IV- demonstração das origens e aplka

~s de recursos; 
V- demonstraçZJo das mutações patrimo

niais; 
VI- notas explicativas. 

CAPITULO XlV 
Da Fus5o, mcorpomçllo e Desmembramento 

Art. 59. Do- resultado apurado no exercí
cio· serão deduzidas, na ordem indicada, as 
percentagens destinadas à reserva legal, ao 
fundo de assistência técnica, educacional e 
social, às dernals reservas e fundos, consti~ 
tuindo 0 restante as sobras. Art. 65. PeJa fusão, duas ou mais coope-

- rativas se unem para formar sociedade nova, 
M 6QL_ As parcelas relativas aos juros das que lhes sucederá em todos os díreitos e abri

quotas-partes e as sobras Irql!idas poderão ser gações. 
incorporadas, no todo ou·eru parte, a critério Art. _66 __ :fo\anite-siado· 

0 
ifiteresse pela fu-

da assembléia geral, ao capital dos sódos ou 
destinadas à formação do capital rotativo, ob~ são em assembléia geral de cada cooperativa, 
servado 0 disposto no art. 16. ·indicarão um ou mais representantes para in

tegrar comissão mista que providenciará: -
Parágrafo único. __ Somente quando previs

to nos estatutos e mediante decisão da assem
bléia geraJ, as parcelas referidas neste artigo 
poderão ser íncorporadas, no todo ou em par
te, à reserva legal ou a outras reservas ou ftm
dÕS:. 

Art. 61. As perdas e prejuízos verificados 
no decorrer do exercício serão cobertos suces
sivamente com recursos- da reserva legal ou 
de reservas próprias, quando existentes e, se 
insuficientes estes, contabilizados em conta 
especial para sua absorç.!o pelas sobras dos 
eJCerddos subseqüentes, ou mediante rateio 
entre os sócios na razão direta dos seiViços 

I-o levantamento patrimonial e balanço 
geral das cooperativas; 

D-o plano de distribuição das quotas-par
tes e de destinaç.ao das reservas e fundos; 

m -a __ ~.fWoração do proJeto dos estatutos 
da -nova -cooperativa. 

Parágrafo único. A comissão apresentará 
relatório contendo os elementos enumerados 
neste artigc;>. 

Art 67. O. reJatório da comissão mista se· 
rá submetido à aprovação da assembléia geral 
de cada cooperativa, depois do que, em as~ 
sernbléia geral conjunta, decidir-se-á sobre a 
constituição de nova sociedade, procedendo-

se à eleição dos administradores e <::onselhei
ros fiscais. 

Art. 68. Pela incorporação, O-a cooper"àfi~a 
absorve o patrimô.nio, recebe os sóCios, aS:su
me as obrigações e se Investe nos· dirfiítdS' 
de uma ou mais cooperativas. _ . .-~ _ . 

Parágrafo único. Aplica-se à incorporaÇãO 
o· _disposto no art. 66, excetuado o item JD. 

Art 69. O relatório da comissão mista ~
rá submetido à aprovação da assembléia geral 
de cada cooperativa, depois do que, em as
sembléia geral.conjunta, decidir-se-á sobre .a 
incorporação: - -

Parágrafo único. Aprovada a !!)corpora
ção; extingue-se a Cooperativa incorporãda 
(art. 100), competindo à incorpotadora pro
mover o arquiv~mento e a publicação dos ates 
de incorporaç.ao. · · 

Art. 70. A cooperativa poderá desmem
brar-se em tantas quantas forem necessárias 
para atender os interesses de seus sócios. po
dendo wna das novas cooperativas ser Consti
tuída como _cooperativa central ou federação 
de cooperativas, aplicando-se no que couber, 
o disposto neste capítulo. 

Art. 71. Nos casos de fusão e desmem
bramento, aplica-se o disposto nos arts._ & 
e 99 deste Lei. 

CAPITULO XV 
Da /o1orat6rié1 

Art. 72.. A moratória é preventiva ou st.iS
pensiva, conforme for pedida em jufzo "antes 
ou depois da declaração judicial de insoiVêri
c:ia. 

Art 73. A m()ratória suspensiva poderá" -
ser requerida ein qualquer fase da liquidação. 

Art. 74. A moratória poc:lerá ser requerida 
ao juiz e por este decretada, uma vez provados 
os seguintes requisitos: 
I-atividade da cooperativa há mais de 2 

(dois) anos; 
U -ativo superior a mais de 50.%-(dnqüen

ta por cento) do passivo quirográficc: 
m- cumprimento das obrigações perante 

o órgao representativo do ~istema; 
N- estatutos sociais regularmen~e regis_-

trados; ' -
V-último balanço e, caso passados três 

meses do seu levantamento, outro especial 
com demonstração da conta de s_obras e per
das, inventário dos bens, relação de dMdas 
ativas com a natureza e importâricia dos crêdi
tos,lista nominativa de todos os credores, com 
seus respectivos créc:Utos e domicílios. 

Parágrafo único. No deferimento do pedi
do de moratória o juiz deverá nortear-se pela 
importância sodal da cooperativa. 

Art. 75. A cooperativa, no seu pedido, ofe
recerá aos credores quirográficos, por saldO 
de seus crédítos, o pagamento mínimo de: 

1-35% (trinta e cinco por cento), se for 
à vista; 

H-50% -(ciilqUeniã Porcento);Se for apra
zo, o qual não poderá exceder de 2 (dois) 
quintos no primeiro ano. 

Art. 76. Deferido o pedido de moratória. 
o juiz: 
I-mandará expedir edit?f de que constem 

o resumo- do pedido e a íntegra da ded~o, 
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para publicação única no órgão oficial e em 
jornal de grande circu1ação; _ 

D- ordenará a susper.são de eXeC.uÇóes_
córitra a cooperativa; 

UI- decretará o vencimento _antecipado de 
todos os créditos; 

IV- faxará prazo máXimo de 20 (vín1iiJ dias 
para os credores se habilitarem aos crêditos; 

V- nomeará o comissário; 
VI- faxará prazo de 30 (trinta) dias para que 

a cooperativa junte ata_ da assembléia geral 
que ratificou o requerimento da moratória; 

Vil- marcará prazo para que a cooperativa 
tome efetiva a garantia ·provefltura _o(erecida 

Art. 77. O _comissário prestará compro· 
miss_o __ de bem e_ fielmente des_empenhar os 
deveres que a lei lhe impõe e entregar, no 
mesmo ato, a declaraçllo de seu cré_ditQ,_$e 
credor. 
• Art. 18. A cooperativa, durante o prOCes
so de moratória,. conservará a administração 
dos seus bens e continuará no exercício das 
suas atividadeS, sob__ fis.c~lizai;ão do c;omiss~-
rio. . - -- .. · .----" -- -- --"-

Art. 79. A moratória concedida ol;l!jga to
dos os cre_dore$, admitidos ou não ao passivo, 
residentes no país ou fora dele, ausentes Q\..1 
embargantes. 

§ 19 Se a cooperativa recusar o cwnpriu
mento da moratória a credor quirografário que 
não se habilitou, pode este a cloná-la, pela ação 
que couber ao seu titulo, para haver a impor
tância total da percentagem da moratória. 

§ 29 O credor quirografário, excluído, mas 
cujo crédito tenha sido reconhecido pela coo
perativa, pode exigir o pagamento da percen
tagem da moratória, depois de terem sidO Pa
gos todos os credores habilitados. . 

Art 80. A moratória não produz nevação, 
não desonera os ,coobrigados com a coope
rativa, nem seus avalistas ou fiadores_e os res
ponsáveis por via de regresso. 

Art. 81. O iOdeferimento ou rescisão da 
moratória implicará a dissolução da coope
rativa. 

Art. 82. No processo de moratória, os cré
ditos habilitados vencerão juros_ pactuados ou 
legais até seu depósito ou pagamento. 

Art 83~ A morat.óóa não resolve os con
tratos bilaterais, que continuam sujeitos ~ 
normas de direito comum. 

Art. 84. Enquanto a moratória não for, 
por sentença. julgada cumprida, a cooperativa 
não pode, sem prévia autorização do juiz,_ouvi
do o representante do Ministério Público e o 
comissário, alienar ou onerar sl:us bens imó
veis ou outros sujeitos a cláusulas da mora
tória, assim como não poderá, sem o consen
timento expresso de todos os credores admi
tidos e sujeitos aos efeitos dÇ] moratória, ven_
der ou transferir seus estabelecimentos produ
tivos. 

Parágrafo únicd: A infringênda do dispas· 
to neste artigo somente implicará a ineficácia 
do ato na hípótese de rescisão da moratória. 

Art. 85. O prazo· para cumprimento da 
moratória inicia-se na data do trânsito em jul
gado da sentença que a decreta, 

Art. 86. Pagos·os credores_e satisfeitas as 
de!JlaiS obrigações da cooperativa, o juiz, a 

requerimento .dei~. julgará por sentença cum-
prida a moratória. _ _-
_M, 81. _ Aplicam~se aps pedidos de mora~ 

tória cooperativa as disposlç.õ_es referentes à 
concor_d_a_ta preventiva ou suspensiva, naquilo 
que não colidirem com os dispositivos desta 
Lei. 

CAPITULO XVI 
Dà Dissolução, Liquidação e EXtinção 

SEÇÁOI 
Da f?issoluç~o 

ArL 88. Dis$0lve~se _a sociedade coope
rativa: 
I- por deltbei-iiç~o d;;1 -·a:;:se"mbléia gerai, 

salvo se os sócios, em número mínimo exigido 
nesta Lei, assegurem sua continuidade; 

·n- pela "aiterãçãO -de sua_ fOrm_ã jurídica; ' 
-m-pela reduç_ãõ do número mínimo de 

sócios abaixo do previsto nesta Lei se, até_ ~ 
asserriblé_ia_ geral subseqüente, realizada em 
praia inferior a 6 (seis) meses, não for ele. 
restabelecido; 

IV- pelo desatendimento reiterado das 
prescrições legais, na forma do _disposto nesta 
Lei; 

V- por decisão judid81 de insOlvência. 
Art. 89. A sociedade cooperativa dissol

vida conserva a personalidade jurídica, durari~ 
te o processo de liquidação; até a extinçâó-
(art. 96). · ·. 

Art 90. __ Podem requerer a dissolução ju
dicial da s_ociedade: 

l-qualquer sócio, na--hipótese do itenl n, 
do art. 88; 

n-o órgão de representação do sistema 
cooperativista, no caso_ do item IV, do art. 88; 

Til- o credor da cooperativa, no caso da 
insol~ncia dec;retada em processo judicial. 

SEÇÃOII 
Da Liqufdaçiio 

Art 91. A assembléia gefal que deliberar 
a dissolução da cooperativa nomeará o liqui
dante e conselho __ fiscal de 3 (três) membros, 
todos sócios, podendo substituí-los a qu"alquer 
tempo. _ ~ 

Art .92. Na diSsoluçãO judicial, caberá ~ 
juiz. nomear o, liquidante, que será sócio da 
cooperativa ou pessoa sugerida, em lista tripli~ · 
ce, pelo órgão estadual de representação. 

Art. 93. O liquidªnte terá todos os pode
res e responsabilidades de adminlstrador, 
competindo-lhe representar a cooperativa, ati
va ou passivamente, podendo praticar os atas 
ne_cessái-íos à realização do ativo e pagamento 
do passivo. 

ParágrafQ __ únJco. __ J5em expressa autoriza_
ç~-~~.assembléia geral, o liquidante não po
derá contrair empréstimos, gravar bens mó
veis, nem prosseguir na atividade social. 

Art. 94. São obrigações do liquidante: . 
1-arquivar, na Junta ComerêíaL a ata da 

asse_mbléia geral que deliberou a liquidação; 
n-arrecadar os bens, livros e documento.s 

da cooperativa, onde quer que estejam; 
J(J- convocar os credores e devedores e 

promover o levantamento dos créditos e débi
. tos da cooperativa; 

N- proceder nos 30 (trinta) dias s_eguintes 
ao de sua investidura e com a assistência, 
sempre que possível, dos achpinistradores, ao 
levantamento do inventário e balanço geral; 

V -realizar o ativo social e saldar o passivo; 
VI- exigir dos sócios a integralização das 

quotas-partes não realizadas, quando o ativo 
não bastar para a solução do passivo; 

VII- entregar o saldo da resenw. legal e do 
fundo de assistência têc.nica, educacionaJ e 
social ao seu.J,eneficiário, obsetvadã"s as; $e

guintes regras_: 
a) nas liquidações de cooperativa singular, 

os saldos se:rijo destinad_os a9 órgão_ estadual 
de repres_entação, para atividades educacio
nais; 

b) nas liquidações de cooperativa central, 
federação ou _confederação de cooperativas, 
seus respectivos valores se integrarão em 
idênticas contas das cooperativas associadas, 
na forma dos estatutos; 

VID- reembolsar os sócios do valor de suas 
quotas-partes integralizadas; 

IX-destinar o remanesc;ente ao órgão es
tadual de representação, para atividades edu
cacionais; 
X- convocar a assembléia geral a cada 6 

(seis) meses, ou sempre que necessário, para 
apresentar relatório e balanço do estado da 
liquidação e prestar contas dos atas praticados 
durante o periodo anterior; 

Xl-remeter ao Juiz, de 6 (seis) ·em 6 (seis} 
meses, o relatório e balanço do estado de liqui
dação; 

XII- submeter à assembléia geral, finda a 
liquidação, o relatório e as contas finais; 

XIII- remeter ao juiz, para homologação, 
o relatório e as contas _finais; 

XIV -arquivar na Junta Comercial a ata da 
assembléia geral que houver encerrado a liqui
dação e, sendo ela judicial, a sentença de ho
molação; e publicar a notícia do arquivamento. 

Art. 95. Respeitados os créditos preferen
ciais, o liquidante poderá pagar proporciomH
mente as dívidas vencidas e vincendas. 

SEÇÁOID 
Da EXtinção 

Art. 96. Extingue-se a cOoperativa: pela 
publicação do arquivamento da a@ de encer
ramento da liquidação, ou da sentença de ho
mologaç_ão da fusão ou da incorporação. 

Parágrãfo úriico; - Enquanto não for extinta 
a cooperativa, a assembléia geral poderá deli· 
berar a cessação do estado de liquidação me-
diante repos[ção ·da sodedade em sua vida 
normal. 

CAPÍfULO XVII 
Da Representação do Sisteml! Cooperativista 

Art 97. A representação do sistema coo-
perativista •nacional cabe à Organização das 
CooperativaS Brasileiras - OCB, sociedade 
cMl sem finalidade lucrativa, com sede na ca
pital federal, reestrutu_rada de acordO çom o 
disposto nesta le~ competindo-lhe predpua
mente: 
I- zelar peia obseivâiicl"á' desta-lei; 
n-promover a integração cooperativista; 
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m -exercer prerrogativas sindicais; 
IV-propor aos poderes conStitUídos projeM 

tos que contribuam para a promoção do coo
perativismo e solução de problemas econô
micos e sociais; 
V- desenvolver atividades detinadas à di

fusão e fortafedmento do cooperativismo; 
VI- coordenar e orientar o movimento 

cooperativista nacional 
\lli- representar e defender os interesses 

do sistema cooperativista junto aos poderes 
constituídos; 

Vl1I- impetrar mandado de segurança co
letivo, nos termos do disposto no art. 5Q, itens 
LXIX e LXX, alínea b, da Constituição Federal; 

IX-propor ações para coibir o uso inde
vido da palavra "cooperativa", por sociedade 
que não esteja sob o regime jurídico desta 
lei. 
X- efetuar o registro e manter atualizado 

o ·cadastro de todas as cooperativas; 
XI- manter serviços de assistência geral 

ao sistema cooperativista, dispondo para esse 
fim de setores consultivos e departamentos 
espedalizados, de acordo com os diversos ra
mos do cooperativismo;-

Xll- praticar os atos previstos no art. 89; 
xm- dirimir conflitos entre cooperativas 

quando solicitada por todas as partes; 
XIV- proporjudicialrçente a dissolução de 

cooperativa nos casos previstos- nesta Lei; 
XY- orientar os interessados na criação de 

cooperativas; 
XVI- editar livros e publicações sobre coo· 

perativisrno: -
XVU-manter relações __ de integração com 

as_ entidades congêneres do exterior e suas 
cooperativas; 

xvm- exercer outras atividades inerentes 
à sua condição de órgão de representação, 
promoçao _e defesa do sistema cooperativista. 

Parágrafo único. Respeítada a lei e as deci· 
sões da assembléia geral, a Organização __ das 
Cooperativas Brasüeiras poderá celebrar con
vênios com cooperativas centrais, federações 
ou confederações .de cooperativas, para a prá
tica de atos previstos neste artigo. 

Art. 98. A Organização das Cooperativas 
Brasileiras é constituída de entidades, uma pa
ra cada Estado e Distrito Federal, cdadas com 
as mesmas características da organização na· 
cional, cabendo-lhes, além das prerrogativas 
da presente lei, a representação do Sistema 
Cooperativista nas respectivas unidades fede
rativas, observadas as normas e recomenda
ções da organização nadonal. 

Art. 99. Os estatutos da Organização das 
Cooperativas Brasileiras e das Organizações 
de Cooperativas dos Estados e do Distrito fe
deral - dCE, para garantir a representação 
do movímento cooperativista, estabelecerão: 
I- estrutura de administração e fiscaliza

ção, criando os respctivos órgãos, forma de 
preenchimento dos cargos, duração dos man
datos, competência e deveres próprios e de 
seus membros; 
n- formalidades de convocação e quorum 

de instalação e deliberação das assembléias 
~~ais e pr~c_esso _eleítç)ral; _ 

m- representação atlva e passiva; 
-IV- modo de su'a forma; 
V- processo de oneraç.ão e alienação de 

bens imóveis. · 
_Art. 100. A assembléia g'efal da OCB sei'á 

constituída de todas as cooperativas, e a -das 
OCE, pelas cooperativas dos respectivos Esta
dos ou do DistritO FederaJ, com dir~lto a voto. 

Art. 1 O 1. _ No cumprimento de suas atri· 
b~ções, a OrganizaçãO das COoperativas Bra· 
sileiras e as Orgariiiãções de cooperativas dos 
Estados e do Distrto Federãl convocarão suas 
assembléias gerais para a eleição do Conselho 
Cufador;-cotn o mínimo de "3-{três} integran· 
tes, S6dos de cooperativas. 

§ 19 O- hianâato dos Cohselheiros não 
coincidirá com o dos diretores e não será per· 
mitida mais de_ uma reeleição. 

- § :29 Os coõsefheiros, afora o casO de im
probidade não poderão ser destituídos. 

Art. 102. A cooperativa remeterá obriga
toriamente às Organizações de Cooperativas 
dos Estados e do Distrito Federal, para fins 
de verificação do _cumprimento das normas 
legais pelo Conselho Curador:-
I-documentos relativos à constituição; 
H- documentos assembleares de reforma 

estatutária; 
lll-atas das assembléias gerais de Pre'Sta

çã_o de contas e de eleições; 
IV- balanço e demonstrações contábels 

do exercício; 
V-atas das assembléias gerais que autori

zaram operações com não sócios e partici
pação em so-ciedades não cooperativas. 

§ }9 No caso de verificaçáo de irregula
ridade, o Conselho Curador cientificará os ad
ministradores, dando-lhes o prazo de .60 (ses
senta) dias para saná-la. 

§ 29" Inexistindo saneamento no prazo do 
parágrafo anterior, competirá ao Conselho Cu
rador cientificar o Conselho Fiscal, fixando-lhe 
30 (trintardias para tomada de providência. 

§ 3"' Na ániissão do- Conselho Fiscal, a 
OrganizaçãO d~ Cooperativas convocará a as
sembléia gerê1] da cooperativa, nos termos do 
att 30, item VII. -

§ 49 Se. decorridos 90 (noventa) dias, per
sistirem as irregularidades, terá a Organização 
de Cooperativas legitimidade ativa para reque
rer a dissolução judicial da Cooperativa. 

§ s~ Antes da medida referida no pará
grafo anterior, será feita cOmunicação à coo
perativa interessada, que terá direito a recurso, 
com efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) 
dias, para o Conselho Curador da Organização 
das Cooperativas Brasileiras. 

A_rt. 1 03"- Fica_ mantida a contribuição 
cooperativista, recolhida anualmente, no nlês 
de abril, em favor da Or,Sanização das Coope
rativas Brasüeiras. 

§ 19 Ficam aS cooperativas excluídas da 
obdgação de pagamento de contribuição sin
dical a qualquer outra entidade. 

§ 29 A contribuição cooperativista consti· 
tui-Se de importância correspondente a 0,2% 
(dois décimos por cento) do valor integrali
zado, fundos e reservas corrigidos e existentes 
no finé!!l d_Q__~t;:rcicio social do ano anterior. 

§ 39 Do montante arrecadado, a Organi
zação das Cooperativas Brasileiras ficará com 
30% (trinta por ceirto), entregando os réstan
tes 70% (setenta por cento) às Organfzações 
de Co_operativas da unidade federativa onde 
a contribuição foi arrecadada, no prazo_de 30 
(trinta) dias. 

CAPITULO XVII 
__ pas D~posições Ge_!ais e Trlin~itóiias 
Art. 104. Fica mantido-o Fundo Nadonal 

de CqóperatiViSffio criadó pelo Decreto-Lei n~ 
59, de 21 de novembro- de 1986. 

Art. 105. -: Atendidas as deduções determi
nadas pela legiSlação __ específlca, às coopera
tivas ficará assegurada primeira pdorldade pa
ra o i"ecebimertt6 de seus créditos de pessoas 
jurídicas que efeti.tem descontos na folha de 
pagamento de seus empregados, sócios_ de 
cooperativas. , 

Art. 106. -Fica estabelecido o prazo de 12 
(doze) meses para que as cooperativas adap
tem os estatutos às disposições desta lei. 

Art. 107. _Esta lei entra em vigor na datã 
de sua publicação, revogadas as Leis n;& 5.764, 
de 16 de novembro de 1971 e 6.98"1, de 30 
de março de l 982 e demais disposições em 
contrário. 

Justificação 

PeJa pdmelra vez na história das Con'stitui
ções brasileiras, o cooperativismO, CoiT.io base 
e instrumento para a produção económica, 
foi reconhecido. 

O § 29 do arl 174 da Constituição Federal 
diz: "A lei apoiará e estimulará o cooperati
vismo e outras formas de associativismo". 

Iratã-se de urna conquista formaJ das mais 
importantes em tantos anos de luta e empe
nho daqueles que deram muito de si e de 
suas vidas pela afirmação do cooperativismo. 

Jt inadmJssfvel que, em um país como o 
Brasil, de extensão continental, produtor de 
75 milhões de toneladas de grãos. o sistema 
cooperativo não tenha sido usado amplamen
te como instrumento de uma polítiç_a para o 
setor rural. -t inaceitável que não tenha sido 
parte integrante de urna política económica 
global corno fator de aumento- da produção 
e de distribuição da riqueza. 

O cooperativismo, na sua eSSência, é a ga
rantia da sobrevivência dos pequenos. do 
prestígio e do estímulo à livre iniCiativa e da 
proteçâo dos mais fracos.- -

Estamos cumprindo o que determina _a 
Constituição, -e concomitantemente--= tratan
do Jte inst!tuçJonalizar definitivamente o siste
ma cooperativo em nosso Pals. 

Com -base, pois, no que (6i amplamente 
discutido e aprovado em semirtários do setor 
cooperativista no Rio Grande do Sul, coind
dindo com as conclusões emanadas do X 
Congresso Brasileiro de Coopefcltivismo, de 
março de •1988, é que apresentamos o pre
sente Projeto de Lei e o submetemos ao exa-_ 
me desta Casa. 

Sala das Sessões, 20 :de SeféTió-ro-de 1989 
-Senador Jos.é Fogaça. 
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LEGISlAÇÃO aTADA 

LEI N• 704 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 197) 

Define a Política Naclónaf de Cõi5jjef8-
tívismo, ihstiWi O -regliTie ]fiifdico das so
dedades cooperativas e dá outras provi
dências. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=--=~ = 
DECRETO' LEI N• 59~ 

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

Define a política nacional de coope
rativismo, cria o Conselho Nacional do 
Cooperativismo e dá outras provfdénc/as. 
.......................... __ ~ 
.............................. ,...,.......,., ....... -.--.. ............-_ .... _ 

LEI N• 6.981 
DE 30 DE MARÇO DE 1982 

Altera a redação do art 42. da Lei 
n? 5.764, de 16de dezembro de 1971. 

..................................... ~~-·-·--.......... 
(À Comissão de Assuntos Econô

micos (decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N\>290, DE 1989 

Altera o artigo J? da Lei nr> 7 320, 
de 11 de junho de_ 1985, que "dispõe 
sobre a antecipação de comemoração de 
feriados e dá outras providênciaS". 

O Congresso Naciona] decreta: 
Art. 1 ~ O art. 19 da Lei 7 320, de 11 de 

junho de 1985, passa a vigOrar com a seguinte 
redação: 

" Art. 1 ~ Serão comemorados por an· 
tedpação, nas segundas~feiras, os feria· 
dos que cairem nos demais dias da sema
na, com exceção dos que ocorrerem nos -
sábados e domingos e dos dias 11 d_e 
janeiro (Confratémiza_ç_ão Universal), 7 de 
setembro (Independência), 25 de dezem
bro (Natal), sext~-feira Santa, Corpus Ch
risti e 12 de outubro (Nossa Senhora Apa
recida- Padroeira do Brasil)." 

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. 765, de 11 de maio de 1989, 
incluiu no elenco das exceções previstas na 
Lei n9 7 320/85, o di21 de Corpus Christi, uma 
das datas mais importantes no calendário da 
Igreja, em que solenemente se comemora a 
instituição do Santíssimo Sacramento da Eu
caristia. 

Nossa proposição tem por objetivo incluir, 
nesse mesmo elenco de exc_eções, o dia 12 
de outubro, declarado pela Lei n9 6.802, de 
30 de junho de 1980, como feriado nacional, 
para culto público e oficial a Nossa Senhora 
Aparecida, Padroe[ra do Brasil. 

A devoção à Nossa Senhora ê, tradicional
mente, a maior devoção da Igreja Católica, 

depois daquela dedicada a Jesus, seu Divino 
F~ho, pois ela ê venerada e invocada, diaria
mente, no mundo intclrci, pélos mais diversos 
povos e raças da terra. 

Invocamos Maria, no momento da Anun
c;i'ªção do Anjo, como s_endo a muJher. cheia 
de _9raÇa, escolhida pOr D~us, para ser a Mãe 
de seu Filho. 

Veneramos Maria, quando deu a luz ao Filho 
de Deus feito homem, no humilde presêpfo 
de Belém. 
-- Recordamos Maria, a Mulher forte do Evan
gelho, diante da Cruz, onde assistiu, de pé-, 
a morte de seu Filho._ 

CeJebramos_ Maria, nó cenáculo, jutito aoS 
Apóstolos, quando nasceu _a Igreja Católica, 
pela força do Espírito' Santo . 
. Enfim, lembramos de Nossa Senhora corno 

Mae ae Deus, Mãe de CríSto, Mãe da Igreja, 
/'v"\ãe de cada um de nós e Estrela da Evange
lização. 

No Brasil, o maJor País católico do mundo, 
inúmeras São as homemlgens que se prestam · 
a-Nossa.Senhorã, sCib diferentes nomes e títU
los, tendo em vista·as variadas devoções regi o~ 
nais e locais. 

Nenhuma, todavia, é mais sincera e mais 
profunda do que aquela em que se recorda 
o memorável encontro de uma imagem de 
Nossa Senhora, por pobres pescadores, no 
rio Parãiba, a imagem de nossa Saht.a Padroei
ra, a Senhora Aparecida. 

A devoção a Nossa Senhora Aparecida, pelo 
seu significado e devido à sens1büidade religio

. sa do povo brasileiro, adquiriu caráter nacio
nal, qual um sentimento nativista, arraigado 
e recôndito no seio desta grande Nação. 

Por esse mo~vo e por ser de justiça, ê que 
apresentamos este Projeto de Lei, com o intui
to de, reservando um dia ftxo pai'a comemorar 
o dia de nossa padroeira, a exemplo de inúme
ros países do mundo em que Nossa Senhora 
tambêm ê venerada como patrona, possamos 
comerá~lo como festa maior, posslbilitando 
aos milhões de cristãos católicos brasileiros, 
devotos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, 
festajá-la no seu Prõprio dia, e não- de forma 
antecipada. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1989. 
- Senador José lgnácio Ferieira,_ (PSDB -
ES): 

~~ ~~ ~~ i..EG!Si.AÇÃO QT ADA 

LEJ N~ 7.320, 
DE 11 DE JUNHO DE 1985 

Dispõe sobre antecipação de come
moração de feriados e d~ outras provi
dências 

_Q Presid~nte da RepúbUcã, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sandono 
a seguinte lei: 

Art. }9 Serão ·comemorados por anteci
p.::iÇãO; naS Segi.!Jidas-feiras, os feriados <iue 
cairem nos demais dias da semana, com exce
ção dos que ·acorrerem rios sábados e domin
gos e dos dias }9 de janeiro (Confratemizaçãô 
Univeisal), 7 cfe setembro (Iildependência), 25 
de dezembro (Natãl}e Sexta-Feira Santa. . 

Parágrãfo ili1i!=O· Existindo ma!s de Um fe
riado na meS~ã semana, serão eles co111emo
rados a partir da seQundãAeira subsecjciente. 
. ............... ~-.. ,---····-,...._.,..... . ....,_...~· 

(À Comissão de Constituição, JUstiÇa 
e Q_dadani~. CQrjijj~têh~a ~f!fmÚJativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• :191, DE 1989 

Assegura preferência, nas aquisições 
de Pens-ou serviços-pe!o_poderPúblico, 
às empresas brasl1eifas di: CapitiJ/ nacio
nal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 O parágrafo 29 do artigo 3~ do De· 

creta-lei no 2.300, de21 de novembro de 1986, 
passa a vigorar com a seguinte-iedação: 

"Art. 3• ,,._:._..,,..;. 

§ 29 ObServadas condições satisfatórias 
de especificação de desempenho e de quali
dade, do prazo de entrega e de garantia, será 
assegurada preferência- aos bens e serviços 
produzidos por empresa brasileira de capital 
nacional. 

Arl 2? para os fins desta lei, consldera-se 
empresa brasileira de capital nacional aquela 
cujo controle efetivo esteja, em caráter perma
nente, sob a titularidade, direta ou indireta, 
de pessoas fiSicas domiciliadas e residentes 
no País ou de entidades de direito públlco 
interno. _ _ 

Parágrafo único. O co_ntrole e_fetivo será 
apurado em função da titularidade da maioria 
do capital votante e o exercido, de fato e de 
direito, do poder decisório para gerir as ativi-
dades. · 

Arl 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. · 

Art. 4? São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Constituição promulgada em 1988 aSse-_ 
gurou às empresas brasileiras de capital nado· 
nal preferência para a venda de bens e seMÇbs 
às entidades da administração públtca em ge
ral. 

O preceito, entretanto, não é auto-aplicável, 
sendo neceSsáriO introduzir as modificações 
cabíveis no ordenamento jurídico. 

O Decreto-Lei n9 2300, ao regulamentar 
o estatuto das_ licitações e c;ontnltQ$ _ad.minis
trativos, ·estabelece, como principio geral, a 
ser observado em to.dos .Qs at.O'S convocat6rios 
e nas cláusulas contratuais decorrentes, a obri· 
gatoriedade da estrita observância à isonomia 
de tratamento (art 39). Exceção [oi aberta, en~ 
tretanto, para os bens e_ serviços produztdos 
no País, aos quais pode e deve ser assegurada 
preferência na aquisição_: 

"Art. 3• ............... , ............. _.,. .. ;,:,_ ___ .. 
........................................................ ___ ,. __ 

§_ 2? Observ~cja:.s~_ ç:ondições satisfa-. 
tórias de especificação de desempenho 
e de qualidade, do prazo de entrega e 
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d~ garantia, será assegurada preferência 
aos bens e serviços produzidos no País." 
(Decreto-Lei 2.300/86). 

·.'. Impõe-se, destarte, adaptar o preceito ao 
vigente texto constitucional, notadamente ao 
tratamento preferencial que o § 2'í' do art. 171 
da Carta Magna determina seja assegurado 
às empresas brasileiras de capital nacional. 

"'Art. 171. ·······················-·-··--··········--···· .... -._ ..... , _______ .......... 
§ 29 Na aquisição de bens e serviços, 

o Poder Públfco dará tratamento prefe
. rencial, nos termos da lei, à empresa bra
sileira de capital nacional." 

A presente iniciativa tem, pOiS,-o propósito 
de-adequar a legislação infra-cànstitucional 
aos prinCípios gerais cOnsagrados para a or
dem econôrhii:a ê assegurar às empresas bra
sileiras a· devida prforidade no trato com o 
Poder Púb~co. '> _ _ _ -

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1989. 
-Senador Itamar Frãncá - - - -

LECi!SLAÇÃO CitADA 

DECRETO-LEI N• 2.300 
DE.2 1 DE NOVEMBRO DE 1 91Í6 

Dispóe sobre JjdtaçõeS a contratos de 
Administraçl!o Federai e dá outras provi-
:dênc/as. - · 

·--·······-···-··---"~-~-

Aproveito a oportunidade para renovar a V. REQCIERIMENTO N~ 495, DE 1989 
EX' meus protestos de consideração e elevadq Tendo sido convidado a participar da Dele-
apreço . .,--Senador Femando- Henrique Car- r1aÇão do Brasil à XLN Sess!o da Assembléia 
doso, Uder do PSDB. " Geral das Nações Unidas, solicito me seja con-

Brasilia, 19 de setembro de 1989 ___ .cedida autorização para desempenhar essa 
S_enhor Presidente, _ _ _ _ missãO, nos termos dos arts. 55, III, da Cohsti-
Con1unico a V.~ a indiçação do Senador tuição e 40, § lç, a do Regimento fntem'!. 

Marcos Mendonça para membro suplente na Esclareço que deverei estar ausente do País 
Comissão de Educação, em substituição ao durante cerca de 30 dias. _ 

-Senador Mário Covas. Safa das Sessões, 20 de setembro de 1989. 
-Senador Mauro Benevides. Aproveito a oportunidade para renovar a V. 

Ex' meus protestos de consideração e elevado O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)_- Os 
apreço. ----=- Senador Feman'do Henrique Car- requerimentos lidos serão votados após a Or-
doso. Líder do PSDB. dem do Dia, nos termos regiméntals. 

----Brasília, f g de Seterr)bro de 1989 Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

Senhor Presidente, É 
Con1Unitó a v. EX' a indicação do Sena4or lido e aprovado o seguinte 

Marcos Mendonça para membro titular na Co
missão de Serviços de Infra-estrutura, em 
substituição ao Senador Mário Covas. 

-_o_~_Aproveito·a oportunidade para renovar-a v. 
Ex" meUs protestos de consideração e elevado 
apreço.---Senador Fernando Henrique Cl:lr
doso, Uder do PSDB. 

- ·" O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser 
lidos pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQCIERIMEI'ITO N• 496, DE 1989 

Nos ienno~ <;lo art. 281 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distrtbuiç~'? 9e avulsos para o Projeto de Le 

-do DF n~ 45, de 1989, de iniciativa do Gove·r
nador do Distrito Federal, que autoriza o Poder 
ExecutiVo a abrir créditos adicionais até 6Ilmi
te de NCz$ 158.843.000,0o" (cento e Cinqüerlia 
e oito milhões, oitocentos e quarenta e três 
mil cruzados novos), e dá outras providências, 
a _fllll de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Art. 31',,,,,,,,,,,,,, _______ ._ .. -~w..-,,,---

IU'QQERIMENTO N• 492, DE 1989 

Sala das Sessões, 20 de .setembro de 1989. 
~.Ant9nió Luiz Maya. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, o projeto a que se 
refere figurará na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

-··--·····.,.... ··-ot....-....~-..._ 
- § 29 Observadas condições satisfatórias 

de especificação de desempenho e de quali~ 
dade, de prazo de entrega e de garantia, será 
assegurada prefêrencia aos· bens e serviços 
produzidos no País. 
-·,-;·-······----·---~~ 

(À Comissão de COhstítuiçáo,-JuStiça, 
e Cidadi!lnia, competênda terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os 
projetes que vêm de ser lidos serão publicados 
e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que vão _ser 
6das pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, 19 de setembro de 1989 

Senhor Preside:nt-e,--------- ---
COniunico a V. Ex!' a indk:.3Ção do Seriador 

Marcos Mendonça como membro titular na 
COmissão de Assuntos Sociais, em substitui
ção ao Senador Mário COvas. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
~meus protestos de consideração e elevado 
apreço. - Senador Fernando Henrique Car
doso, L1der do PSDB. 

Brasília, 19 de Setembro de 1989 

Senhor~Presidente, 
Comunico a V. Ex' a indicação do Senador 

Marcos Mendonça como membro suplente na 
Comissão de Assuntos Econômlcos, em subs

... tituiçào ao Senador Mário CoVas. 

Requeremos urgência, nos termos-do art 
336, alínea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei do Senado n~ 45, çle l989. 

Sa1a das Sessões, 20 de_s_etembro de 1989. 
- Leite Chaves, ,PMDB - Marcondes Oade
JhiJ, PFL - Jarbas Passarinho, PDS. 

REQCIERIMENTO N• 493, DE 1989 

Requeremos urgência, nos ~ermos do art. 
336, alínea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei do DF, nç 54, de_ .1989, que 
reestrutura a categoria funcional de Assistente 
Jurídico do Plano de Classificação de Cargos 

- dei- ·que trata a Lei n~ 5.920, de 1973, fixa a 
sua retribuição e dá outras providências. 

Sala das Sessões. 20-de setembro de 1989. 
-Senador Leite Chaves,_ (PMDB) -Marcon
des .. Ciadeiha,. WI'L) -~ J;uba.s P.asswinho, 

- (PDS) -'Mário Maia. (PDT) - OJdos Patro
cfnio, (PDC) 

REQCIERIMENTO 1'1• 494, DE 1989 

Nos_terrnos do art. 55, JD, da Constituição 
e para os fms do disposto rio art. 13, §§ 1~ 
e 2~ do Regimento Interno, requeiro licença 
para me afastar dos trabalhos da Casa, a partir 
de 18 de setembro pelo prazo de 30 dias, 
a fim de partidp<:Jr cOmo observador parla
mentar da XLíV Assembléia das Nações Uni
das. 

Sala das Sessões, 20 de setembro ae 1989. 
~-Senador Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Presidência recebeu a Mensagem n9 199, de 
1989 (n~ 542/89, na origem), de 19 do corren~ 
te, pela qual o S~nhor Presidente da República, 
nos termos do inciso Vll do art. 52 da Consti~ 
tuição, solicita autorização para que a Prefei~ 
tura_ Municipal de Teotónio Vilela, Estado de 
Alagoas, possa contratar _operação de crédito 
no valor reajUStável de NCz$ 1.500.000,00 
(hum milhão e quinhentos mil cruzadOs no
vos), para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos_ g:CQ_nômicos. 

o SR. PRESI.tiEKfiúiram Sarã"iva) -A 
_presidência recebeu, do Deputa.do---Qer-akiey 
Qunpos, anteprojeto de fei que "veda constru
ções em BrasOia, nos locais e nas condições 
que ~menciona". 

Nos tennos do parágrafo único do art 29 
da Resolução nq_157, de 1988, a matêríâ será 
despa-chada à Comissão do Distrito Federal. 

É O seguinte o anteprojeto de lei enca
minhado: 

Al'ITEPROJETO DE LEI 

Veda construções em Brasília, nos lo
cais e nas condições que menciona, 

-"Art. 1° t veaaao erigir construções, ainda 
que de caráter provisório, nas Praças dos Três 
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Poderes e do Buriti e na Esplanada dos Minis
térios, em Brasília, Distrito Federal, em desa
cordo com as normas que regu1amentam a 
matéria. 

Parágrafo único. Erri caráter'exPeiim"ental, 
mediante expressa autorização-do Poder Exe
cutivo do Distrito_Federal, ouvido. o Conselho 
de Arqultetura, Urbanismo e Melo Ambiente 
- Cauma, poderá ser erigida construção, em 
caráter provisório, nos locais referidos neste 
artigo, com vistas a espetáculos públic_os, com 
apresentação única vinculados a comemora
ção de datas cívicas. 

Art. 29 Esta lei entra em vfgor na data ·de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam..:se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Não é admissível se continue a submeter 
a capital da República a toda classe de insen
satez, ofendendo todo o plano de arquitetura 
e urbanismo, desfigurando, por inteiro, o pla
nejamento arquitetônico, orientador da cons
trução de Brasília, de valor internacionalmente 
re·conhecido, tendo-lhe, por issO mesmo; pro
pordonado a clasSificaçãO de patriniônio Cul-
tural da humanidade. · 

PrOva recente do desvirtuamento da arquite
tura de Brasília, foi a construção, em pleno 
gramado da Esplanada dos Ministérios, de 
quadras de tênis, destinadas a torneios come
morativos do centenád_o da Proclamação da 
República, quando, no Plano Piloto, inúmeras 
áreas adequadas à realiz-ação-de eventos dessa 
natureza permanecem ociosas, ·como-ocorre, 
por exemplo, ·com o parque da ddade. 

Assim, em respeito à capital da República 
e ao que ela representa para os brasilienses, 
para os brasileiros e: para a humanidade, há 
que se impedir a repetição de iniciativas desse 
jaez. Quando muito, poder-se-á permitir a 
apresentação de espetáculos públicos isola
dos, voltados à comemorâção de data$ cívi-
cas. _ _ ___ _ 

Essas as razões que nos levam a solicitar 
o indispensável_ apoio dos nobres pares, ne
cessário à aprovação do presente projeto de 
lei. 

Sala das Sessões, de de 1989 
- Deputado Geraldo Campos. 

O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

ProjetQ_de Lei da Câmara n9 58, de 
1986 (n• 1.597/83, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao art. 29 do Decre
to-Lei n" 1.861, de 25 de fevereiro de 
1981, que alterou a legislação referente 
às conbibuições compulsórias recolhidas 
pelo lapas à conta de diversas entidades. 

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? 58, de 1986. (Pau
sa) 

Não havendo-objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
-~Câmara d<?S Deputados .. 

O SR. PRESJDENTE(Iram Saraiva) - Es
gotada a Ordem do Dia. 

Passa-se agora, à votação do Requerimento 
n~ 494/89, lido no Expediente, de autoria do 
Senador Roberto Campos, através do qual S, 
Ext soHclta _licença para s~ afas~r dos traba
lhos da Casa no período -de 18 do· corrente 
a 17 de outubro, a fim de participar, como 
Observador Parlamentar; da 44~ Sessão da As
_sembléia QeraJ das, Nações Unidas. 

O requerimento depende de parecer oral 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Solicito ao nobre Senador Nabor Júnior o 
parecer.-

O SR. l'IABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Para emitir parecer. Sem revisão do oradof.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, encaminhou 
o Senador Roberto Campos requerimento à 
Mesa-SoHcitando aUtõrização para se ausentar 
do território na dona!, a fim de participar, como 
deJegado do Bras1l, da 44~ Assembléia Geral 
das Nações Unidas, no período de 18 de se
tembro a 17 de outubro do corrente ano, 
e anexa xerocópia do decreto do Senhor Presi
dente da República que o designou,juntamen
te coin o Senador Mauro Benevides, para, na 
qualidade de Observadores Parlamentares, in
tegi-ãreri-1- ã DE:legação Brasileira na Assem
bléia Geral das Nações Unidas. 

O parecer da Comissão é _favorável tanto 
ao riicjúerimento do Senador Mauro Benevi
des quanto ao requerimento do Senador Ro-
berto Campos. · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
parecer é favorável. 
-- Em votação: o requerimento._ 
·-·:_Qs Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em vOtação o Requerimento n? 495/89 de au
toria do Senador Ma~uo BenevideS:, através qo . 
1Ual S. Ex' solicita a autorização do Senado 
para integrar, como Observador Parlamentar, 
a Delegação do Brasil à 44! Sessão da Assem
bléia Geral das Nações Unidas. 

O requerimento depende de parecer ora! 
da Comissão de Relações Exteriores epefesa 
Nacional. 

SÕ1icito ao nobre Senador Nabor Júnior o 
parecer. 

O SR. l'IABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) 

-=-Sr. Presidente, Srs. Senadores, manifesto
me favorável à concessão da licença ao Sena
dor Mauro Benevides para integrar a Delega

- ção brasileira à 44• Sessão da Assembléia Ge-
- ra1 das Nações Unidas. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
parecer é faVarávet 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. SenadQres que o aprovam que~m 

permanecer sentados. (Pa.usal 
Aprovado. 
Fica concedida a licença sol!dtáda .. 

o Sr~ Feinaitdo HerÜi-que éãrd~o··.:_ 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra a V. Ex' · , 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revi
São dô oradOr.) - Sr. Presiderite raç-o -uma 
indagação à Mesa, agora, após a votação desta 

-- matéria, Com a cjual estou_ de a-cordo:-_ . 
Gostaria de saber qliais os critérios pelos 

- quãfs sãO designadas as rePfeseritaç6eS pãiia
mentares, porque os Uderes, pelo meno~ eu. 
não temos sido ouyidos, -o Se_Í'lador Rónan 
Tito também não. Creio_ que só o Senador 
Jarbas Passarinho é que sabe. (Risos). COrria 
não fomos ouvidos e, como. se diz, nem "chei
rados", e a todo instante vejo indicações que 
não sei de onde vêm,- às vezes repetidas, não 
há proporcionalidade, as Bancadas aqui não 
estão representadas. 

Deste modo, _Sr. Presidente, indago à Mesa 
quais os critérios para designação desses nos
sos Representantes, dado que a democracia 
está instalada. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nobre Senador Fernando Henrique CardOso, 
a Mesa responde a V. Ex': desconheço tam
bém. (Risos). O ·1 ç VIce-Presidente da Casa 
consultará o Titular e comunicará, logo ap6St 
a V. Ex" 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR· 
DOSO -Agradeço. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Vai-sé passar, agora, à apreciação do Requeri
mento n9 493, de 1989, de urgência, lido no 
Expedierite, para o Projeto_ de Lei do DF n" 
54, de 1989. · ·- · · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. SenadOi'es que o aprovam queiram 

permaõecerose"ntados. (Pausa) 
Aprovado. _ 
Passa.:.se à apreciação-áa matenã; 

Discussão, em-tumc:; único, do PrOjeto 
de Lei do DF n9 54, de 198_9, de iniciativa 
do Sr. Governador do" "Distrito Federal, 
que reestrutura a categoria fuilciõriãf de 
-Assistente Jurídico do Plano de Oassifi
cação de CargOs de que trata a Lei n1 
5.920, de l973, foca _Sua retribuição, _e dâ 
outras providências: - -- -- -

Dependerido de parecer da ComiSsão 
do Distrito FederaL - -

Durante o prazo regimental foram apreS;en
tadas ao projeto, perante a Comissão, -duas 
emendas. O Sr. 19 Secretário fará a-leitura 
das emendas. 

São lidas as seguintes 
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EMENDA N• 1-PLEN 

Acrescente-se ao Projeto de Lei do DF n~ 
54, de 1989, o segUinte artigo 7~. renume
raildo-se os demais: 

"Art. 7~ Aplicam-se ao proventos e 
pensões_que têm por base de cálculo os 
vencimentos da categoria funcional de 
Assistente Jurídtco as disposições desta 
lei." 

Justificação 

A presente emenda objetiva corrigir omis
são no projeto de lei em foco, quanto à situa· 
çáo dos servidores já aposentados ou às fami
lias daqueles já falecidas·, por se tratar de me
dida impositiva, legal e comum em todos _os 
projetas de lei do executivo federal e do pr6· 
prio Governo do Distrito FederaL _____ _ 

EsperamOs seja aprova-da a ·referida emen
do. 

Sala da Comissão, 20 de sfitembro de 1989. 
- SenadorLeite Chaves 

EMENDA N• 2-PLEN 

Inclua-se como artigo ao do Projeto de Lei 
do DF -n9 54, de 1989,--renumerandô~se os 
demais, com a seguinte redação: 

"Arl 8? A reestruturação e os bene
ffcios _de que trata esta lei são extensivos 
aos atuats advogados das empresas pú
blicas, sociedades de economia mista e 
fundações, do Distrito Federal." 

Justificação 
C:Orri.o- ê- sabido, a organização administra

tiva do Distrito Federafé sistêmica, consoante 
artigos 13 e 35 da Lei ft<:>-4.545, de 10 de 
dezembro de 1964. I:: o chamado Complexo 
Administrativo do Distrito Federal, que tam
bém abrange o sistema jurídico. Conseqüen
temente não deve existir qualquer distinção 
de regime jurídico entre profissionats da advo
cada que prestam serviço, direta ou indireta
mente, para o Distrito Federal. 

É a justificação para a presente err-enda 
que esperamos seja acolhida. · 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1989. 
- .penadorMaur.fclo Corrêa. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva)- So
licito do nobre Senador Ronan Tito o parecer 
da Comissão do Distrito Federal sobre o pro
jeto e as emendas. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Paro 
emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, há pouco menos 
de 20 dias, apreciávamos matéria de reajusta
mentos salariais de diversas categorias e, 
àquela época, existia uma emenda que deveria 
dar isonomia aos assistentes jurídicos com 
os procuradores da República No entanto, à 
época, entendemos que isto não era justo, 
porque depois. por isonomia, poderia um as
sistente jwídic_o do Munlclpio de albertina, no 
Estado de Minas Gerais, pedir, também por 
fsoriomia, salário de procurador da República. 

A época, também entrei em cantata com 
:o Sr. Governador, pois que os asslstentes juri-

dicos queixavam-se de que o Goverriador não de violação constitucional, porque as emen-
lhes tinha dado maior atenção, S. ~ s_e .com~ das que estamos impedidos de apresentar são 
prometeu a mandar um projeto de lei, justa- . aquelas que autorizam o aumento de despe-
mente criando cemuneração para a categoria, sas. , _ - - . -
que seria ele acol:do_com os_assistentes. No caso, em se tratando_ de empresas de 

Hoje recebi a honrosa visita dos assistentes, economia mista, de fundações, evidentemen-
dizendo que o Governador cumprira o _com- te. que esses recursos são conveniados com 
promisso e re_met~a a· projeto. - o Governo do Distrito Federal. Portanto, não 

Desta forma, Sr. Presidente, somos pela há nenhuma eiva de inconstitucionalidade. 
aprovação do projeto, pelo acatamento da Se demos aqui, Sr. Presidente, Srs. Senado-
emenda que leva a assinatura do_Senador Lei- res, essas mesmas vantagens para os procura-
te Chaves, porque comPleta sem modificar dores do_ Governo do Distrito Federal, se_ de-
-o orçamento. mos_essas mesmas vã:ntagens para os procu-

Não podemos, porém dizer o mesmo-quan- radores_do_D_epartamento de Trânsito, as mes-
to à emenda subscrita pelo Senador Mauricio mas vantagens para os procuradores do De-
COrrêa, posto que a reestrutUração e os bene- partamento de Estradas de Rodagem, por que 
ficios de que_ tr~ e!!ta_l~i sã_o _exter;tSiv.os aos _ . negar esse mesmo direito aos outros advoga-
atuais adyogados de empresas públicas de dos da Administração Pública do Governo do 
sociedade de economia mista. Distrito F:._ederal? Tratéi-se; evidentemente, de 

Ora, o Congresso não pode faZer leis para uma iniqüidade. 
_determinar os salários de advogados de em- Inclusive ãcilbo de falar _com o nobre Chefe 
presas,mesmoe~taisoudeecc;tnomiamista. da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, 
E função da diretoriá da empresa determinar e S. EX' está, fala!lçio por ~l_e _mesmo, favorável 
os saláriOS. ao acolhimerlto dessa emenda. O que aconte-

Assim sendo, Sr. Presidente, somos favorá- ceu ~enas é que S. ~ não teve tempo de 
veis à aprovação do _projeto_ _oriundo do Gover~ conversar, de dialogar, 'Cpm o Governador do 

_ ... ri<f do Distrito Federal1 acatando a emenda Distrito Federal 
- -do Senador Leite Chaves," que aperfeiçoa sem Por outro lado, deixo bem claro aos Srs. 
· -modificar o projeto, 'e sOmos pela nijélçã:o da Senadores que a Constituição é bem eiPiidta 

_emenda subscrita pelo Senador Maurício Cor- ao deterrrilnar qUe 6 Governo só não tem con-
rêa. dições de vetar expressões; artigos, alínea5: e 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) - O 
parec.er_condui favoravelmente ao projeto e 
à emenda do Senador Leite Chaves, e con
trário à emenda do Seilador Maurício Corfêa. 

Cóinpletada a instmçáO da matéria, pas
sa-se à sUa apreciação. 

__ Em discussão o projeto e as emendas. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Mau-

rício Corrêa. · 

OSR. MAURÍCIO CORRêA (PDT -DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, muito bem lem
brou o Líder do PMDB a respeito do compro
misso que havfamos endossado, de confiança 
na palavra do Governo de que cumpriria a 
remessa, poSteriorrriente, de -uma mensagem 
para atender às justas retvindicaçóes de uma 
categ_oria que havia sido esquecida, que é a 
dos nobres colegas advogados, defensores 
públicos, que levam o_ nome de assistentes 
juridlcos do Distrito Federal. 

Naquela ocasião a preocupação nossa 
maior residia no fato de que a emenda, então 
em discussão, estava de tal modo _redigida 

- que o GoVernador não teria condições para 
exercitar o direito de veto se não comprome
tesse a fntegra do projeto. 

Hoje apresentamos emenda que procura 
exatamente estender esses beneficias a outras 
categorias de advogados que prestam relevan
tes serviços na Administração Públtca do Dis
trito Federal. São advogados da SHIS, são ad
vogados de outras empresas e companhias 
e economia mista da Administração do Gover
no do Distrito Federal. 

Solicitaria a atenÇão dos Srs. SenadOres pa
ra explicar que, aqui, na hipótese, não se trata 

incisos são vetáveis. -
Portanto, não será prejudicado o projeto do 

Governo que dá essas vantagens aOS cOlegas 
assistentes_ juridicos. Se o GOvinio n11.ó ~_con

_<:;ordar, evidentemente, ele vai exercitar o veto, 
e nós, aqui, o aPreciaremos oportunamente. 

É exatamente_ este o momento que temos 
para fazer justiça a essa categoria de advoga

-- çlo.s que exercem atividades análogas dentro 
. çla Administração Pública. 

Tenho consciência absoluta, tranqüilidade 
segura de que o Governo jamais vetará essa 
emenda se ela for incorporada ao texto. E 
repito mais uma vez: do ponto de vista técnico, 
não há nenhum risco de prejudicialidade ao 
projeto do Governo, porque se trata de artigo 

_ e_não de "expressão". 
Portanto, para fazer justiça a esses advoga

dos e não prejudicando absolutamente em 
nada os assistentes jurídicos, solicito aos no
bres Colegas do Senado que, por uma econo
mia processual e para se fazer justiça, estenda~ 
mos essas vantagens, que são iguais às desses 
assistentes jurídicos, aos advogados das em
presas, fundações e entidades de economia 
mista do Governo do Distrito Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Ronait Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento. 

O SR- PRESIDEI'ITE (lrom Soraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 
Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) -

· Sr. Presidente, esdareço o nobre Uder do PDT 
que o Governo do Distrito-Federa] não tem 
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Uder nesta Casa. Ele tem aqui a Comissão 
do Distrito Federal, que aprecia os projetas. 

No entanto, devo dizer ao Uder do PDT 
que muito me honraria 'ser üder do Gover
nador Joaquim Roriz, que pertence ao niesmo 
Partido a que pertenço. E apenas queria sus
tentar a impropriedade de nós aqui começar
mos a legislar sobre sa1ários de funcionários 
de empresas estatais, e de economia mista. 
Jâ pensaram os Srs. Senadores se começar
mos a legislar sobre os salários dos advogados 
da Acesita, da Usiminas, de todas as 400 esta
tais deste Pafs? Não sei.da constitucionalidade 
ou não, maS ·da propriedade posso dizer e, 
por isso mesmo, reafirmo· o acatamento da · 
emenda subscrita pélo nobre Senador Leite 
Chaves, e, não posso aceitar, com muito pesar, 
a emenda do ilustre Senador Mauricio Carreei,_ · 
Líder do Brizola. 

que se não poderia mais chamar de salário 
mis_erável. Se ·a aritmética eStiver' certa, esse 
salário irá par·a ·cerca· de dOze mil cruzados 
atuais, porque com 195% e mais os qüinqüêR 
nios, o que ·rorresponde exatamente àquilo 
~ue um Senador· da- Re'pública, hoje, ganha. 
E eu me regozijo pelo fato de que o Governo 
do Distrit.o Federal possa apresentar mensaR 
gem desta natureza. 

O Sr. Maúríclo Corrêa- Nobre Sena:dór 
Jarbas Passarinho; se V. EX' me permitir. 

O SR. JARBAS. PASSARII'IHO - Pois 
não, Ex' 

- O Sr. Mauricio Con-êa-- -EU apenas gos
~ria· de acreSceôtar à V. EX~_ O seguinte:_ os 
aSsistentes jul-ídicc?s_ fo~arri Uma_ Categoria à 
parte. Q Ministério __ P(iblicO é que_ é encarre-

O Sr. Maurício Corrêa _Sr. Presidente, gado de promover a defesa dos pobres, para 
peço a palavra para uma explicação pessoal. que eles tenham direito à prestação jurisdiR 

clonai. Ocorre que. há muito tempo, o Minis--
0 SR. PRESIDENTE (Iram Sarãiva) - · 1éri0- Públlco não presta as.Sistêricia judiciária, 

Concedo a palavra, para uma explicàção.pesR e quem está prestando essa assistência, em 
soai, ao nobre Senador Mauricio Co'i"rêa.- - ilrãsmâ, é' exatainenfe essa categoria, são os 

O SR. MAURÍCIO CORRê:A. (PDT _DF. "assistentes juridicos, que, na verdade, são de-
Para explicação pessoal. Sem reviSão do oraR :fensóres e prestam extraordinários e relevan
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, quanR · .IeS sêrViçOs à coriJ1,1nidade. Quero apenas_ di-
do fiz referência a Líder do Governo, evidente-- Zer '-' V. Ex' que a ConstitUisão estabeleceu 
mente que foi um equívoco da minha parte, tritérloS de isonorilia para determinadas cateR 
não obstante tenha presencfado aqui, reiteraR gorias. Por exemplo, no que tange ao Poder 
~ vezes, _0 Líder do_ PMDB se tran&formar Judiciário, a mais alta esçala, o patamar mais 
em Líder do Governo, como nacespécie. elevado é o de Ministro do Supremo Tribunal 

De sorte que não cometi nenhqm irnpro-- ·FederalEntãO,VciinOster,daíparabaixo,toda 
pêrio. uma.e.scala que ê obedecida. Quando chega 

Por outro lado, devo salientar, mals uma _ exatamente no defensor público, o que propu-
vez, que não se trata de violação constitudo- s'emOSãqi..li, e que o Governo acatou, é que 
nal, porque são empresas que têm orçamento a situação deles fosse_ equiparada Pelo menos 
próprio, não é 0 caso de vedação constltuR à ae ·promotor substituto. o-proinõtor Subs-
ctonal. "fittitOganha mais do que Isso, nObre Senador 

Por outro lado, há 0 compromisso ou a inR Jarbas Passarinho; não ganha só lsso. 
tenção de compromisso_do .Chefe __ da Casq 
Civil do Governador, que está aí e poderá de
pois confirmar ao Presidente da Comissão do 
Distrito FederaJ se estQ_u falando uma impro
priedade ou se tem procedência o que acabo 
de afiançar. 

Era o -que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho, para discutir a matéria. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PAPara discutir) -Sr. Presldente, Srs. Sena
dores, eu acompanhei a discussão passada 
e, realmente, me impressionou muito quando 
o Senador Maurício Corrêa falou no pagamenR 
to salarial desses servidores assistentes juríd.i· 
cos como sendo pagamento miserável e me 
parece que realmente era. 

E, agora, eu vejo com alegria que a mensa
gem do Governador dá a três classes, a espe
cial, a primeira e a segunda, com uma peque
na diferença de saJários, em que dá quatro 
mil e seiscentos a quatro mil e duzentos, no 
mínimo, mas dá uma representação mensal 
de 190, 185 e·l80%, O que me dá a impres-
são, portanto, de que, uma vez aprovado, os 
assistentes jurídicos ficarão em wna situação 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Óti
mo! 

O Sr. Maurício Corrêa - De sorte que, 
naquela ocasião, quando falEi i miseráveis eram 
miseráveis mesmo. Ganhavam ~ mil cruzados, 
3 mil cruzadqs. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Não 
estou combatendo o passado e a afumativa 
de V. Ex' EstoURme regozijando, porque, na 
verdade, a partir dg momento em que se re
munera de uma maneira correta as pessõas 
que rrieréçem ·essa remuneração, devemoR 
nos regozijar. 

Relativamente ao nosso problema pessoal, 
e V. Ex~ é um deles, porque é Senador da 
República, V. Ext verifica que, sistematicamen~ 
te, -estamos no jornal como marajás, como 
pessoas ociosas, _que ganham em dema$ia. 
E penso que somOs muito bem pagos, real
mente. Pe_lo menos, nunca fui tão _bem pago 
ria minha vida. O que eu queria salientar, no 
momento, é que, a partir-dessa aprovação que 
vamos fazer e com o meu voto também, não 
cabe falar em salário miserável. 

O Sr. Maurício Corrêa - Sem dúvida. 
Estou de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Não havend.o mais quel'l) queira faz_e_r uso da 
palavra, esté} encerrada a discussão. __ _ 

Em _votação o projeto, s.em prejuízo das 
emendas. _ '· .~ . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
_permanecer s·entados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram. Saraiva) -
Em votação a emencfa.. çqm parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
· Em votaÇ:ãó"a êménda com p8recér Contrél_rio. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer· s-entados. (PauS<i.) -

Rejeitada. . 
A matêrta vai à Comissão Diretora pára a 

redação final. 

OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So· 
bre a· mesa, parecer da-Comissão Diretora, 
cujo Relator é o ·Senador_ Pompeu de S_ousa, 
oferecendo é.\ n:Qação {inal, que ~rá lida pelo 
Sr. l9RSecreUirio .. 

É lida a seQuinte 

PARECER N• 204, DE 1989 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n• 54. de 1989. ·· ··· · ~- · 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n'~ 54, de 1989, 
que reestrutura a categoria furlCiorici.fi:fe Assis-_ 
tente Juridlco dO· PlanO de Ç1asSi~Caça·o· de 
Cargos de que trata a Lei n<1 5.920, de 1 973~ 
ftxa a sua retribuição, ~dá outras providências. 

Saia de Reuniões da COmis_s~o,_ 20 de seR 
tembro de 1989. _- Irªm Stlraiva Presidente 
-Pompeu de Sousa Relator-Nabo r .Júnior 
- Divaldo Suru8gy. · 

ANEXO AO PARECER N• 204, DE 1989 

Redação final do Projeto_de Lei do Se-
nado n"' 54, de 1989, que reestrr.Jtura a 
_categoria fundonal de Assistente Jurídico 
do Plano de Oassilicação de Cai-gos·de
que trata a Lei.n~ ~.920, .de 19 de setem
bro de 1973. liXã ·a S(J.::i -,etribulção e dá 
outras providências. 

O Senado Federal_decr.eta;_ 
Art 1 <1 A categoria funcional de Assistente 

Jurídico, do Grupo ServíçosJurídicos,.do Pla
no de aassificação _ d~ Cargos de que trata 
a Lei no 5.92.0, de 19 de setembro de 1973, 
a partir de 19 de setembrO -de 1989, passa 
a ser constituída de: 

aasse Espedal 
I• Oasse 
2~ aasse 
Art 29' À categoría funcional de Assistente 

Jurídicq é é$ibuída a_ .seguinte remuneração: 



5016 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção -11) Setembro de 1 Q89 

aasse 
Especial_ 

Vencimento ou Salário 

lic?$4.447,76 
!'!Çz$4278,71 

Parágrafo UriiOO. - É. devida a6s iiltegrcmtes 
das Oasses Especial, 1' e-2,," a Gratificação 
de Representação mensal, nos_Qercentuals de 
190%, 185% e 180%, respectivamente. 

Art- 39 São 'extintas, pãia -ds· integrantes 
da categoria fundonaJ de Assístente Juridico, 
todas ·as ·gratificações peréebitlaS na data i::la 
publicação desta L.ei. ' 

Art. 4~> Compete à categoria funcionai de 
Assistente Jurfdlco a prestt~ção de assistência 
jurídica integral e gratuita aos· que compro
varem insuficiêndéil de recursos. 
· Art. 59 A gratificação adicional por tempo 

de .serviço a que fazem jus~ çs i~~grantes da 
~tegori_a funqonal d_e Assistência Juódico se
rá calculada, na base de ;:i% {cinco por cento) 
por qüinqOênio de eretlvo exercido, sobre o 
vencimento ou salãrlo e a repfesérltação. 
. Art 69 -.os integrantes & categoria funcio
nal de Assistente Jwfdlco passam a integrar 
o Quadro de Pessoal do Distritõ Federal, sob 
o regime da Lei n!> 1.711, de~ 28"- de Outubro 
de 1952. · - · · --. - · · 

Art. 79 Aplicam-se aos proventos e pen
sões que têm por base de cáJculo os venci
mentos da categoria fundonal de As~is1ente 
Jurídico as diSposiç·ões desta Lei. 

Art. 8<' Os atuais ocupantes da categoria 
fundonal de Ass!stenteJurfdico serão aprovei
tados na categoria de que trata esta Lei, da 
seguinte forma: 

Situaç~o atua/ 
Oasses C e Especial 
aassesAeB 

Situnção nova 
l•CJ~sse 

29Qasse 

Arl 9:' Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação a redação final. _ 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa} 

Aprovada. 
A matérla vai à sançao do Governador do _ 

Distrito Federal. -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa-se agora à apreciação do Requerimento 
rt' 492, de 1989, de urgência, lido no Expe
diente. para o Projeto de Lei do Senado n9 
45, de 1989. 

Em votaçãO e requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa} 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre~ 

dação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei n9 45, de 1989, de autoria do Sena
dor Ronan Tito, que' instituí, para os Esta-

dos,. Distrito Federal, Municípios e órgãos 
da administração direta da União, com
pensaÇ:ão finahCêirã -pêlO resUltadO da ex
ploração de petrOieO ou ~áS natural, de 
recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica de recursos_ minerais, em 
seuS réSp'ectivos terrít6r.ios, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econô~ 
mlc'a exclusiva, _e dá outras providêndas. 

Depedendo de parecer da Comissão 
de ASsuntos Econôr;nicos. 

Ao pr~jeto foram of~r.eçidqs_ peré\nte as C: o-
. _missõe~ •. 6 "ern_ençlas_, • ~ . __ , , , _ 

. Nos terrnps d9 ,art. ·I~. ir:tci~. I.J, .l~tr~ c 
,do Regip"le,n~o.ll)t_em.o, spJic;ito ao JlOf?re ~rya
Aor Gom~~ ~l)'Clljlo _p p_açe_cer. da_ ÇoiT}i~s.ão 
. qe AssqntQS. f;c.on~JTIIC9S :;;obre a mé!téria. 

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Para 
-proferir ·parecer~ sem_ reviSãO- do OradOr) -
-·sr. PreSidente, Srs. Seriadôres, ó Projeto de 

lei em tela trata da regulamentação do Art. 
20, § 1~. da ConstituiçãO-Federal que diz; 

"É assegurada, nos- temos da lei, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municí
pios, beffi como órgãos da administração 
dire"ta daUriiáo; paitlcip"aÇãà no resultado 
da exj,Ioraç:ão d!!: petróleo ou gás natural, 
de recUrsos hídricOS para fins de-geração 
de energia elétrica e de outros recursos 
mineráis no respectivo território, platafor
ma continental, mar territorial ou zona 
econõtnica exclusiva, ou- compensação 
financeira por essa"exploraÇão:" 

. . . 
A Constituição Federal prevê duas formas 

de indenização aos EStãdQS, ao Distrito Fede
·ral, aos Munidplõs e ·a- órflâos da- adri1inis
'tração direta da União, pela _exploraçâo dos 
seus ..&ursOs minerãiS e hídriCoS: a partici
pação no resultado da exploração ou cumpeÍ1-

' sâçao financeiro Por essa· exploração. 

·. O ilustr_e_Seua<ior Roqan_T,ito, auto!- Po pio
jeto de lei. em análise, optou pela compen
_sação_fanªnç:_eira de 6% (seis pOr ce'nto} sobre 

·-o valor da energia elétrica produzid<':J iAtt_ ~?) 
e de até 3% (três por cento) sobre o valOr 
do faturamento líquido resultante da venda 
do produto mineral, obtido após a última etapa 
do processo de beneficiamento adotado e an
tes da de sua transformação industrial (Art. 
8•). 

A incidência de tais percentuais sobre o va
·lor da produção merece umã reflexão adicio
nal, tendo em vista que essas compensações 
·acabam por incorporar~se aos custos de pro~ 
dÜção, sendo, posteriormente, transferidos ao 
consumidor final, via tarifa de energia elétrica 
ou preço do bem mineral a ser adquirido. 

O Projeto _mereceu, dos membros da co~_ 
-missão, seis emendas altamente relevante, 
cinco de autoria do Senador Jarbas Passa· 

. rinho e uma do SenadOr Leite Chaves. 
Das emendas apresentadas, permito-me 

acolher a de número 1, com a inclusão da 
expressão "assim como", de autoria do Sena
dor Jarbas Passarinho, cuja justificativa faço 
minha e pela rejeição das demais. 

Assim, tendo em vista as considerações 
aqui enumeradas, propomos ao projeto de lei 
em tela, as seguintes emendas: 

EMENDA Nc 7..-« 

Dispositivo alterado --Artigo 2° - Capiit 
Substitua-se a redação do caput do artigo 

2? pela seguinte redação: 

':Art. 29 A ç_orhpensaç:ão- pela utiliza
ção de recursos hídricOs para fins de ge
ração de e~ergi_a elé!ri_ca será de 6% (seis 
por cento r sobre o valór da energia produ

-zida, ·a ser paga pelos concessionários de 
serviços de energia elétrica aos Estado, 
ao Distrito Federal, aos Municípios,-em 
CujOs territórios se localfi:arem instala
Ções deStinadas à prodUção de energia 
elétrica ou qUe ienham ál-eas dos mes
inos inVadidas por águas dos resPectivos 
reservatórios, assim como ao Departa
mento Nacional de Águas e Energia Elé
trica - DNAEE, do Ministério das Mfnas. 
e Energia." 

Justlflçação 

Ptópomós', "cbrrf à apresehfaçâo dessa 
emenda modificaPva.. suprimir do texto a roen~ 
ção de: "inclusive os detentores de títulqs de 
concessão_ para geração_ de energia elétrica 
para uso exclusivo", Somos contrários ao pa
gamento de royafties q1,1ando as próprias em
presa$ cpnslro~m _puas próprias hidrelétricas. 
9 qoyen;tq, ~iá,s,, ternJnc~:ptjv~Qo es545 cons

. truções~ de!!de que_ para uso_ próprio, e não 
cremos ser jl{sto es$e pagam~to. 

EMENDA N' 8--R 

Dispositivo Alterado.:..__ Artigo 2~ 
- Inclua-se um § depois de transformado o 
Parágrafo Único em 1 ~ -

"§ A distribuição da compens_aç:ão fi
nanceira referida no § 19 deste artigo será 

_ aplicada também aos roya/tJ"es devidos ao 
Brasil, conforme previsto Anexo C,, item 
111-4 do Tratado de ltaípú, assinadç em 
26 de ·março -de 1973, ente-a ~epúbl~ca 
Federal do Brasil e a República do Para
gual bem como os documentos interpre
tativos subseqüentes, aplicando-se igual 
critério a futuros aproveitamentos hidroe~ 
létricos fronteiriços internacionais." 

O que vale dizer que não contempla só ltai· 
pu, mas contemplará igualmente as demais 
hidrelétricas a serem construídas em condi· 
ções fronteiriças. 

Justificação 

O principio constitucional de compensação 
financeira pelo uso de recursos naturais foi 
estendido também aos aproveitamentos hi
droelétricos dados os ereitos decorrentes das 
inundações provocadas pelos reservatórios 
sobre a econOmia dos Estados, Distrito Fede
ral e.Munfdplos. Nessas.condições, somos de 
opinião, que a lei deve reconhecer situação 
absolutamente idêntica no caso do reserva
tório da ltaipu-Binacional, iri:clusive p_elo fato 
de que os royalties devidos as ~tas Partes 
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.Contratantes estão claramente expressos no 
·corpo do Tratado de ltaipu e nas notas inter
pretativas que se seguiram. • 

Altera a redação do-inciso· I do§ 19 do art. 
8'._ 

. Arl 8Q ........................ .-.•••• , .............. ~ ...... ~·---·-

§ 1• ·························----·-···-·······--······· .. 
I-minérios de alumínio, ferro e manganês, 

sal gema e potássio: 3% (três por cento}. 

J~tificação 

- . O .sal gema e o potássio são substândas 
minerais de valor econômico peculiar para o 
Nordeste e Norte, onde se s[tuam as maiores 
reservas do_ País. e cujas lavras, portanto, cau-

. sam maiores, impactos_ às regiões onde se si
tuam. O potássio, substância fertilizante, foi 
retirado do inciso TI, de entre as "demais subs
tâncias fertilizantes"~ para receber uma alíquo
ta maior, de_3% (três por cento).- Senador 

, Gomes CarValho. 

EMENDA N• 10-R 

Dispositivo alteradO- ....... § 39 do art. 39 
s_ub~tll:a-~e_o * ~9 pe~o-~eg_uinte ~: 

"§ 39 A energia de htdrelétricas de 
uso privativo de produtor, quandO apro
veitada para uso externo de serviço públi
co, também será gravada com a apHca
ção de um fator de 6% (seis por Cento} 
do VaJot da_ energia elétrica correspon-

, · dente ao faíwamento- calculado mis mes
mas cOndições 'e preço's do concessio
nário do serviço públicO local." · · · 

Justlllcação 

De acordo com emenda por nós apresen
tada, fomos contrários ao pagamento de royai
ties quando o USG de energia elétrica for feito 
por empresas que constroem suas próprias 
hidroelétricas. EntretantO sOniós favoráveis a 
que as empresas que, além da geração de 
energia para uso próprio, forneçam a terceiros 

· sej~m gravadaS'cor:n a apHcaçã.o do fator de 
6% (seis por cento), em beneficio dos Estados, 
DiStrito Federal e Munidpios. 

EMENDA N• 11-R 

Dispositivo alterado - art. 39 
Acrescente-se um § 49 com a seguinte reda

ção: 

"§ 49 Compete ao Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica -
DNAEE ftxar, mensaJmente, com base 
nas tarifas de suprimento vigentes, uma 
tarifa atualizada de referência, para efeito 
de aplicação das compensações finan
ceiras de maneira uniforme e equaJizada, 
sobre toda a hidreletrlcldade produzida 
no País." 

Justificação 

A emenda visa atribuir ao DNAEE-Compe
tência para fixar tarifas atualfzadas para efeito 
de aplicação das compensações financeiras 
de maneira uniforme _e equânime sobre toda 
a energia produzida no país. 

EMEt·iDA N• 12·R 

·.Pi?JiO:sf~ivcl é_llierafiçr. __ a:rt~ 4'1·--n~ _ 
. $uprima-Se o Item II do art;. 49 

"Justn:Jcaçao 

. _ .A eXetriplo de CJl:le' trata o mesmo projeto 
ao _dete.rmi~:Jar que o paQâmerito de roya/tles 
Sobre a exploração de recursos rriinerais seja 
na fonte pro_dutora, não_ poderiamos adotar 
outra metodologia no tocante aos recursos 
hídricos. A própria COnstituição Federal no seu 
art. 20, § 1~. assim diSpõe: · ·. _ 

§ 19 É assegurada. -noS teímos da lei, aos 
Estados, ao Distrito Fêderal e aos Municípios, 
bem como a órgãos dà adrnfnfstrãção direta 

-da Clnião; participação no resultado da explo
ração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétri
ca e de outros recursos mineraís no respectivo 
ten:i_tó_riQ,_ plataforma continental, mar tenito~ 
rial ou zona ec_onômica exclusiva_, o~ compen
sação financeira Por e_ssa exploração. 

EMENDA N• 13-R 

Dispositivo alterado --- art. 49 
In_clua-~ _c~mo item II o seguinte texto: 

"II-gerada e ~onsumida para uso pri
vativo de produtor (aut"oprodutor), no 
montante correspondente ao seu consu
mo próprio no pro_cesso de transforma-

- - - -Çãõ industrial; quando suas instalações 
industriais estiverem em outro Estado da 
Federação, a compensação será devida 
ao _Estado em que se localizafem as insta
lações de geração hidrelétrica." 

Justificação 

fnc,luimos este item para ficar claro que as 
empresas que produzem energia para seu uso 
próprio estarão isentas do pagamento de 
royaities, quando suas instalações industriais 
estiverem no mesmo Estado da Federação 
em que se localizarem as suas instalações de 
geração hidrelétrica. De outra forma, o pre
juízo ambienta] ficaria no Estado gerador e 
os beneffclos de operação industrial em outro 
E$odo. 

EMENDA N• 14-R 

Dispositivo alterado: caput do art. 5~ 
- Suprima-se do texto, após as palavras 

"áreas inundadas", as ~e~ntes expressões: 

''Suprimir a população, o consÚmo de 
energia e a-SuPerfície dos respectivos Es
tados e Municípios, bem como outros pa
râmetros-de interesse público regional ou 
local." 

Nova redação: 

"Art. 59 Quando o aproveitamento 
do potencial hidráulico atingir mais de 
um Estado OU Município, a distribuição 
dos percentuais referidos nesta .lei será 
feita proporcionalmente, levando-se em 

·consideração aS áreas inundadas." 

Justlllcação 

cremos-ser mais justo que a distribuição 
dos percentuais seja feita levando-se em con-

síderação as áfe~ _inu_n_fl?~as, que represen
tam unia subtração da terra utiUzável. Não nos 
pa"ece lógico que sejam levados em conta 
como critérios para a distn'buição, a popula
ção, o conspmo de energia e a superfície dos 
reSpectívos Estados e Municípios. Existem Ca
sOs que as áreas inundadas abrangem. dois 
municípi?S e estados diferentes .. Um. e~do 
podeter_suas_!erras mais alagadas que o _ou~, 
privando-se de superffcie arável, enquanto que 
estados e, municípios com ecologi_a f!1enos 
afetada s~!Jam ~~sproporc,ionalmente_ bep~fi
ciados por t~rel'!l população, superffcie ~ !=On
sumomaior. 

No caso da aplicação· do texto Ôriginãi, o 
segundo estado passaria a receber mais roya/-_ 
ties, mesmo tefldo someilte uma· pequena 

· área inundada. 

EMENDA N• 15-R 

Artigo alterado: art 59, pat'ágrafo úriic'o. ·· 
Dê-se ao pãrâgrafo únicO do art:_59 'do pro~ 

jeto a seguinte redaÇão: • · · 
' ' > ' - ' ~ > - ' • : 

"Art. .5~ ~ ... ____ , ...... ~..,......,...,._..-.. 
_I?a,rª-Q:rafp. úOiC_q. __ .Q pepartamento 

Naciooal de Águas e l;:nergia Elétrica -
DNAEE_~labora"rá, anualmente, os estu
dos necesS;ârios à operacionalização do 
critério estabelecido no clfput d~ fll:li
go." 

Justificação 

A emenda yisa tornar o disPositiVo coerente 
com a redação ao caput dO-a-rti"go; qUe ICva 

· em conslderáção _apenas o 'critério das áreas 
inundadas. · ~ · -

EMENDA N• 16-R 

· Dispositivo aJtei-ado: art. 69 

Suprima-se o art. 69 -

Justificação 

A emenda tem por objetivo ·adequar o pro
jeto aos princípios da nova Constituição que 
asseguram plena autonomia dos Estados, do 
Distrito-Federa] e dos Municípios para gerirem 
os recursos consignados nos seus orçamen
tos. 

EMENDA N• 17-R 

DispositivoAiterado-Art. &', § 19-UJ 
_ Acrescente:se d_epols d~ palavra "carbona

do_s'" a expressão "metais nobres"._ 
NIJVa reçlação: . 
UI-pedras preciosas. pedras coradas lapi

dáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% (ze
ro vírgula dois por cento) . 

Justificação 

Sendo o ouro considerado como metal no
bre e visando evitar o çiescainirlho-do produto 
da sua lavra, mister se faz r~duzir o percentual 
de tal compensação financeira, o que se pro
põe seja concretizado pela inclusão da expres-
são "metais nobres"." -

EMENDA N• 18-R 

Dispositivo alterado- Alteração dos intens 
I e W do§ 2~ doart&. 
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Dê-se a seguinte distribuição; __ 
I-40% (quarenta por cento) para os Esta- , 

dos _e Distrito Federal; 

11 - ···•·•·•••• ··-· ·---···--····-· 
llf-10% (dez por cento) para o Departa-

mento Nacional da Produção. Mineral -
DNPM, do Ministério das Minas e Energia. 

Justificação 

agregado& _ao ~stq oljginal .d~ extraç~o .do_ 
miriériq.,, ·- -

EMENDA N• ;!(}R 

DisPé>SitÍ~~·alterado.:_Art. & 
Jndua-se apóS o § ~"' ~O projeto q ~eguinte 

parligrafo:-

"§ A compensação financeira péla ex
ploração de recursós minerais para fins 

O § ]9 do art. 20 da Cónstifuição Federal de aproveitamento econômíco prevista 
~s.segura aqs_i;stados, Di~~:ito_Federal, Muni- no Caput deste artigo não incidirá sobre 
cípios e Órgãos da Adl"!'linistraç.ão Dlreta da . 0 produto mineral destinado à exporta-
União, compensação fiqan~ira no resuhado ção:"- - · · - · ' · · · 
da exploração de recursos minerais. J~tffi~çáo 

Nada mais justo1 portanto, ,ter atribtúdo o 
projeto de lei ~m estudo ao Departamento o-prOaUtã_____:ri1Íne~a·l destinado à exportação 
Nacional de Aguas e _En~rgiê) __ Elétrica - _ tem con1dpreSsupàstofundamental a compe
DNAEE e-ao Departamento Nacional da Pro- tltlvídade. -Logo, se o seu custo for superior 
duçáo Mineral - DNPM, ambos 6rgãos da · ªo preço ·do_ mercado; toma-se inviável sua 
administração direta da União, do J'i\inistério venda ao consumidor externo, que tem à sua 
das Minas e Energia, um percentual na distri- dlsposição·outros fornecedores, no âmbito de 
buição-da receita advinda de tal compensação üm mercado conhecido e concorrido. Quem 
financeira. .. tem o melhor produto, dentro das espedfi-

Tanto o DNAEE quanto o DNPM, adrninis- cações exigidas pelo·consumtdor, quase sem-
trarri o aproveitamento doS i-ecuisos hídricos pre define o patamar para negociações -que 
e minerais do país e o recebiinento de parte se lhe seguem, motivo 'Pelo qual é condição 
da receita ádvindà da compensação fmanceira impÍ"escindível ao minério para a exportação 
epigrafada certamente resultará num incre- · mantei o pi'eço-competltivo ensejando a con
mento de suas atividades, inclustve porque há corrêncía em- condições satisfatóriaS. J\lém 
previsão especffii::a de sua-destinação. Os re- · :disso, cerca de 6,3% das divisas obtidas pelo 
cursos tecebidos pelo DNAEE ·serão destina- . país (mêdida dos últimos 5 anos), advém da 
dos à implantação e opetaçâo da rede hidro- , . venda do produto mineral no mercado exter
metereológica nacional, em estudos e projetas no. Sendo assim, não haveria motivo para anu
de hidrologia e nas atividadeS de fiscalização . -lar esta fonte de divisaS ou mesmo diminUí-la, 
dos serviços de eletrlddade; os recursos re:ce- perdendo fatia desse mercadO em conseqüên-
bidos pelo DNPM serão aplicados em progra- da do preço do produto. Isso sem dúvida pode 
mas de mapeamento e levantamento geoló- aconteCer, se tal compensação finanCeira rele-
gico do pais. var o preço do produto minerãl a nível não 

No projeto de lei em causa a participação competitivos. Assim sendo, o produto mineral 
doDNPM(5% deaté3% dofaturamentolíqui- destinado. à exportação deve estar Uwe deste 
do) seria, guardadas as proporções,_ inferior ânus, a bem de poder conquistar cada vez 
à atribuída ao DNAEE, quando em realidade _ uma fatia maior do merca-do, já que a quali
asfunçõesdeorganizaçãoeregulaçãodapes- .--dade do produto é· reconhecidamente bem 
quisa mineral são bastante mais complexos - acolhida e· atende às carências dos s~us con-
e custosas que as do órgão regulador do siste-- sumidores. O beneficio para Estados e Muni ci-
ma energético. . _ pioS adviria da própria manutenção e/ou ex-

Por esses motivos, a emenda eleva de 5% pansão da atividade exportadora. 
para 1 O% a participação do DNPM na contri- Esclareço ao Senador Ronan Tito que esta 
buição financeira sobre os recursos minerais. emenda aditiva eu a havia recebido do Sena

EMENDA N• 19-R 

Dispogjtivo aJterado: Art 89 
Inclua-se o§ }9 ""!numerando-se os demais: 

"§ ]9 Para o efeito do cálculo de 
compensação financeira ·de que trata o 
caput deste artigo, entende#se por fatura
mento liquido o total das receitas de ven~ 
das, excluídos os tributosinddentes sobre 
a comercialização do produto mineral as~ 
sim 'como as despesas com transportes 
e seguros.·~ 

Justificação 

dor Roberto Campos, mas já temos conhed
mento de· que haverá uma outra emenda su
pressiva, que iremos discutir logo a seguir. 

EMENDA N' 21-R 

Dispositivo alterado - Art. 89 
Inclua-se um §. 

"§ Ao ouro definido em lei como ativo 
financeiro ou instrumento cambial se 
aplicará exclusivamente a alrquota mini
ma a que se refere o § s~ do artigo 153 
da Constituição Federal."' 

Justificação 

contrário sensu o ouro não éltivo financeiro 
-: é:considêr~d~ ~eí-Çad~.:ni~ t;:. PortantO, ~Stá su
jeito à tncidência do imposto sobre ~ c!p~ula-
ç~o pe merc:adorjas., , • . . , . _ . 

- Pará ~atender ao obj~tivo ~a .trélns~rê1,1aa, 
é estabelecido que ~nto a destina~ão. quanto 

·- · ãs· ôPei-ãçOes éoni ouro ~6 rr!efca~o fman
ceiro sejam acobe~das com notas fiscais ou 
documentos que as identifiquem. Nesse pon
to, é necessário esclarecer que es~e documen
tário já existe desde 1987, é de facil operacio
nalização, pois é através dele que se vem viabi
tiz?J1dO, as -éltuais operações no mercado do 
ouro. 

.EMSiDA SU~RESSlVA N' 22,R 

Dispositivo Suprimido -Art. ~ Suprtma-se 
o art.: 99 

Justiftcação 

Por coerência com a ~supreSsão dõ ait.. 69 

EMENDA N' 23-R 

· lncl~?-~ um'parágrafo úriico ~O~ ·11 

: :·Parágrafo (mico. _ O n~o Cumpr)m~n
to do prazo estab~~ido no. "caput" 4este 
artigo !mplicará con:eçãQ do débito peJa 
variação diári"a:do Bónus do Tesouro Na
cionai-BTN ou outro parâmetro de cor· 
reção monetária que venha a substitui-lo, 
juros d~ mora· de 1%. (~r:n pqr c~nto),ao 
mêser.nulfz! de 10% (d~por_centolapli
~l.sobr_e_o,montanrnte final apurado," 

JusWicaçáo 

É necessário fliar em iei os parâmetros para 
juros, multas e.correção monetária para se 
evitar que o dispositivo se torne inócuo e para 
desencorajar a inadimplênda. Deve-se consi
derar também a necessidade d.., correção nu
ma conjuntura de inflação acentuada. A multa, 
por outro·Jaclo", é in__dispensável para inibir a 
retenção dos recursos por parte dos devedo-
res. 

EMENDA ri' 24-R 

Dispositivos alterados - Arts. 39 e 49 -

Suprimam-se os §§ 19 e 29 do art. 39, e 
o item m do art. 4~ 

Justiftcaçâo 

Toma-se necessário-dE:fihir o que se-eriten~ 
de por ''faturamento líquido". De acordo com 
o sistema contábil, o conceito de faturamento 
líquido é aquele que exdui a parcela relativa 
a tributos, assim como as despesas com trans• 
portes e seguros, pois em tese são valores 

A ConstituiçaO, no §--.?~ do art 153, deter
mina que o óuro, quando definido em lei como 
ativo financeiro ou instrumento cambial, sujei
ta-se exclusivamente à incidência do imposto 
sobre operações de ~dito, cambio e seguro, 
ou relativas a titules ou valores mobiliários. 

A base de cálculo para a inden.ização de 
6% é, segundo o art. 2? do Projeto, a energia 
produzida. e não a {omecida. Além disso, 
a exclusão da energia termelétrica já fica ga
rantida pelo mesmo art. 2 9, tomando-se inó
cuos os dispositivos dos §§ 19 e_ 2~do art. 
39 Como nada obSta que o valor da compen~ 
sação se calcule sobre a ene~gia produzida 
e se reflita na fatura de fornecimento, não há 
necessidade de supres~o ou alteração do ca~ 
put do art. 39- Senador Oomes CarvBlho. 

É o Parecer, Sr. PJ:esidente. 

O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva)- O 
parecer é favorável aO projeto, com subemen· 
da à Emenda no:> 1; contrário às Emendas_ n95 
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2 a 6, oferecidas perante a Comissão; e apre
sentando ainda as EritêndaS n"s 7 a 24, · do 

· Relator. · ' , · ' 
Completada a instrução' da: m"atéfia,' pas-

sá-se à SU:a discUssão.· · · · · _ 
Sobre a mesa emendas que Serão lidas pelo 

·Sr. 19'-5écretái"ib~ · · -· · - · · · · 
São lidas as Séguintés! 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO N• 45, DE 1989 

EMENDA N• 25 - PLEN 

Suprima-se do art. 2'~ as ewressões "e ao 
departamento Nacionf!l. ~~ Águas e Energia 
Elétrica.....:. Dnaee, do Ministério ·das Minas e 
Energia". . 

Em conseqüência suprima-se, também, o 
inciso 10 do seu parágrafo único e substitua-se 
no inciso I a express~o 45% por 50%, supri
mindo-se ainda o a~ 7" 

Justlllcação 

. A destinação de royaltles para o Dnaee 
além de não ser juSt:íflê:ávei contraria a mosofia 
básica de não vinculação de recurSps e extin
ção de Fuildos contidos na ConslituiÇão. 

Além disso não traria nenhum resultado 
prático, poiS esses recursoS teriam de qual
quer forma de entrar no orçamento_ fiscal, <:o
mo determina a pr6pria Constituição. Assim, 
ao 'alocar ao Dnaee os recursos previstos neste 
projeto lOgicamente o Governo suprimiria os 
rec\lrsosordinãrids do Tesourei para o mesmo 
órgão, em valor equivalente. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1989. 
- SenadorFetnifndo Henrique Cardoso. 

EMENDA N• 26-PLEN 

O parágrafo único do art. 29 passa a ter 
a seguinte redação: 

Parágrafo único. A distribuição. de com
pensação financeira de que- trata êste artigo 
será feita da seguinte forma: 

1-45% (quarenta e cinco por cento) para 
os Estados e para o Distrito Federal; 

ll-45% (quarenta e cinco por cento) para 
os Municípios; 

lll ~5% (cinco por cento) para o Dnaee 
- Departamento NaCional de Águas e Ener
gia Elétrica; 

IV-5% (dnco por cento) para o lbama 
-Instituto Brasileiro do Meio Am_biente e Re
cursos Naturais Renováveis. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1989. 
-Senador Leopoldo Peres. 

EMENDA N• 27-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 
39; 

"Art. 39 O valor da composição fi
nanceira corresponderá a um fator per
centual do valor da energia constante da 
fatura de fornecimento." 

J~caçio 

A redação proposta não apenas atende ao 
objetivo inicial de excluir impostos e emprés-

timOs _cOmpulsórios da base de Cálculo da 
contnbu_ição mas também deixa claro que o 
valor é calculado "por fora" ou seja, que a 
alíquota de 6% é real e não nomin~l. 

A redação oríginâl cicâirêtària· o' Cálculo dos 
6% SoDre o moótante da éneigia· acrescida 
da j;>fâpffa ·compensação. 

. Salã d_as Sessões, 20-_de setembro de 1989. 
-Senador Femando Heiutque Cardoso. 

· EMENDA N' 28-PLEN 

s~bstituà.~s~ _no' pa,;.ágrafq ~~~o -art. 39, a -
expressão "da fatura do fo.mecirn~nto" por · 
"do valor .da entrgia fornecida". 

jU~OO:c~Ção 
____ _A _en:leÍld.i des.tina-.se. ~ _c9mpatibilizar o § 

_ ·_2->'·com o caput do art. 39 Nqte:-se que os arts. 
29 e jo- definem com bastante clareza que as 

um Estado ou Município, a distribuição 
dos percentuais; referidos ries~ L_ei será 
feita proporcionalmente, levando-se em 
consideração as áreas i!tund?q:as e_outros 
parâmetros de interesse póblico regional 
otiJoc;al."-

Justific.lção 

RestringimOs, em relação ao texto original 
·do projeto, os critérios de distribuição ao crité
rio baseados nas áreas inUndadas; julgamos 
necessário; Contudo, deixar \1fnkt. ·abeiturá no 
texto legal para 'a eventual utiliz:c:ição de oUtros 
critérios féCrlk:os; qUe; no futu'rõ, pOderãO ser 

-utilizados para tomar mais justa a ré ferida dis-
tribuição. ' · · · 

Sala das sessões, 20 de Setembro de 1989. 
-Leite ChaVes; 

compensações fmanceiras devem im:rdi_r so- EMENDA N9 31' -PLEN 
bre a produção de energia elétrica, em estrita 
obediêricii:l. ao preceito constitudonaJ expres- Suprima-se os arts. 6~ e -99.do projeto, _ 
so no § 19 do art. 20 da COnstituição. A expres- Justifica@o 
são "fatura do fornec-imento". poderia, na inter- Os artigos ·,qu~ se pretende suprimir vloiãm 
pretação prática gerar eqUívoco,· visto que é 0 princípio federativo. _ 
uma; _expressão usada no setor elébico para 
éJualificar a "conta de luz do-consumidor fmal". Não pode a União Uetel)'t1inar a vinculação 
Este fato poderia vir a ocasionar .uma i_ndevida a deteiJUina,do programa de recursos perten~ 
e indesejável "dupla aplicação" da compen- , centes aos Estados e _Municípios mormente 

fi · b . 1• · d · quanto estes recursos representam ressarci-
sação mance1ra 50 re enerwa e etrica e on- menta de PefdaS tributárias, e são pagos por 
gem exclusivamente hidráUlica, resultando ~m ' terceiros, riãO 'sendo portanto transferência de 
encarecimento· dos serviços, .isto ê, cobrança reCursos fedefais. . 
na produção e na distnbuição. Para evitar tal · _ Sala das Sessões, 20 de setembrode 1989. 

· risco- propõe-se a alteraÇão --_da redação nos · ·-Senador Féma. 'IJdo Henrique Caidoso. 
termos acima · · 

'&Ia daS SésSõês; 2d_ de'Seieinbí-o de 1989 . 
.:..... Lêité 'ChaVes.- · · ' ·--

• EMENDA N• 29-PLEN 

Inclua-se no art: 49 o·seguinte indso: 

- "IV-:--_g_~racja e .con&u~ida para uso 
privativo de produtor quando a instalação 
consumiçlora se loca]izar no .município 
afe_tado.;· .-

Justificação' 

A cóJ:npensação financeira ft.tstitufda pelo 
projeto se destina a ressarcir Estados e Municí
pios em decorrência de perdas tributárias 
acarretadas pela inundação de terras. 

Assim quando o auto produtor se utilizar 
da energia dentro do próprio município ele 
estará gerando receita tributá.i'ia compensa

. tória âa perda, não se justificando, pois, o pa
gamentO da o~a compensação. 

Sãfu aas sessões, 20 de setembrode 1989. 
- Senâdor Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDA N• 30-PLEN 

DtsEositivo aherado: Art. s~ (caput) 
Sup-rima-se no texto, após as palavras 

"áreas inundadas", as seguintes expressões: 

"Suprimir: "a população, o consumo 
de energia e a superfície dos respectivos 
~dC?S e Municípios." 

Nova Redação 

"Art. 59 Quando- o aproveitamento 
do potencial hidráulico atingir mais de 

.EMENDA N• 32-PLEN 

Inclua-se, no inciso II do § 1 ~ do art. 89, 
após a palavra "fertilizantes" as expressões "e 
carvão". 

.Justificação 

Trata-s_e de suprir omlssã·o· importante do 
projeto, incluindo- o carvão- entre OS minerais 
reladonados no § 19 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1989. 
-Senador Dirceu Carneiro. -

EMENDA N• 33-PLEN 

Inclua-se, no inciso II do parágrafo 19 do 
art. &, após a palavra "fertilizantes" as expres
sões ··e carvão". 

JustifkaçãÕ 

Trata-se de __ suprir omiss~o importante do 
projeto, incluindo o carvão entre os minerais 
relacionados no § 1 ~ 

Sala das Sessões, 20 de_set_embro de 1989. 
-Senador Fernando Henriqut;! Cardoso. 

EMENDA N• 34-PLEN 

Dispositivo alterado: art. _&, § 1~ 
[nclua-se como item m do§ 19 o texto abaixo, 

renumerando-s.e.o itern s~guinte. _ 
m-ouro, 0,5% (meio por cento/. 

Justificação 

O ouro deve ser de,sta~ado, para efeito do 
pagamento da compensação financeira, das 
substâncias minerais metalíferas, com um 
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percentual diferendado. Taxá-lo Cori1 um per
centual elevado significa, ria PráHca; estimular 
o costume de escondê-lo da frscalização; um 
percentua1 mínimo, como o de 02,% estabe-_ 
lecido para as pedras preciosas, também não 
se justifLca, pelo fato de podei' Sei laVrado me
canicamente e em quantidades sig"ntficativas, 
o que possibilita o controle da arrecadação 
da compensação prevista, estipulada em 0,5% 
(meio por cento). 

Sala das Sessões, 20 .de setembro de f989. 
-Leite Chaves. 

EMENDA N• 35-PLEN 

Acrescente-se· no inciso J[ do § 1 o do art 
&, após a palavra "metaltferas" e anteS da 
expressão "e fertilizantes" a palavra "carvão". 

Justificação 

A exploração de carvão causa sérios danos 
ao meio ambiente, especialmente quando é 
realizado a céu aberto, fato que justifica plena
mente a inclusão dos mesmos no rol de mine
rais sujeitos a incidênciã de royaltícs. 

Sala das Sessões,20-de setembro de 1989. 
-Leite Chaves. 

EMENDA Ne 36-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao inciso III do 
§ 29 do art. &: --

"lfl-5% (cincoporcentofpara-Constl
tlúção de um Fundo de Pesquisa de Re
cursos Minerais, na forma da !e L" 

Em conseqUência suprima-se a referência 
ao DNPM no art 97 

JustlHcação 

A presente emenda compatibiliZa o projeto 
à emenda anterior relativa ao DNAE, man
tendo, no entanto, recursos para a pesquisa 
mineral, essencial ao cumprimento do modelo 
de política mineral aprovado na Constituição. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1989. 
-Senador Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDA N' 37-PLEN 

o ~ 29 do art. 89' passa a ter a seguinte 
redação: 

§ 2~ A distribuição de compensação fi
nanceira de que trata este artigo será feita da 
fonna seguinte: 

1-45% (quarenta_e cinco por cento), para 
os Estados e Distrito Federal; 

n -45% (quarenta e cinco por cento), para 
os Municípios; 

ill-5% (cinco por cento), para o Departa
mento Nacional da Produção Mineral -
DNPM. do Ministério das Minas e Energia. 

IV-5% (cinco por cento), para o Jbama 
-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis. 

Sala das SeSsões. 20 de setembro de 1989. 
-Senador Leopoldo Peres. 

EMENDA N• 38-PLEN 

Dê-se ao parágrafo único do art. 11 a se
guinte redação: 

"Parágrafo único. O n~o cumprimen· 
to dO prazo estabelecido no caput deste 
artigo -implicará cotre~ão do débito pela 
variação diária do Bónus do TesOuro Na
danai - BTN, ou outro parâmetro de 
coiTeção rfiõnetária qllé venha a substl
tUf-lõ,juios de mora de 1% (um por cen
to) -ª-o_mês_e multa de 10% (dez por cen
to) ajjffCável sobre o montante ftnal apu
rado." 

Justificação 

É necessário frxar em lei os parâmetros para 
juros, multa e correção monetária para evitar
se que o dispositivo se tome inócuo. beve-se 
considerar também _a indispensabilidade da 
corteção num ambielite de inflação acentua
da. Por_ outro lado, a m~lta é indispensável 
para inibir a retenção dos recursos por parte 
dos devedores. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1989. 
-Leite Chãves. 

EMENDA N• 39-PLEN 

Acrescente-se um parágrafo único ao art. 
11, do projeto com a seguinte redação; 

_-_ --:- -"Parágrafo único. O não cumprimen-
- - -lo do prazo estabelecido no caput deste 

artigo implicará correçâo do débito pela 
variação diária do Bô_!lus do Tesouro Na
ctomll - BTN, ou outro parâD'l-etro de 

_ correçã_o monetária que venha a substi
tuí-lo, maís juros de mora de 1% ao mês 
e multa de 10% aplicável sobre o mon
tante final apurado." 

Justtficação 

Trata-se de d-isPositiVo destinado a -e-Vitar 
que o TesourO anule de fato as conseqüências 
desta Lei, pela retenç~o das quantias _devidas. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1989. 
- Senadot Fernando Henrique Cardoso. 

O $R. PREl>IDENTE (Iram Saraiva) -
Em discussão o projeto, as emendas e as su
bemendas. 

O Sr. Ronan Tito - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRE$1DE.NTe. {lrnm Saraiva) -
Coilce:do a palavra ao nobre Senador Ronan 
Tito, que disporá de 5 minutos. 

O $R. RONAN TITO - (PMDB - MG. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, no processo cons
tituinte travamos um debate bastante acirrado 
_sobre a questão da compensação financeira, 
ouro)'altie~_.p_ara a geração de energia elétrica 
e compensação das áreas inundadas. 

Normalmente as áreas nbeirinhas, as mar
gens, as vargens são bastante propícias ao 
plantio, ao cultivo de grãos, ao criatório de 
bois e, por isso mesmn; no momento em que 
aquelas áreas ficam alag?~das, cessam de ge-

- raro lCM paTa o Estado e o percentual corres
pondente para o Município. 

Na época, também, fizemos um exercido 
de D_ireJto Comparado, mostràOdo que já exis
tia na lei ordinária brasileira compe_nsação pa~ 

ra o Muntcípio e para o Estado, quando da 
extração de petróleo, que, na verdade, traz 
muito menor prejúfzo ao EStado e ao Muni
cípio pela ocupação das máquinas do que 
a geração de energia elétrica. 

Essa parte. foi bastante polêmica; no fmal 
conseguimos fiXá-la na Constituição e agora 
estamos criando as normas e a lei ordinária, 
fruto de um debate que travamos pelo Brasil 
afora. Estivemos no Paraná, em São Paulo, 
em Minas Gerais, e aqui, em Brasília, por 
duas vezes fizemos encontros a esse respeito. 

Esse projeto, esse estudo e até o substitutivo 
ápresentado pelo honrado Senador Gomes 
CarValho, que fez um belo trabalho, também 

- em conexão_ com o Senado( RqQerto campos, 
melhoram o projeto em diversos _aspectos re
dacionais. No_entanto, devemos dizer que não 

_ concordamos - e isso ficou claro, inclusive, 
quando apresentava o relatório o Senador Go
mes de Carvalho - com a isenção para a 
exportação de minérios, -por-duas razões. A 
primeira diz respeito à afirmação de um Presi
dente da República, oriundo de JVIinas Gerais, 

."e, por ser de Minas Gerais mesmo, fez ass!;!rtiva 
óbvia: "Minérto só dâ uma safra". Refiro-me 
a Artur Bernardes. 

Depois, não podemoS- também deixar de 
receber o rfyalty ou a compensação financeira 
sobre os minérios exportados por outra razão: 
na medida em que vendemos o minério ·de 
ferro para uma siderúrgica brasileira, com 6% 
de compensação financeira, e remetemos es-· 
se mesmo minério p?Jra o eXterlor sem os 6%, 
tomamos a enlpresa nadonal menos compe
titiva, porQue ela tem o minério inais caro. 

Por outro lado, diríamos corno exemplo de 
cidades mineradoras de Minas'- e são muitas 
-a minha terra natal, a bela estância de Araxá, 
que hoje _esjá mutilada pela mineração não 
só do fosfato como também do ni6bio. 

Neste momento em que falamos tanto _de 
ecologia, devemo-nos lembrar que ecologia, 
preservação, recomposição ecológica; tudo 
custa dinheiro: OS nOssos ptefeitos muitas ve
zes vivem na pele esse problema da mutilação 
do solo e até do empestamento do ar, e tudo 
isso para ser corrigido exige recursos. 

eomo ·rãião final, Para que não aceitemos 
essa isenção para exportação, deixamos para 
o raciocínio de todos a belíssima assertiva do 
poeta maior de Minas Gerais, Carlos Drum
mond de Andrade, que disse: 

"ltabira hoje é só retrato na parede, e 
como dói." 

Realmente, ltabira, Srs. Senadores, tinha o 
belíssimo pico do Cauê, que era uma paisa
gem marayilhÇJsa. Tudo isso foi transportado 
para 6 eXterior, e lá ficou o buraco, a mutilação · 
de toda a paisagem. 

Quando ocorreu a exaustão do minério, a 
Companhia Vale do Rio Doce aposentou 
aqueles mineradores que, embora ainda pu
dessem traba1har, não mai~ podiam fazê-lo, 
por não haver mais minério para ser extraído. 
E' daí essa assertiva -lamento do nosso poeta 
Carlos Drummond, oriundo de ltábira. 

\ 
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O Sr . .:larbas Passarinho - Permita V. 
Ex' um aparte, n_obre Senador? 

O SR. RONAN 11TQ Pois não, nobre Se
nador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Vendo V. Ex•, 
hoje na tribuna, remeto-me ao período da 
Constituinte, quando V. Ex~, de maneira muito 
brilhante, na tribuna da Câmara, onde nos reu
níamos, defendia exatamente esse ponto de 
vista da necessidade de haver a compensação 
financeira para que não houvesse as ltabiras 
multiplicadas por cem, por mil. 

Entendo que a infdativa de V. Ex" foi extraor
dinariamente benéfica aos estados, que não 
poderão ficar apenas com a mutilação do seu 
terrltório e sem nenhum beneficio, a partir do 
momento em que exportam a sua riqueza do 
subsolo. Quanto as emendas que foram apre
senté!das, no relatório feito pelo senador Go
mes Carvalho, delas naturalmente discorda
remos- eu. e com certeza V. Ex•, quando 
há uma emenda que suprime a compensação 
financeira, a paritrdo momento da exportação. 

O SR. ROI'IAN 1Tf0 - Claro. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Entendo que 
nisso somos aliados de causa e quero cumpri
mentar. 

O SR. RONAN TITO - Mais uma vez 
somos aliados. 

O Sl'. Jarbas Passarinho- E quero c um· 
primentar V. EJcf pela iniciativa e pela forma 
pela qual justifica o seu projeto. 

O SR. RONAN TITO - Agradeçemos a 
V. EJcf e também testemunhamos à Casa a 
ajuda inestimável de V. Ex!' e de Senadores 
e Deputados do Pará, do Paraná, da Bahia 
e de tantos outros Estados que sofrem, no 
próprio solo, para não dizer na pele, essas 
multidões decorrentes da mineração. Tam· 
bérn, de certa maneira, podemos citar a gera
ção de energia elétrlca e aí nos remetermos 
no Paraná do Senador Gomes Carvalho. Uma 
área da melhor qualidade de basalto em de
composição, que, se prestava à agricultura de 
maneira extraordinária e_ onde existiam cente
nas de milhares de proprietários agricultando 
a terra, lavrando-a com suor do seu rosto, 
produzindo riqueza em aUmentos para todo 
o Brasil e para exportação, essa área foi inun
dada, para se fazer o grande lago de ltaipu, 
que é o orgulho da capacidade brasileira, mas 
que deixou de gerar !CM, além de criar um 
enorme caos social até hoje n.ão fol resolvido 
pelas cidades daquela região. 

Por isto mesmo, cremos que não haverá 
nenhuma voz discordante nesta Casa. Agrade
cemos muito a V. Ex- sua colaboração no pro
cesso constituinte e agora neste aparte que 
muito enriquece nosso pronunciamento. 
Agradecemos ainda a todos os Senadores, 
quando acordamos que haverá também com
pensação financeira para a questão da minera
ção do carvão, pois é mais do que justa. 

Há um problema, Senador Jarbas Passa
nbo, em Santa Catarina, que, uma vez. quando 
Deputado, denunciei da tribuna da Câmara, 

c-om relação a uma grande jazida de carvão, 
e que serve para cOnfirmar áquela assertiva 
de Artur Bernardes de que minério dá s6 urna 
safra .. Um grande elegante que frenqüentava 
as colunas sociais deste País, durante 30 anos 
explorou a jazida de carvão. Depois, mudou-se 
para Paris e a mina foi à exaustão. Quando 
houve fiscalização, verificou-se que não havia 
lá recolhimento de INPS e grande parte dos 
empregados estavam com doenças decorren
tes da mineração, com os seus pulmões toma
dos. 

E como ficou o Município e também o Esta· 
do? Não ficaram apenas com um buraco, e 
sim com crateras enormes. 

De maneira que pedimos à Casa, neste ins
tante, a aprovação deste projeto que leva a 
nossa as_sinatura, mas que não é de nossa 
autoria, e sim de muitos brasileiros, de muitos 
encontros_, de muitos debates e de muitos Par
lamentares que discutiram, horas e horas, para 
que chegássemos a um diploma lega1. 

Voltamos a reafirmar que rejeitamos a isen
ção para exportação de minérios, por aquelas 
duas razões que expusemos, e que também 
gostaríamos que fosse_ mantido na questão 
da tributação do ouro o substitutivo do Sena
dor Gomes Car\ralho,--e não a emenda do Se~ 
nadar Leite Chaves- que fa1a no mínimo da 
taxa, que é de 2 e não meio por cento. 

Muito obrigado! Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, eStamos em regime de _urgência? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Sim, estamos em regime de urgência. 

O Sr. Jutahy MagaUtães- Neste caso, 
só um Senador por partido pode fazer uso 
da palavra, e o Uder do PMDB já o fez. Por 
este motivo, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Tem a palavra V. Ex" 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, vo~rei a favor, por duas razões, 
por ter votado, na Constituinte a favor da 
emendt~- do Senador Rom11n Tito; e também 
por ter que acatar a Liderança, não posso, 
de maneira alguma votar contra o meu Líder 
e tenho que compensar as minhas manifes
tações, às vezes aontrári{ls ao voto da Ude
rança. 

Ftz este intr6ito pcira Gize r que votarei a favor, 
porque este projeto é da maior importância 
e, por esta razão, deve ser apoiado, 

Procurei informar-me com ·n autor a res
peito da matéria e, quando votamos o Regi
mento Interno, tentei fazér com essas matérias 
de urgência entrassem em apreciação com 
48 horas de -antecedência, para que pudés
semos delas tomar _conhecimento. 

EstairiOS -votando matéria em regime de ur
gênda e faço uma reclamação à Mesa. Daí 
ter pedido a palavra pela ordem. 

Talvez por economia de papel não tenha 
sido entregue aos Srs. Senadores o avulso 
com O projeto e não tenhamos tomado conhe-

cimento do parecer. Estou recebendo-o ago
ra, mas vi que o Senador Jarbas Passarinho 
estava acompanhando atentamente a leitura 
do parecer. Daí entender que, por economia, 
foram distribuídos poucos avulsi:i's (Risos) e 
eu, por exemplo, procurei-o aqui perto de mim 
e não encontrei nenhum. 

Assim, estou tomando_ conhecimento do 
parecer sem poder acompanhar pelo avulso 
as emendas que foram apresentadas. 

De qualquer maneira, manifesto o m"eu voto 
favorável à matéria, porque já conheço a ques
tão desde o tempo da ConStituinte. 

E.ra o que tinha o dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Le
varei a preocupação de V. &-ao Senador NeJ· 
soo Carneiro, para que não se faça tanta eco
nomia. 

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 
Tito. 

O SR. ROI'IAN 1Tf0 (PMD!l- MG. Para 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, esclareço ao nobre Senador 
Jutahy Magalhães que não discuti a matéria 
como Líder, e sim como autor do projeto, 
e S~ Ex" tem mais wna razão para votar favora
velmente: às barragens - inclusive a de So
bradinho, que inundou uma grande área, acar
retando prejuízos principalmente à ecologia, 
por ser essa área bastante agricultável. 

Talvez Sobradinho seja hidrelétrica que 
inundou a maior área em quilômetros quadra
dos por menor" geração de KW /h. 

Por isso _mesmo, trouxe um prejuízo muito 
grande à ecologia e à economia daquela re
gião. 

São estes os._ dois esclarecimentos que gos~ 
taria de fazer. Se S. EJcf quiser discutir, poderá 
fazê· lo, porque eu o fiz como autor do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Continua a discussão. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar 
Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
Para discutir. Sem ·revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, elogiando o nobre 
Senador Ronan Tito pela apresentaÇão do pro
jeto, deixo nos Anais a seguinte observação, 
sa1vo entendimento diferente. 

Pelo que eu pude entender das palavras dos 
Srs. Relatores, quando se tratar de exportação, 
a empresa- Concessionária não sofrerá esse 
acréscimo na tarifa de energia. Acresce_?_ -

O Sr. RonanTito -Acresce 6%. 

OSR-ITAMARFRANCO-Exatamente, 
Senador Ronan Tito, o (Jue se está passando 
neste País, em relação a Eletronorte, é maior 
absurdo. 
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Senhor Presidente, a Eletronorte fez um 
contrato pelo qual, durante 20 anos - veja 
V. Ex", vejam os Srs. Senadores- essa empre
sa tem que fornecer energia a um preço equi
valente a 20% do preço do alumínio no mer
cado internacional. 

AE!etronorte fornece energia à Akan, e esse 
contrato é por 20 anos - e todos sabemos 
que para a fabricaçào do aluminio o consumo 
de energia é multo grande, praticamente 6_D%, 
No entanto, o Brasil permite - apesar de a 
Eletronorte haver recorrido, o então Consul
tor-Geral _da República indeferiu esse reque
rimento, permitindo que esse preço Seja pago 

· pela Alcan. Vejamos o contra-senso dessa 
questão: no momento em que estamos co
brando 20% do preçõ do alum[nio no mer
cado internacionaL somos obrigados a pagar 
empréstimos no ·mercado intemac[onal para 
construção da usina, a juros flutuantes. 

É o registro, portanto, nobre Sé na dor ROnan 
Tito, elogiando a iniciativa de V. Ex•, e o nobre 
Relator Gomes CarValho~ Deixo claro que são 
essas situações que teremos que evitar. O Se· 
nado da República precisa ficar atento, exata
mente, para o fato de que empresas multina
cionais venham a adqUirir enerQia a preço ba
rato, quando pagamos no mercado interna
cional esses juros flutu__ante_s. 

Era a observação, Sr. Presidente, e também 
registrar uma emenda .do nobre Senador Ja
mil Haddad, esquecida, mas já configurada 
no projeto, das usinas termonucleares. Evi
dentemente. só o Rto_d__eJ.ao~[l:Q • .DQJnoroento, 
tem em funcionamento a usina de Angra 1, 
e é claro deveria entrar, como já entrou, no 
projeto, a usina termonuclear também. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Não havendo quem queira fazer uso da pala
vra, está encerrada a discussão. 

Com emendas apresentadas em Plenário 
e estando a matéria em regime de urgência, 
a ComisSãO _de Assun_tQs Económicos deve 
manifestar-se sobre as mesmas imediatamen
te. 

Solicito ao nobre Senador Gomes Carvalho 
o parecer sobre as emendas de Plenário. 

O SR- GOMES CARVALHO (PR. Para 
emitir parecer. Sem revis3.o do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadore, das emendas ofere
cidas, há poucos momentos, no plenário, te
mos que relatar o seguinte: 

Emenda n~ 25, do Senador Fernando Henri
que Cardoso acatamos e somos favoráveis. 

Emenda n\' 26, apresentada pelo Senador 
Leopoldo Peres, somos contrários. 

Emenda n" 27, do ilustre Senadõr Fernando 
Henrique Cardoso, que dá nova redação ao 
art._39, onde diz: o valor da compensação finan
ceira corresponde a um fator percentual de 
energia constante da fatura do fornecimento, 
eu me_ permitiria acrescentar, no § 19, com 
uma subemenda, onde cometemos aqui um 
esquecimento e precisamos ser justos. Se por 
um lado, estamos contemplando, hoje, o Esta
do ao Paraná no que diz respeito a Itaipu, por
que é a única usina hidroelétrica com tratado __ 
internacional com outro país, não seria justo 

que, com sistemas elétricos mistos com gera
ção hidra e terrnoelétrica, s_e esque~esse o 
termonuclear. É a subemenda aditiva que fa
ço. 

A Emenda no 28, - ilustre Senador Leite 
Chaves, eStá prejudicada porque já foi con· 
templi:ida pela Emenda no 24 R. -

A Eritenda n" 29, também do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que diz inclua-se 
no art. 4o o seguinte indso IV "gerada e consu
mida para uso privativo de produtor, quando 
a instalação consumidora" se localizar no mu
ilicípfo afetado nós somos favoráveis. 

A Eme:nda n" 30, também do Senador Leite 
Chaves, que dá nova redação ao art. 5~. "quan
do o aproveitamento do potencial hidráulico 
atingir mais de um Estado e Município, distri
buições dos percentuais referidos, nesta \e~ 
serão feitas propord6nalmente, levando-se 
em consideração as áreas inundadas e outros 
parâmetros de interesses, público regional e 
local ... 

Soi'no_s_ favorãVefs "igi.iafmente. 

A Emenda n" 31, do ilustre Senador Fernan
do Henrique Cardoso, que pede a supressão 
dos arts .. 6° e ·g~ do projeto, estey prejudicada, 
pOrqtie nós Já contemplamos na Ei-nénda no 
16-R 

A Emenda 32, do ilustre Senador Dirceu 
Cardoso_, que diz: ''inclua-se _no inciso 29 do 
§ 1~ do art 89, após a palavra fertilizantes, a_ 
expressão: "e carvão". 

Somos favoráveis. 
Emenda n~ 33, do ilustre Senador FernandO 

Henrique Cardoso, onde solicita a inclusão do 
inciso 11, do § 1 ç do art. a~ após a palavra 
fe_rtilizante e a expressão_~ "e carvão", está pre
judica9a pela emenda anterior que acabei de 
ler. 

Emenda n9 34 ilustre Senador Leite_ Chaves: 
"Inclua-se ouro 0,5% ", Atendemos à propo
situra do ilustre Senador Ronan Tito, onde fico 
com-a minha subemenda que é, de L% ao 
0UrO. 

Emenda no 35, que é uma emenda modifi
cativa, está prejudicada pela Emenda n" 32, 
de Plenárfo. 

A Emenda n" 36 que dá, segundo a redação 
do Senador Fernando Henrfque Cardoso, ao 
inciso III, § 2ç do art. 8'1, 5% para constituição 
de um fundo de pesquisas de recursos mine· 
rais na forma da lei. Acatamos favoravelmente. 

Na Emenda n9 37, do ilustre Senador Leo
poldo Peres: "O § 2\' do art. 89 do Projeto de 
Lei n9 45/89 passa a ter a seguinte redação ... " 
E;le coloca a modificação _dos percentuais e 
somos contrários a essa emenda. 

Emenda modificativa n~_ 38, do ilustre Sena
dor Leite Chaves. Parágrafo único do art. 11 
que diz o seguinte; "O não cumprimento do 
prazo estabelecido no caput deste artigo, im
plicará em correção de débito, etc.·· Essa 
emenda está prejudicada pela Emenda n~ 
23-R 

__A Eme_I1__daif_39, do ilustre Senador Fernan
do Henrique Cardoso, onde solicita acrescen-

tar ao parágrafo único do art. 11 do projeto 
a seguinte redação: "O não cumprimento do 
prazo estabelecido no caput deste artigo, im
plicará correção do débito pela variação diária 
do Bónus do Tesouro Nadonal- BTN." Está 
prejudicada porqu_e está contemplada pela 
Emenda n? 23-R 

Sr. Presidente, era _o __ que tinha a relatar. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -0 
parecer conclui favoravelmente às Emendas 
n91 25, 29, 30,32 e'36;Ta\rorável às Emendas 
nos 27 e 34; nos termos de submendas con
trário às Emendas n9s 26 e-37; e pela prejudi
cialidade das Emendas n?• 28, 3.1, 33, 35, 38 
e 39. 

Votação do projeto, em turno único, sem 
prejufzo das emendas e das subemendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação a subemenda â emenda n? 1. 

Os Srs:Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. \Pausa) 

Aprovada. 

O sr.-ROD:an Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --,
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 
Trto. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pelo 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, gostaria que no encaminhamento da 
votação da emenda V. EX' dissesse_.se foi ou 
não acolhido pelo Relator, para que nos orien
temos, pois pelos números isso não é possível 
neste instante. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação a Subemenda à Emenda.n~._27, 
de Plenário, acolhida pelo Relator. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
Em votação a subemenda do Relator à 

emenda n" 34, de Plenário. 
Aprovada. 

I:: a seguínte a subemenda aprovada 

Subemenda: 
Inclua-se como Item III do§ 19otextoababco;. 
DI-ouro, 2% (dois por cento); 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Vo· 
. taÇâo, em globo, das Emendas de no' 7 a 24, 

do Relator, 25, 29, :30, 32 e 36 Qe Plenário, 
admitidas pelo Relator. · 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 19-Secretário. · 

·- . ~ lid~ o SE!guin~e 

REQUERIMENTO N•496-A, DE 1969 

Requeiro destaque para rejeição da emenda 
n? -20-R ao Projeto de Lei do Senado n9 45, 
de 1989. ~ ~- ~ 

Sala das SeSsões, 20 de S.etembro· de _1989. 
- Senador Jarbas Passarinho 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
Requerimento lido já envolve decisão sobre 
a matéria a que se_ refere. Se aprovado, fica 
rejeitada a Emenda n~ 20-R. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Seilàdores que o aprovam perma

neçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica rejeitada a Emenda n"' 20-R. 

É lida a seguinte a Emenda rejeitada:. 
"Dispositivo alterado: Artigo SQ 
Inclua-se após o § 39 do Projeto o seguinte 

parágrafo: 
"§. A compensação financeira pela 

exploração de recursos minerais para fins 
de aproveitamento económico prevista 
no caput deste artigo não incidirá sobre 
o produto mineral destinado à exporta
ção." 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Vo
taçl:lo, em globo, das emendas de no~ 7 a 19, 
21 a 24, do Relator; 25, 29, 30, 32 e 36, de 
Plenário, com parecer favorável do Relator. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Sr. Presidente, V. Ex• está colocando em vota· 
ção o parecer? 

O SR. PRESIDE.N'fE (iram Saraiva)- Es
tou colocando em votação a conclusão do 
parecer sobre as emendas. (Pausa) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores qUe_a:s aprovam queiram 

permanecer sentados. 

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, pela 
ordem. --

0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Tem V. &.• a palavra pela ordem. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente votamos pelo acolhimento daqueles 
que têm parecer favorável, ressalvada a que 
suprime, a que dá isenção de 6% para miné
rios de exportação. 

O Sr. Gome.s Carvalho- Está perfeita, 
Sr. Presidente, à '_colocação do eminente Sena
dor Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)~ Es
tou colocando em votaç<1o em globo as 
Emendas no& 7 a 19 e -21 a 24, do Rel~tor; 
25, 29, JG, 32 e 3-:ô, de Plenái'io, Com párecer 
favorável do Relator. 

Em votação. 
Os Srs. Senaâores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação, em globo, as Emendas nos 2 a 
6, de parecer c_Õntrário, e 26, e 37, de Plenârlo, 
também de parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- As 
Emen-das n9' 28, 31, 33, 35,38 e-39 são consi
deradas prejudicadas. 

A matéria vai à Comissão Diretora, para ã 
redação final. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a ~alavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. PreSídente, tenho a impressão de que é 
um esclarecimento que se impõe. 

O nobre Senador Gomes de Carvalho, rela
tor,_ teve um entendimento conosco, com o 
Senador Ronan Tito, comigo e outros colegas, 
de que _a emenda apresentada pelo Senador 
Roberto Campos, em seu relatório que exclui 
a compensação financeira, quando se trata 
de exportação de fninérios, que ele, relator, 
tomaria .a inidativa de eliminá-la. De maneira 
que não a votamos partindo desse pressu
posto. Quero deixar multo claro: S. Ex" con
corda com_ iss_o e que a maioria da Casa, a 
unanimidade da CaSa, concorda, também, em 
que a étnenda apresentada no relatório não 
tem cabimento. A menos que tenha havido 
uma emenda apresentada em Plenário e que 
não foi por nós percebida, então pediria a V. 
Ex', se pudesse, explicasse. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Mesa solicita ao nobre relator esclareça a 
questão levantada pelo nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Para 
-esclarecimento - Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou ratifi-
cando o que foi colocado, por excesso de zelo, 
peJO brilhante e eterno parlamentar Jarbas 

Jarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu fico tran
qüilo. 

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-So
bre a m~?a, o parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final da matéria, que 
será lfdó pelo Sr. 1°-Secretário. 

É lidõ o seguinte 

PARECER N' 205, DE 1989 
-~- -_JQ_~ Comis~ão [~)jretora) 

____ Redação final do Projeto de Lei do Se
nadO nt> 45, de 1989. 

A Comissão- apresenta a redação final do 
Projeto de Lei do Senado no 45, de 1989, que 
institui, parã Os estados, Distrito Federal, muni
cípios e órgãos da administração direta da 
{Jniiío, compensação financeira pelo resultado 
da exploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos hídricos para fins de geração de ener
gia elétrica e de recursos minerais, em seus 
respectivos territórios, plataforma continental, 
mar territorial ou zona económica exciusiva 
e dá outras providências. 

Sala de _ _Reuniões da Comissão, 20 de se
tembro de 1989. - Iram Saraiva, Presidénte 
- Pompeu de Sousa, relator - Diva/do Su
ruagy, Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N' 205, DE 1989 

Redação final dó Projeto de Lei do. Se
nado nf' 4.5, de 1989, que insiitui, para -
os Estados, Distrito Federal e Municípios, 
compensação financeira pelo resultado 
da exploração de petróleo ou gás natural, 
de recursos hfdricas para fins de geração 
de energia elétrica de recUrsos minerais 
em seus respedJ'vos territórios, plataloi
ma c-ontinental, mar territorial ou zona 
eConómica exClusiva, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 19 O aproveitamento dos re<:ursos hí

dricos para fins de geração de energia elétrica 
e dos recursos minerais, por quaisquer dos 
regimes previstos _em lei, ensejará compen
sação financeira-aos estados, Distrito Federal 
e municípios, a ser calculada, distnbuida e àpli-

-ceada na forma estabelecida nesta lei. 
Art. 2° A compensação pela utilização de 

recursos hídricos para fins de geração de ener
gia elétrica será de 6%. (seis por cento) sobre 
o valor da energia produzida, a ser paga pelos 
concessionários de serviço de energia elétrica 
aos estados, ao Distrito Federal e aos muni
cípios, em cujos territórios se localizarem ins
talações destinadas à produção de energia elé
trica ou que tenham áreas invadidas por águas 
dos respectivos reservatórios. 

§ 1 o A distribuíção da compensação· fi
nanceira de que trata este artigo será feita da 
seguinte forma: _ _ _ 

1-50% (cinqüentãpõfcento) para os esta
dos e para o Distrito Federal; 

11-50% ( cinqüenta Por c_ento) para os mu
nicípios. 

§ 2? A distribuição da compensação fi
nance[ra referida no § 19 deste artigo será apli
cada também aos "royalties" devidos ao Bra
sil, conforme previsto no Anexo C, item 111-4 
do Tratado de ltaipú, assinado em 26 de mar~ 
ço de 1 973; entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Paraguai, bem como 
os documentos_ interpretativos subseqüentes, 
aplicando-se igual critério a futuros-aproveita
mentos hidrelétricos fronteiriços intemado-
llais. " · - -

Art. 3o O valor da compenSa-çãO financei
ra corresponderá a um fator perceritual do 
valor da energia constante da fatura. 

§ 1? A energia de hidrelétricas de uso pri
vativo de produtor, quando aproveitada para 
uso externo de serviço público, tamb€>m será 
gravada com a apliCação de um fator de 6% 
(seis por cento) do valor da energia elétrica 
correspondente ao faturamento calculado nas 
mesmas condições e pre!;os do concessio-
_nário do serviço público local. . 

§ 2o Compete ao Departamento Nacional 
de Águas e Energi~ Elétrica - DNAEE fixar, 
mensalmente, com base nas tarifas de supri
mento vigentes, uma tarifa atualizada de refe
rência, para efeito de aplicação das compen
sações financeiras de maneira uniforme e 
equalizada, sobre toda a hidreletricidade pro
duzida no País. 



5024 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II} ~ Setembto_de J 989 

Art. 4~ É isenta do_ pagamento de com
pensação financeira ã efiergia elétrica: 
I- produzida pelas instalações geradoras 

com capacidade nominal igual ou inferior a 
10.000 kw (dez m~ quilowatts); 
n-gerada e consumida para uso privativo 

de produtor (autopro-dutor), no montante cor
respondente ao seu consumo próprio no pro
cesso de transform.:!ção industrial; Quando 
suas instalações industriais estiverem em ou
tro Estado da FederaÇão, a compensação será 
devida ao Estado em que se localizarem as 
instalações de geração hidrelétrica; 

DI-gerada e consumida para uso privativo 
de produtor, quando a instalação con~umi
do_ra se localizar no mtJ.nidpio afetado. 

Art. 59 Quando -o aprOveitamento do po
tencial hidráulico atingir mais de um Estado 
ou Município, a distiibuição dos percentuais 
referidos nesta ~ei será feita proporcionalmen
te.levanio-se em consideração as áreas inun· 
dadas e outros parâmetros de interesse públi
co regional ou local. 

Parág_rafo único. .O Departamento Nado
na! de Aguas e Enêrgia Elétrica - DNAEE 
elaborará, anualmente, os estudos necessá
rios à operacionaUzaç:ão dos critérios estabe
lecidos no caput deste artigo. 

Art 6Q A compensação financeira pela ex
ploração de recursos minerais para fins de 
aproveitamento económico será de até 3% 
(três por cento) sobre o valor do faturamento 
líquido resultante -da venda do produto mine
ral, obtido após a última etapa dq processo 
de beneficiamento adotado e antes de sua 
transformação industrial. 

§ }9 Para efeito do cálculo de compen
sação financeira de que trata o Q!lput deste 
artigo, entende-se por faturamento líquído o 
total das receitas de vendas, excluídos os tribu
tos incidentes-sobre a comercialização-do pro
duto mineral, assim corilo as despesas coni 
transportes e seguros. 

§ 2~> O-percentual a que refere o caput 
deste artigo v_ariará de acordo com as se.guin
tes classes de substândC!S mineraiS! 

(. minérios de alumínio, ferro e manganês, 
sal-gema e potássio: 3% (três por cento); 

U- demais substâncias mineraiS metalífe· 
r as, fertilizantes, carvão e ouro: 2% (dois por 
cento); 

UI- pedras preciosas, pedras coradas lapi
dáveis, carbonados e me.té:lis nobres: 0,2% (ze
ro vírgula dois por cento). 

§ 3~ Ao ouro defmido em lei como ativo 
fmanceiro ou instrumento cambial se aplica 
exclusivamente:. a alíquota mínima a que se 
refere o_§ 59 do arl 1.53 da -constituição Fe
deral. 

§ 49 A distribuição da compensação fi. 
nanceira de que trata este artigo será feita da 
seguinte forma: _ ___ _ 

l-45% (quarenta e cinco por cento) para 
os Estados e Distrito Federal; 

11-50% (cinqüentaporcento) para os mur 
nicípios; e para a constifuiÇãO de um Fundo 
de Pesquisa de Recursos Minerais no Estado 
de origem do minério, na forma da lei. 

111-5% (cinco por cento) 

§ 59 A compensação financeira pela ex
ploração de substâncias mirierais de emprego 
imediato na construÇão civil será de 3% (três 
por cenfo) e destinaâa -direta e integralmente 
aos Municípios nos quais se situem as respec· 
tivas jazidas e lavras. 

Art. 7Q No caso da exploração de petróleo 
--ou gás natural, a compenSação financeira será 

efetivada rriediante pa9ame-rito da lndeniZação 
prevista nas Leis n1"l 7.453, de 27 de dezembro 
de 1985 e 7.525, de 22 de julho de 1986. 

Art. a~ o paQãmento das compensações 
~nanceiras previstas nesta lei, inclusive o da 
indenização pela exploração do petróleo, do 
xisto betuminoso e do gás natural será efetua
do mensa1mente d[retamente aos Estados, ao 
Distrito -Federal. aos Municípios e aos órgãos 
da admínistr_~_ção direta da União, .até o último 
dia úb1 do mês subseqüente do fato gerador. 

Parágrafo único. O não cumprimento do 
prazo estabelecido no caput deste artigo impli· 
cará -correção do débito pela variação diária 
do Bónus do T escuro Nacional - BTN, ou 
outro parâmetro de correção monetâria que 
venha a s_!.JJ:lsütui-Jo, juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês e multa de 10% (dez pof 
cento) aplicável sobre o montante final apu· 
rado. 

Art. go O Pã(refExecutivo regulamentará 
esta Lei no prazo máximo de noventa dias 
da data de sua publicação. 

Art. 1 O. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

-Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final qu~_ira~ permanecer s_er:ttados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR .. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Há 
oradores inscritos. Concedo a palavra ao no
bre Senador Mário Maia. 

(Banco Regional de D~senvolvimento Econô
mico), a Estrada da Produção, os modernos 
sistemas oficiais ç:Ie telecomunicações (CRT) 
e de energia elétrlca, (CEEE), desapropriarido 
os bens das concessionárias estrangeiras e_ 
fez, ainda, a reforma__ agrária do Banhado do 
Colégio. 

Brizola trouxe, então, toda _essa experiência 
de· administrádor, i::uja efidêr1da vem sendo 
demonstrada ao longo do tempo, para o Pro· 
grama do PDT, Partido Democrático Traba
lhista, que, hoje, se apresenta com a melhor 
proposta partidária. Melhor e mais adequada 
ao nosso País. · 

Não diria, Srs. SenadOres-, que o_ PDT tem 
a proposta mais modema, porque, às vezes, 
o moderno s_e confunde com o medíocre, com 
o vazio. Modernizar não é o-mesmo que desen
volver. Um estado moderno não quer dizer 
sociedade desenvolvida~ E, muitas vezes, so
ciedade_ d€SenV01Vfda- não pressupõe estadO
moderno. 

Em nosso_ País_ exisiem, por exemplo, al
guns núdeos de modernidade, alguma,s ilhas 
ou bolsões de t_e_cnologia avançada Porém, 
a sociedade majoritariamente está mergulha
da em vergonhosos índices de sUbdesenvol
vimento. O profes_sor Hélio Jaquaribe.nos in
fõrma, através de seus estudos, que 15% dos 
brasileiros viVem -ná- rriisélia absoluta, com 
rendimento per capita igual ou ínferior a um 
quarto do salário mínimo; 35% das famílias 
estão t'ta faiXã da estrita pobreza, com rendi
mento igual ou inferior a meio salário mínimo; 
65% dos brasileiros têm rendimento igual ou 
inferior a um salário" mínimo. 

Daí, nosso entendimento de que moder· 
nidade nada tem a ver com desenvolvimento. 
O Estado brasileiro mo.dernii:ou-se corisidera
-velmente a partir de 1964. O regime militar, 
com ajuda das mais avariÇadas técnOlogias, 
estendeu seus tentáculos a todos os rinções 
da Pátria. O povO permaneceu na ignorância, 
no anãlfabetísmo, na_ pobreza. A sociedade 
não se. desenvolveu. 
-Modefrudade é a casca. ·DesenvOlvimento 

é o contéudo. Ser moderno não é sinónimo 
de competência. E competência e probidade 
se comprova desnudando o próprio passado, 

_ OSR.MÁRIOMAIA(PDT -AC. Pronun- como quem não tem o ·que esconder. Tem, 
cia o seguinte discurso.)_ Sr. Presidente, Srs. sobretudo, muito o que mostrar de honradez, 
Senadores_, o_:_EOT terri se destacado como de eficiência admínistrativa, de realizações em 
0 Partido que coloca 0 programa educacional benefício 9o povo. Este- é o_ passado do .Dr. 
acima de todas as prioridades em sua ação Leonel Bnzola .. O mesmo na? se pode diZer 
de Governo. Assim foi quando 0 Dr. LeoneL_ ~e outros candidatos que se diZe:m modernos. 
Brizola governou o Estado do Rio de Janeiro, 
oportunidade em que se desenvolveu a filoso
fia eduCaciona1 dos CTEP, e que centenas des
tes Centros Integrados de Educação Pública 
foram construidos, abrigando centenas de mi
lhares de crianças e_ jovens: 

Porém. o programa partidário· do PDT não 
comtempla uma obra somente. Nosso progra
ma --e vasro~= abrangente e abarca uma visão 
estrutural do País. Haja vista monumental obra 
deixada pelo Dr. Brizola quando Governador 
do Estado do Rio Grande do Sul, entre 1958 
e 19ô2: mais de 6.300_ escolas, a Aços Finos 
Piratini, a Refinaria Alberto PasqLialinl, o BRDE 

(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE ((ram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. l'!~ON WEDEKIN- (PMDB -
SC. Pronuncia o sefluinte" discurso.).::._ Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores, desde que foi insti
tuída no Brasil pela Lei Elói Chaves, em 1 923; 
a Previdência Social_tem_como objetivb maior 
proteger o trabalhador e garantir a sua subsis

_ _tência e· bem-estar, em sitUações como a 
doença, a invalidez, o desemprego e a mo11e. 
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~ pois, um sistema de prevenção social, se
gundo técnlcos do seguro privado, mas de 
caráter obrigatório, gerido em interesse de lu
cro, destinado à cobertura de determinadas 
contigências e custeado por contribuições dos 
empregadores, dos próprios trabalhadores _e 
do Estado. 

A nossa Previdência Social seguiu uma linha 
de evolução parecida com a dos países mais 
desenvolvidos, no sentido da universalização 
das pessoas protegidas e das contigências co~ _ 
bertas pelos mecanismos de seguro social. 
Essa evOlução acabou levando ao conceito 
e à era da seguridade social, neologismo que 
muitos gostariam de ver substituído por segu
rança social, mas que foi consagrado pela no
va Coristituição brasileira. Com efeito, o termo 
seguridade tem o mérito de expungir da noçllo 
de benefício social a conotação de esmola 
do Estado, porque benefício soda! não é dádi
va, é justiça. Não é munificiência do Estado, 
é direito do trabalhador. É obrigação do gover
no, porquanto é garantia de subsistência, é 
segurança, é seguridade dos aposentados e 
pensionistas. 

Mas, foi também a nossa ConstituiÇão de 
1988 que, procurando COrligir falhas e disio-r
ções do passado, determinou: 

-primeiro, que nenhum beneficio que 
substitua o salário de contnbuição ou o rendi· 
menta do trabalho do segurado terá valor 
mensal inferior ao salário mínimo (art. 210, 
V,§ 5•); 

-segundo, que _os benefícios das aposen· 
tadorias terão preservados os seus valores 
reais (art. 202); e -

-terceiro, que "os beneficias de prestação 
continuada, mantidos pela Previdência Social, 
na data da promulgação da Coil.stituição, terão 
seus valores revistos, a fim de que seja res1abe
lecido o poder aquisitivo, expresso em número 
de salários mínimos, que tinham na data de 
sua concessão, obede_cendo-se a esse critério 
de atualização, até a implatitação do plano 
de custeio e benefidos" (art. 58 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias). 

Cumpre ressaltar, Sr. Presidente, que~ em
bora. a própria Constituição sustente no seu 
art. 1~. inciso IV, que o salário mínimo não 
pode ser utilizado como indexador econômi
co, as Disposições Transitórias abrem uma 
exceção à regra, exatamente para atender a 
uma emergência e salvar o princípio da atuali
zação e irredutibilidade dos benefícios da se· 
guridade social. Com o passar do tempo; ou 
seja, com a implantaçáo do plano de custeio 
e benefícios, e só entá:o, a exc_eçâo desapa
recerá. E note-se que essa implantação tem, 
constitucionalmente, até abril de 1991 para 
se efetivar. 

Qual não foi, portanto, a minha estranheza, 
Sr. Presidente e Srs. SenadOres, ao ler, no ca
derno económic-o de um dos maiores jornais 
do país, O Est11do de S. Paulo, em sua edição 
de 1"' do corrente, matéria segundo a qual 
o Projeto de Lei Orçamentária da União para 
1990, desvincula do salário mínimo a correç.ao 
das aposentadorias e deixa, para o segundo 

semestre do ano que vem, a elevação dos 
benêfícios de valor inferior ao salário mínimo. 

A ser verdade tal informação -no que me 
recuso a acreditar -Sr. Presidente, o Governo 
Samey estaria, mais uma vez, tentando frustrar 
mandamentos constitucionais, em matéria tão 
grave. Mas r!âO é só. Estaria descumprindo 
a Lei n" 7.787, de .30 de junho de 1989, apro
vada pelo Congresso Nacional e sancionada 
por ele próprio, há pouco mais de dois meses. 
regulamentando a correção dos beneficias de 
prestação continuada, _iniciamos a partir de 
6 de outubro de 1988, até a aprovaç-ãO do 
plano de custeio e beneficias, dentro do que 
preceitua a nossa Carta Magna. Recuo-me a 
acreditar, repito, que a Proposta Orçamentária 
da União, cujo detalhamento completo ainda 
não chegou ao Congresso Nacional, possa 
trazer no seu bojo qualquer dlspositivo capaz 
de penalizar ainda mais, ao arrepio da L~i_ 
Maior, o já sofrido, indefeso e numeroso seg
mento dos aposentados e pensionistas da Pre
vidência Social. 

Mas, se isso o-correr, Sr. Presidente - e 
deste governo tudo se pode esperar - nós 
estaremos alerta. Alerta para defender o cum
primento da ConstituiçãO e o direito sagradO 
dos pensionistas e aposentados da Previdên
cía. Alerta para denundar, recusar e combater 
a desvinculação imediata das aposentadorias 
do salário mínimo~ sem que esteja implantado 
o plano de custeio e benefícios, em tramitação 
no Congresso. Alerta para exigir a imediata 
elevação dos beneficias sociais de valor abaixo_ 
do mínimo. Enfim, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, estaremos sempre alerta nesta Casa, 
lutando pelo aperfeiçoamento do nosso siste
ma de previdência social, na sua camtnhada 
rulno à verda_c_leira seguridade so-cial dos brasi
leiros! Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Não há mais orador inscrito. 

A Presldênda convoca sessão conjunta, a 
realizar-se hoje às 2_0 horas e 40 minutos, no 
plenário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, designando para_a_ ordinária 
de amanhã, às 14 horas e 30 miriufoS, a- se
guinte 

ORDEM DO DIA 
-.:::.l-

Votação em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n~ 1, de 1989, de auto
ria do Senador João Menezes e outros Senho
res Senadores, que altera os prazos estabe
lecidoS no § 69 do art. 14, para desincompati
bilização do Presidente da República, dos Go
vernadores de Estado, do Distrito Federal e 
dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
-da Comissão Tempotária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
coi'n voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa. 

Votação; ·em turno único, do Requerimento 
n'? 475, de 1989, dos Senadores Ronan Trto 
e Márcio Lacerda, soltcitando, nos termos do 
art. .336, alínea c, do Re9imento Interno, urgên
cia para o Projeto de Lei do Senado no 217, 
de 1989, de autOria do SenadOr Márdo 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 fiSicas. 

-3-
(lncluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 281 do Regimento Interno) Discussão, 
em turno único, do ProJe!o de Lei do DF n9 
45, de 1989, de iniciativa~ do Governador do 
Distrito Federal, que autoriza o Poder Exe<:u~ 
tivo a abrir créclitos adicionais até o limite de 
NCz$ 158.843.000,00 ( cerito e cinqüeTIUi e 
oito milhões, oitocentos e quarenta e três mil 
cruzados novos), e dá outras providências, ten
do 

PARECER, sob n• 202, de 1989, da Co· 
missão 

-do Distrito Federal, favofável ao pi-OJeto . 
e à emenda apresentada perante a Comissão, 
nos termos de subemenda. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução n9 57, de 1989 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conc:lusão de seu Parecer n9 190, de 1989), 
que autoriza o Governo do Estaao de Santa 
Catarina a elevar, em caráter excepcional e 
temporariamente, o lim!te de sua dívida con
solidada interna, para fins de emissão de Jetr~_s 
fmanceiras do T escuro do Estado de Santa 
Catarina (LFfC) em valor equivalente ao do 
resgate de 72.12.:3.640 LFrC Vincendi:ts nêsi:é 
semestre. 

-5-
Discussáo, em turn-o único, do Projeto_ de 

Resolução n~ 58, de 1989 '(apresentado peJa 
Comissão de Assuntos Econômic:os conlO 
conclusao de seu Parecer n9 191. de 1989), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Recife, 
Estado de Pernambuco, a contratar operação 
de crédito eln cruzados novos, no valor corres
pondente a 23.568.936 \vinte e três milhões, 
quinhentos e sess.enta e oito mil, novecentos 
e trinta e seis) Bônus do TesOuro Nadonal 
-_BTN, junto ao Bãnco do Nordeste do Brasil 
S.A. 

-6-

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 88, de 1985 
(n~ 815/83, nã CáSa- de origem), que revoga 
o parágrafo úntco do art. 482, da Çonsolidação 
dãs Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre-
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to~Lei n"' 5A52; de 1~ de maio de 1943, desca
racterizando a prática de ato atentatório à se
gurança nacional como justa ca.usa para dis
pensa de empregado. 

-7-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara IT' "129,-de 1985 
(n~ 3.076/80, na Casá de origem), que altera 
a Lei n~ 3.807, de 26 de agosto de 1960, pafa 
incluir a dona-de-casa entre segurados facul· 
tativos da Previdência Social. 

-8-
MATÉRJA A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câma~~ n" -27, de 1986 
(n? 5.967/85, na Casa de origem), que proibe 
a demissão imotivada do trabalhador e dá ou~ 
tras providências. 

-9-
MATÉRIA A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da C$mara no_ 45, de 1986 
(n? 7.675/86, ria CaSaCl.e orlgem), que dispõe 
sobre o direito à percepÇãO da remuneraç_ão 
correspondente ao grau hierárquico superior 
a inativos e pensionistas dos ministérios milita· 
res, nas condições que estabelece. 

-lO-

DisCusSão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a JV\ensagem n~ 166, de 1989 
(n? 383/89, na origem),- de 3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Guy Merides Pinheiro 
de Vasconcelos, Ministro de Segunda Casse, 
da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
do Haiti. 

-11-

Dlscussão, em turno único do parecer da 
Comissão de Relações Exterior~ e Defesa Na..-· 
ciona1 sobre a Mensagem n~ 167, de 1989 
(n" 3_84/89, na origeiri), de 3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete á deliberação do Sena
do a escolha_ do Senhor Nuno Ãlvaro D'Oli
velra, Ministro de Segunda Casse, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República de Cabo 
Verde. 

-12-

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensas:~em n~ 170, de 1989 
{n? 397/89; na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena~_ 
do a escolha do Senhor José Ferrelra Lopes, 
Ministro de Segunda __ Cléts_se, da carreira de 

diplomata, para exercer a função- de Embai
xador do Brasil junto ao Em irados Árabes Uni
dos e, cumulativamente, junto ao Estado de 
Catar. 

-13-

Discussão, em turno único, do parecer da 
ComiSSão de RelaçõeS ExteriOres e Defesa Na
cional sobre a Mensagemn" 171, de 1989 
(n" 396/89,_na origem), de 9 de agosto dO 
cotrente--ano,~pela qual o Senhor Presidente 
q_a Repúblíc_a submete à deliberação -do Sena
do a escolha do Senhor Antonio Carlos Dinis 
de Andrada, Ministro de Primeira Clàsse, da 
carreir.a de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Jamaica, e, 
cumulatlvamente, junto às Bahamas e a Be
lize. 

-14-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 173, de 1989 
(n" 399l89; na origem), de 9 de agosto do 
corrente_ ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolh_a do Se_nhor Tarcísio Marciano da 
Rocha, Ministro de Segunda Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Togo
lesa e, cum_ulativamente, junto á República do 
Níger. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 homs e.35 
~-minutos) 

DISCURSO PRON(JJ'{CIADO PELO SR. 
ÁUREO MELLO NA SESSÃO DE 
C)5~9-89EQUE,EN7REOUEÁREVISÁO 
DO.ORADOR, SERIA PUBUCADO POS
TERIORJ.IENTE. . 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM_ 
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, estou apresentando ao 
Plenário desta Casa, ao consenso dos Srs. Par
lamentares, proposição que atinge especial
mente o Distrito Federal, concernente a que 
todas_~ casas de diversão, localizadas nesta 
área,- que funcionarem com música ao" vivO 
ou· aparelhagem sonora, depois das 22 horas, 
terão obrigatoriamente de adotar absoluto iso
lamerito acústico, para impedir a emissão de 
!J>Om fora das dependências do estabelecimen
to, prejudicando moradores, aplicando-se as 
sanções_ legais devidas àqueles que infringi
rem tal determinação. 

A medida, evidentemente, é de caráter.muw 
nicipa1, porém, Sr. Presidente, l;ie atentarmos 
ao significado dessa poluição _e des_se esbulho 
aos direitos individuais, verificaremos- dado 
o número imenso de casas de diversão com 
música ao vivo e eletrôn_!ca e .o grande male
fício que isso produz para as pessoas - que 
não é tão simples assim a proposição que 
eStamos apresentando. 

Os efeitos iniciais básicos da poluição sono
ra se manife:;;ta_m, em'linhas gerais, em duas~ 

áreas: primeiro, o efeito direto sobre o apare-
lho auditivo; segundo, o efeito direto sobre 
o sistema nervoso central. Sobre o aparelho 
auditivo, a· excesso sonoro leva, a longo prazo, 
à diminuição da acuidade auditiva e, em casos 
graves de excessos sonoros, podemos ter rup
turas tim)'Anicas e até mesmo fraturas de ossí
culos do aparelho auditivo. Sobre o sistema 
nervoso central, temos, como efeitos inidals, 
as excitações psíquicas, que, eventualmente, 
levam ao quadro de somatização, que podem 
Ser os seguintes: neuroses depressivas; alergia 
de somatização; distúrbios do aparelho Joco:; 
motor, tais como as contraturas muSculares; 
distúrbios digestivos, nos quais podem apare
cer as gastrites, as úlceras e outros malefícios 
semelhantes. 

Alé~ disso; do ponto de vista jurídico, não 
há dúvida quanto à existência desse crime, 
que está previStO no- art. 23, inciso II e m, da 
Constituição Federal. Ao teor do mandamento 
constitucional, urge a criação da noriTia juri
dica como ato culminante da teoria tridimen
cional do Direito. 

O fato, como primeiro elemento daquela. 
está vísivelmente assinalado e dimensionªdo 
na ordem social, de tal maneira que a sua 
literalidade já excede a nfveJ insuportável no 
que se define claramente como poluição so
nora. 

A utgênda e a imperatividade _da norma 
de que cuida a nossa proposição se tomam 
mais agudas, como forma de estabelecer um 
mecanismo legal adequado à defesa imediata· 
da saúde pública, em face dos excessos prati
cados pelos proprietários ou arrendatários de 
casas de _diversão notuma e diurna: equipa
mentos móVeis de divulgação de qualquer na
tureza, em que a SOriõridàde eXcede os limites 
suportáveis dos decibéis. 

Tal práÍica implfca, inevitavelmente, nos 
mais perigosos" e irreparáveis dáno.S: à saúde, 
bem especificados em competentes e autori
zados conceitos, entre os quais uma análise 
~e solicitei ao grande médico e técnico Dr. 
Carlos Artiaga. 

Além disso, há o aspecto jurídico. Temos 
no País, desde o 1189 ano da Independência 
da República, assinada pelo então Presidente 
Getúlio Vargas e pelo Ministro da Justiça, Sr. 
Francisco -Campos, a chamada Lei do Silên
cio. Esta Lei"do Silênc;io coíbe o excesso_d~ 
ruídos urbanqª-. Nela se diz: 

"O Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 180 da 
Constituição, determina que o_Prdeito do 
Distrito Federal fica autorizado ª a._dqtar 
as~póstU:ras necessárias pa'ra co1bir o ex
cesso de ruídos urbanos, bem como para 
assegurar a normalização da radiQin_ter
ceptação." 

Outro documento, uma Resolução do Con
selho de Trânsito, den~488, de 1971, tari1bém 
aborda esse i!llportante problema do ruído 
_e "dispOe sobre os níveis r'n~mos pennis
s!vefs de sons e ruídos produzidos por veículos 
em todo o território nacional". 
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Aí~. Sr. Presidente. nossa manifestação 
a respeitó deste problema que, indusíve, tem 
atingido outras· áreas semelhantes àquela da 
Superquadra Sul 309, onde existem famflias 
de parlamentares que náo estáo mais poden
do vir a Brasília por causa da violência sonora 
que se pratica naquelas imediações. 

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

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 238, 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" a dedsão da Comissão Diretora em 
sua 25' Reunião Ordinária, realizada em 6 de 
setembro de 1989 e o que consta do processo 
n• 009769/89· 7, 

Resolve rescindir, por justa causa, o contrato 
de-trabalho do servidor Osvaldo Palheiros Via
na Filho, Taquígrafo Legislativo, Classe "Espe
cial", Referência NS-24, do Quadro de Pessoal 
CLT do Senado federal. 

Senado Federal, 20 de setembro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

PORTARIA 
N• 40, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das atribuições regulamentare~~ e tendo em 

-:6~~g~J~s e coo~-i~~~~~s Pro~~os n~ 
Resolve repreender o servidor Armando Bó

to, Assistente de Plenários, Classe ·"Especial", 
Referência NM-30, do Quadro Permanente_do 
Senado Federal, com base nos artigos 463,_ 
item I, e 466, iteffi 1, da Resolução SF n~ sa 
de 1972, por falta de _cumprimento dos de-
veres. --

Senado Federal, 19 de setembro de 1989. 
-José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 
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ANO XUV- N• 123 SEXTA-FEIRA, 22 DE SEI"EMBRO DE 1989 

r-----sENADO FEDERAL 
RESOLUÇÃO N• 48, DE 1989 

Institui a Gratificação de Natal. 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no DC!'f- Seção IT- de 13-9-89, na página, n• 4.706, na data da resolução, 

Onde se lê: 
Senado Federal, 12 de dezembro de 1989. 

Leia-se: 
Senado Federal, 12 de setembro de 1989. 

l-ATA DA 136• SESSAO, EM 21 
DE SETEMBRO DE 1989 

l.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Discursos do Expediente 

SENADOR JAMIL HADDAD, como Lf. 
der- Encaminhando à Mesa os Requeri~ 
mentos n? 497 a 499/89, de-informações 
ao Poder Executivo sobre o cumprimento 
de dispositivo constitucional referentes aos 
ex-combatentes. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO - · 
Matéria publicada no jornal New York Ti-

·sUMÁRIO 

mes sobre a irresponsabilidade brasileira 
na administração da Amazônia. 

SENADOR JOSÉ FOUAÇi\ -Conside· 
rações sobre projeto de lei, apres.entado 
por S. Ex~, dispondo sobre as sociedades 
cooperativas no Brasil. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -
Relatório da partiCipação da delegação do 
Grupo Brasileiro da União lnterparlamen
tar à Conferência de Londres. 

1.2.2- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n"' 292/89, 
de _autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que estabelece normas parã a transmissão 
de programas gratuitos no rádio e televisão 

para partidos políticos e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 293/89, 
de autoria do Senador Iram Saraiva, que 
regulamenta o que_ dispõe o art. 244 e o 
parágrafo do art 227 da CoilStltuição Fe
dêral. 

-Projeto de Lei do Senado n9 294/89, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre a seleção de locais, a constru
ção, o licenciamento, a operação, a fiscaU
zação, os custos, a remuneração, a respon
sabilidade civil, as garantias dos depósitos 

-ae rejeitas rãdiciativos e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lel do Senado no 2g5/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL OA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUlZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLOR!AN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

que dispõe sobre as cédulas eleitorais para 
as eleições de 1990 e dá outras providên
cias. __ 

1.2.3 - Requerimentos 

- N9 500/89, de autoria do Senador 
João Menezes, solicitando ao Poder Exe
cutivo informações com vista a instrução 
do Projeto de Lei do Senado n~ 219/89. -

- N? 501/89, de autoria do Senador Ale
xandre Costa, solicitando transcrição nos 
Anais do Senado Federal de matéria publi
cada no jornal O Estado de S. Paulo do 
dia 21 de setembro do corrente ano, sob 
o título "Dever Cumprido". 

1.2.4- Comunicação da liderança 
doPFL 

-De substituição de membro em co
missão permanente. 

1.2.5 - Comunicação da Presidên
cia 

-Recebimento de anteprojeto de lei 
do Sr. Ministro da Educação que "frxa ba
ses e diretrizes do desporto nacional, e dá 
outras providências". 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do DF n~ 45, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deral, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir créditos _adicionais até o limite de 
NCz$ 158.843-.aoo,oo (centO e cinqüenta 
e oito milhões, oitocentos e quarenta e três 
mil cruzados novos), e dá outras providên
cias, Aprovado, com subemenda. À Co
missão Diretora para redação final. 

Projeto de Resolução n9 57, de 19$9 
(apres_entado peta Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão de seu Pare
cer n? 190, de 1989), que autoriza o Gover
no do Estado de Santa Cãüu1na a elevar, 
em caráter excepciona1 e temporariamen
te, o limite de sua dívida consolidada iri.ter
na, para fins de emissão de letras finan
ceiras do Tesouro do Estado de Santa Ca
tarina (LFTC) em valor equivalente ao do 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GÚFICO 00 SENADO fEDERAL 

0141110 DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob • responub•lido~de da Meu do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ................................• ..,..~--········~·-_NÇ~ 17,04 

Exemplar Avulso ................................... - ............ NCz$ 0,11 
T•ragem: 2.200-exeinplares. 

resgate de 72.123.640 LFTC vinc-endas que altera a-[ei no 3.807,-"de-26 de àQosto 
neste semestre. Aprovado. À Comissão Di- de 1960, para incluir a dona~de-casa e"ilti-e 

-- retorã para redação final. segurados facultativos da Previdência Se-
Projeto de ResâJução n? _58, de 198_9 cial. Declarado ptejiJdicadó:-Ao Arquivo. 

(apresentado pela Comissão de Assuntos Projeto de Lei da Câmara n<>27, de 1986 
EcOnómicos como conclusão de seu Pare- {n? 5.967/85, na Casa de oiigem), que prc:if-
cef n".J91-; de 1989), que autoriza a Prefei- be a demissão lmotivaaa-do trabalhador 
tura Municipal de Recife, Estado de Per- e dá outras providências. Declarado preju-
nambuco,_a contratar operação de crédito -dicado. Ao Arquivo. 
em cruzados novos, no valor correspon- Projeto de Lei da Câmara nç 45, de 1986 
dente a 23.568.936 (vinte e três milhões, (n9 7.675/86, na Casa de origem), que dis-
quinhentos e se.Sséilta e oito mil, nove- põe sobre o direito à percepção da remu-
centos e_ trinta e seis) Bônus do T es_ouro _nefaçãCi correspondente ao grau hierárqui-
Naclonal- BTN, junto ao Banco do Nor- co superior a inativos e pensionistas dos 
deste do Brasil S.A.Aprovado. A Comissão ministérios militares, nas condições que 
Diretora para redação final. estabelece. Declarado prejudkado. Ao Ar-

Proposta de Emenda à Constituição no quivo. 
1, de 1989, de autoria do Senador João Parecer da Comissão de Relações Exte-
Menezes e outros Senhores Senadores, __ riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
que altera os prazos estabelecidos no § --gem n~ 166, de t9e9- (n<> 383/89, na ori-
69 do art. 14, para desincompatibilização gem), de 3 de agosto do corrente ano, 
do Presidente da República, dos Governa- pela qual o Senhor Presidente da Repú-
dores de Estado, do Distrito Federal e dos blica submete à deliberação do Senado 
Prefeitos. Votação adiada por falta de quo- a escolh.a_ çlo Senhor Guy Mendes Pinheiro 
rum. de Vasconcelos, Ministro de Segunda Oas-

Requerlmento n~ 4 75, de 1989, dos Se- se, da carreira de diplomata, para exercer 
nac:l_ores Ronan Tito e Márcio Lacerda, soli- a funç&o çle Embaixac1or do Brasil junto 
Citando, nos termos do art. 336, alínea c, à República do Ha_iti. Retirada da pauta. 
do Regimento Interno, urgência para o Pro- Parecer da Comissão de Relações Exte-
jeto de Lei do Senado n? 217, de 1989, riores e Defesa Nacional sobre a Mensa-
deautoriadoSenadorMárcioLacerda,que gem n~ 167, de 1989 (n~ 384/89, na ori~ 
faculta a dedução de despesas médicas gem), de 3 de agosto do corrente ano, 
e hospitalares em um dos meses seguintes pela qual o Senhor Presidente da Repú-
ao correspondente pagamento, para fins blica submete à deliberação do Senado 
de determinãção mensal da base de cálcu- a escolha do Senhor Nuno Álvaro Guilher-
lo do Imposto de Renda das pesso~s flsi~ me D'Oiiveira, Ministro de Segunda Classe, 
cas. Aprovado. da carreira de diplomata, para exercer a 

Pro)eto de Lei da Câmara nç 88, de 1985 função de Embaixador sio Brasil junto à 
(n? 815/83, na Casa de oMQem), que revoga República de Cabo Verde. Retirada da pau-
o parágrafO único- dá art. 482, da Censo- ta. 
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pe- Parecer da Comissão de Relações Exte-
lo Decreto-Lei n? 5.452, de J<> de maio de ríores e Defesa Nacional sobre a Mensa-
1943, descaracterízando a prática de ato gem n~ 170, de 1989 (n~ 397/89, na-cri-
atentatório à segurança nacional como gem), de 9_ de agosto do corrente ano, 
justa Cãiisa--fiara dispensa de empregado. pela qual o Senhor Presídente da Repú-
Declarado prejLJdicado. Ao Arquivo. blica submete à deliberação do Senado 

Projeto de Lei da Camara n~ 129, de a escolha do Senhol" José Ferreira Lopes, 
1985 (n~ 3.076/89, na Casa de orfgem), Ministro de Segunda Classe, da carreira 
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de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto aos Em irados 
Árabes Unidos e, cumulativamente, junto 
ao Estado de Catar. Retirada da pauta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem no;o 171, de 1989 (n~' 396/89, na ori
gem), de 9 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente_ .da Repú
blica submete à deliberação--do Senado 
a escolha do Seil.hor Antonio CarlOs Diniz 
de Andrada, Ministro de Primeira Clcisse, 
da carreira de diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à 
Jamaica, e, cumulativamente, junto às Ba
hamas e a Belize. Retirada da JMUla. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre_ a Mensa
gem rir 173, de 1989 (n• 399/89, na ori
gem), de 9 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à cJ.eliberação do Senado 
a escolha do Sentlor Tar.císfo Marciano da 
Rocha, Ministro de Segunda Oasse, da car
reira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Togolesa e, cumulativamente, junto à Re
pública do Niger. Retirada da pauta. -

1.3.1- Apreciação de matérias 
após a Ordem do Dia 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 57/89, cOnstante do item 4 da Or
dem do Dia da presente sessão. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n9 503/89. 
A promulgação. 

- Redação final do Projeto de R~solu
ção no 58/89, constante do item 5 da Or
dem do Dia da presente sessãoAprovada, 
nos termos do Requerimento n9 504/89:-
A promulgação. 

- RedClção final do Projeto de Lei do 
DF n9 45/89, constimte do item 3 da or-

- dem do Dfa da presente sessão. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n9 505/ff9. 
À sançiio dº-. Govemad_or do Distrito Fe· . 
dera!. 

1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
Dia. 

SENADOR JAM/L HADDAD - G'sclare
ciment.Os S-o])r'e a: declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei do Senado n9 
34/87, de sua àutoria, que altera o pará
grafo único do art 459 da CLT. 

O SR. PRESIDENTE-_ Re-sposta ao Sr. 
Jamil Haddad. 

SEI'IADOR J(JTAHY MAGALHÃES -
Solicitando à Mesa levantamento de proje
tes aprovados pelo Senado e, em tramita

--ção, lia Câmara dos Deputados. 
SENADOR MA(JRO BEJYEVIDES- Cri-

- . 

se na CibfaZem. 
SEJYADOR JUTAHY MAGALHÃES -

Preocupações de S. EX' dia_nte_d~ pressões 
sofridas pelos- parlamentares, quando da 
apreciação de determinadas matérias. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
Realizações do Projeto Urbj, patrocinado 
pela Furidação Hilton Rocha, em Minas 
-Gerais. ·-

SENADOR MA/?!0 fr1AL.4. - Precarieda
de do ensino de 29 grau em nosso País. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA -
Tr.WtSCrição de artigo publicado no jOITtal 
FQ]ha de S. Paulo, _s,ob o título "O PMDB 
precisa exorcizar os medos". 

SENADOR ODAC!R SOARES- Neces, . 
stdade da aprovação de crédito suplemen
tar à Ceplac, em tramitação no CongressO 
Nacion.~.. . . . _ . 

SENADOR JUTAHY MAOALH/.ES ~ • 
Demora das obras de pintura do Eixo Ro
doviário Sul, nesta Capital. 

1.3.3 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-DIRETORIA GERAL DO SENA
DO FEDERAL 

-Termo de rescisão de contrato. 

3.:::, CÓMISSÁO DODISTRITO FE
DERAL 

-Convocação de reunião para o diao 
26-9-89, às 11 horas. 

4 -ATAS DE COMISSÁO 

5-MESA DIRETORA 

6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÁO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 136"' Sessão, em 21 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Antônio Luiz Maya 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACJ-!AM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabo r Jú· 
nfor - Leopoldo Peres - Carlos De'Carli -
Aureo_MeUo- Odacir Soares- Ronaldo Ara· 
gão ~ João Menezes -- Jarbas Passarinho 
- Carlos Patrocfnlo - Antonio Lu~ Maya -
Alexandre Costa - Edison Lobão - João 
Lobo- Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão 
- Afonso Sancho -- Mauro B~nevides -
Marcondes Gadelha - Htunberto Lu.cena -
Ney Maranhão- Mansueto de Lavor~ Fran
cisco Rollemberg- Lourival Baptista -Juta· 
hy Magalliães- Ruy Bacelar -:-José [gnácio 
Ferreira - Gerson Camata - Jamjl, Haddad 
-Nelson Carneiro-Itamar Franco- Ronan 
Tito - Mauro Borges - Pompeu de Sousa 
-Mauricio Corrêa- Meira Filho -Lourem
berg Nunes Rocha- Márcio.Lacerda- Men-

des Canal e -Gomes Carvalho -JOrge Bor· 
_ nh_~~~rl - Nelson Wedel<in 

O SR. PRESIDEI'ITE (Antônio Luiz Maya) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 43 Srs. Senaaores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, -lTuci~mos -nossos 
trabalhos. 

Há oradores inscritõ$. 
COõCedo a palavra ao nobre Senador Jamil 

Haddad. · · - · ·- · 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pro
nuncia o,s_eguinte discwso)- Sr. Pie$jdente, 
Srs, .. S~na.dor~~ o respeito_ gue a Nação sem
pre votou aos pracinhas, como carinhosamen
te Chamados os que, em defesa das nossas 
mªis caras tradíções,lutaram na última Gueria 
Mul').c_ljal, fi_ç_o!J retratado, na atual Constit~ição, 

nõ art 53 do Ato das Disp-osições Transitórias, 
que .:1 integra. 

Os atingidos pelo texto são, hoje, sexáge
nários. O tempo passou,· mas aquele senti~ 
mento de gratidão permaneceu. É uma dívida- -
de todos porque a ação dos ex-combatentes 
se fez em favor da naclOfialfdad~_._ 

Quem lê a relação ·constante do dispositivo 
citado verifica, logo, que as prerrogativas ali 
asse-guradas representam justo prêmio. E 
com o passar dos anos essas prerrogativas 
buscam assegurar tranqüilidade aos seus be· 
neficiários, nos dias da velhice. 

A pens~o espec~al correspondente à deixa
da por segundo-tenente é benefício inacumu~ 
lável com outro que tenha sido anteriormente 
concedido. ConStitUi, por conseQüinte, na prá
tica, melhoria. a melhorja que te_rn a funda
mentá~la motivação absolutamente ética. 
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A assistência médica e educacional gratuita 
·aos dependentes, a aposentadoria integral aos 
vinte e cinco anos e a prioridade na aqu-isição 
de casa própria são direitos garantidos qu_e 
têm explicação indiscutível. 

Quando a Constituinte aSsim- dispôS, não 
consagrou favor; na verdade, 1nterpretou o re
conhecimento da Pátria. 

Mas, Sr. Presidente, venho a esta tribuna 
porque têm sido os antigos combatentes que 
me procuram, como a outros parlamentares, 
reclamando o nã~cumprimento desse art. 53. · 

Se é verdade que nenhuma lei de~e ficar 
no papel, mas, sim, ser executada, não menos 
verdade é que uma norma constitucional pos
sa ser deixada no esquecimento, sobretudo 
quando cuida de resguardar situação de patri
cJos, de irmãos, de brasileiros, a quem todos 
devemos. 

Trata~se de regra auto~aplicável, ou seja, 
que independe de regulamentação. Afinal de 
contas, a Constituição vai completar, no pr6xi~ 
mo 5 de outubro, um ano de vigência e não 
pode ficar assim menosprezada. 

Tenho certeza que este é o entendi~ento 
da Casa. Estou apresentando à Mesa requeri
mentos de informações, endereçados ao Po
der Executivo, pata saber por que tazão os 
direitos estabeleddos na Lei Maior não estão 
sendo garantidos, na prática, aos ex-comba
tentes. Chego a considerar o fato intolerável. 
Por isso, é preciso deixar o assunto bem esda~ 
reciclo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os requeri~ 
mentes que estou encaminhando à Mesa, para 
que sejam remetidos aos três Ministérios Mili~ 
tares, têm o seguinte teor: 

REQUERIMENTO N• 497, DE 1989 , 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena~ 
do Federal: 

Requeiro a Vossa Excelência, na fOrma do 
art. 50, § 29, da Constituição Federal, e dos 
arts. 215 e 216 do Regimento lntemo, sejam 
solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
do Exército, encaminhado o pedido por quem 
de direito, as seguintes informações: · 

a) quantos requerimentos solicitando a 
pensão especial referida no art. 53 do Ato das 
Disposições ConstittidOnals transitórias fo
ram formuladas perante os órgãos do Minis
tério do Exército por ex-combatentes? 

b) quantos desses requerimentos já foram 
deferidos? 

c) quantos desses requerimentos não fo-. 
ram atendidos ou não tiveram solução? 

d) com relação aos não-atendidos, qual o 
fLllldamento legal oferecido? 

e) com relação aos não~soJucionados, 
qual o motivo da falta de solução? 

JustlHcação 

A justificação do requerimento se contém, 
por inteiro, no discurso que, hoje, pronunciei 
da tribuna do Senado, insistindo no respeito 
ao que dispõe o art 53 do AOCT: -

Sala das Sessões, 21 de Setembro de 1989. 
. -Senador JamU Haddad 

REQUERIMENTO N• 498, DE 1989 

EXcelentíssimo Senhor Presidente do Sena
do Federal: 

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do 
art,_ 50, § 29, da Constituição Federal, e dos 
arts. 215 e 216 do Regimento Interno, sejam 
solicitadas ao Excelentissimo Senhor Ministro · 
da Marinha, encaminhado o pedido por quem 
de direito, as seguintes informações: 

a) quantos requerimentos solicitando a 
pensão especial referida no art 53 do Ato das 
Disposições ConstitucionaiS Transit6rias fo
ram formulados perante os órgãos do Minis· 
tério da Marinha por ex-combatentes? 

-b) quantos desses requerimentos já foram 
deferidos? 

c) quantos desses requerimentos não fo
ranúltendidos ou não tiveram solução? 

d) COm relação aos não..atendidos, qual o 
fundamento legal oferecido? 

e) com relação aos não-solucionados, qual 
o motivo da falta de solução? 

Justltlcação 

A justificação· do requerimento se contém, 
por inteiro, no diScurso que, hoje, pronunciei 
da tribuna do Senado insistindo no respeito 
ao que dispõe o art. 53 do ADCT. 

Sala das Sessões, 21 de Setembro de 1989. 
-Senador Janu7 Haddad 

REQUERIMENTO W499, DE 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena· 
do Federal: 

Requeiro a Vossa Excelência na forma do 
art 50, § 2°, da ConStituiçãO Federal, e dos 
arts. 215 e 216 do Regimento lnteffio, sejam 
solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
c11:3 _AerQnáutica, encaminhado o pedido por 
quem de direito, as seguintes informações: 

a) quantos requerimentos solicitando a 
pensão especial referida no art. 53 do Ato das 
Disposições CoristituclorÚ1.is Transitórias fo· 
ram formulados perante os órgãos do Minis
tério_d_êlAeronáutl<:a por ex-combatentes? 

b) quantos desses requerimentos já foram 
deferidos? 

c) quantos desses requerimentos não fo
ram atendidos ou não tiveram solução? 

d) com relação aos não-atendidos, qual o 
fundamento legal oferecido? 

e) com relação aos não-solucionados, qual 
o motivo da falta de solução? 

Justlficação 

A justificação do requerimento se contém 
por inteiro, no discurso que, hoje, pronunciei 
da tribuna do Senado_, insistindo no respeito 
ao que dispõe o art. ·53 do ADCf. 

Sala das Sessões, 21 de Setembro de 1989. 
-Senador JamU Haddad 

Sr. Presidente, não poc:Jemos admitir que, 
após um ano, praticamente, da promulgação 
da Constituição, um direito líquido e certo, 
auto-aplicável, sem necessidade de regula
m~ntaç_ão O LI_ de <fllalquer outra lei, não esteja 
sendo cumprido pelos Ministérios militares. 
Trata-se de ex~combatentes, pracinhas, a 
quem muito devemos -e que· têm requerido . 

o direito de aposentadoria com' Os vencimen· 
tos de segundo-tenente, no entanto não têm 

- obtido·r~~posta por parte_ desses Ministérios. 

Era este, Sr. Presidente, o pronunciamentO 
que desejava fazer neste momento, esperandO 
que os Ministérios militares façain cumprir, 
na realidade, o dispositivo constituciOrial. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônlo Lu;, Maya) 
-Os Requerimentos, lidos pelo nobre Sena~ 
dor Jamil Haddad, serão submetidos ao exa-
me da Comíssão Diretóra. -

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Lobo. (Pausa) 

S. Exl' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Seria dor Jarbas 

Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS_:_ 
PA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. senadores, eu me hávia inscrito, 
mas, ontem, tive a oportunidade de percurtir 
o tema que seria objeto de minha fala de hoje. 

Apenas acrescento o seguinte: depois da 
publicação feita na revista Time, aparece, ago
ra, um editorial do The New York TllTles, publi
cado ontem - eu ouvi pelo rádio, ontem, às 
dez e meia da noite -, dando seqüência às 
acusações da revista Time sobre a irresponsa
bilidade brasileira na administração da Ama-
zónia. -

É de tal modo grave, pelo que eu consegui 
ouvir, que estou esperando, certamente, um 
jornal brasileiro republicar essa matéria, para, 
depois, então, voltar a falar ao Senado. 

O que me parece muito claro é que, hoje, 
o Brasil ê tido no Mundo, especialmente devi· 
do a essa campanha publicada na América 
e na Europa, como o grande vilão, responsável 
pela poluição da atmosfera - o que é um 
absurdo,_ mas essa versão me Parece que vai 
ser extre~amente difícil modificar. (Muito 
bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Antõn;o Lua Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do ora9or.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
venho trazer a esta Casa mais wna tentativa 
de contribuição, no sentido de darmos <:onere~ 
tização, concretitude, à nossa nova Constitui· 
ção prqmulgada em 1988. 

Projeto de lei a que demos entrada ontem 
e recebeu o n9 289, dispõe sobre as socie
dades cooperativas no Brasil. A lei dispõe so
bre o sistema cooperativista nacional, que 
compreende as cooperativas e os seus órgãos 
de representação. EStamos, de alguma forma, 
tentando modificar, estruturalmente, a essên
cia da lei vigente. A Lei ri9 5.704, que~ dát8 
de 16 de dezembro de 1971, está, pela sua 
própria origem, ainda prenhe de um senti
mento, de uma visão autoritária da organi
zação das cooperativas, prindpalmente do 
ponto de vista _da sua constitui~ão. A consti
tuição de uma cooperativa de serviços, de uma 
cooperativa de crédito, ou mesmo de uma 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 22 5033. 

cooperativa de produção, depen,de, neste País, 
de autorização; há, ainda, um sentido paterna
lista e intervencionista do Estado em relação 
ao sistema cooperativo. 
· Estamos tentando alterar, na essência, na 
qua]idade, esta relação, estabelecendo que a 
constituição de urna cooperativa se dará por 
iniciativa dos seus constituidores, sem a inter
venção do Estado, que não seja apenas para 
averiguar a compatibilização da documenta
ção e do procedimento lega], em relação às 
exigênç.i~s da lei. 

T cocamos, portanto, o princípio da autoriza
ção, que vige atualmente, pelo princípio ape
nas da simples compatibilização, o que toma 
evidentemente, o processo de constituição de 
uma cooperativa bastante aberto e democrá
tico. 

Por outro lado, estamos trazendo uma nova 
conceituação do ato cooperativo, ato coope~ 
rativo que, segundo a nova Constituição, deve 
ser estimulado. 
----An-ova-cOTtStituição, no seu art. 174, § 29, 
determina que a Lei deve estimular o coopera· 
tivismo e outras formas de associativismo. 

No Título referente à organização do siste
ma tribútário do País, claramente a nova Cons
tituição determina que voto cooperativo terá 
um tratamento tributário especial. E o que tra· 
zemos é exatamente uma conceituação do 
.ato cooperativo, que pode até, por ser inova
dora, produzir alguma polêmica e, pela sua 
amplitude, produzir alguma reação. 

Portanto, não temos uma proposta fechada; 
é uma proposta aberta, passível de discussão, 
de emendas, de contribuições e de modifica
ções. Em relação a esta proposta, não temos 
uma posição sectária. irreVersível. Temos, isto 
sim, a disposição para dialogar, que é da natu
reza desta Casa, que é_ da il.atureia de uma 
Casa legislativa, para aperfeiçoarmos este tex
to, que não é produto apenas da vontade deste 

·Senador, mas de uma ampla discussão, de 
um trabalho, de um labor intenso levado a 
efeito pelas lideranças mais expressivas do sis
tema cooperativo no Rio_ Grande do Sul. 

É em nome dessas lideranças atuantes, lide
ranças expressivas, de alta representatividade 
na organização do sístema cooperativo que 
funciona hoje, em meu Estado, o Rio Grande 
do Sul, é em nome dessas lideranças que tra
go à apreciação desta Casa a preSente lei. 

Pela primeira vez na história das COnstitui· 
ções brasileiras, o cooperativismo como base 
e instrumento para produção econômlca foi 
reconhecido~ . _ 

O § 29 do art. 174, da Constituição Fede
ral, expressa: 

"A lei apoiará e. estimulará o coopera
tivismo e outras formas de associativis
mo." 

Trata-se, portanto, de uma conquista formal 
das mais importantes, em tantos anos de luta 
e empenho daqueles que deram mu_tto de si 
e até de suas vidas pela afirmação do coopera· 
tivismo. 

Sr. Presidente e Srs. Seriadóres, é inadmis
sível que em um pais como o Brasil, de exten
são continental, que tem milhões e milhões 

de hectares de terra de excelente qualidade 
para o plantio, um país que está atingindo, 
hoje, a inédita cifra de 75 milhões de toneladas 
de grãos anuais, não tenha, até hoje, utilizado, 
como instrumento eficaz de sua política e_co
nômlca global, o sistema cooperativo. O sfste
ma cooperativo é deixado à parte, de_ lado, 
como qualquer outra instituição-do setor priva
do, como se devesse ser tratado como são 
tratadas as empresas privadas. 

Vivemos numa economia de mercado qu-e 
é assegurada. estimulada e sustentada pela 
nova Constituição. 

Não queremos o intervencionismo, o pater
naJismo, a proteção estatal tão deletéria, tão 
negativa, tão nefasta para os interesses públi
cos. Mas o estímulo à implantação, à utilização 
desse instrumento, que é o cooperativismo, 
é, no nosso entendimento, dever do Estado, 
e a novaCoristituição expressa isso claramen
te. E mais: inserir o sistema cOoperativo como 
wn instrumento eficaz. de polítlc;a económica 
global, é de fundamental importância. Um país 
que chega a produzir 75 milhões de toneladas 
de gráos, não pode dar-se _ao luXo de desco
nhecer que o sistema cooperativo existe e é 
responsáVel por esses aJtos e elevados níveis 
de produtividade. 

O Sr. Afonso Sancho -·Permite-me V. 
Ex" unl aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muita 
honra, ouço o aparte solicitado pelo nobre 
Senador Afonso- Sancho. 

O Sr. Monso Sancho - Nobre Senador 
José Fogaça, em complemento à sua estra
nheza, de que realmente em nosso Pais existe 
má vontade tremenda contra as cooperativas, 
essa má vontade parte das autorídades que 
não se conformam que esse núcleo Comu
nitário não pague impostOs Cõmo se fosse 
urna empresa comum. Falo de cátedra na par
te financeira. Durante vinte anos gerenciei 
uma cooperativa de crédito, e desénvoM essa 
cooperativa largamente. Havia tremenda pres
são dos grandes bancos em cima das coope
rativas, até que conseguiram do Banco Centrá! 
uma ResoluÇão, a de n9 11, que impedia as 
cooperativas de trabalhar com seus sócios. 
Os associados. que fossem sócios de uma 
empresa, não poderiam apUcar o dinheiro da 
empresa na cooperativa, quando isso ida obri
gar a cooperativa a fazer novoS empréstimos. 
De forma que, na parte meJcantil propriamen
te dita, aí, sim, é que há perseguição: os Fiscais 
da Fazenda estadual perSeguem as coOpe
rativas muito mais do ·que um comerciante. 
Há má vontade extrema. ReaJmente, a nossa 
Constituição trouxe certo alento, porque pro
porciona o espírito de cooperativismo com 
mais segurança. Mesmo assim, duvido muito 
que os Governos estaduais obedeçam. A coo
perativa é uma instituição que, sem o apoio 
dos governos estaduais, não consegue ir 
adiante. Se Jof pagar todos os impostos que 
ltma empresa' ·comum- paga, riã6 há neces
sidade da cooperativa. Deixo o testemunho 
de que realmente existe_ incompreensão tre· 
meneia por parte das autoridades estadu~ 

E não foi só no Ceará. Nós nos reuníamos, 
tínhamos a associação nacional, e a queixa 
era geral: a má vontade por parte das autori
dades estaduais. 

- - O SR. JOSÉ-FÓGAÇA _::_V. Ex' tem ra
zão. Trata-se de uma questão çonceitual, filo. 
sófica, uma questão de política econômica. 

Se uma cooperativa é vista e tratada como 
urna empresa privada, que necessita do lucro 
para sobreviver, é evidente que, neste caso, 
essa concepção é a mesma que exige a <:om
pensação tributária. 

No entanto, na nossa proposta, no nosso 
projeto de lei, a visão é contrária: a cooperativo 
é Vista como um instrumento sociaJ e orgânico 
de distribuição de renda. de incentivo à produ
ção, de proteção aos pequenos e médios pro
dutores. Estamos fazendo uma proposta volta
da para os pequenos. Daí, pelo seu conteúdo 
social, ela exigir, paralelamente, o tratamento 
correspondente a essa sua função social. É 
evidente -que; Cfi.iéinChas oooperauvas-sãO ape.:
nas uma forma legal, aparente, de eSconder 
ou de ocultar negócios privados, não se pode 
facilitar a isenção tributária, para que, através 
da manipulação legal, se venha a lesar o esta
do. No entanto, quando o sistema cooperativa 
é voltado para a proteção ãos pequenos, à 
unificação de esforços sociais, à incremen
tação da produção, à melhoria do padrão de 
vida geral das populações, é neste sentido e 
c;om este objetivo que o ato cooperativo, visto . 
como a relação que se estabelece entre a coo
perativa e o seu sócio ou entre cooperativas 
associadas, merece o tratamento tributário es
pecial previsto na Constituição. 

Nobre Senador Afonso Sancho, V. EX' tem 
razão. De fato, há um desprezo, há, de certa 
forma, uma desconsideração e até um~ perse
guição, muitas vezes, em relação ao sistema 
cooperativo. Por v~lo nessa posição interme
diária - não é empresa privada, que visa o 
lucro, nem é um órgão do Estado, não ê, por
tanto, uma entidade pública, é uma entidade 
privada, isto sim, que aglutina forças sociais, 
objetivando a melhoria coletiva do padrão de 
vida dos cidadãos -, essa situação interme
diária, essa faixa cinzenta dentro da economia 
de mercado em que atua.e deve atuar a coope
rativa, cria. em nossos governantes, essa con
fusão; cria essa indefinição geradora, muitas 
vezes. de situações anômalas. E o que eSf.a.. 1 

rri6s tentando aqui é estabelecer exatamente 
o campo de ação do sistema cooperativo e 
esse tratamento tributário especial, que não 
é, necessariamente, o çla isenção ao ato coo
perativo. 

AgradeçO a V. Ex' pelo aparte, que muito 
contribui para a nosSa argumentação, na sus
tentação que fazemos do Projeto de Lei n~' 
289, de 1989. 

Sr. Presidente eSrs. senadores, tal é o nosso 
intento em democratizar o conteúdo do siste
ma cooperativo brasileir_o, que estamos alte
rando, inclusive, a forma de eleição das d[['eto
rias das organizações naçlonals, das entidãdes 

. nacionais do sistema cooperativista, Para evi
tar, exatamente, a concentração, a manipuM 
lação, e para permitir uma participação efetiva 
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dos p~uenosA cooperativa está associada 
à idéia da cidadania, e não à idéia do poder 
económico. O cooperativismo, o associativis
mo tem base na cidadania, no indivíduo, no 
homem, não na capacidade de, através do 
poder econômico, intervir nas questões ·na cio-· 
nais. 

Daí pOf que, Sr~ Presidente, apelamos a esta 
Casa no sentido de que se âebruce sobre esta 
questão e procure analisá-la com a seriedade, 
o critério e a profundidade que caracterizam 
o comportamento dos Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, estamos trazendo uma pra.. 
posta que vê o sistema cooperativo·como um 
instrumento de poJítica econômica, e não co
mo um instrumento neutro. Temos, inclusive, 
a pretensão subjetiva de transformar o sistema 
cooperativo como integrante de uma política 
econômica global, como fator de aumento da 
a produção e de distribuição da riqueza, instru
ffiento, pois, de justfça social Se_ o sistema 
cooperativo não vale , não se dirige para os 
pequenos, ele a nosso ver, não resgata o papel 
da cidadania dentro do sistema da livre inicia
tiva que foi garantido pela nova Constituição. 

O cooperativismo, na sua essência, é·-a ga
rantia da sobrevivência dos pequenos, do 
prestigio e do estímulo à livre iniciativa, sem 
descuidar da proteção dos mais fracos. 

Esta, Sr. Presidente, a justificação de nossa 
proposição: 

Pela primeira vez na história das consti
tuições brasileiras, o cooperativismo, co
mo base e instrumento para a produção 
econêmica, foi reconhecido. 

O § 29 do _art 174 da Constituição 
Fed.eraJ expressa: "A lei apOiará e _estimu
lará o cooperativismo e outras formas_ de 
associativismo". -

Trata-se de uma conquista formal das 
mais !mportar1tes em tantos arios de luta 
e _empenho daqueles q'ue deram muito 
dê si e de suas vidas pela afirmação do 
cooperativismo. - -

É inadmissível que, um País. como o 
Brasil, de extensão'continental, produtor_ 
de 75 milhões de toneladas de grãos, o 
sistema cooperativo não tenha sido usa
do amplamente como instrumento de 
uma política para o setor rural. É inacei
tável que não tenha_ sido parte integrante 
de uma política econômica global como 
fator de aumento da produção e de distri
buição da riqueza. 

O coOperativiSmo, na sUa e5sência~ -é 
a garantia da sobrevivência dos peque
nos, do prestígio e_ do estímulo à livre 
iniciatiVa e da proteção dos mais fracos. 

Estamos cumPrindo o que determina 
a Constituição, e conComitantemente -
tratando de institucionalizar definitiva~ 
mente o sistema cooperativo em nosso 
País. 

Com base, pois, no que foi amplamen
te dlscutido e aprovado em seminários 
do setor cooperativista n Rio Giilnde do 
Sul, coincidindo com as c-onclusões ema~ 
nadas do Congresso Brasileiro de COOpe~ 
rativismo, de março de 1988, (! que apre~· 

sentamos o ·presente Projeto ·de Lei e o 
submetemos ao exame desta Casa. 

--Efã -o que -tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(~:t;~,ito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Cont:edo a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HOMBERTO WCENA (PMDB
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs; Senadores, tive a honra de presi
diar a Delegação do Grupo Brasileiro da União __ 
lnterparlamentar à Conferência de Londres, 
que se realizou no período de 4 a 9 de seteln~ 
bro próximo passado, sendo de salientar que, 
ali, se comemorava o Centenário de fundação 
dessa importante entidade parlamentar de 
âmbito mundial. 

A nossa Delegação fez o possível para de
sempenhar a contento a sua missão, não s6 
no Plenário, mas nas COmissões Técnicas da 
Conferência de Londres. Como Presidente da 
Delegação, tive oportunidade de proferir, em 
Plenâr{o, um discurso sObre um dos itens do 
ternário, no quaJ colocava a nossa posição 
em relação ao endividamento externo do Ter
ceiro Mundo, pedindo àquela grande Assem
bléia mundial que buscasse encontrar uma 
fórmula capaz de resolver, a nível poUtko, esse 
problema que é o maior ponto- de estrangu
lamento da _economia dos países do Terceiro 
Mundo, particularmente do Brasil, que é hoje 
o- -camp-eão de dívida externa, já que temos 
um compromisso com os credores interna
cionais da ordem de 130 bilhões de dólares. 
Ao faZer o meu pronuridainento qUe espero, 
dentro de poucos dias, inserir nos Anais do 
Senado, eu defendia a tese, que sempre perfi
lhei, do extraordinário Uder do Leste Europeu, 
Preslaente teausescu, da Rõrilênia, no senti~ 
do, de que se deveria pregar, insistentemente, 
junto aos grandes paíse do Mundo, sobretudo 
Estado Onldos e Onião Soviética, a idéia do 
desarmamento gradual, não s6 a nível nuclear, 
mas(também, ·a nível convencional para que 
os recursos poupados, passassem a constituir 
um Fundo que pudesse, amanhã, possibilitar 
o financiamento de grandes projetos de de~ 
senvoMmento económico e social, nos países 
pobres do Terceiro Mundo. 

Creio que as nossas palavras tiveram uina 
boa repercussão no Plenário da Conferência. 

Igua!ffiente, õcuparam a tribuna do plená
rio, o nobre Senador João Menezes, Delegado 
do Cifupo Brasllelro da· tiruão Interparlamen- · 
tar, que discorreu sobre "O Diálogo Norte
Sul", e o nobre Deputado Fernando Gasparian 
que, inclusive com muita competência, enfati~ 
zou o seu apoio à sugestão que eu, como 
Presidente da Delegação, também havia apre~ 
sentado aos demais pares daquela Conferên
cia, de se tentar incluir, no ternário de uma 
das pr6Xfmas Conferências. em 1990, um item 
- que me parece fundamental para países 
como- O Brasil,- sobre o relacionamento en
tre o Fundo Monetário Intemadonal e os paí
ses em desenvoMmento. 

Crei6~que: eSsa idéia -foi bem acolhida e que 
n6s poderemos, -dentro de· pouco tempo, ter 

a grata surpresa de ver esse ponto inserido 
na pauta de uma das conferências da União 
lnterparlamentar no próximo ano. 

Também, a nível polítiCo, nos bastidores, 
ajudado muito_de perto_pelo'hobre Deputado 
Fernando Gasj:larlan, conseguimos, também, 
um compromisso muito importante para nós, 
brasileiros: o_ de que, no próximo ano, podere~ 
mos ver um brasileiro ser escolhido para 
preencher uma das vagas que se abrirá no 
Comitê Executivo da Onião Interparlamentar, 
a nível mundial. Tive-mos o compromisso não 
só do bloco ocidental, através da França~ mas 
tamtém, do bloco socialista, através da União 
Soviética e da Bulgária. 

Sr. Presldente_e-Srs. Senadores, ao fazer 
este registro ...... -qUe entendo do rpeu dever 
- neste plenário, desejo também ler, para 
que conste dos Anais, um documento que 
foi por mim, como Presidente da Delegação 
do Brasil, distribuído à imprensa int~mactonal, 
em Londres, no dia 5 de setembro último, 
numa entrevi$ coletiva, no qual procuramos 
colocar a exataposiç:ão brasileira no que tange 
ao prob!ma da ecologia e, sobretudo, repudiar 
as injustas acusações feitas ao Brasil por am
plos setores da imprensa internacional. 

Eis o documentcx 

A Delegação do Brasil à Conferência 
lnterparlamentar, integrada por represen
tantes das diversas correntes políticas que 
e?CJ)ressam o pensamento e as aspirações 
de nossa sociedade, sente-se no dever 
de reclamar das campanhas tendencio
sas de qu~ o Pais vem sendo vitil}la pela 
alegada destruição da Floresta Amazó-
nica. 

Com a independência e a legitimidade 
que rros confere o exerdcio da represen
tação democrática e popular, considera~ 
mos profundamente injusta a maneira 
pela quaJ essas campanhas vêm sendo 
conduzidas. 

T6dos sabemos que as principc:~is 
ameaças ao meio ambiente do planeta 
são: 
a) destruição da camada de ozônio, que 

tem como causa o uso de clorofluorcar~ 
bonetos e tialons na refrigeração e uso 
de aerosóls. De acordo com dados do 
Programa das Naçoes Unidas para o Meio 
Ambiente (ONEP), os paíseS-desenvolvi
dos são resPonsáveis por 95% de sua 
produção, (CEE: 44% EUA: 28%;Japáo: 
13%, URSS: I Q% ), enquanto o Bfa.Sil con
tribui com menos de 1%. 
b) a chuva ácida causada por poluentes 

industriais. O fenômeno de chuva ácida 
no Brasil é insignificante, se compara::io 
com os EUA e a Europa. 

c) o "efeito estufa", que tem como ori
gem as emissões de dióxido de carbono 
proveniente da queima de combUstíVeis 
fóSseis. De acordo" cOm a Royal Gêiigfa-
phkal Society, as áreas queimadas no 
Brasil nos últimos anos, não apenas na 
~a __ de floresta como_ também na área 
do. cerrado, representariam no máximo_ 
um aumento de cerca de 13% na emis-



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção 11) Sexta-feira 22 5035 

são de Cd2 na atmosfera. Em contra
partida, os EUA são responsáveis por 
uma quantia três vezes superior à nossa. 

A sociedade brasileira tem redobrado 
seus esforços no sentido da preservação 
do meio ambiente e exigido de suas auto
ridades medidas que assegurem o desen
volvimento racional de seus recursos na
turais. O grau de conscientização alcan
çado pela opinão pública do nosso _Pais 
conuespeito às questões ambientais está 
refletido na própria COnstituiçao Federal, 
que dedica todo um capítulo à proteção 
do meio ambiente. 

A Constituição do Bras~ é a primeira 
do mundo que incluiu a defesa do meio 
ambiente _como um dos objetivos básicos 
da sociedade. Ela declara que o meio am
biente é bem comum do povo e impõe 
ao poder público e à coletidade o dever 
de defendê.-lo e presel'Vá-lo_em b_enefício 
das gerações presentes e futuras. Consa
gra ademais o principio de que as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, ca
bendo-lhes o_ usufruto exclusivo do solo, 
dos rios e do_s lagos nelas existentes. 

Outro avanço singniflcativo na legisla
ção brasileira foi a proibição- da pesca-
de baleia, medida aplicável até em regiões 
pobres onde aquela atividade tinha im
portância econômica e social. 

Não obstante a importância de serem 
equacionados os problemas ambientais, 
é economicamente descabido e politica
mente insustentável negar aq povo os be
nefícios -da riqueza natural de seu próprio 
País. As questões de proteção ecológica 
nos Países em de_senvolvimentQ c;levem, 
portanto, ser consideradas dentro de um 
contexto mais amplo que incluam os pro
blemas da fome, da miséria, do analfa
be~mo. 

O Brasil sustenta-e. necessidade de que 
a preocupação da comunidade interna
cional com os problemas ambientais se 
traduza em efetivo incremento da coope-
ração internacional. Essa cooperação de
ve respeitar plenamente a soberania e as 
prioridades dos países em vias de desen
volvimento. 

Cabe ressaltar que os superávits da Ba
lança Comercial brasileira vêm sendo 
praticamente consumidos pelo paga
mento dos juros -da dívida externa em _ 
prejuízo de sua aplicação no desenvol
vimento econômico e social do País. De 
1982 a 1987, o País desembolsou 56 bi
lhões de dólares em taJs pagamentos e 
em 1988 apenas-, este rri6il.tante foi de 
19 bilhões de dólares (mais do que 90% 
do saldo comercial brasileiro), Em conse
qüência, a rendaper capftatem diminuído 
nos últimos anos. 

O Brasil, enfrrn, tem consciência de 
seus problemas. Cabe, no entanto, a co
munidade intemac:ional não s6 reconhe
cer a magnitude de nossos esforços mas 
também prover a ne_cessária cooperação 

de que carecemos nos campos financei
ro, económico e técnico-científico. 

Nós. Brasileiros, somos, sem dúvida, 
os maiores defensores _da Amazônia Por 
esse motivo é que há o que ser preser
vado, ao contrário do que ocorreu em 

-outras áreas do mundo_onde a capa vege
tal foi toda destruída 

Somos _os principais interessados no 
- aproveitamento racional e equilibrado de 

nos.s_as riquezas. De_vemos conciliar a pro
teção da natureza com as legítimas ne
cessidades de bem estar social e progres
so econômlco de nosso Pais. 

Não admitimos qualquer interferência 
em nossa política para a AmaZônia, a qual 

--concebemos -como "".xpressão de nossa 
soberania. 

Outros países podem ter a mesma 
preocupação do Brasil com os· problemas 
do melo ambiente. Temos-certeza, no en
tanto, de que nenhum p8is tem maior 
preocupação do que o Brasil. 

Foi esta, Si'. Presidente, Srs. Senadores, por
ta._nto, a declaração que, em nome da Delega
ção do Grupo Brasileiro da União Interparla
mentar, disbibuí à imprensa internacional em 
Londres, com o intuito não só de esclarecer 
a-POSiÇão brasileíia em relaÇãO ao problema 
da ecologia ·como, sobretudo, protestar contra 
as denúncias infundadaS -que, constantemen
te, estão sendo divulgadas nos setores da im
prensa mundial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presideilte. (Muito 
bem! Pa1mas) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio luiz Maya) 
- A Presidência se congratula com V. EX
e com todos os demais representantes doBra
sil junto à União Interparlamentar, pelo exce
lente desempenho da representação e pelo 
brilho, sobreduto, dos pronunciamentos feitos 
em nome elo Brasi!_àiante dessa Corte interna
cional. 

-MUito obrigãdo.-

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
--Sobre a mesa, projetas que serão lidos 
pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

MO~ODEUBDOS~O 
N• 292, DE 1989 

Estabelece normas para a transmfss~ 
de programas gratuitos no rádio e televi
são _para partídos políticos e dá outros 
providências. 

O Congresso Niictonal decreta: 
Arl 1"' Fica assegltfado aos Partidos Polí

ticos que tenham rePresentação parlamentar 
no Congresso Nacional e nas Assembléias Le
gislativas o direito da transmissão gratuita, pe
las empresas de rádio e televisão, de propa
ganda visando à promoção de congressos ou 
sessões públicas para a difusão de seu progra~ 
ma partidário. 

§ 1"' Somente poderão participar dos pro
gramas a que alude o artigo anterior, polfticos 
com mandatos eletivos e dirigentes de parti
dos políticos com representação parlamentar 

e registres definfti.Vos junto ao Tribunal SUpe~--
rlor Eleitoral. _ 

§ 29 À àiStnbuição do tempo para a trans
missão dos programas a que se refere- esta 
lei será efetuada de acordo com a proporcio
nalidade da representação de cada partido no 
Congresso Nacional e nas Assembléias Legis
lativas, ficando o Tribunal Superior Eleitora] 
e os Tribunais Regionais encarregados de dis
ciplinar e fiscalizar o funcionamento dessas 
transmissões. 

Art 29 As transmissões de que trata esta 
Lei obedecerão às seguintes normas: 

a) as emissoras são obrigadas a realizar, 
para cada partido habilitado, etn rede e anual
mente, uma transmissão de 30 (trinta) minu
tos em cada Estado ou Território, e duas em 
âmbito nacional, por iniciativa e sob a respon
sabilidade dos Oiretórios Regionais e Nacio
nais, tendo os últimos 60 (sessenta) minutos 
de duração cadct uma; 

b) os congressos ou sessões públicas se
rão gravados e transmitidos a partir de 24 (vin
te_e quatro) horas depois de realizados;_ 

c) não será permitida a transmissão de 
congressos ou s_e_s_sõe_s públicas realizados 
nos anos de __ eleições gerais, de âmbito esta
dual ou municipal, nos 180 (cento e Oitenta) -
dias que antecedam as eleições e__até45 (qua.: 
renta e cinco) dias depois do pleito; 

d) na transmissão destinada à difusão do 
programa partidário, não será permitida pro
paganda de candidatos a cargos eletivos s_ob 
qualquer pretexto~ 

e) cada transmissão será autorizada pela 
Justiça Eleitoral, que fará a necessária _requi
sição dos horários às emissoras de rádio e 
televisão, mediante requerimento dos Parti
dos, ·com antecedência de pelo menos 30 
(trinta) dias da data da realização do congresso_ 
ou sessão pública. 

Arl 3" O Tribunal Superior E1eitmal e os 
Tribunais Regionais Eleitorais expedirão ins
truções para o fiel cumprimento desta Jel. 

Art 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubHcação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

ApeSar de a Lei OrQântca dos Partidos Políti
cos já disciplinar-nas Suas disposições gerais 
o direit_o à transmissão gratuita para a difusão 
de programas partidários, faz-se mister esta
belecer normas que regulamentem essas 
transmissões. 

Ao elaborarmos o presente Projeto de lei, 
queremos- ãpe-rfeiçoar a legisJação pertinente 
ao assunto, já que, indubitavelmente, com a 
proliferação de partidos po~ticos, se não hou
ver um ordenamento capaz de corretamente 
disciplinar o direito à transmissão gratuita dos 
programas partidários, acontecerá que o elei
tor ou cidadão comum ficará sujeito a ouvir 
ou ver nos meios de comunicação atuais, pro
gramas-de partidos sem nenhum peso no con~ 
texto do processo eleitoral. 

Diante dessa realidade, entendemos que o 
referido direito, embora inerente aos partidos 
políticos, somente deve ser assegurado a parti-
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dos efetivamente representativos da socieda
de brasileira, com representantes no Legis
lativo. 

Portanto, aprovando o presente Projeto, es
taremos, sem dúvida, contribuindo para o 
aperfeiçoamento do processo eleitoral brasi
leiro. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 
1989. -Senador Jutahy Magalhães. 

(À ComissAo de Constituíç§o, Justiça 
e Odadania -competência terminativa. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 293, DE 1989 

Regulamenta o que dispõe o tut. 244 
e o § 2~> do art. 227 da Constítuição Fe
deral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Os logradowus, os edifícios de uso 

público e os vekulos de uso coletivo deverão 
ser adaptados no prazo de 180 (cento e oiten
ta) dias a contar da publicação desta lei a 
fim de garantir o acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência 

Art. l9 Os logradouros, os edificios de uso 
público e os veículos de uso coletivos deverão 
ser construídos ou fabricados a partir de 180 
(cento e oitenta) dias da publicação desta lei 
de modo a permitirem o adequado acesso 
de pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 3~ O não cumprimento do disposto 
nesta lei sujeitará os infratores às seguintes 
penalidades: 

l-multa de4.624 BTI'I; 
R-multa de 9.248 BTN no caso de reinei· 

dência por parte dos fabricantes de veículos 
de uso coletivo. 

III- interdição pelo prm:o de 30 dias no 
caso de logradouros e edifícios de uso público, 
quando reincidente; 

IV -cancelamento de concessão quando 
se tratar de concessionário de serviço de trans· 
porte coletivo quando reincidente. 

Art. 4~ Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 59 Revogam·se as -disposições em 
contrário. 

Juslfftcaçáo 
Esta é uma nOrma de Srãnde -wcã.nce sõciaf
que, entretanto, necessita de regulamentação 
para que tenha eficácia. 

A discriminação em relação aos deficientes 
se inicia na própria dificuldade de acesso a 
edificios,logradouros e veículos de transport.e 
coletivo. _ ~-

É dever social de grande significação a pro~ 
teção ao deficiente, e é justamente o que este 
projeto de lei pretende promover. 

Sala das Sessões, 21 de seterribro de 1989. 
-Senador ftam Saraiva. 

(À Comissão df! Assuntos Sociais 
-decisão terminativa.) 

PROJErO DE LEI DO SENADO 
N' 294, DE 1989 

Dispõe sobre a seieção de locais~ 
a construção, o Jicendamento, a opera
ç&J, a fiscalização, os custos, a remune~ 

raçMJ, a responsabilldcU!e cM!. as g~ran
tias dos depósitos de refeitos radioativos 
e dá outras providências. -

O COngresSO Naclonãl âecretã: 

1- Definições 
Art. 1'~ Para efeito desta le~ adotar·se-ão 

as seguintes defmições: 
19 Rejeito Radioativo (ou simplesmente Re

jeito)- Qualquer material resultante de ativi
dades humanas, que contenha radionuclideos 
em quantidades superiores aoslimitesde isen· 
ção, de acordo com norma da Comissão Na
cional de Energia Nuclear (CNEN) e para o 
qual a reutilização é imprópria ou ainda não 
prevista. 

2? Material Radioativo - Material que con
tém e!ementos emissores de radiação ioni· 
zante. 

39 Materié'J/ Nuclear_- Urânio, Plutônio, Tó
rio ou outros eJementos que venham assim 
a ser considerados pela Comissão Nacional 
de Energ"íã Nuclear sob qualquer forma, pre· 
sos ou incorporados em outros materiais. 

4"' Pepósito lnlcia/- Local destinado ao 
armazenamento temporário de rejeitas radioa
tivos, nõ eSpaçõ fisico da instalação onde estes 
rejeitas tenham sido gerados. 

59 Depósito Final - Instalação destinada 
a receber_ os rejei_to_s radi()al:ivos·para armaze
namento permanente. 

69_ Depósito Provisório - Instalação _desti· 
nada ao armazenamento temporário de rejei· 
tos radioativos gerados em locais onde ocorre-
ram ã.cidentes envolvendo materiais radica· 
tivos. 
-79 _liiSI:lJJdção Nuclear- (ou simplesmente 

Instalação) - Instalação na qual o materiaJ 
nuclear é_ produzido, processado, reprocessa
do, utilizado, manuseado ou estocado em 

_ quantidc!des relevantes, na forma da re9uJa
mentação adotada pela Comissão de Energia 
Nuclear. Estão compreendidos nesta defini~ 
ção. 

a) o reatar nuclear; 
b) usina que utilize combustível nuclear pa· 

ra produção de energia térffika ou eiétrica 
para fms industriais; 

c) fábrica ou usina para produção ou trataw 
mento_de materias nucleares integrante do 
ciclo do combustível nuclear; 

d) usina de reprocessamento de combus· 
tível nuclear irradiado; 

e) depósito de materiais nucleares, não in
. cluindo o lotai de armazenamento temporário 

usado durante transporte. 
8"'/nstalação Radioativa (ou sim plesmente 

Instalação)- Estabelecimento ou instalação 
onde se produzem, utilizam, transportam ou 
armazenam fontes de radiação. 

ExcetUam-se desta defmição: 
a) as instalações nucleares; 
b) os veiculas transportadores de fontes de 

radiação quando estas não são parte integran
te dos mesmos. 

99 77tular de licença ou Operador - Pes· 
soa física oujurid.ica devidamente credenciada 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
para opera.. uma instalação radioativa· ou nu
clear. 

1{)1' Dano Radiológico- Dano pessoal ou 
material produzido como resultado diieto ou 
indireto das proPriedades radioativas, da sua 
combinação com as propriedades tóxicas ou 
com outras características dos materiais ra
dioativos. 
a-Tipos de DepósitoS de Rejeitas Ra-

dioatlvos · 
Art 29 _Dois tipos de depósitos de rejeitas 

radioativos poderão ser utilizados em terrltórío 
nacional: os depósitos iniciais e os depósitos 
finais. 

§ 1 ~ Nos casos de acidente nuclear ou 
radioativo, excepcionalmente, poderão ser 
construídos depósitos provisórios Os quais de
verão ser completamente desativados, com 
a remoção compl_eta dos rejeitas, num prazo 
máximo de dois anos após o acidente. 

§ 2~ Os depósitos iniciais utilizados para 
o armazenamento-de rejeitOs nas instalações 
de extr~ção ou de beneficiamento de minério, 
poderão ser convertidos em depósitos fmais, 
observados os critérios, responsabilidades e 
procedimentos pertinentes, na forma do Re
gulamento. 

Art. 3~ Os depósitos iniciais e finais deve· 
rão ser constru1dos, licenciados e operados 
de acordo com critérios de segurança defini· 
dos em função do tipo de rejeito radioativo 
a ser armazenado. 

§ 19 Os critérios de segurança aplicáveis 
nos depósitos inicial e final serão estabeJe. 
ddos pela Comissão Nacional de En_ergia Nu
clear, na forma do Regulamento. 

§ 2~ Para efeito de armazenamento, os ce
jeitos radioativos deverão ser classificados de 
acordo com suas características físico-quimi· 
cas, radiológicas e radiotóxicag;, na forma do 
Regulamento. 

§ 3~ Não serão aceitos para arm~ena
mento em depósitos fmais, rejeites rãdioativos 
na forma líquida ou gasosa. 

DI- Seleçáo de Locais para Depósitos 
de Rejeltos RadloaUvos 

Art. 4<~ A _seleçáo de locais para d~ósitos 
iniciais deverá obedecer os critérios de locali~ 
zação utilizados para a instalação produtora 
dos rejeitas radioativos. 

Art. 59 A seleção de locais para depósitos 
finais deverá consistir de cinco etapas princi
pais, definidas mediante a aplicação sucessiva 
de critérios restritivos e de complexidade cres
cente, na forma do ReguJamento. 

§ 1"' As etapas do processo de seleção 
de locais para construção de depósitos finais 
são as seguintes: 

a) Identificação de regiões de interesse 
b) Identificação de áreas preliminares 
c) Identificação de áreas potenciais 
d) Identificação de locais candidatos 
e) Escolha do local do depósito. 
§ 29 Os critérios e estudos técnicos que 

deverão ser realizados em cada uma destas 
etapas dependerão do tipo de rejeito a ser 
armazenado e das características dos locais 
em estudo, na forma do Regulamento. 

§ 39 Os depósitos fi~is deverão ser loca
lizados em terrenos de propriedade pública, 
desapropriados e transferidos para o patrimó
nio da uruao. 
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§ 49 A seleção de locais para localização 
de depósitos finais será feita sob a coorde
nação da Comissão Nacional de Energia Nu
clear, com o conhecimento do Conselho Su
perior de Politica Nuclear e com a participação 
de representantes dos Poderes Executivos dos 
Estados e MunicÍPios envolvidos, na forma do 
Regulamento. 

Art. 6° Fica proibido o armazenamento de 
rejeitos de quaisquer naturezas nas ilhas oceâ
nicas, na plataforma continental e nas águas 
territoriais brasileiras. 

IV-Construção de Depósitos de Rejei
tas Radfoativos 

Art. 79 O projeto, a construção e a instala
ção de depósitos iniciais de rejeitos radloativos 
são de responsabilidade do titular da licença 
ou operador da instalação onde são gerados 
os referidos rejeitos. 

Art 89 O -projeto; a construção e a -insta1a
ção de depósitos finais de rejeitas radloativos 
são da responsabaidade da Comissão Nado
nal de Energia Nuclear. 

Parágrafo único. Os depósitos fmais inte-
gram o património da União. 

V - Ucendamento e Fiscalização dos 
Depósitos 

Art. 9<:' Os depósitos inidals e finais de re
jeites são considerados instalações nucleares 
ou radioativas de acordo com os §§ 79 e 8'1 
do art. 1 9 desta Lei. 

Art 1 O. O licenciamento de depósitos ini
ciais e finais deverá seguir os mesmos crité
rios, normas e procedimentos estabelecidos 
para instalações nudeares ou radioativas. 

Art 11. A responsabilidade pelo licencia
mento de depósitos iniclais e finais é da Co
missão Nacional de Energia Nuclear. 

Parágrafo único. No licenciamento de de
pósitos finais deverá ser ouvido o órgão federal 
de controle do meio ambiente, na forma do 
Regulamento. 

Art. _12. A flScalização dos depósitos ini
ciais e fmais deverá ser feita pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, pelo órgão fede
ral de controle do meio ambiente e por órgãos 
dos Governos Estadual' e Municipal da região 
do depósito, designados para esse fim, na for
ma do Regulamento. 

§ 19 A coordenação do programa de fis
calização caberá à Comissão Nacional de 
Energia Nuclear. 

§ 29 Para fins de fiscalização, os técnicos 
dos órgãos Estaduais e Municipais designa
dos, terão livre acesso aos depósitos iniciais 
e finais de rejeitas rad.ioativos. 

§ 39 Para fins de licenciamento e fiscali
zação os técnicos da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear e do órgão federal de controle 
do meio ambiente terão livre acesso a quais
quer depósitos de rejeitas radíoativos. 

VI - Admirústração e Operação dos 
Depósitos 

Art. 13. A administração e operação de 
depósitos iniciais e finais é de responsabili
dade do titular da licença, operador, conces
sionário ou permisslonário. 

Parágrafo único. O titular de licença, ope~ 
radar, concessionário ou permissionário dos 
depósitos de rejeites deverá ser credenciado 

pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, 
na forma do Regulamento. 

VIl - Remoção dos R~eitos 
Art. 14. A remoção de rejeitas dos depó

sitos inlcia!s é de responsabilidade do titular 
da licença, operador, concessionário ou per
missionário. 

§ 19 Para remoção dos rejeitas, O titular 
da licença, operador, concessionário ou per
missionário deverá solicitar autorização à Co
missão Nacional de Energia Nuclear. 

§ 29 Após o recebimento da solicitação, 
a Comissão Nacional de Energia Nuclear, de
verá fornecer a "autorização_ para a remoção 
dos rejeites, em prazo estabelecido na forma 
do Regulamento. 

§ J9 Os requisitos de segurança a serem 
cumpridos para a remoção dos rejeitas serão 
estabg_(ecjdos pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, na forma do Regulamento. 

VIU - C~tos dos Depósitos de ~~
tos Radioativos 

Art. 15. Os custos relativos à seleção de 
locais, projeto .. construção, administração e 
operação dos depósitos iniciais são da respon
sabilidade do titular de licença, operador, con
cessionário ou permissionário. 

Arl 16. Oscustosdoprocessodeseleção 
de locais, induindo todas as etapas de que 
ti"ãfaO § 19 do art. 59 desta Lei, os custos 
de projeto e os custos de construção dos de
pósitos fma!s, são de responsabilidade da Co
missão Nacional de Energia Nuclear. 

Arl 17. Os custos de administração e 
operação dos depósitos iniciais e finais são 
de responsabilidade do titular da licença, ope
rador, concessionário ou permissionário dos 
referidos depósitos. 

Art. 18. Os -_custos de remoção dos rejei
tes radioativos dos depósitos iniciais para os 
depósitos finais são de responsabilidade do 
titular da licença, operador, concessionário ·ou 
permissionário dos referidos depósitos. 

Art 19. Os custos de licenciamento dos 
depósitos iniciais e finais de rejeitas radioativos 
são de responsabilidade da Comissão Naclo-
naJ de Energia NuClear. · 

AJ:t. 20_. Os custos de fiscalização dos de
põSitõSiiliciais e finais são de responsabilidade 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 
do órgão federal de controle do meio am
biente e dos órgãos estadual e munidpal com
petentes, designados na forma do Regula
mento. 

Art. 21. Os custos dá segurança física dos 
depósitos iniciais_ e finais são da responsa
bilidade_do titular da licença, operador, con
cessionário ou permfsslonârio dos referidos 
depósitos. 

IX- Remuneração e Recolhimento de 
Tarifas 

Art. 22. O serviço de armazenamento fi
naJ de_.rejeitos radioativos será remunerado. 

Art 23. Os uSuários -doS aep6Sitos finais 
de rejeites rad.iativos deverão pagar tarifas pela 
sua utilização. 

Pafágrafo Unico. As tarifas -para utilização 
dos depósitos finais de rejeitas radioativos se-_ 
rão estabelecidas na forma do Regulamento. 

X - Responsabilidades Civis 
Art. 24. Nos depósitos iniciais, a reSpon

sabilidade civil por danos radio16gkos, pes
soais, patrimoniais e ainbient.ãis causados por 
rejeitas radiativos, independente de culpa ou 
dolo, é do titular da licença, operador, conces
sionário ou permissionário. 

Arl 25. Nos depósitos finais, a responsa
bilidade civil por danos radiológicos pessoais, 
patrim_oniais e ambientais causados por rejei
tas rad.ioativos, independente de culpa ou do
lo, é da União. 

Art. 26. - Ng transporte de rejeites dos de
pósitos iniciais para os depósitos fmais, a res
ponsabilidade civil por danos radiológicos, 
pessoais, patrimoniais e ambientais caUsados 
por rejeitas radioativos é do tltular da licença, 
operador, concessionário ou permissionário. 

XI -.-Garantias 
Art. 27. Para a operação e o descomissio

namento dos depósitos iníciãiS-e fmais, o titular 
da liceriÇa~ Operãdor, concessionário ou per
missionário deverá oferecer garantia para co
brir as indenizações por danos radiológicos 
causados por rejeitas radio.ativos. 

Parágrafo único. A natüteza e o vaJor da 
garantia serão determinados na forma do Re
gulamento. 

Art. 28. Só será concedida licença, autori
zação, concessão ou permissão para fundo
namento de depósitos iniciais ou finais me
diante apresentação da garantia de que trata 
o artigo 27<! 

Parágrafo únicO. A garantia deve ser ofere
cida perante o Estado onde o depósito estiver 
localizado. 

XII - Dlreltos sobre os R~eitos Ra
dioatlvos 

Art 2"9. No ato da entrega dos rejeitaS ra
dioativos nos depósitos finais, com exceção 
dos elementos combustíveis irradiados, o tftu~ 
lar da licença ou operador transfere à Comis
são Nacional de Energia Nuclear todos os di
reitos sobre os mesmos. 

Parágrafo único. Os direitos sobre os ele
mentos combustíveis irradiados são de _seu 
proprietário, podendo ser transferidos na for
ma do Regu]amento. 

XDl - Depósitos Provisórios para. os 
casos de addente 

Art 30. Nos casos de acidentes nucleares 
ou radioativos fica autorizada a construção de 
depósitos provisórios para o armazenamento 
dos rejeites. 

Art. 31. A seleção dó local, projeto, cons
trução e a operação dos depósitos provisórios 
são de responsabilidade da Comissão Nacio
nal de Energia Nuclear. 

Art. 32. A fiscalização dos depósitos pro
visórios é de responsabllidade da Comfssão 
Nacional de Energia Nuclear do órgão federa] 
de controle do meio ambiente. Entidades esta
duais e municipaiS -cOmpetenteS sefáo desig
nadas e deverão participar do processo de 
fiscalização, na forma do Regimento. 

Parágrafo único. Para fins de_ fiscalização, 
os técnicos da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, do órgão federal de controle do meio 
ambiente e_ das entidades estaduais e muni-
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cipais designadas na forma do Regulamento, 
terão livre acesso aos depósitos provisórios. 

Art. 33 .. Os custos. de seleção do local, 
projeto, construção, operação, remoção dos 
rejeites e descomissionamento dos depósitos 
provisórios são de responsabilidade da Corrils
são Nacional de Energia Nuclear. -

Parágrafo único. Nos Casos de acidente 
nuclear ou radioativo deverá ser fomedda do
tação orçamentária específica à Comissão Na
cional de Energia Nuclear para a construção 
de depósitos provisórios. 

Art. 34. Os custos de fiscalização dos de-
pósitos provisórios s!o de responsabilidade 
das entidades federal, estadual e municipal 
competentes.. 

Art 35. A segurança fiska dos dep6sitos 
provisórios é da responsabilidade do Estado 
onde se Ioca1izar o depósito provisório. 

Art 36. A reSponsabilidade -Civil por da
nos radiológicos, pessoais, pãtrúnoniais e am
bientais causados por rejeitas, nos depósitos 
provisórios, é da União. 

§ 19 A responsabnidade civil pelos danos 
radiológicos causados por rejeitas armazena
dos em depósito provisório, decorrente de fa
lha na segurança física, é do Estado. 

§ 29 A respOTlsabllídãae civil por danos ra
diológicos durante o transporte de rejeitas do 
loczaldo acidente para os depósitos provisórios 
e dos depósitos para os finais é da Clnião. 

XIV- Disposições Gorais 
Art 37. Em qualquer hipótese, as at.Mda

des disciplinadas nesta lei ficam sujeitas ! pré
via e expressa aprovação do Congresso Na
ciona1. 

Arl 38. A responsabilidade civil por da
nos decorrentes das atividades disciplinadas 
nesta lei será atribuída na forma da Lei n9 
6.453, âe 27 de outubro die 1977. 

Art. 39. As definições apresentada:; no 
art 19 da Lei n9 6A53, de 19 de outubro de 
1977, passam a vigorar na forma apresentada 
no art. 19 desta lei. 

XV- Disposições Transitórias 
Art. 40. No prazo máximo de um ano, a 

contar da data da publicação desta lei, a Co
missão Nacional de Energia Nuclear, auxiliada 
pelas autoridades competentes, na forma do 
Regulamento, deverá promover estudos para 
seleção de locais, construir, licenciar e tomar 
as demais providências necessárias para a en
trada em operação de um depósito final. , 

§ 1 '? Os rejeitas produzidos no acidente 
de Goiãnia deverão ser removidos imediata~ 
mente após o início da operação do depósito 
final. 

§ 29 A Comissão Nacional de Energfé1 Nu
clear deverá" receber dotação orçamentária es
peéúica para a construção do depósito final. 

Art. 41. Esta lei será regulamentada no 
prazo de 60 dias a contar de sua publicação. 

Parágrafo único. A regulamentação ado~ 
tada pela Comissão Nacional de Energia Nu
clear, no exercido de sua competência norma
tiva, será enviada trimestralmente à Câmara 
dos Deputados e ao Senado Federal. 

Arl 42. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 43. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlflcaçio 

COm este projeto' de Jei, estamos ateniando 
aos reclamos da sociedade brasileira, que, ,no 
momento, se acha justamente -preocupada 
com a política nuclear que vefn sendo adotada 
no país, notadamente no que diz respeito à 
questão do armazenamento dos rejeitas ra
dioativos. Para_ elaboração desta lei nos basea~ 
mos, entre-oUtros, no tiabalbo "Análise Quanti
tativa dos _ _!ejeitos radiativos a serem gerados 
nO ProQfama Nuclear Brasileiro .. ", de autoria 
do Dr. José Mauro Esteves dos Santos. 

O acidente oco-rrido em Goiânia, a guarda 
de rejeitas nos campi universitário de São Pau
lo e do Rio de Janeiro e os fatos que vêm 
sendo divulgados, sobre a-descarga de mate
riais radloativos na barragem de rejeitas do 
Cóiriplexo Minero-Industrial de Poços de Cal
das são indicadores de premê_ncia de_ uma 
legislação rígida e especifica sobre o assunto. 

Com o intuito de contribuir para a norma
lização desta importante matéria, submeto à 
apreciação do Con9fesso NaCional este pro
jeto d'lÜei dispondo sobre a seleção de locais, 
a construção, o licenciamento, a operaç~o. 
a fiScalização, os custos, as garantias e as res
ponsabilidades civis no armazenamento de re
jeifos radioativos. 

Ein relação aos demais projetas enviados 
ao COngfé:SSó Nacional pelo Executivo, procu
ramos inovar, apresentando conceitos e idéias 
com o objetivo de aumentar a segurança das 
populações e diminuir os custos para os esta
dos e municípios que venham eventualmente 
a abrigar depósitos de rejeitas radioativos. 

O principal ponto que merece atenção neste 
projeto de lei é a eliminação do armazena· 
menta intermediário de rejeitas. Esta prática, 
pela qual, após sua geração, os rejeitas são 
transferidos do depósito inicial para um local 
temporário sob a responsabilidade dos Esta· 
dos e, posteriormente, para o local final de 
disposição, é, sob inúmeros aspectos, inconw 
veniente. Em primeiro lugar, sob o ·ponto de 
vista técnico, sabe-se que, quanto menos ope
rações se fiZerem com os rejeitos menores 
serão os riscos de vazamento e de danificação 
das embalagens, multas vezes já deterioradas. 
pela corrosão durante o armazenamento ini
cial. Se considerarmos que pelas normas vi
gentes as embalagens danificadas devem ser 
recondicionadas para o transporte, verifica-se 
que a construção de depósitos intermediários 
aumenta o_número de operações a serem rea
lizadas com os rejeitas, a exposição dos traba
lhadores e os riscos de acidente e de contami
nação radloativa. Além disso, sendo a constru
ção e a operação de depósitos intermediários 
atividade sob a responsabilidade dos estados, 
toma-se necessária a criação de uma infra-es
trutura adicional àquela já existente nas insti
tuições federais para a gerência de rejeitas, 
segurança nuclear e proteção radiológica. De
ve-se sempre ter em mente que, a despeito 
dos inegáveis benefícios da energia nuclear, 
notadamente nas áreas de meodidna, agricul
tura e saúde, ela representa menos de um 

por cento da matriz energética nacional, não 
se justificando, portanto, a criação e a manu
tenção de estruturas de administração nuclear 
custosas e de grande porte. Os estados brasi
leiros, hoje carentes de recursos para implan~ 
tação de programas prioritários eni_ outras 
áreas, certamente não dispõem de meios para 
o aumento de sua ação no setor nuclear. As
sim, não se justifica a criação de depósitos 
intermediários de rejeites radioativos, a serem 
projetados, construídos, fiscalizados e admi
nistrados com recursos públicos estaduais, 
como tem sido proposto nos projetes de lei 
enviados pelo Executivo. 

O projeto de lei que ora apresentamos bus
ca também inovar, permitfndo a participação 
da iniciativa privada no projeto, construção e 
operação dos depósitos de rejeitas. Numa 
época em que se procura redefinir o papel 
do governo na sociedade, parece inconvenien
te atribuir-lhe 6nus e tarefas que podem ser 
perfeitamente desempenhadas por outros 
agentes. Neste projeto, restriilgiu-se a partici
pação do governo ao Ucen<::iamento, à fiscali
zação e ao estabelecimento de padrões de 
segurança. 

Outra_ idéia fundainental apresentada é ci 
disposição de rejeitas de acordo com sua clas
sificação segundo critérios físico-químicoS. ra
diológicos e radiot6xicos. Este procedimento 
permite a construção de depósitos diferentes, 
de acordo com as características dos rejeitas, 
otimizando dimensões e custos de construção 
e operação. 

No campo institucional e legal, procuramos 
simplificar e tomar mais participativos e trans
parentes à sodedade civil os processos de 
licenciamento e fiscalização, tão necessários 
à segurança dos depósitos. Lembramos tam~ 
bém de dar solução ao problema dos rejeites 
radioativos que hoje afeta a cidade de Goiânia, 
priorizando sua remoção assim que o primeiro 
depósito final estiver construído e licenciado. 
O acidente de Goiânia é um dos primeiros 
sinais que indicam a inadequação do trata
mento que vem sendo dispensado aos rejeitas 
radioativos no País. 

Finalmente, buscamos preservar certas 
áreas do território nadonal que muitas vezes 
constituem verdadeiros santuários ecológicos. 
Assim, neste projeto de lei, proíbe-se o arma
zenamento de quaisquer rejeites radloativos 
nas água"s territoriais, na plataforrna continen
tal e nas ilhas oceânicas brasileiras. 

Pelo exposto, solicito a atenção do Con
gresso Nacional para este projeto de lei que 
procura tratar, de maneira criteriosa e adequa
da, as atividades relacionadas à importante 
matéria dos residuos radioativos. 

Sala das s_essões, 21 de setembro de 1989 
-Senador Itamar Franco. --

(À ComfssAo de Assuntos Sociais -
decfs§o terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 295, DE 1989 

Dispõe sobre as cédulas e/eitorllis para 
as eleições de 1990 e_ _dá_ outras provi
dêndiJS. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As cédulas oficiais a serem utiliza~ 

das nas eleições previstas para 1990 serãõ 
confeccionadas de acordo com modeJo apre· 
vado pela Justiça Eleitoral e deverão conter, 
dentre outros requisitos, cores ou combina~ 
ções de cores, para melhor identificar os parti
dos, além do nome e do número dos candi
datos a eleições majoritárias. 

Parágrafo único.- Além das caracteristicas 
referidas no caput deste artigo, o Tribunal Su
perior Eleitoral poderá, s_e viável, incluir, na 
cédula oficial, a impressão do retrato dos can
didatos a cargos majoritários. 

Art. 29 Esta lei vigorará para as eleições 
de 1990 e seguintes. --- -

Art. 39 Ficam revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

A contribuição que ora-submetemos ao des
cortino de nossos eminentes pares tem por 
escopo facilitar ao eleitor analfaberto, aos defi
cientes e a todos os cidadãos brasileiros a 
identificação do partido ou do candidato de 
sua escolha, muito especialmente na eleção 
proporcional. Através das cores, ou combi
nações de cores, mais fácil fica ao eleitor anal
fabeto ou semi-analfabeto a escolha da Jegen~ 
da na qual pretende votar. _ 

A apresentação, nesta data, da proposição 
em tela se prende ao preceito constitucional 
que veda alterações na lei eleitoral no ano 

. da realização das eleições, in verbis: 

.. Arl 16. A lei que alterar o procesSo 
eleitoral só entrará em vigor um ano ap6s 
sua promulgação." 

O fato, nobres congressistas, é que o voto 
do analfabeto foi uma árdua conquista, que 
buscava propiciar a milhões de brasileiros 
uma maior participação no cenáriO político 
do País em que vivem e do qual dependem. 
Tal vitória vem sendo frustrada pela multipli~ 
cidade de partidos e, conseqüentemente, de 
candidatos, tom.!hdo quase inexeqüível a con
substanciação desse avanço social. Além do 
,mais, a proliferação de siglas e de agremia~ 
ções partidárias toma penosa a tarefa de esco
lher, de selecionar, até para o eleitorado mais 
culto e mais preparado. 

Exsurge do expostO Que providências preci~ 
sam ser acionadas no sentido de agilizar o 
dirieto do voto, a faculdade de participar na 
vida pública, através da seleção dos lídimos 
representantes da vontade popular. 

Ê bom frizar, também, que temos poucos 
dias para modificarmos a legislação eleitoral 
para a eleição de 1990:--- -- --- -

Com essa preocupação, apresentamos o 
presente projeto, para cujo aperfeiçoamento 
contamos com as luzes dos nobres colegas. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1989. -
-Senador Jutahy Magalhães. 

(i'\ Comissão de Constituição, Justiça 
e Gdadania- competéiJc/a terminaüva.) 

O SR- PRESIDENTE (Antônio LuU: Maya) 
-Os projet9s lidos serão publicados e reme
tidos às Comissões competentes. (Pausa) 

Sobre ·a -mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 
_ _ÉJido_o_seguinte: 

REQOERIMENTO N• 500, DE 1989 

Exm•: ~r. 
Senador NeJson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 

De ·coriforfnidade com o que faculta o art. 
50,§ 29, da Constituição Federal, e o art. 216, 
item I, do Regimento Interno, e a fim de instruir 
o Projeto de Lei do Senado nç 219, de 1989, 
que- -.. c-oncede reparação de natureza econô· 
mica aó cidadão impedido de exercer na vida 
civil atividade específica em decorrência das 
Portarias Reservadas n9' S~O-GM-5 e &-285~ 
GM-S do Ministéri_o da Aeronáutica'", em trami
tação na Comissão de ConstituiçãO, Justiça 
e Cidadania, requeiro que seja encaminhado 
ao Exrn" Sr. Ministro daquela Pasta o presente 
expediente para que S. EX preste a seguinte 
informação: 

-Qual seria a repercussão sócio-econômi~ 
co~financeíra, naquela instituição, se aprovada 
a proposição em questão? 

Sala das Sessões, 21 de setembrO de 1989. 
-Senador_.[Qão_Menezes. 

(0 Sr. Antônio Luiz Maya, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, 
Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE _(Nelson Carneiro) 
-o requerimento lido Vai a &ame-da Comis-
são Diretora. (Pau_sa.) .. ___ . . _ 

Sobre a mesa, requeiimeÕto -que será lido 
pelo Sr. 19 se<:refárlõ. - -
_ _ É lido o -se_guinte 

REQUERIMENTO N• 501, DE 1989 

Senhor Presideilte, 
NOs termos do artigo 21 O do Regimento 

lntemo do Senado Federal, requeremos a V. 
EX'-tiari.scrlçãó riOs-Ani:iiS da" casa de matéria 
publicada no jornal O EslBâo âe s: Paulo -do 
dia 21.:9 do COrrente ano, sob- o: titulo "Dever 
cumprido"'. 

Saiã:das Sessões, 21 de setembro de 1989. 
-Senador Itamar Fri!l[Jco- Senadqr Alexan~ 
dre Costa. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-O requerimento lido vai a exame da Comis~ 
são_Diretora, nos termos do art 210, § 19, 
do Regimento Interno. 

(Pausa.) 
Sobre a mesa. comunicação que será lida 

pelo Sr. }9 Secretário. · 

É lido a seguinte 
Brasília, 21 de setembro de 1989. 

Senhor Pr-esidente, -
Tenho a hOnra de dirigir~me a Vossa Exce~ 

Jê:õCia para, como Líder do Partido da Frente 
Liberal - Pfl., no ·senado, indicar o nobre 
Senador Edison Lobão para. substituir a mim, 
Senador Marcondes Gadelha, na qualidade de 
membro titular da ComisSão de Assuntos EcO
nómicos do Senado Federal. 

AproyeitÕ a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência nossos protestos de elevada 
estima e consideração. 

Cordialmente, - Senador Marcondes Ga
de/ha, Líder do PFL no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Será feita a substituição solicitada. (Pausa.) 

A Presidência recebeu do Senhor Ministro 
da Educ;:ação anteprojeto de lei que "fixa bases 
e diretrizes do desporto nacional e dá outras 
providências". 

A matéria será despachada à Comissão de 
Educação para que aquele órgão a examine 
e torne as providências que julgar necessárias. 

É o seguinte o anteprojeto recebido do 
Ministro da Edu_cação: 

AVISO n• 668 . -
Em 18 de setembro de 1989 

A Sua Excelência, o Senhor 
Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente _do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar à alta consi~ 

deração dessa Casa o texto do projeto de lei 
que "ftxa bases e diretrizes do desporto nacio
nal", elaborado sob a coordenação deste mi~ 
nistério, com o objetivo de atualizar a leglsla~ 
ção desportiva do país, a partir das novas defi~ 
njções ernan.,das da Carta Constitucional_ de 
1988, refereittes à matéria. 

O conteúdo desse projeto incorpora a maio
ria das propostas da Comissão de Reformu
laçâõ- do-Desporto, instituída pelo Excelentís~ 
sims> Senhor P~sidente da República, pelo 
Decreto n? 91.452, de 19 _de julho de 1985, 
resuJtantes d_e ampla consulta a fontes com 
longa experiência na área em questão. 
-o relatóriQ fmal da referida comissão desta

ca, com propriedade, que ''a celebridade do 
esporte como fenômeno social, econômic_o, 
fático e cultural, aliada à sua (:)Ujat,_ç:a, pioVO
c~ram urna revogação física da_legislãção des
portiva brasileira que está, inequivocanierite, 
dissociada da realidade e da própria prática 
democrática, quando favorece e privilegia, tão~ 
somente, o despOrto competitivo e as práticas 
da elite". 

Assinale~se, ainda, a contribuição adicional 
e indispensável recebida do Conselho Naclo
n.o?Jl ..ct.e .Desportos que, nó exerdcio de suas 
funções, acumulou importante acervo de solu
ções para os principais problemas do desporto 
nacional, destinadas a modernizar, suprir lacu
nas, corrigir distorções, bem como tolher as 
violências simbólicas decorrentes da vigente 
codificação desportiva. 

Ao determinar a publicação no Diário Ofl
dal da União, de 8 de setembro, do texto 
da proposta referente às novas díretrizes para 
o desporto nacional, tive como objetivo prin~ 
cipal facilitar sua divulgação de forma a que 
possa chegar à Comissão de Educação dessa 
Casa, pelos legítimos representantes do nosso
povo, cfrticas e sugestões que contribuam pa
ra o aperfeiçoamento do projeto. 

Estou certo,-Sr. Presidente, que, pela discus
são ampla da matéria, ter-se-á um instrumen
tO -de alto valor à instalação das condições 
essenciais à expansão e à dinaminação do 
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desporto, como fator de efetiva melhoria da 
qualidade de vide~ do nosso povo. 

Aproveito_o ensejo para reiterar a Vossa Ex
celência os protestos de elevada estima e con
sideração. -Deputado Carlos Santan'Anna 
Ministro de Estado da Educação. 

ANTEPROJETO DE LEI 

LEIN~ ,de de de 

FIXa Bases e Dlretrizes do Desporto Na
cional e dá outras proVidências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 19 O desporto nacional, inspirado nos 

fundamentos constitudonais do Estãdo De~ 
mocrát!co de Direito~ ·ensin8do e praticado em 
condiçõe~ formais e não-formais, enfatizando 
o caráter formativo, participativo e competi
tivo, obedece ao disposto nesta lei e nas reso
luções do Conse1ho f1ecional de Desporto. 

riTULOI 
Dos Princfpios Fundamentais 

Art. 2" O despárf0-riãcioil81, lã.to soCial 
entendido a partir dos pressupostos do direito 
de cada um, da promoção do homem e da 
melhoria da sociedade, tem como princípios: 
I- igualdade de todos perante a lei, garan

tia em condições iguais de acesso às ativfda
des desportivas, sem d!stinção de origem, ra
ça, sexo, cor, idade, crença religiosa, convic
ção filosófica ou política, classe social e quais-
quer outras formas de discriminação; 
n- responsablidade do Estado no fomento 

das práticas desportivas formais e não-for
mais; 

m- autonomia das entidades clirigentes e 
associações desportivas quando à sua organi
zação e funcionamento interno, nos termos 
desta lei e das resoluções do Conselho Nacio
nal de Despotos; 

IV- proteção e incentivo às manifestações 
desportivas de criação nacional; 

V- liberdade de ensino e prática de todas 
as modaUdades desportivas, como expressão 
da cultura nacional; 

VJ- prioridade ao desporto educadonal, 
como meio de formação para o exercício da 
cidadania e a prática do Jazer; 

VII- tratamento diferenciado entre o des
porto formal e o não-formal, bem como entre 
o desporto, profissional e o não-profissional. 

TITULO II 
Dos FinS do Desporto 

Art 3"' São fins do desporto-nadorlal: 
1- favorecer o desenvolvimento integral do 

homem brasileiro como ser social autónomo, 
democrático e participante, contribuindo para 
o pleno exercício da cidadania; 
n- oferecer a todos, sem distinção de qual

quer natureza, oportunidade de integrar-se vo
luntariamente a programas de atlvidades tisi
cas, propiciando reladonamento sócio-cultu
ral entre pessoas das comunidades, de forma 

_ descontraída e distrativa; 

m- promover a aproximação e a integra
ção cultural entre pessoas e comunidades de 
todo o país e deste com as demais nações, 
estimulando o intercâmbio sistemático de 
competições, valorizadas pelo aperfeiçoamen
to das Colmas técnicas empregadas e pela me
Dl.oria permanente dos resultados. 

IV-compensar os efeitos nocivos da vida 
modema, contribuindo para a prese!Vaçã.o e 
promoção da saúde; 

V- gerar atividade económica com mer
cado diferenciado pela oferta de novos empre
gos, bens e serviços de natureza desportiva; 

VI- contribuir para a integração das pes
soaS Portadoras de deficiência à plenitude da 
Vida social; 

VII- relacionar as suas práticas de forma 
indissoci'âvel, com os princípios ~ os flns da 
-edUcaçãO_ila_cional; 

VIII- assistir desportivamente o menor em 
estado de carência. 

TfrULO IR 
Da Conceftuação do Desporto 

Ãit 4"' Para os efeitos desta Lei, conside
ra-se desporto toda atividade fiSicamente ex
pressa· que enfatiza o caráter formativo-edu
cacional, participativo e competitivo, seja obe
decendo à regras pré-estabelecidas ou respei
tando normas, respectivamente, em condi· 
çóes formais e não-formais. 

Art s~ o desporto, para efeito de entendi
mento e em função do conceito estabelecido 
no artigo anterior, deve ser reconhecido na 
abrangência das manifestações desporto edu
cação (prática formativa), desporto participa
ção (prática distratlva} e desporto performan
ce (prática competitiva). 
_ § 1,. O desporto educação deve ser enten

dido como aquela manifestação desportiva 
que oCoire principalinente na escola rrlas que 
pode acontecer em outros ambientes, a qual 
~m por fmalidade o desenvolvimento integral 
do homem como um ser autônomo e partici
pante, contribuindo para a cidadania. 

§ 2~> O desporto participação deve ser en
tendido como aquela manifestação desportiva 
que abrange todas as atividades deportivas 
formais ou náo-fonnais colocadas à dispo
sição da população brasileira, enfatizando o 
sentido de participação. 

§ 3"' O desporto performance deve ser en
tendido como aquela manifestação desportiva 
que envolve atlvidades fisicamente expressas 
com ca-ráter competitivo, sob forma de sua 
disputa consigo mesmo ou com outros, e 
exercitada segundo regras prê-estabelecidas. 

§ 4~> O Conselho Nacional de Desportos 
estabelecerá critérios para equiparação, quan
do for o caso, de uma atividade a desporto. 

TirULON 
Do Direito à Prátícil do Desporto 

Arl 69_ A prática do desporto, direito de 
todos e dever do Estado, será promovido pela 
sociedaçie e fomentada pelo Poder Público. 

Art -79 O direito à prática desportiva será 
exercido, predominantemente: . 

[-no desporto educação, com o sentido 
de formação para a cidadania e o lazer; 

U-no desporto participação, com o sen
tido do bem-estar social e meio de ocupação 
do tempo livre; 

m-no desporto performance, com o sen
tido do rendimento, por atividadeS de caráter 
competitivo, obedecendo a regras pré-esta
belecidas. 

TfrULOV 
Do Dever do Estado 

Art. 8"' O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício do direito e acesso. às práticas des
portivas, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações desportivas, es· 
pecialmente as de criaçllo nadonal, caben
do-lhe: 
1-fixar normas, organizar e administrar o 

desporto educacional; 
n- fixar normas e supervisionar a prática 

desportiva formal; 
m- estimular a participação voluntária da 

população em práticas desportivas não-for
mais; 

IV- promover a formação e o aperfeiçoa
mento dos recursos humanos necessários ao 
desporto; 

V- apoiar o desenvolvimento da investi
gação cientifica relacionada com o desporto· 
e desenvolver política de documentação e in· 
formação desportiva; 

VI- assegurar espaços urbanos e provê
los com a infra-estrutura desportiva necessá
ria; 

VII- difundir os valores do desporto, espe.
cialmente os relacionados côm a preservação 
da saúde, a promoção do bem-estar e a eleva
ção da qua6dade de vida da população. 

riTULO ~VI 
Do Sí~tema Desportivo Nacional 

CAPITULO I 
Da DeDniç4o e CartiCtetização 

Art _ 9"' É instituído o Sistema Desportivo 
Nacional, sob a coordenação e supervisão 
normativa do Conselho Nacional de Despor
tos, integrado pelas pessoas juridicas .de natu
reza desportiva, públicas e privadas, e pelas 
pessoas ffslcas que partidpam, diretamente, 
de diversos modos, das práticas desportivas 
formais e não-formais do pais. 

Art 1 O. Para efeito de definição e caracte
rização do Sistema Desportivo Nacional são 
reconhecidas práticas desportivas formais e 
não-formais. 

§ 19 _ O desporto formal, náo·profiss!onaf 
ou profissiOnal, é praticado no âmbito de orga
nizações especialmente instituídas para esse 
fim, segundo regras oficialmente reconheci
daS. 
- § 2~ O desporto não-formal ou de promo

ção social é praticado, espontaneamente, por 
pessoas ou grupos, de qualquer faixa etária, 
como meio'de lazer e de ocupação do tempo 
livre. 

Art. 1 L O desporto educacional, o univer
sitário, o militar, e outras manifestações des
portivas especfficas, abrangem atividades des
portivas formais e não-formais. 
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CAPITULOU 
Do Desporto Formm 

Art. 12. São formas de organização do 
desporto formal: 

1-desporto não-profissional; 
n- desporto profissional. 

SEÇÃOI 
Do Desporto Não-Profissional 

Art. 13.- O desporto não-profissional 
abrange as atividades das associações, federa
ções, <::onfederações ou associações nacio
nais e do Comitê Olímpico Brasüeiro. 

Art. 14. As confederações desportivas, 
especializadas ou edéticas, e as associações 
nacionais dos desportos são as pessoas jurídi
cas de direito privado responsáveis pela admi
nistração e o desenvolvimento das respectivas 
modalidades desportivas no país e pela repre
sentação nacional no exterior, observada a 
competência específica do Comitê Olimpico 
Brasileiro. 

Parágrafo único. As confederações des
portivas poderão colaborar com as instituições 
públicas e privadas e as comunidades, nas 
manifestações do desporto educação e do 
desporto participação. 

Art. 15. A confederação desportiva e a as
sociação nacional adotarâo, em suas compe
tições oflclaJs, o código de regras desp-ortivas 
da entidade internacional a que estiverem filia
das. 

Art. 16. As federações desportivas, espe
cializadas ou ecléticas, fr1iadas às entidades 
de direc;ão nacional dos desportos, são as pes
soas jurídicas de direito privado responsáveis 
pela administração e o desenvolvimento das 
respectivas modalidades, em cada Unidade da 
Federação ou conjunto delas. 

Parágrafo único. Em qUalquer Unidade da 
Federação não haverá mais de uma federação 
desportiva para cada modalidade. 

Art 17. As ligas desportivas, especializa
das ou eclétlcas, de constituição facultativa, 
são mecanismos transitórios das federações, 
destinadas a administrar eventos de âmbito 
municipal e intermunicipal. 

Art. 18. As associações desportivas ou 
clubes, filiadas às federações são as pessoas 
jurídicas de direito privado em que os despor
tos são ensinados e praticados. 

Art. 19. A constlttdção de confederação 
desportiva, especializada ou eclética, fica su
jeita ao atendimento elas exigências mínimas 
seguintes: 
1-reunião de, pelo menos, três federações 

da modalidade; 
n- comprovação de préltica contínua da 

modalidade que dirigirá, em, pelo menos, seis 
unidades federativas; 

m- comprovação de capacidade adminis
trativa e financeira, que assegure o efetivo 
exercido de sua competência; 
N- aprovação do Conselho Nacional de 

Desportos. 
§ 1"' O desporto que, por sua natureza _es

pecial, não possa ser organizado nos termos 

deste artigo, poderá, mediante __ autorização do 
Conselho Nacional de Desportos_, ficar sob a 
direção de uma associação na_c_iona1, 

§ 2-? O disposto neste artigo aplica-se 
também à constituição, por desmembramen
to, de confederação ou associação_ nadonal 
especla1izada de modalidade que esteja sob 
a administração de confederação eclêtica. 

Art 20. A constituição de federação des
portiva, especia1izada ou edética, fica sujeita 
ao atendimento das exigênci~s- rninirnas se-
guintes: . --
I- reunião de, pelo menOs; três associa

ções desportivas da modalidade; 
D- comprovação de capacidade adminis

trativa e financelra que aSsegure_o efetivo exer
cício de sua competêncía~ 

lll-aprovação do ConSelho Nacional de 
Desportos. 

§ }9 O d[sposto neste artigo aplica-se 
·também à constituição ·por desmembramen
to, de federação especializada de modalidade 
que esteja sob a administração de federação 
'eclétlcà. --

§ 2-? O desporto que não possa ser orga
niz.ado nos termos deste artigo poderá ser ad
ministrado por uma das federações· despor
tivas locais, de outra _Unidade da Federação, 
ou pela respectiva confer:Jeração. 
- - Art 21. A liga desportiva, especializada ou 
eclética, poderá ser institüída por iniciativa da 
federação ou de, no mínimo, três associações 
desportivas que pratiquem a respectiva moda
lidade. 

Arl 22. Os estatutos das confederações, 
associações nacionaiS, federações e. associa
ções desportivas fixarão os requisitos nec:es
sários à sua constituição, organização e fun
cionamento, mencionando especificamente: 
I-a denominação, a data de fundação e 

a localização da sede; 
n-a fmalidade desportiva; 
UI -as modalidades.desportivas que prati

cará, administrará ou incentivará; 
IV -as condições para admissão, demis

são e exclusão de associados ou filiados; 
V- os direitos e deveres dos associados 

ou filiados; 
VI-as fontes de recursos para a sua manu

tenção; 
VII- a discriminação dos poderes e das 

respectivas atribuições, normas de funcina
mento, formas de constituição, processos de 
renovação periódica e duração dos mandatos, 
inclusive do Presidente e_ do Vice-Presidente; 

VIII- as condições para -a dissolução e, 
nes:te caso, a destinação do seu pabimônio; 

IX-o modo pelo qt.J.al é administrada e 
representada, ativa ou· passivamente, judicial 
e extrajudíciafmente; 
·x-a descrição de seus símbolos e ban

deira; 
Xl-as condições para a aJteração do esta

tuto. 
§ 19 Os Conselhos Arbitrais, órgãos técni

cos facultativos das entidades de direção des
portiva encarregados da organização das 
competições nestas entidades, diversos dos 
poderes destas, quando instituídos, obedece
rão ao princípio do voto qualitativo por classifl· 

cação técnica e às demais normas estabe
lecidas pelo Çons,elho Nacion~l de [)esportes. 

§ 29 As Pessoas jurídicas de natureza des
portiva terão prazo, improrrogável, de seis me
ses, para adequarem seus estatutos às dispo
sições desta leL 

Art. 23. É vedado aos membros dos po
deres das confederações e das federações 
desportivas integrar poder de entidade direta 
ou indiretamente filiada, salvo a Assembléia 
Geral e o Conselho Deliberativo. 

- Art. 2~Ç -0 direitO de vOto nas assembléias 
gerais eletiva? é garantido, exdu~iva_mente: 

1-nas confederações. às federações e às 
associações desportivas integrantes da divisão 
principal, masculina ou feminina, no último 
campeonato, nacional ou equivalente, con
cluído; 

11- nas assOciações nacionais, às federa
ções e a todas 03!> associações desportivas filia
das; 

III-nas federações, às associações des
portivas integrantes da divisão principal, mas
culina ou feminina, no último campeonato es
tadual ou equivalente, concluído. 

§ 19 Em todas as hipóteses previstas nes
te artigo, cada membro do colégio e1eítoral 
terá direito a um voto, salvo nos casos de: 

a) entidade desportiva edética, em que Se
rá assegurado às associações desportivas um 
voto para cada modalidade disputada e às fe
derações; um voto para cada modalidade em 
que estiverem filiadas; 

b) associações desportivas que disputarem 
os campeonatos mascuJino e feminino que 
terão direito a um voto adicional. 

§ 2-? O Conselho Nacional de Desportos 
fixará normas complementares de_ procedi
mento para votação e condiçã_es de partici
pação das filiadas. 

Art. 25: O E:residente e o Vice-Presld~nte 
de entidade C;fe direção dos desportos poderão 
concorrer a qualquer cargo eletivo na mesma 
entidade. desde que renunciem ao respectivo 
mandato até seis meses_ antes da convocação 
do pleito. 

Art 26. Os mandatos do Presidente e do 
Vice-Presidente de entidade de direção dos 
desportos não poderão exceder de quatro 
anos. 

Parágrafo único. O Presidente e o Vice
Presidente reconduzidos poderão pleitear no
va recondução, desde que a candidatura seja 
apresentada por, pelos menos, dois terços do 
colégio eleitoral. 

Art. 27. São inelegíveis, no território de ju
risdição da entidade de direção dos desportos. 
o cônjuge e .os parentes consanqüíneOs ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do 
seu Presidente e_ Vice·Presidente ou de quem 
os haja substituído dentro dos seis meses an
teriores ao pleito. 

Arl 28. O Conselho Nacional d~ Despor~ 
tos estabelecerá, quando necessário, normas 
de convivência entre as autonomias inte_mas 
das pessoas jurídicas de natureza desportiva. 

Ait. 29. As e~tidades de direção n~donal 
dos desportos de acordo com diretrizes do 
ConSelho Nacional de Desportos e das entida-



5042 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de f989 

des de direção internacional, fiXarão normas 
de: 
1-transferência de atletas; 
U- uso de publicidade em competições 

desportivas. 

SEÇÃOIT 
Do Desporto Profissional 

Art 30. O desporto profissional é caracte
rizado pela existência de um contrato de traba
lho que regu1amenta a remuneração da ativi
dade desportiva praticada pelo atleta. 

Art 31. O desporto proflsslon"ãrabrange 
as atividades das associações, fedetações, 
confederações, associações nacionais e ou
tras entidades que o promovem. 

Art. 32. A prática do desporto profissto
nal. observada a legislação trabalhista, será 
realizada após aprovação do COnselho Nacio
nal de Desportos, que expedirá as respectivas 
normas específicas. -

§ 19 É admitida a prática desportiva pro
fissional no automobilismo, no_futebol, no gol
fe, no motociclismo, no pugilismo e no- ténis, 
sem prejuízo de outras modalidades que 
preencham as condições. 

§ 29 É vedada a prática do profissiona
lismo nos desportos universitário, educacional 
e militar, bem como nas categorias, até juvenil, 
de qualquer modalidade desportiva. 

Art. 33. Na prática desportiva profissional 
é permitida a não- vinculação de atletas com 
associações desportivas, consoante as nor
mcss das respectivas entidades internacionais, 
e as que o Conselho Nacional de Desportos 
estabelecer. 

Art. 34. Serão reconhecidas e reguladas 
em contrato, observadas as normas das enti
dades de direção internacional e as específicas 
do desporto profissional no país, as relações 
especiais de traba1ho entre o empregador e 
atletas, árbitros, técnicos e outros profissionais 
especializados. 

Art. 35. O atleta profissional só poderá 
participar de competição- desportiva após a 
inscrição do seu contrato de trabalho na res
pectiva entidade de direção nacional, exceto 
quando se tratar de profiSsional autôno'mo. 

Art. 36. As entidadeS diri9entes do des
porto profissional só poderão ser ecléticas 
quando este for o caso da respectiva entidade 
de direção internacional. 

Art 37. É permitida·a existência de ~nti
dades de direção distintas para os desportos 
profissional e não-profissional, da mesma mo
dalidade, nos Estados e Distrito Federal. 

Parágrafo único. A entidade de direção na
cional filiará as entidades distintas de que trata 
este artigo. _ - _ -=- ___ _ 

Art 38. As federações dos desportos pro
fissionais dos Estados e do Distrito Federal 
competirá a realização dos campeonatos ofi
ciais de todas as categorias, mesmo não pro
fissionais, de suas filiadas. 

Art. 39. A constituição de federação ou 
associação nacional e de Federação de des
porto profissional fica sujeita ao atendimento 
das exigências mínimas seguintes: 

1- reconhecimento intemactonaJ da práti
ca profissional da modalidade; 

n- comprovação de viabilidade têcnica e 
econômica a para administração e o desenvol
vimento continuo da modalidade; 

III- atendimento às normas espedficas 
que o Conselho Nacional de Desportos esta
belecer; 

N .:_:. ãprovação do Conselho Nadonal de 
DeSportos. 

Art. 40~- No despOrto profissional, terão di
reito a um voto nas assembléias gerais eletivas, 
exclusivamente: 

1-nas confederações, as federações de 
deSpOrtos profrssiÓnais e não-profissionais fi
liadas, e as associações desportivas integran
tes -aa diVisão principal de proftssionais, ·mas
culina ou feminina, nos quatro últimos cam
peonatoS nacionais ou e-quivalentes, concluí
dos; 
II- nas associações nacionais, as federa

ções de diiSPõrtos PiofisSionais e não profis
sionais e todas as associações desportivas fi
liadas; 

III-nas federações, as associações des
portivas, integrantes da divisão principal de 
profissionais, masculina ou feminina, nos qua
tro últimos _çampeonatos estaduais ou equiva
Ieõ.tes, concluídos. 

§ 19 As associações desportivas que dis
putarem os campeonatos masculino e femi
nino, na rorma dos inciSos I e III,- deste artigo, 
terão um voto adicional. 

§ 2"' Quando for-peáTtitida a vinculação 
direita do atleta a uma entidade desporti\la 
dirigente, este terá direito a voto, na forma 
Pievtsta no respectivo estatuto. 

Art 41. Os atletas profissionais poderão 
retornar à condição de ráo~profLSsionais de 
acordo com o que o Conselho Nacional de 
Desportos estabelecer pata cada modalidade. 

Art 42._ Aplicam-se ao desporto profissto
nal, no que couber, os dispositivos fiXados nes
ta Lei para o desporto não-profissional. 

SEÇÃOUI 
Da Ordem e da Justiça Desportiva 

Art 43. As confederações e demais enti
dades desportivas de _direção não íntervirão 
na vida interna de suas miadas, salvo para: 
1- rnanter a ordem desportiva; 
n- fazer cumprir atas legalmente expedi

dos por órgãos ou representantes do Poder 
Público. _ 

P.ar6g~:ªfo único. A federação, para os fins 
previstos nos incisos I e ll, solicitará à respec
tiva entidade de direção, autorização para reali
zar a intervenção em suas filiadas. 

Art. 44. AJustiça Desportiva exercerá po
der disciplinar no que se refere à prática dos 
despOrtos e às relações dela decorrentes e 
será resulada em lei específica, obedecido o 
prescrito no arl217, §§ 19 e 29 da Constituição 
âa Repóblica Federativa do Brasil 

CAPITULO lU 
Do Desporto Náo-Formal 

Art. 45. O desporto não-formal, como 
meio de lazer e_ de promoção social, §erá in
centivado pelo Poder Póblico, nos níveis fede
ral, estadual e municipal de administração, vi-

sando à valorização do indivíduo como centro 
do processo social. 

Art. 46. As pessoas jurídicas de natureza 
desportiva, pública e privadas, desenvolverão 
mecanismos de apoio às manifestações des
portivas espontâneas, respeitados os contex
tos e conjunturas regionais. 

Art 47. O estúnulo às atividades despor
tivas não-rormais, será orientado para: 
I- o surgimento de formas desburocrati

zadas de prática desportiva; 
D- o reconhecimento de _grupos despor

tivos-espontâneos e~n.ia-aCeltaçã6 em eventos 
conjuntos com praticantes do desporto for
mal; 

DI- a percepção, pelo homem comum, da 
relação entre suas condições de saúde e bem
estar e a prática regular das atividades físicas; 

IV-o enriqueclmento das relações sociais 
no-plano comunitário. 

CAPITULO IV 
Das Manifestaç6es Desportivas 

Específicas 

SEÇÃOI 
Do Desporto Educacional 

Art. 48. O desporto educadoilal, promo
vido pelos sistemas de ensino, na escola e 
em outros ambientes, evitaiJdo_~_seletividade 
e a hipercompetitividade de seus praticantes, 
tem como finalidade a formação para a .cida
dania e o lazer. 

Art 49. As práticas desportivas formais e 
não-formais, direito de cada um, serão ofere
cidas no ensino fundamental e médio, em âm
bito nacional, sem prejuízo _da educação física 
que necessariamente constará dos currículos. 

Art 50r _Q_ desporfo educãdonal. será. fo
mentado, organizado e regulamentado pelo 
Poder Público, por intermédio dos 6rgãos a 
que a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios atribuírem competência. 

SEÇÃOIT 
Do Desporto Gniversltário 

Art. 51. O desporto universitário é desen
volvido com fins educativos, distrativos e com
petitivos, na ambiência do ensino superior. 

Art. 52. As práticas desportivas formais e 
não-formais, direito de cada um e -dever do 
Estado, serão Oferecidas nas instituições de 
ensino superior. 

Parágrafo único. O ensino, a pesquisa e 
a extensão, indissociáVeis, utilizarão as práticas 
desportivas de que trata este artigo para seus 
fins específicos. 

Art. 53. A Confederação Brasileira de 
Desportos Upiversitários é: a pe~ juridica 
de direito privado responsáve_l pela adminis
tração e o desenvolvimento da prática despor
tiva universitária formal, no país, cabendo-lhe 
a representação nacional no exterior. 

Parágrafo único. A prática desportiva pre
vista neste artigo obedecere às nonnas especi
ficas que o Conselho Nadonal de Desportos 
_estabelecer e, no que couber, ao disposto para 
o desporto formal. 
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SEÇÃOlll 
Do Desporto Militar 

Art. 54. Para os efeitçs desta Lei, o des
porto militar compreende toda a atividade des
portiva, formal e não-formal, que interesse, di
reta ou indiretamente, à experiência individual 
ou coletiva das Fôrças Armadas e Auxiliares. 

Art 55. _ O desporto militar_ administrado 
pela Comissão Desportiva Militar do Brasil, Co
missão de Desportos da Marinha, Comissão 
de Desportos do Exército e Comissão_ de Des
portos da Aeronáutica, é ensinado e praticado 
nas organizações mUltares das Forças Arma
das e Auxiliares. 

Parágrafo único. Compete à Comissão 
Desportiva Militar do Brasil a representação 
do desporto militar do exterior. 

Art. 56. O desporto militar rege-se por 
normas próprias expedidas pelos órgãos com
Petentes do Estado-Maior das Forças Arma
das e dos Ministérios Militares, observaclo o 
disposto na presente LeL 

SEÇÃO IV 
Das Outras .Manifestações Desportivas 

Art. 57. Apllcar-se-ão às demais manifes
tações desportivas especificas que vierem a 
institudonalizar-se, as disposições desta Lei 
constantes do Capítulo ll, Seção I - do Des
porto não-profissional, no que co_uber, e as 
normas espeçiais que o_ Cons_elho Nacional 
de Desportos baixar para cada caso. 

TÍTULO Vil 
Do Conselho Nacional de Desportos 

CAPITULO! 
Da Finalidade 

Arl 58. O Conselho Nacional de_Despor
tos tem por finalidade coordenar e exercer 
a supervisão normativa do Sistema Desportivo 

•Nacional. 

CAPITULOU 
Da Competência - -

Art. 59. Ao Conselho Nacional de Des
portos compete assess_oçar o Ministro de Esta
dada Educação nos assuntos relativos ao des
porto, cabendo-lhe, especialmente: 
1- formular diretrizes políticas para o Siste

ma Desportivo Nacional, observados os princi
pies gerais estabelecidos nesta Lei; 

D- expedir, por seu Colegiada, normas re
lacionadas com a aplicação dos dispositivos 
desta lei, referentes ao desporto formal; 

DI -editar normas complementares e inter
pretativas que orientem o processo desportivo 
brasileiro; 

IV- planejar e coordenar a ação do Poder 
Público Federal, para o fomento das práticas 
desportivas no Pais; 

V -apoiar as iniciativas de promoção do 
desporto formal e não-formal. 

VI-gerir o fundo de Promoção_do Des
porto Amador, conforme previsto em lei; 

VII- administrar o Registro Nacional de 
Entidades Desportivas; 

VIII- praticar os demais atas previstos em 
lei ou decorrentes_.de __ s_u_a _aplicação. _ 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de 
Desportos não poderá intervir nas entidades 

desportivas dirigentes, salvo para fazer cum
prir atas legalmente expedidos por órgãos ou, 
representantes do poder público. 

CAPITULO lU 
Da Organização 

Art. 60 Para o cumprimento da finalidade 
e o desempenho de sua competência, o Con
selho Nacional de Desportos, além do Cole
giada, disporá de uma estrutura ofQ:ilnizacio
nal que incluirá o Registro Nacional de Entida
des Desportivas. 

§ 19 Vinculado ao Conselho Nacional de 
Desportos e por ele gerido, funcionará o Fun
do de Promoção do Esporte -Amador, órgão 
autônomo, criado em lei. -

§ 29 O -Poder ExeCutivo reorganizará-o 
Conselho Nacional de Desportos, adequando 
sua estrutura às novas funções e encargos 
estabel~id_os__ne_sta lei. 

CAPITULO IV 
Do Colegiada 

Art. 61. O ColeQ:iado, presiâido pelo Pre
sidente do Conselho Nacional de Desportos, 
compor-se-á de dezoito membros, sendo; 

I-nove, corh efetiva experiência e consa
grada competência profissional em atividades 
desportivas, de livre escolha do Presidente da 
República que, dentre eles, designará o Presi
dente do Conselho Nacionãl de Desportos; 

n :-um representante das entidades des
port(V$ nacionais dirigentes qu-e abranjam 
desportos de prática profissional, reconheci
das pela legislação desportiva em vigor, eleito 
em reunião de seus titulares ou representan
tes, coordenada pelo Presidente do Conselho 
Nacional de Desportos; 

lll- um representante das entidades des
portivas nacionais dirigentes que abranjam 
desportõs -ae-·prática não-profissional, reco
nhecidas pelas legislação desportivas em vi
gor, eleito em reunião de seus titulares ou 
representantes, coordenada pelo Presidente 
do_ Conselho Nacional de Desportos; 

N-um representante do Comitê Olímpico 
BrasileJro; __ _ 

V- um __ representante do órgãos no~a
tivos dos desportos das Unidades da Federa
ção, escolhido em processo eleitoral coorde
nado pelo Conselho Nacional de Desportos; 

VI- um representante das entidades nacio
nais de ciência do esporte, eleito em reunião 
dos seus titulares ou representantes, coorde
nada pelo Presidente do Conselho Nacional 
de Desportos; 

VII- um representante das associações de 
professores de Educação Física, escolhido em 
processo eleitoral co-ordenado pelo Conselho 
Nacional de Desportos; 

Vlll- um repres_entante da imprensa des
portiva, indicado pela associação nacional da 
categoria; _ 

IX- um representante das empresas que 
apóiam o -desporto brasileiro, indicado pela 
respectiva associação nacional; 

X- um representante das associações na
clonais de técnico_s desportivos, escolhido em 
processo eleitor~ coordenado pelo Conselho 
Nacional de Desportos. 

§ 19 OS membros do Colegiada do Con
selho Nacional de Desportos serão nomeados 
por ato do Presidente da República. 

§ 29 Os membros referi9os -nos incisos 
U, UI, IV, V, VI, Vil, VIII, IX e x_ deste artigo, 
terão mandato_de dois anos, não sendo admi
tida nova indicação ou eleição no período, sal
vo nos casos de falecimento, renúncia, desti
tuição ou perda da função de conselheiro. 

§ 39 Em caso de vacância o substituto 
completará o mandato do substituído. 

§ 49 As funções de conselheiro são consi
deradas de relevante interesse nacional, e o 
seu exercício tem prioridade sobre Quaisquer 
cargos ou funções ocupadas pelo conselheiro, 
importando no abono de faltas ao serviços 
durante o período de reunião do colegiado. 

TITULO VIII 
Do Comitê Olimpico Brasileiro 

Art 62. O Comitê Olímpico Brasileiro, _en
tidade jurídica de direito privado, instituído nos 
tellTlos da lei e em conformidade com as nor
mas do Comitê. Olúnpico Internacional, repre
senta o país nos eventos olímpicos e no movi
mento olímpico intemaclon~l 

Parágrafo único. Ê privativo do Comitê 
Olímpico Brasileiro o uso da bandeira, dos 
símblos olimpicos e dos termos "olimpíada" 
e "olímpico". 

~TÍTULO IX 
. [)os Rec_UI$0$ para o Desporto 

CAPITULO I 
Dos Recursos Públicos 

Art. 63. É dever da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios conjugar 
recursos técnicos e fmanceiros para fomentar 
as práticas desportivas, formais e não-formais, 
com prioridade para o desporto educacionaiL 
e a proteção e o incentivo às manifestações 
desportivas de criaçáo nacional. 

Parágrafo único. Em casos específfcos, os 
recursos públicos serão destinados à promo
ção do desporto de alto rendimento. 

SEÇÃCJJ 
Dos Recursos Fúlancefros- ila (Jniãõ 

Art. 64. O aparo financeiro da União ao 
desporto será efetivado à conta de dotações 
orçamentárias, ·em programas de trabalho a 
ele especificamente destinados, e de recursos 
provenientes: 

1- do Fundo de Promoção do Esporte 
Amador, nos termos previstos em lei; 

ll- dos benefidos fiscais concedidos em 
lei às pessoas jurídicas de natureza desportiva; 

lll- da receita oriunda da Loteria Esportiva 
Federal, obedecida a destinação ftxada na le
gis1ação pertinente; 

IV- dos prêmios da Loteria EsportiVa Fe
deral, não reclamados no prazo reguJamentar, 
-que serão destinados ao Cons_elho Nacional 
de Desportos para aplicação nas atividades 
desportivas constitucionalmente prioritáríaS.. 

Parágrafo único. Os recursos finariceiros 
pagos diretamente pela Caixa Econômica Fe
deral, constituem receita própria dos benefi
ciários, cujo uso será controlado exclusiva- _ 
mente pelos respectivos órgãos fiscais. 
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SEÇ'.OIT 
Dos Recu"rsos Fmancelros dos 

EstadOs e MunicíPios 

Art. 65. Os- EstaCIOs; O DíStrito -Fedeáif e 
os Municípios,. em IegisJação concorrente, re
gularão a prática dos desportos nas respec
tivas jurisdições, indicando as fontes de recur
sos próprios, suficientemente dimensionados, 
que custearão os programas de fomento e 
o atendimento da demanda local. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não impede o acesso de instituições públicas 
dos Estados e Municípios aos beneficies fis
cais concedidos em lei. 

CAPfrULOU 
Da Responsabilidade da Iniciativa 

Privada 

Art 66. As pessoas jurídicas de direito pri
vado, de natureza desportiva, são responsâveis 
diretas pelo custeio das atividades decorrentes 
de sua participação no processo desportivo 
e da manutenção de seus servlços adminis
trativos. 

§ 1"' O apoio fmancelro do Poder Público 
federal às instituições mencionadas neste arti
go é representado pelos benefí<::ios fiscais pre
vistos em lei. 

§ 2~' No interesse do desporto nacional, 
e de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Conse1ho Nacional de Desportos, po::ierá 
ser destinado, pelo poder público federal, auxí
lio fmanceiro suplementar à conta do orça
mento da União, às pessoas jurídicas de direito 
privado de que trata este artigo. 

TfrULO X 
DispoSJ'ç8o Transitórias 

Art. 67. O Poder EXeCutivo alterará o pla
no de cargos do Conselho Nadonal de Des
portos. adicionando-lhe o valor de metade dos 
cargos e funções da Secretaria de Educação 
Física e Desportos, qUe ficarão extintos no 
órgão de origem. 

Art. 68. A SeCretaria de Educação Aslca 
e Desportos fica transformada em Secretaria 
de Educação F1sica, com a fma1idade de admi
nistrar o desporto educacional e os assuntos 
relativos à educação física, nos diversos níveis 
de ensino e no ensino espacial. 

Art 69. Flcam mantidos os mandato dos 
atuais conselheiros do Conselho Nacional de 
Desportos. 

TITULO XI 
Das Disposições Gerais 

Art 70. Os Estados e o Distrito Federal 
poderão legislar concorrentamente sobredes_
portos para atender às suas pecuJiaridades, 
observadQ o disposto na presente lei. 

Parágrafo único._ Os.-órgãos públicos nor
mativos e de administração dos desportos dos 
Estados e do Distrito FederaL serão organi
zados pelas respectivas constituições e leis. 

Art 71. O Conselho Nacional de Despor
tos estabele_cerá normas especfflcas para a 
proteção, organização e fomento dos despor
tos de criação nacional. 

Art. 72. As entidades iritemacionais de di
reção dos desportos que tenham sede no país, 

efl? çi:l,ráter permanente ou temporário, às 
quais estejam filiadas entidades de direção na
cional, receberão dos poderes públicos o mes
mo tratamento dispensado às entidades na
cionais, sem integrarem o Sistema Desportivo 
Nacional, 

Art 73~ Será considerado como de efeti
vo exercido, para todos os efeitos legais, o 
período em que o militar da ativa, o servidor 
público ou o empregado de qualquer entidade 
pública ou privada estiver convocado para in
tegrar representação desportiva nacional, no 
País ou no exterior. 

Parágrafo único. Competirá ao Comitê 
Olímpico Brasileiro, às Confederações Des
P9rtivas e às Associações Nacio1_1ais, para os 
fins dest~ artigo, fazer a devida comunicação 
aos órgão_s _ou empresas a que pertençam os 
integrantes das representações desportivas 
nacionais. 

Art. 74. A participação de estudantes. de 
qualquer nível de ensino, em representação 
desportiva nacional será considerada atividade 
cUrricular regular, para efeito de apuração de 
freqüência. · 

Art. 75. Nos casos de fusão. incorporação 
ou desmembra'!l-ento de Estado ou Minicípio, 
as entidades desportivas de direção estadual 
continuarão com jurisdição nas respectivas 
áreas territoriais anteriores, até que entrem 
emfuncioilamento as novas entidades resul
tantes do ·cumprimento das normas baixadas 
pelo Conselho Nacional de Desportos. 

Art. 76. Ficam revogados a Lei no 6251, 
de _8 de outubro de 1975, e as demais dispo
sições em contrário a esta _Lei. 

Art 77. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua pubUcaçáo. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RES: 

Almir Gãbrie1 - Moisés Abraão - João 
Castelo - Lavoisier Maia - Marco Madel -
João Lyra - Divaldo Suruagy - Teotonio 
Vilela Filho -Albano Franco-- Fernando 
Henrique Cardoso - Iram Saraiva - -Silvio 
Name -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requedmento que será lido 

pelo Sr. 1 ~ Secrtãrio. 

É lido e aprovado o_ seguinte 

REQUERIMENTO N• 502, DE 1989 

Senhor Presidente, 
--Nos termos da alínead do art 175 do Regi

mento Interno, requeiro a inversão da Ordem 
do Dia, a fim de que as matérias constantes 
dos Itens 3, 4 e 5 sejam apreciadas em 1~', 
2~> lf39Jugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1989. 
-Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Em cOnseqüência da aprovação do reqUeri
mento, passa-se à apreciação do item 3. 

(Incluído em Ordem do Dia, nos ter
mos do art. 281 do Regimento Interno} 

Discussão, em turno único, dO Projeto 
de Lei do_DFn9 45, de 1989, de-iniciativa 
do Govemador do Distrito Federal, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adfcionais até o limite de NCz$ 
15&843.000,00 (cento e cinqlienta e otto 
milhões, oitocentos e quarenta e três mil 
cruzados novos), e dá outras providên
cias, tendo. 

PARECER, sob nç-202, de 1989, da Co
missão - do Distrito Federal, favorável 
ao projeto e à emenda apresentada pe
rante a Comissão, nos termos de sub
menda. 

A matéria foi incluída na Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de intertício concedida na 
sessão anterior. 

Em diScussão o-projetO e a emenda. (Pau.: 
sa). 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votaçãO o projeto, sem prejuízo da 
emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam qUeJram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
-Em votação a Emenda do Relator á Emen
da n9 1, oferecida perante a Comlssao. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Dlretora, para a 

redação final. 

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 4: 

Discussão, effi tllmo único, do Projeto 
de Resolução n9 57, de 1989 (apreseri
tado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer 
n9 190, de -1989, que autoriza o Governo 
do Estado de Santa Catarina a elevar, em 
caráter experimental e temporariamente, 
o limite de. sua dívida consolidada interna, 
para fms de emissão de letras fmanceiraS 
do Tesouro do Estado de Santa Catarina 
(LFfC) em _va)or equivalente ao do resga
te de 72] 23,640 LFTC vincendas neSte 
semestre. 

Em discussão o projeto, em turno único .. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
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 único, do Projeto 
de Resolução no 58, de 1989 (apresen
tado pela Comissão de Assuntos Econô
mlcos como conclusão de seu Parecer 
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n<?19l,de 1989), qUe autoriza a Prefeitura 
Municipal de Recife, Estado de Pernam~ 
buco, a contratar operação de crêdito 
em cruzados novos, no valor correspon
dente a 23.568.936 (vinte e três milhões, 
quinhentos e sessenta e oito mil, nove
centos e trinta e seis) Bonus do Tesouro 
nacional- BTN, junto ao Banco no Nor
deste do Brasil S.A. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a pa1avra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Passao..Se ao 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 
ahera os prazos estabelecidos no § 6<:~ 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 Maurício Corrêa. 

Não há quorum para a votação da emenda 
constitucional. ' 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

Votação, em turno único, do Requeri· 
mento n9 475, de 1989, dos Senadores 
Ronan Tito e Márcio Lacerda, solicitando, 
nos termos,al'o art. 336, alínea c, do Regi· 
mento Interno,· urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n9 217, de 1989, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
faculta a deduçilo de despesas médicas 
e hospitalares em um dos meses seguin
tes ao correspondente pagamento, para 
fins de determinação mensal da base de 
cálculo do Imposto de Renda das pessoas 
físicas. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei 

do Senado n9 217, de 1989, será incluido na 
Ordem do Dia da quarta sessão ordinária sub
seqüente, nos termos do art. 345, inciso II, 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Item6: 

Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 
1985 (n9 815/83, na Casa de origem), 
que revoga o parágrafo 6.nicodo art. 482, 

da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5A52, de 
1 'i' de maio de 1943, descaracterizando 
a prática de ato atentatório à segurança 
nacional como justa causa para dispensa 
de empregado. 

A Presidência, nos termõ"s do a·n:: 334, alfnea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de ConstituiçãO, 
Justiça e Cidadania, __ dedara__prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n" as; ~e 19~. (Pau
sa.) 
_ Não ha~ndo objeção do Plenário, a matéria 

vai .ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Projeto de Lei da Câmara n9 129, de 
1985 (n"' 3.076/80, na Casa de origem), 
que altera a Lei n"' 3.807, de 26 de agoitó 
de 1960, para incluir a dona-de_-casa en
tre segurados facultativos da Previdência 
Social. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
li, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
de n"' 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Gdadaitia, declara prejudi
cado-o Projeto de Lei da Câmara n~ 129;de 
1985. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devidã comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 8: 

Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 
1986 (n' 5.967185, na Casa de origem), 
que proíbe a demissão imotivada do tra
balhador e dá outras providências. 

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 27, de 1986. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à camara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item9: . 

-·Projeto de Lei da Câmara n<> 45, de 
1986 (n9 7.675/86, na C?t$'1 de origem), 
que dispõe sobre o direito à percepção 
da remuneração correspondente ao grau 
hierárquico superior a inativos e pensJo
nistas dos ministérios militares, nas con
dições que estabelece. 

A Presidência, nos term-os do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
It-' 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n"' 45, de 1986. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa determina a retirada dos itens 1 O, 
11, 12, 13 e 14 da Ordem do Dia. 

São os seguintes os itens retirados da 
pauta: 

-lO-

Discussão, em turno úflico, do parecer 
da Comíssão de RelaçOes Exteriores e 
D~fesa Nacional sobre a Mensagem n9 
166, de 1989 (n' 383/89, na origem), de 
3 de agosto do co-rrente ano, pela quaJ 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Guy Mendes Pinheiro deVas
concelos, Ministro de Segunda Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à Re
pública do Haiti. 

-11-

Discussão, em turno único do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem Jl9 
167, de 1989 (no 384/89, na origem), de 
3 de agosto_ do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Nuno Álvaro Guilherme D'Oii
Veira, MinistrO de Segunda Oa.Sse, da car
reira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica de Cabo Verde. 

-12-

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n<;t 
170, de 1989 (n•397/89, na origem), de 
9 de agosto do corrente ano, pela quaJ 
o Setlhor PreSidente- da República sub· 
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor José Ferreira Lopes, Ministro 
de Segunda Oasse, da carreira de diplo
mata, para exercer a função de Embaiw 
xador _do Brasil ju_nto aos Emirados Ára
bes Unidos e, cumulativamente, juntõ ao 
Estado de Catar. 

-13-

Discussão, em turno único; do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
171, de 1989 (n9 396/89,- ria origem), de 
9 de agosto do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado _a escolha 
do Senhor Antônio Carlos Diniz de Andra
da, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função 
de EmbaixadOr-aoBrasil junto à Jamaica, 
e, cumulativamente, junto às Bahamas 
e a Belize. 

-14-

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
173, de 1989 (n9 399/89, na origem), de-
9 de agosto do cori-ent~ ano, pela qual 
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o Senhor Presidente da República sub~ 
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Tarcísio Marciano da Rocha, 
Ministro de Segunda aasse, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à RePública 
Togolesa e, cumulativamente, junto à Re
pública do Níger. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Sobre a mesa, redaç_ões finais de propo
sições aprovadas na Ordem do Dia da pre
sente sessão e que, nos termos do parágrafo 
único do art. 321 do Regimento Interno, se 
não houver objeção do Plenário, vão ser lidas 
pelo Sr. Primeiro Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 206, DE 1989 
l(Da Comissão Diretora) 

Redaçãa final dá Projeto de Resoluç~o 
n? 57, de 1989. -

A Comlssão Diretdta apresenta a redação 
final do ProJeto_de Resolução no 57, de 1989, 
que autoriza o Governo do Estado de Santa 
Catarina a elevar, em caráter excepcional e 
temporariamente, o_ limite de sua dívida con
solidada interna, para .fins de emissão de Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina - LFTC, em valor equivalente 
ao do resgate de 72.123.640 Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Santa Cata
rina - LFTC vicendas neste semestre. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de se
tembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presi
dente- Nabor .Júnior, Relator -Áureo .MeUo 
-Antônio LWz Maia. 

ANEXO AO PARECER N• 206, DE 1989-

Redação final do Projeto de ResofuçA..o 
n• 57, de 1989 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, 
nos tennos do art 52-, inclsõ IX. da Consti
tuição, e eu, Presidente promulgo a seguinte 

RESOWÇÃO N• , DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado de Santa 
Oitatina a elevar, em caráter excepclonal 
e temporariamente, o Omite de sua dívida 
consolidada interna, para fins de emissão 
de Letras Fmanci:!iras do TesoUro doEs
tado de Santa Catarina-LFTC, em valor 
equivalente ao do resgate de 72.123.640 
Letras Financeiras do TesOUro do Estado 
de Santa Catr:trfnã - LFTC. Vincendas 
neste semestre. 

O Senado Fed_eral resolve: __ _ 
Art 19 É o Governo do Estado de Santa 

Catarina autorizado, nos termos do art. 3~ da 
~esolução n<? 62, de 28 de outubro de 1975, 

do Senado Federal, a elevar em caráter excep
clonal e temporariamente, __ os limites fixados 
pelo art 29 da citada ResoluÇão, para os fins 
exclusivos de emitir, mediante registro no Ban
co Central do Brasil, Letras Financeiras do 
T escuro do Estado de Santa Catarina -
LFTC. em valor equivalente ao do resgate das 
72123--:-640 Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina- LFTC, vincendas 
no segundo semestre de 1989, deduzido de 
timã:-parcela de doze por cento ao ano a titulo 
ae juros reaís, a fim de possibilitar o giro de 
sua dívida consolidada interna. 
_ Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

PARECER N• 207, DE 1989 

- -(15.i Comissão Direiora) 
Redação final do projeto àe Resolução 

It' ~lt de 1989 -

- -A Comissão Diretora apresenta a redação 
-final do projeto de Resolução no 58, de 1989, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Recife 
(P~) -~ contratar. op~ração de cr~dito no valor 
correspondente, em cruzados novos, a 
23.56&S!36 BTN .. 

Sala de Reuniões da ComisSão 21 de setem
bro de 1989. -Nelson Carneiro Presidente; 
- Nabor Júnior, Relator - Áureo Me/lo -
Antônio LuiZ Maya- - -

ANEXO AO PARECER n" 2D7, DE 1989 

Reda~ª-o final do projeto de Resolução 
n• 58, de 1989. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, inciso VIl, da Consti
tuição, e eu, , Presidente, 
prorriulg_o a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1989 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Reci
fe,- Estado de Pernambuco, a contratar 
-OpéiaÇ~o de crédito, no valor correspon
dente, em cruzados novos, a 23.568.936 
Bônus do Tesouro nacional- BTN 

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

Estado de Pernambuco, autorizada a contra
tar, nos termos do art. 2o da Resolução ne 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
Resolução nç 140, de _5 de dezembro de 1985, 
ambas do Sena4o Federal, operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados no
vos, a 23.568:936 Bônus do T ezouro Nacional 
~ BTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S. A., este na qualidade de gestor do Fundo 
de Desenvolvimento Urbano do Nordeste -
Fundurbano, destinada à execução de proje
tes de infraRestrutura básica e equipamentos 
comunitários, inlplantação de rede viária urba
na e suburbana e recuperação de alagados 

para utilização erri" programa habitacionais, no 
Município. _ 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER N• 208, DE 1989 

(Da_ Comissãó Diretora) 
Redação final do projeto de Lei do DF 

n•45, deJ989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
fmal do Projeto de Lei do DF n" 45, de 1989, 
que autoriza o Poder Executiv9 a abrir créditos 
adicionafS até o limite de NCz.$ 
158.843.000,00 "(cento e cinqüentã e oito rríi: 
Jhóes, oitocentos e quarenta e três mil cruza
dos novos) e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de se
tembro de 1989. - Nelson Camefro, Presi
dente--:- Nabor Júnior, Relator -Aureo MeDo 
""'"""Antônio Luiz l-1a_V<1. 

ANEXO AO PARECER N• 208, DE 1989 

_ Redação final do Projeto de Lei do DF 
n'~45, de 1989, que, autoriza o Poder Exe
cutivo a abn'r créditos adicionais até c 
limite de NCz$ 158.843.000,00 (Cento e 
r;inqüenta e oito milhões, oitocentos e 
quarenta e trés mil cruzados novds) e dá 
outras providéndas. 

O Senado Federa] decreta: 
Art. 1 o É o Poder Executivo autorizado a: 
l-Abrir créditos suplementares, conforme 

discriminado nos Anexos 1 e lt, do Orçamento 
do Oistr_itQ_Federa1-lei n~3, de21 de dez.em· 
bro de 1988, com as "alteráções introduzidas 
pela Lei n" 16, de 11 de abrU de 1989, e pela 
Lei n~ 29, de 4 de junho de 1989 --até o 
limite de NCz$ 158.843.000,00 (cento e ciri· 
qüenta e oito milhões, oitocentos e quarenta 
e três mil quzados novos), utilizando os recur
sos oriundos do excesso de arrecadação das 
receitas, a teor do art. 43, §§ 1 ", indsos I e 
n, 29 e 39 da lei_ n9 4.320, de 17 de março 
de 1964, sendo: 

Ncz$ 
- Pesoal e Encargos Sociais ......................... . 

41.800.000,00 
-Outras Despesas Correntes e de Cap1lal, 

inclusive o Fundo de Desenvolvimento do Dis-
trito Federal ........................... 117.043.000,00 

Parágrafo único. Os créditos adidonais 
abertos na forma do inciso I deste artigo incor· 
param-se ao Orçamento do Distrjto Federal 
para o exercício financeiro de 1989 e somam
se ao valor de cada projeto e atividade para 
efeito de aplicação de limite a que se refere 
o inciso l do art. ao da Lei n" 3, çie 21 de 
dezembro de 1988. _ 

Arf. 29 Esta lei enira em vigor na da"ia de 
sua publicação. - -

Art. 3~ -Revogam-se as -disposições em 
COntrário. 
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ANEXO II DA LEI Nº , DE 1989 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

PROGRAMA OE TRAB/\LHO DO FUNDEFE - 1989 - SUPLEMENJAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 

PROGRAMAÇÃO DE INVESTiMENTO 

01 - EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 
02 - CONSTRUÇÃO OE PARQUES RECREATIVOS E 

DESPORTIVOS . 
03 - IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS _ _ 
04 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
05 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO 

NO PLANO PILOTO E CIDADES SAT~LITES 
06 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, IN 

CLUSIVE NA REGIÃO GEO-ECÚNÔMICA DE 
BRASÍLIA 

07- EXECUÇÃd DE OBRAS E" EQUIPAMENTOS 
DO SIStEMA DE SANEAMENTO BÁSICO, IN 
CLUSIVE TRATAMENTO DE LIXO -

08 - EXECUÇÃO DE OBRAS E _REEQUIPAMENTO 
DE ÓRGÃOS DO GDF 

09 - EXECUÇM DE OBRAS E EQÜIPAMENTOS DO 
SISTEM,; DE SEGURM~ÇA PlÍfJL ICA 

SUBTOTAL 

APOIO AO SETOR PRODUTIVO 

01 - FINANCIAMENTO A CARGO DO FUNDEFE -ATRAV~S 
DO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S. A. , INCLUSIVE 
NA REGIÃO GEO-ECONÔMICA DE BRASÍLIA 

TOTAL GERAL 

EM NCz$ 1.000,00 
VALOR 

3.440.000 

2.526.333 

- _400.000 

1.8:>7.988 

5.825.679 

310.000 

~250. 000 

4 .. 605. 000 

~.094.000 

22.289.000 

2.500.090 

24.789.090 
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QUADRO 1 
GOVERNO DO DISTRITO HD!IRAL 
RECEITA DO TESOURO - EXERCICJO DE 19B9 

---------------------
I 
I ESPECIFICACAO 
I 
J 
!--- -------.-------
I 
1 IIIPOSTO PREDIAL E TERRjTOF.IAL URBANO 
I 
1· !IIPOSTO SOBRE A TRANS~JSSAo DE BENS 
1 
I ADICIONAL DO IHPOSTO Dj RENDA 
I 
I lliPOSTO SOBRE A PROPII~ DE VE!CULOS AUTONOTORES ,. . . . 
I I"OSTO SOBRE OPERACOE~ RELATIVAS A CIRCULACAO OE HfRCAUCRíAS 
I • >OBRE ! PRESTACAO O SERVICOS OE TRANSPORTE INTEREST!,DUAL 

.1 t INTERH!IIIICIPAL E OE COHUNICACA9 
I 
I ICII SOBRE O lRIGO IIIPOl!!DO 
I ' 
·1 IIIPOSIO SOBRE A VENOA ~ VAREJO DE COIIBUST!VEIS LIOUIDOS 
I f GASOSOS 

I· IJI'OSTO 'SOBRE SERUICOSi OE QUALQUER NATUREZA 

" I TAXAS 
I 
I IECEJTA PATRIHONIAL 
i 
I rMTICIPACAii NA RECEIT~ DA UNIAO 

' I OUTRAS CONTRI8UICOES Op UNJAQ 

' I •-o;ITA DE CONVENTOS 

' I OPERACOES OE CREDITO INTERNAS 
I 
I OUTRAS RECEITAS 
I 

11~, -----------------T O T A L 

DlfEREIICA 
ORCi\liOITO i LEI t!R 29/89: REESTJHI'ITIVA :-~ .... ·-~---~-----··- --·-l 

: r~~~·~!.tiT4 IP.fl.I!T)\JII: 
(A) IBI ICI (C -n1 . (C/~l : . 

:-----1----------:-----------:------------:----···-: 
5.001.e!! : i7 .26S.e0a : 17 .26~i.\'l:e0 : t : ;:?45,3~ ; 

4.405.1oi : 6.639.003 : 8,1M.1!30 l I .·ltJJ.C(I0 J 8J/i7 :, 
: I 

178.00& t 0 : e : e :ct~e.r~11 

3.361.000 8.961.008 3.961.~00. l 0 I l66,70 : 
I I 

: 
B5.995.0!0 2BJ ,260.0~0 39!::.15/.~00 : l1,i;.B'l7~Nl6 l 363,Q0 l 

I 
50.100 40.000.000 .o~o.eM.e0G : t: -

aoe.m 3.U2.0!! 4.172.000 : 760.{)00 : 42L~e : . . . !6.325.879 3ô.050.000 : 40.877 .oe0 : 4.827 .eae : iSe,38 L ·' 
I 

1.~97 .B54 I 6.719.00~ l 6.7!7.0!0 : 0 • 348,59 : 

1.122.053 : 46.767.400 : 61.767 .4~0 : 1s.eea.o0e : 

17 .4i7 .397 l 3!.S!B.995 : 3!.a!S.995 : B2,79 J 

497.447.864 : 516.823.864 : 536.!73.864 : 19.350.0119 7,78 i 

8 I 163.064.479 I 163,e-04.479 : i I 

< I 1;!.936.809 : 161.90!.009 : 81 
I I I 

2.904.478 : 3.818.838 : 4.422.838 1 544.001} : 52,29 : 
I I 

-:--------------: ----------~ :-----------:- ---------:~-----·- : 
l 636.493.537 :1.32.,,506.385- :1.4(1j,349.3B5 : 15íi.D1'3.,000 ~ 1~J-,ú5 : 

-... -----7'--------------.---------
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_____________ .,. _____ .... _____________ .... - -----------------------....-.~-.;... .. ;--.. - .. ________ _ 
I CREDITO SUPLE~ENTAR· 11 XO I 

APL!CI1CAO SEGt: ·; PROGRAII~S OE TRAB1iLHO 
I ANEXO A LEI NR. DE DE OE 198~ 
f-------------.... ------------------ _____ ... _________ -·------ ---·· -~----: 

COOJGO E S P [ C I F I C A C A O 

:-------------------------------------------------------- --------------~- ... --;.... ........ ~·------··--~--- :-

01000 TRIBUNAL OE CONTAS DO DlSlRITO fEDERAL 
01001 TRIBUNAL DE CONTAS DO DfSlR!TO rG!ERnl 

I 8100\.01020022.001 FISCAL!Z~CAO E CONTROLE OA ARRECADACM E APLICACAO DOS P.ECURSC1S 
I IPUBLICOS 

I 

11090 I G~BINETE DO GOVERNADOR 
1!001 I GI\BINETE DO GOVERIIAOOR 

I 11001.03070202.003 I ASSESSORAMEIHO SUPERIOR 
I 110U.03070202.099 I ASS~SSORAMENfO MILITAR 

• I 

11003 I DE~ARTAMENTO DE EOUCACAO FISICA, ESPORTE E RECREACAO 

I iie&3.08460212.006 I PLtlNEJAMENTO PROMOCAO E COORDENACAO DA POLITICA ~E EDUCAlAO FISICA, 
I I bESPORTOS E RECREACAO 

12000 I PROCURADOR!!! GERAL 
12001 I PR*CURADOR!A GERAL 

I 12001.03070142.~C1 i DEf~SA DO INlERESSE PU~L!ê~ 

13000 SECRETARIA DO GOVW10 
13001 SECRETARIA DO GOVERNO 

I 
I 13001.03090212.010 COO~DENACAO DAS ATIV!DnDES DE PLANEJAMEIHO O"CA~íENTO É MODWI,lZACAV 
I , DA ACAO GOVERI<AIIENTAL 
I 13001.03090212.li2 I MAN~TENCAO DAS FUNCOES DE ASScSSORNiENTO SUPERIOR 
I 

13000 i SECRETARIA DJ GOVERNO 
13002 : SE~RETARIA DJ GOVERNO - ENTIDADES SUPERVISIOHADAS 

I 13002.03090452.827 I APOIO M DESE1lVOLVlMENTO DA ACAO GOVERNAMENTAL 
I I 

' I . 

' ,. 

7~J;i. (.CJ l 
];,fl.O!)~ l 

• • 
7~10. coo l 

l. OC•ê. 000 I 
5e0.0o0 : 

' • 
2~· 1~. f(~0-: 

2;j~.~~0 : 

. I 
500. t'~tf l 

500.('~0 

1~0.01-0 

100.(!00 

~ til,, ' ,;..,~, l 

• I, 

2i.r~·1.(}3 1 
1. (.';'~·.: {13 -: 

::•7\i' t· ( 0 l 
~··~fl. r·:~~ : 

3. ('~ .. ( :1\1 l 
3.('· .. <' ,'. :;1 l 
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I CREDITO SUPLEMENTAR 
I 
I ANEXO A lEI NR. DE DE 

DIÁRIO DO. CONGREsSO NACIONAL (Seção li) 

ANFXO 1 
APLJCI1CAO SEGUIIOO OS PIIOGRAMAS DE lR~GI11JIO 

DE 1989 

Setembro de 1989 

IICz~ l,er. 

;--------------------------------~-~-~---------·------------··---------····---c--.,..------,-··: 

CODIGO E S P E C 1 r I C A C A O VALOR 
·--------------~-------------------- ----------------------·-------- .. - .... --..,.--..,.---. .,-,.. -.: 

!3ó03 I ADM!Ii!SlRACAO LIA C!D(Ill[ SA!Ellll: 00 lll!CI.LO 11111\liE!Ri•liiE 

13e03.03m212.012 l ADMIN!STRP,Ci\0 Gíi'ERNMiENTAL NO li 1.1Cl~O BANDF!Rr\NlE 
13003.\)30702!2.~64 I PI\TRULIIA MOTOHE<MIJZ~D~ DA CID/H SAltl!T" DO NUCLEO 81.ii)[JrANff' 
13003.03070252.065 I COI~SER\'ACAO DE EDlf !CIOS E LOGRA!lOUROS PUSL!COS DA Cllli\OE SA 1 ELllE . 

, I DO NUCLEO SAiiumANTE . 
I 13003.10585752.066 I CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DA CIDI1DE SATEL!TE DO llUCLEO 
I BANDEIRAnTE 

13003,10603272.0!3 I CUSTEIO, DO S!STE~A DE ILUI\!NACAO PU8L!CA DA C!DAPE SATELITE 
I DO HUCLEO BANDEIRANTE 

13004 REGIAO ADMINISTRATIVA ll - GAMA 

13004.03070212.014 .ADMIN!fiTRACAO GO\'ERNAMENTAL NO GAiiA 
1300~.030702!2.067 PATRULHA HOTOHW.NIZADA DO GAHA 

I !.3004.03070212.120 CONSERVACAO E MAt.UlENCA·j DO I'A~GUE RECREATIVO DO GAMA 
I !3004.10585752.069 CONSERV~CAO DE AREAS UR3ANIZADAS DO GAMA 
I 13004.10603272.015' CUSTEIO DO SISTEMA DE ILUMINACAOPUBL!CA DO GAMA 

130U5 REGIAO ~~HINISTRATIVA l1I - TAGUATINGA 
: 
: i3ees.e3e7e~12.~16 
1 13005.93070212.e7e 
I 13005,10585752.072 
I 13005.10603272.018 
I 

~DM!!!!Slf,~CM ~~1•1!:Rf!~~P1T~L E~ TI·G'W!»G~ 

PATRLILHA 1 MOTOHECA!lW.Dn DE lAGUATllln!\ 
COt!SERVHtAO DE ARfAS URBANIZADAS OE TtGLIATHffiA 
CUSTEIO 00 SISTEill• DE llUHII\I,CAO PU&LICA DE TAGUATINGA 

• L 

13006 I REGIAO ADMINISTR!TIVA IV - BRAZLAI~D!A 

13006.030702!2.0! 9 I ADM!IHST~ACAO GO\IF.RNMIENTAL E li SRAZLANO!A 
!3006.03070212.073 I PATRULHA MOTO!IECMIIZADt, DE SRAZl.I,NG!A 
!3006.03070252.074 l CONSERVACAO DE ED!FICIOS E i.OGRAOOUROS PUBLICOS DE BRAZLAND!A 
13006.10595752.075 I CONSERV~CAO DE ARE~S URBAN!Zi\DAS OE ORAZLAIIDJA 
13~06.!0603272.020 I CUSTEIO DO SISlEM DE !LU11!NACM PU8l!Ci\ OE BRAZLANDIA 

I 
13007 I REGIAO ADMINISTRATIVA V - SOBP.AD!NHO 

I !3007.03070212.021 I ADMIN!STR+éAO BOVE>NAMENTAL Hi S03RI,OINHO 
I 13007.03070212.076 I PATRULHA ~iOTOMECAIHZADA DE BRAZL!!II[ll ~ 
I i3007 .10585752.078 I COI<SERVAC O DE AREAS URBAIHZADAS DE 8RAZLANDIA 
I !.3007.10603272.022 I CUSTEIO D SISTEMA DE lLUM!NACAO PUDLICI\ DE SOBRMNIIO 

• • 

' ·' 

6e\1,_0~:~. 1_ 
20t,.-,Y.~f! ~-

' ' 
35.NO : 

623.~~~ : 

7 4C. v.•:J 
20!.0ü1· 
m.el~ , 
93~.Nl0 I 
250.0·3~ : 

2.410.1i00 : 

S40 .. AC1(' : 

~40.0c~ : 
1.080.00(· : 

2~·o.~::c.: 

580.rr•' 1 

7.C?0 I 
560. i: CO 
200.003 

!.77e.Hee 

6M.m, 
15o.er.(~ : 
660.(-'ec : 
3oo.e~o : 

·------------------.. -------------------------------------------.-
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NCz\ l,f& 
----~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I CREDITO SUPLEMENTAR 

I ANEXO A LEI NR. DE DE 

ANEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO 

OE 1989 
)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

CODIGO E S P E C I F I C A C A O VALOR ' ' :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

13008 l RÉGIAO ADKIN!STRATIVA VI - PLANALTINA 

i 13008.03070212.023 i ADKINISTRACAO GOVERNAKENTAL EM PLANALTINA 
I 13008.03070212.079 I PATRULHA HOTO]'!ECANIZADA OE PLANALTINA 
i 1300B.i0585752.081 i CONSERVACAO OE AREAS URilANIZADAS DE PLANALTIIIA 
l 13008.10603272.024. : CUSTEIO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DE PLANALTINA 

13009 I ADMINISTRACAO DO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA E ABASTECIMENTO 

13009.03370212.025 i ADHINISTRACAO GOVERNAMENTAL NO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA 
E ABASTECIMENTO 

13009.03070212.082 I P~TRULHA MOTOMECANIZADA DO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA E ABASTECIMENTO 
13009.10595752.~84 l CúNSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA 

I E ABASTECIMENTO 
I 13069.10603272.026 I CUSTEIO DO SISTEMA DE JLU~INACAO PUBLICA DO SETOR RESIDENCIAL 

INDUSTR !À E ASASTEWiENTO 

13010 I ADMINISTRACM DE CEILANOIA 

i 13010,03070212.017 i ADHIIHSTRACAO GOVERNAKE~TAL EM CEILAimiA 
I t~M~-~~~7A~l,,l~4 l PATRUlHA ~0TO~EêANIZAOA DE CE!LANDÍÁ 

-i 1~010.10~8!l1~2.116 l CONSEP.VACAO DE AREAS UR~ANÚADAo ut (;EILANOIA 
l 13010.1e633272.09! : CUSTEIO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DE CEILANDIA 

13011 : ADMINISTRACAO DO CRUZEIRO 

I 13011.G3070212.161 : ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL NO CRUZEIRO 
' 13011.0307.212.164 i PATRULHA MOTOMECAN!ZADA DO CRUZEIRO -

13011.10585752.163 I COtiSERVACAV DE AREAS URBAIHZAD4S DO'CRUZE!RO. 
13011.10603272.162 : CUSTEIO DO SISTEMA DE ILUHINACAO PUBLICA DO CRUZEIRO 

I 
' 14000 i SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 

14001 l SECRETARIA DE'ADMINISTRACAO 

14001.03070212.029 l ENCARGOS COM A HANUTENCAO DE TRANSPORTES INTERNOS 
I 14001.03070212.033 i ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE PROPRIOS DO GOVERNO 
I DO DISTRITO FEDERAL -
I 14001.03070242.171 i PROCESSAMENTO DE DADOS 
I 14001.!5824952.030 l ENCARGOS COM !NATIVOS E PENSIONISTAS 

1.560.000 : 

610.000 : 
150.000 : 
600.000 : 
200.600 : 

1.850.000 : 

630.000 : 
180.000 I 

690.000 : 

350.000 : 

2.410.e00 : 
I 

aee.eoe : 
'R0,000 l 

1.080.600 : 
250.600 I 

!.390.000 : 

530.000 : _, 
80.000 : ' 5S0.000 : 

200.000 : 

!1.312.000 : 
11.3P0.00~ I 

2.000.000 : 
I 

1.e00;000 i 
300.000 : 

8.000.000 : 

-------------------------------------------------------------~--------------------------------~---------------



: CREDITO SUPLEMENTAR 

l ANEXO A LEI NR. DE DE 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO 
.DE 19B9 

~Setembro de 1989 ·~ 

NCzS 1,00 

1-----------------------------------------------------------------------~-------------------------------------: 
CODIGO l E S P E C I F I C A C A O : VALOR i 

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

14002 : INSTITUTO OE OESENVOLVIMEMTO OE RECURSOS HUMANOS 

: 14002.03G70212.034' : DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

15000 SECRETARIA DE FlNANCAS 
15001 SECRETARIA DE FINAtiCAS 

i 15001.03080302.<086 C~~ASTRO E CONTROLE DA ARRECADACAO 
i 15001.070903il.068 FINANCIAMENTO A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

16000 l SECRETARIA OE EDUCACAO 
16001 : SECRETARIA DE EDUCACAO 

16001.08070212.036 : COOROENACAO DO PLANEJAHENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL 

1600~ SECRETARIÁ DE EDUCACAO 
iM!·?. f.Er.R!:T~m ~E E~Um~ê· - ENT!D~DES SUPEP.VISIONAD~~ 

l 16t02.08070212.838 HANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAC~O EDUCAC!ON~L 
i 16002.08~21881.874 CONSTRüCAO REPARO E ADAPTACAO OE PRtOIOS ESCOLARES DE PRIMEIRO GRAU 
l 16002.08431991.879 : CONSTRUCAO REPARO E ADAPTACAO DE PREDIOS ESCOLARES DE SEGUNDO GRAU 

18000 : SECRETARIA OE SERVICOS SOCIAIS 
18002 : SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAIS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

l 18002.15810212.847 : EXECUCAO DA POLlTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
l 18&a2.15814B62.976 : ASSENTAHENTO OA POPULAÇAO DE BAIXA RENDA 

19000 l SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 
19001 l SECRETARIA DE VJACAO E OBRAS 

• - . 
19001.08462282.102 l CONSERVACAO 00 PARQUE RECREATIVO E TURISTICO OE BRASILIA 
i900i.105B5752.0S9 : CONSERVACAO OE AREAS URBANIZADAS NO DISTRITO FEDERAL 
190•'1.16915751.101 l IHPLANTACAO OE VIAS E OBRAS COKPLEMENTARES DE_URBAN!ZACAO NO DF 

------------------------------------------------------

12.000 : 

12.000 : 

26.789.800 : 
26.789.800 

2.009.000 
24.789.800 

12.915.~ee. , 
40.000 : 

40.000 : 

12.875.200 : 
12.B7~.2C.C : 

4.025.200 
5.600.000 
3.250.000 

• • 

6.000.000 
6.000.000 • 

2.000.000 • 
4.000.000 

37.734.m 
9.500.000 

1.000.000 : 
1.000.000 : 
7.500.000 : 



Setembro de 1989 

l CREDITO SUPLEr.ENTAR 

l ANEXO A LEI NR. DE DE 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACioNJ'.L (Seção R) 

ANEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS ~ROGRAHAS DE TRABALHO 

DE !989 

Sexta-feira 22 5053 

NCzS 1,00 

:------------------------ -------------------: 
COD!GO E S P E C l F I C A C A O VALOR 

:--~----------------------------------------------------------------------------------: 

19000 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 
19002 SÉCRETARIA OE V!ACAO E OBRAS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

l 19002.10070212.850 EXECUCAO DE· OBRAS E SERVICOS DE URBANIZACAO 
l 19e02.i6885311.906 EXECUCAO DO SISTEMA RODOVIARIO DO DISTRITO FEDERAL 

20000 l SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
20001 l SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 

' '' 
2000i.030702i2.e51 : COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE TRA~SPORTES COLETIVOS, CONTRQLE 

E !IDMIIIISTRACAO DE SERVICOS PUBL!COS 
2il001,03e80351.109 l SUBSCRICAO DE CAP!TAL 
2000i.1f:603272.052 ' CUSTEIO DO SISTEMA DE ILUMJNACAO PUBLICA DO PLANO PILOTO E SETORES 
2800L1376448L198 AMPliACAO DO S!ST(MA-OE ABASTECIMENTO OE AGUA E TRATAMENTõ 

SANITAR!O DO DISTRITO FEDERAL 

20003 AOHINISTP.ACAO DA ESTACAO RODOVIAo.JA DE BRASILIA 

: 20003.16885322.053 , ATEND!f.ENTO AOS USUARJOS DE TRANSPORTES URBANOS E INTERESTADUAIS. 
l .: DO PLANO PILOTO . ' 

20004 i SERVICO AUTONOHO DE LIMPEZA URBANA 

i 2e004.106002l.2.054 : EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE VIAS 
· ' E LOGRADOliROS PUEUcOS 

21060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO 
21001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PROOUCAO 

l 21001.040702!2.055 PLANEJAMENTO, COORDENACAO E APOlO DE EXECUCAO DA POLITICA AGROPE;CUARIA - . 

21000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRO"UCAO 
21062 , SECRETARIA DE AGRICULTURA E P~ODUCAO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

: 2!062.04070212.BS6 EXECUCAO DE PROGRAMAS DE FOMENTO AGROPECUARIO E PRESERVACAO 
DOS RECURSOS NATURAIS 

I 21002,04!80212.894 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENC!A TECNICA E EXTENSAO 
RURAL - EMATER 

2B.23U00 l 
28.234.000 : 

20.734.e00 : 
7.500.000 : 

24.338.000 : 
14.638.000 : 

700·.000 : 
438.000 : 

3.000.0~0 : 

10.500.000 ' 

700.000 

9.000.000 

9.000.000 : 

2.100.600 : 
400.000 : 

400.000 : . 
1.700.000 : 
1.700.000 : 

1.500.000 : 

200.000 : 

---------------·---------------------
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I CREDITO SUPLEMENTAR 

l ANEXO A LEI NR. DE DE 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 
-- - ' . '- ' 

ANEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO 

DE 1989 

Setembro àe 196!t 

NCzS 1,0~ 

1----------------------,----------------------------------: 
C O DIGO E S P E C I F I C A C A O VALOR 

J--------------------------------------------------------1 
22000 I SECRETA"RIA DE SEGURANCA PUBLICA 
22002 I SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

22002.16915732.863 COORDEI~ACAO DAS ATIVJDADES DE PESSOAL ORCAHEnTO CONTABILIDADE 
E SERVICOS GERI:!S DO DETRAN-DF 

23000 SECRETARIA DA CULTURA 
2300! SECRETARIA DA CULTURA 

i 23C·01.08480212. i37 : ADHIIUSTRAC"AO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DO SISTEMA CULTUR~L 

23000 I SECRET~HIA DA CULTURA 
23002 : SECRETARIA DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

f 2~6~2.{j8\?iiiêi;:.ti4l i ~t:CüC?tG iJHS Ã"iiiiiDÃDES DE H~Hii\lSTRhCkV DO S!SiEi-ík CüLTURriL 
l 

24000 I SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
24G01 : SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 

: 24001.11070212.132 : COORDENACAO E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E TURISKO 

25300 : SECRETARIA DO TRABALHO 
25031 ' SECRETARIA DO TRABALHO 

25001.14070212.133 PLANEJAMENTO, CO.ORDENAC~O E EXECUCAO DA POLITICA DO TRABALHO 

39000 RESERVA DE CONTINGENCIA 
39000 RESERVA DE CONTINGENCIA 

i 390~0.99999999.999 RESERVA DE COIH!NGENC!A 

1.000.000 : 
1.000.000 : 

1.000.e00 : 
I 
I 

m.ooo : 
400.01\0. : 

400.000 : 

50Mô0 I 
500.000 : 

I:"'•" t)f>,. I 
oJtiV•\IVU I 

' ' 

400.000 : 
400.000 

400.000 

750.000 
75o.e00 : 

750.000 : 

11.700.000 : 
!1.700.000 : 

11.700.000 : 
' ' 

-------------------------------------' --------,------·------: 
I .!58.843.000 : 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. -

b lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMEMO 1'1• 503, 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 W' 57, de 1989, que 
autoriza o governo do Estado de Santa Cata
rina a elevar, em caráter excepdona1 e tempo
rariamente, o limite de sua dívida consolidada 
interna, para fins de emissão de Letras Frnan
ceiras do Tes-Ouro do Estado de Santa Cata
rina (LFTC} em va1or equiva1ente ao do resgate 
de 72.12.3.640 LFTC vincendas neste semes
tre. 

·Sala das Sessões, 21 de setembro de 1989. 
- Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieiro) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciaçáo da redação final. 

Em discussão a redação fmal. (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. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 <> Secretário. 

É lido e apurado o seguinte 

REQCIERIMEI'ITO 1'1• 504, DE 1989 

Nos termos do art 321 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata dis_cussão e votação, da redação ~nal 
do Projeto de Resolução n~ 58, de 1989, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Recife, Esta
do de Pernambuco, a contratar operação de 
crédito em cruzados novos, no valor corres
pondente a 23.568.936 (vili.te e trêS milhões, 
quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos 
e trinta e seis) Bónus do Tesouro Nacional 
-BTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
SA. 

Saladas Sessões, 21 de setembro de 1989. 
-Senador Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
iíata apreciação da redação final. 

Em discussão a redaçâo final (Pausa.) 
Não havendo quem peça 'a palavra, encerro 

a discus~o. 
Em VotaÇão. -
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 <> Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQCIERIMEI'ITO 1'1• 505, 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 Lei do DF n• 45, de 1989, de 
iniciatiVa do Governador do Distrito Federal, 
que autoriza o Poder Executivo à abrir créditos 
adicionais até o limite de NCz$ 
158.843.000,00 (cento e di-ú:iüerita-e ótfo ini
lhões, oitocentos e quarenta e três mil cruza
dos novos), e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1989. 
- Me/ra FJiho. 

O SR. -PRESIDENTE -(Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da redação final. 

Em dis_cussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. _ _ -
OsSrs. Senadores que o aprovàm queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à 

sanção do Sr. Governador do Distrito Federal. 
:O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente pe

ço a paJavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C:.meiro) 
-.Tem a palavra o nobre Senador Jamil Hadw 
aa<i: · 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para 
uma questão de ordem.) - Sr. Presidente, 
peço a atenção de V. Ex", como sempre aten
cioso a tudo que se passa na Casa, para a 
questão de ordem que vou suscitar. 

Eu havia apresentado, na Sessão Legislativa 
de 1987, o Projeto n9 34, alterando, tanto quan
to outro, do nobre Senador Fernando Henri· 
que Cardoso, o parágrafo único do art. 459 
da Consolidaçáo das Leis do Trabalho. 

·A norma vigente dispõe que o pagamento, 
quando houver sido estipulado por mês, deve
rá ser efetuado, o mais tardar, até o .décimo 
dia útil do mês subseqUente ao vencido. O 
meu Prójeto substituía a expressão "até o déci
mo dia út:J.T' pela expressão "até _o primeiro 
dia útil". 

Esse projeto teve a sua tramitação sobreS" 
tada de acordo com o art. 11 da ResoJuç:ão 
n9 1, de 1987, desta Casa. Todavia, com o 
trãnscUrso do tempo, depois do advento da 
nova Constituição, instaladas as Comissões 
Permanentes do Senado, a matéria passou 
a tramitar, sendo enviada à ComiSsão de 
Constituição e Justiça. 

Nq dia 27 d~ junho do ano corrente, o Sena
dOr- Femandó Henrique Cardoso apresentou 
o Projeto n9 179, também alterando o mesmo 
art. 459 da CL T. Onde o meu projeto determi
nava que o pagamento deveria ser efetuado 
até o primeiro dia útil, o _de S. Ex" dizia que 
deveria ser efetuado até o segundo dia_ útil. 

Veja V. Ex', Sr. Presidente. As duas propo
sições ãJteravam o mesmo dispositivo legal 
e a _alter~çáo que propunham quase chegava 
a ser a mesma. 

Se a minha proposição estava tramitando 
na Casa e era a mais antiga, é claro que a 
mais nova, versando o mesmo tema, devia 
a ela ser apensada, para que j~;~ptas caminhas
sem. 

Mas não foi o que aconteceu, Sr. Pregjdente. 
Enquanto o Projeto n9 179, de 1989, mais 
feliz, era aprovado já num primeiro turno, na 
Comissão de Assuntos Sociais, na sua reunião 
de 16 de agosto passado. o meu projeto teve 
outro tratamento- na sessão de 30 de agosto 
último, o Plenário desta casa aprovou parecer 
da ComissãO de Copstituição eJustiça e Cida
dania e o julgou prejudicado e V. EX" o despa
chou ao arquivo no dja_ seguinte. Julgado pre
judicado, aqui está, com base no art.. 334,letra 
a, do Regimento Interno. E o que diz essa 
letra a, Sr. Presidente? Diz precisamente o se· 
guinte: "a) por haver perdido a oportunidade"; 

Sr. Presi9-en~, não ~onsigo atinar com o 
c:ritériol O meu projeto era o mais antlgo, era 
de 1987. A ele não se anexou o mais novo. 
Mais ainda: proclamou-se que ele perdera a 
oportunidade. ~s, outro, que veio depois, é 
que era o oportuno? 

Sr. Presjdente, V. EX': juri1>ta de primeira li· 
nha, advogado consagrado, há de decidir essa 
_questão com inteligência e seguiança. Se o 
Projeto n9 179, de 89, pode tramitar, ele há 
de fazê-lo ao lado do meu, jungido ao meu, 
anexado ao meu, que o precedeu bastante 
e, por conseguinte, me parece foi bem mais 
oportuno. 

Sr. Presidente, esta é a questão_de order.n. 
Anteriormente, eu já havia levantado ques

tão de ordem, quando o projeto fora votado, 
em primeiro turno, na CoinissãO, com votação 
terminativa. Não passou na Comissão de 
Constituição, Justiça e Odadania, corno o 
meu projeto foi aprovado na Çomissão de As
suntos Sociais, em primeiro é segundo turnos, 
em fase terminativa. Encaminhei à Mesa, por
que ainda não foi publicaçfo o parecer, um 
recurso ao Plenário, para que o projeto de 
autoôa do Senador Fernando Henrique Car
doso venha ao Plenário. No meu entendimen
to, o projeto de _S. Ex' vindo ao Plenário terá 
que ser apensado ao meu, que era anterior 
e que, na realidade, não foi considerado in· 
constitucional. Foi uma decisão da Comissão 
de Constituição, JUStiça e Odãdania, do rlobre 
Senador Francisco Rollemberg, que todos os 
projetas relacionados com modificações na 
Consolidação das Leis do Trabalho deveriam 
ser considerados prejudicados. E o tratam_ento 
foi diverso. Este projeto não passou na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania foi 
à Comissiío de Assuntos Sociais, e aprovado 
em primeiro e segundo turnos. 

Sr. Presidente, queria levantar esta questão 
de ordem, pqrque sei que V. Ex', com a inteli
_gência que possui, saberá como decidir. (Mui
to bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência, em face da questão de or
dem levantada pelo nobre Senador Jamil Had
dad, esclarece o projeto de S. Ex que foi objeto 
de decisão do Plenário, que o julgou prejudi
cado no dia 30 de agosto deste ano, na forma 
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do mt. 334, § · 2~. do RegimentO Interno, que 
dlz: 

"§ 29 Da declaração de prejudiciali
dade poderá ser interposto recurso ao 
Plenário, que deliberará ouvida a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. 

§ 3<? Se a prejudic:ialldade, declarada 
no curso da votação, disser respeito a 
emenda ... 

§ 49 A proposição prejudicada será 
definitivamente arquiva." 

Ora, estamos no dia 21 de setembro. Infeliz
mente, S. Ex' não iriterp-os na data precisa 
o devido recurso, para que o Plentuio ouvisse 
a Comissão de Constitui!;ãó, Justiça e Cidada
nia. Mas declara S. Ex" que está em curso· 
o projeto que teve por autor o nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso e que, já apro
vado na Comissão de Assuntos Sociais, terá 
que ser publicado, e dentro do prazo da publi
cação, S. EX' recorréi"áaõ Plenário. 

Jâ até antecipa que deixou pronto um re-
querimento nesse sentido. , _ 

Acredito que a oportunidade de se debater 
o assunto será qucmdo o requerimento de S. 
Ex' vier ao Plenário. Não é p~el res_suscítar 
o projeto de 1987, em face da deliberação 
transitada em julgado da Mesa e do Plenário, 
no sentido de que estava prejudicado o seu 
projeto. 

Quando, porém, chegar aqui o recurso de 
S. Ex', o problema poderá ser novamente sus
dtado e se dará uma solução, que será impre~ 
visiveL porque não dependerá da Mesa, mas 
doPlenádo. 

De qualquer forma_. acho que a oportuni
dade para se decidir em-definitivo esse proble
ma será quando chegar à Mesa o projeto já 
aprovado, terminativamente, na Comissão de 
Assuntos Sociais, e _cOntra a qual o próprio 
Senador Jamn Haddad ofereceu o seu reoir-
sa. _ 

O que não é possível é ressuscitar um proje
to, que já está dedarado prejudicado, para 
a ele se apensar um processo que está em 
curso. A Mesa cumpriu o seu d~er subme_~ 
tendo a votos o projeto com o parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

O Plenário aprovou a prejudicialidade da 
matéria. Evidentemente que se o nobre Sena
dor Jamil Haddad tivesse argüido de logo o 
fato que agora expõe, certamente outra pode· 
ria ter sido a solução. 

Porém não é possíVel ressuscitar esse pró
jeto senãQ através da medida que ele pr6pdo_ 
já tomou, que ê interpor o recurso da decisão 
tenninativa da Comissão de Assuntos ~oc:i<!is. 

Reconheço que a primeira providência nes
se sentido foi de S. Ex',- mas o -que poderia 
ter sido uma emenda ao projeto dele foi um 
projeto autônomo e, como ta,L correu nesta_ 
Casa. Todos sabemos que não se cumpre aqui 
religiosamente a precedência numérica dos 
projetas, pofs há projetas deste ano, que estão 
sendo votados antes dos projetas_ de dois e 
um ano passado, porquanto dependem da di
ligência das Comissões em examinar um e 
outro. 

O SR. JAMIL HADDAD -Sr. Presidente, 
aguardarefpara discutir com mais profundí
dade esse assunto cjuando o projeto do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso vier ao Ple-
nário. _ ___ _ _ 

A minha estranheza é que quando o meu 
projeto foi votacJo pelo Plenário par.a ser arqui
vado, tramitava já o o_utro, que dever~ ter sido 
apensado ao meu_e que não seguiu a mesma 
tramitação na Cascr, nãO foi à Comissão de 
Constltuição,Justi!;a e Cidadania, que tem um 
parecer, apesar de não-consideradas constitu
cionais as matérias, um parecer favorável ao 
arquivamento de todas as matérias relacio
nadas com a ConSolidação das Leis do Traba
lho. No entanto, a tramitação foi diferente, pois 
o projeto do Senador Fernando Henrique Car~ 
doso, que deveria ter sido apensado ao meu, 
foi d.ireto à Comissão de Assuntos Sociais, 
não passando pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Como o meu ainda trami
tava a norma correta, regimental, seria ser 
apensado ao meu projeto. 

De maneira que, Sr. Presidente, deixarei pa~ 
ra discutir, com mais tranqüilidade, quando 
da chegada ao Plenário o Projeto de Let do 
Senador J: ~m~ndo He~rique Cardoso, que 
versa ·sobre a meSma matéria do meu, que 
foi considerado prejudicado e enviado ao Ar-
quiva. - - _ 

Assim, e~ aguardarei a sua chegada à Or
dem <:lo Dia. 

O SR. -PRE.SlbENTE (Nelson Carneiro) 
-Acredito, nobre Senador, que tudo ocorreu 
em virtude da data: ~m- 1987, o Regimento 
Interno era um. De modo que todos os proje
tas eram enviados à Comissão de Constituição 
e Justiça. Não sei a data do projeto do nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso, mas é 
possfVel que tenha sido posterior à aprovação 
do novo Regimento Interno. Este só obriga 
a remessa à Comissão de Constituição, Jug.. 
tiça e Gdadarüa daqueles projetas que, à pri~ 
meira vista, possam conter alguma disposição 
inconstitucional ou injurídica. Certamente foi 
esse o critério. Não sei a data do projeto do 
nobre Senador Fernando Hendque Cardoso. 
porque o Regimento Interno, salvo engano, 
é de mato de 1969, e o projeto de V. EX' foi 
examinado na vigência do antigo Regimento 
Interno que mandava, inicialmente, todos. os 
projetas à Comissão de Constituição e Justiça. 

Talvez, aí, o desencontro no curso dos dois 
projetas. 

O SR. JAMIL HADDAD -Sr. Presidente, 
o ab.lal Regimento Interno paSsou a -ter vigên
cia com a Resolução n"' 18, que foi publicada 
no Diário do CongressO NadonaJ. -º-~ 19 de. 
abril de_ 1989. O _meti projeto estava, nessa 
época, tramitando normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Na Comissão de Coli.stitulção, Justis.a e 
Qdadania. 

o SR. JAMIL HADDAD .:_.Se ele -tinha 
que Passaf- pela Comissão de CónStitUição, 
Justiça e Cidadania, como passou, o outro, 
o de n<1 179, do Senador Fem!RldO ~enrique 

Cardoso, logicamente, também teria que pas
sar ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É que os Regimentos são diversos. 

O SR. JAMIL HADDAD -0 Regimento 
é a nossa lei processual. _ 

TEftnos que decidir de acordo com o Regi
mento. Não consigo entender, Sr. Presidente, 
a diversidade de critérios. Porque, a partir da 
vaJidade do il.oVo Regimento, o meu projeto 
teria que ter a_ mesma tramitação que -·teve 
o -do Senador Fernando Henrique CardosQ, 
que, aliás, teria que ser apensado ao meu, 
não podia ter uma tramitação divergente. Mas 
não vou mais discutir hoje, Sr._ Presidente; eu· 
sei que é um assunto complexo e tenhQ,fªrta 
documentação, que usarei quando vier à pau
ta a discussão do Projeto de_a~r~a do Sem~-
dor Fernando Henrique Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa pensa que o que houve foi a modifi
cação do RegimentO. Antigamente, todo_s os 
projetas eram enviados. à Coi!Jissão de Consti
tuição e Justiça, preliminarn_1ente. Já agora, 
para se desobstruir o caminho, para facilitar 
~ rapidez da apreciação, em_ vez de se mandar 
todos os projetas à Comis.S~P de Constituição, 
Justiça e Qdadania, só se mandam aqueles 
que podem, eventualmente, ter al.guma eiva 
de inconstitudonalidade ou de injuridicidade, 
e se deixa às ComiSsões de Ass1,1ntos l;:c9nô
mlcas e de_AssuntQsSodais o dirE:ito de pedir 
que o projeto Vá ao ~me _da Comissão_ de 
COnstituição, Justiça -e Cidadania, quandou 
houver uma dúvidà. No caso, parece que tudo 
dependeu da data, um de 1987, antes do Regi
mento, outro ·de 1989, depois do Regimento. 
Mas isto, V. ~ bem acentuou, será melhor 
explidtado, quando o projeto do nobre Sena
dor Fernando Hen:ique_Oudoso chegar a este 
plenário, através do recurso in~rposto por V. 
EX . . 

O Senador Fernando Henrique Cardoso 
apresentou o seu projeto no dia: 27 ~de junho, 
portanto, já "ª vigência_ do novo Regimento, 
a que explica esta diversidade de _J!Jmo; wn, 
em 1987 foi, necessariamente, enviado à CG
missão de Constituição, Justiça e Qdadania; 
o de 1987 já não teye ess_éi necessidade. E. 
certamente, "Se v. EX' apresentar projetas do 
mesmo teor ou semelhantes, não terão mais 
que ii iJ essa ComiSsão. - · 

O SR. JAMIL HADDAD- Mas __ eu digo, 
Sr. Presidente, qlJ.e é a mesl'l]-a matéria _çom 
tratamento divergente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Bom, mas nós não temos esse controle 
tão absoluto quanto as matérias, porque, aí, 
é muito difícil, entre milhares de projetas que 
tem este Sen'ado para decidir, haver _es_sa pO_s-
sibnidade, não de autores, não de ma~é~s, 
mas de textos. É m1.,1íto difícil. _ 

O Sr. Jut,ahy .Magalhães --Sr. PreSiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com a palavra o nobre Senador Jl!-tahy 
Magalhães. 
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OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, gostaria de saber se seria ne
cessário fazer um requerimento por escrito 
ou se· bastaria um requerimento verbal, para 
tomarmos conhecimento de quantos projetas, 
de iniciativa do Senado, foram aqui aprovados 
e remetidos para a outra CaSa do Congresso -
onde estão em tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Eu gostaria que V. Ex' esclarecesse a que 
tempo se refere -a este ano? A_ quantos 
anos? · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Aos 
projetas de qualquer tempo já aprovados pelo 
Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Desde que data? De 1989? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Desde 
que o Senado foi criado (Risos), - aJ seria 
demais; vamos dizer, nestes dois últimos anos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa providenciará que V. Ex' seja -esda.: 
re<:fdo, o que também será util ao Senado 

O SR. JUTAHY MACiAUiÁES- Indu· 
sive os que tiveram matê_ria deliberada pelas 
Comissões, de acordo com o novo Regimen
to, matéria terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa vai providenciar para que seja feito 
esse balanço, e, depois, enviará cópia a V. f:xl', 
a partir de 1 ~de janeiro de 1987.--

0 SR. JOTAHY MAGALHÃES -Acres
centando_o número de quantos foram aprova
dos ou rejeitados pelo Plenário da Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Volto à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Lobo. (Pausa.) 

S. EX não está. presente. 
Concedo a p~vra ao nobre Senador AluiZio 

Bezerra. (Pausa) 
S. Ex' não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 

Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte dJscurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, d!ante de sua situação 
operacional e financeira reconhecidamente 
deficitária, a Cibrazem vem anunciando a ado· 
ção de medidas drásticas para reequilibrar o 
respectivo orçamento, sem que seja neces
sária a alienação ou locação de muitas unida
des armazenadoras localizadas em vários Es
tados da Federação. 

A direção daquele órgão tem alegado, para 
justificar tais providências indiscutivelmente 
drásticas, a defasagem tarifária, a inadequação 
administrativa, o alto índice de ociosidade e 
a inexistênda de estrutura apropriada (grane
Ieira). 

Para se contrapor a tais considerações, téc
nicos e servidores da Obrazem alinharam uma 
série de propostas viáveis, de Cl!Ía concreti
zação dependerá a reabilitação económico--

financeira _da referida ínstituição, integrante do 
elenco de entidades da administração indireta 
da União. 

Dentre as aludidas propostas, destacam-se 
prioritariamente: 

1 -Remoção de estoques excedentes em 
zonas de expansão agrícola, onde não são 
bém-aoo_narC:iOnados (Céu aPerto), pMa re
giões carentes, evitando desse modo a ociosi
dade e o desperdído. 
2-Execução da potitica de expansão da 

rede já definida para o Estado: Construção 
de um graneleiro no cafs do porto, como pon~ 
to fundamenta] na recepção- e escoamento 
de produtos agrícolas e um frigorífico poliva
lente. 

3 :...._ ExeCUÇào dalei delegada 09 07, evitan
do deste inodo a armazenãgem por parte de 
qüein "não conhece o assunto e, indiretamen
te, evitando perdas sjgnificativas de produtos. 
4-Excluir dÕ CIP o controle tarifário da 

C"tbrazem, para que a mesma pratique seus 
preços de acordo com os índices de mercado. 

Mencione-se, por oportuno·, que a falta de 
uma diretriz, corretam ente definida, para o ver
dadeiro papel da Cibrazem, no contexto de 
uma política global de abastecimento e preço, 
tem sido apontada como a causa fundamental 
da precária situação vivenciada, agora, pela 
conceituada empresa govemarn:ental. 

Tal indefiitfção é justificada pela inexistência 
de uma política oficial que reoriente o setor 
agricOia. 

Com o ctes-çimeiitõ_ anUáJ -dã produção e, 
levando em conta os meios- indispensáveis à 
sua estocagem entregues a particulares. a d
brllzem deveria atentar, com a maior seriedade 
para a questão, que afeta, inclusive, à própria 
segurança riaciomil. 

Posto em prática, como projetado, esse pro
cesso de desestatização do setor de armaze-
nagem =trará gra"YeS cOnseqüênCias para o 
abastecirTlento_ como um todO, especialmente 
para-·oce-ar~ern 'faCe de sua condição de 
Estado carente e típico importador de gêneros 
de primeira necessidade. 

Se vierem a Prevalecer as medidas sanea
doras até agora admitidas, seriam passíveis 
de alienação, no território cearense;as seguin
tes Unidades: 

-Cfateús 
-lcó 
-Tauá 
-Araçoiaba 
- Tianguá 
-Brejo Santo 
-Estação de Expurgo 
Cerca de 64 funcionários estariam envol

vidos no âmbito das aludidas providências, 
daf por que experimentam inomentos de 
apreensão, segundo constatei em recente 
contacto com eles mantidos na cidade de For
taleza, no sábado passado. 

Apelo, por isso, para os setores governa
mentais competentes, no sentido de que reve
jam o tratamento a ser dado à Qbrazem -
empresa que tem prestado assinalados servi
ços ão desenvolvimento brasileiro. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhã~s. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Pronuncia o se-guinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ao recuperar as suas 
prerrogativas e o seu po-der de decisão em 
matériaS da maior relevância para os interes
seS nacionais, o Congresso Nacional assumiu, 
concomitantemente, uma responsabilidade 
intransferivel pelo acerto da própria adminis
tração federal. Qualquer que seja a matéria 
em votação, cabe-nos decidir, pois, tendo em 
vista, exclusivamente, os interesses superiores 
da coletividade. 

No entanto, é notória a pressão a que nós, 
parlamentares, somos submetidos no mo
mento de deliberar, princiPalmente se se trata 
de um projeto polêmlco, que cOntrarie ou 
atenda as reivindicações de grupos. Lotam-se, 
então, as galerias, e os Congressistas -são 
aplaudidos ou vaiados, conforme o seu voto 
seja favorável ou contrário à proposição. Pior 
ainda: uma platéia ensandecida grita apupos 
e invectivas contra todos os parlamentares que 
ousem contrariá-la. 

Nada temos a objetar contra o trabalho de 
lobbíes organizados, que procuram convencer 
o parlamentar do seu ponto de vista- sobre 
a questão que defendem, IevandoMihe argu
mentos ou documentos esclarecedores . .Mas 
não podemos admitir pressão de quem quer 
que seja, para que tomemos esta ou aquela 
posição em- matéria de nossa exclusiva res
ponsabilidade, cuja aprovação ou rejeição terá 
uma abrangênda e repercussão qu~ só á nós 
cabe avaliar. 

Em geral, esses movimentos são organi
zados em defesa de privilégios inadmisSíveis 
por grupos corporátivos inconscientes da im
propriedade de suas reivindicações e das in
fluências negativas que elas, se satisfeitas, te
rão sobre a e_conomia do País. 

Tetnõs-de-Convir, porêm, em qUe é~ssits 
pressões têm surtido efeito. Muitas vezes apro
vamos determinadas medidas sem avaliar de
vidamente quer as suas repercussões no plano 
administrativo, quer o prec~ente que elas sig
nificam. Soni.os vei:tcidos, nesses casos, pela 
simpatia e gentiJeza dos postulantes, cujo di
reito de reMndicar reconhecemos. Insisto, po
~:érn, em que o nosSo dever, no momento de 
deliberar, não pode, absolutamente, sequer 
ser influenciado por fatores corno amizade ou 
simpatia; o Oo.ssc:? dever alcança wn horizonte 
maior é tem de consultar os interesses supe
rl_ores do País, _de Sua administração. 

Recentemente, na Cõri'líssão de Constitui
ção, e Jus_tlça, e Gdadania aprov~_mos o Pra:
jeto de Lei n~ 33, de 1988, após examiná-lo 
quanto à constitucionalidade e juridicidade. 
Ele considera "penosa, para os efeitos da con
cessão da aposentadoria especial prevista no 
art 99 da Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973, 
a atividade profissional de telefonista, onde 
quer que seja exercida". A proposição foi enca
minhada à ComissãO para Assuntos Econó
micos em25 de agosto próximo passado, para 
exame do mérito. Se, finalmente, for. transfor-
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mado em lei esse projeto, pod~ ocorrer que 
urna telefonista, que tenha começado a traba
lhar aos 18 anos, se aposente aos 43, em 
plena capacidade produtiva, porque terá com-
pletado 25 anos de serviço. , 

Ora, parece-nos que, ao apreciar tais rnaté
das, outras indagações e çposiderações de
vem ser feitas, tendo em _vi_sta a situação de 
milhares de trabalhadores que, el)'l piores con
dições, jamais pleiteariam tais beneficias. Po
deríamos conceder aposentadoria espectai, 
por exemplo, aos garimpeiros, que lidam com 
mercúrio e põem em risco sua saúde, ao mes
mo tempo que poluem os rios, degradando 
o meio ambiente? Poderíam_os c:oncedê-la ao~ 
bóias-frias, que trabalham de sol a sol, em 
condições muitas ve:tes des1,1manas? Estes, 
pelo menos, deveriaro f~~r jus a um aUXJ1io 
pe(:Uniário no peóodo da entressafra, quando 
não têm ttabalho nem salário. 

Outra iridagação da maior releVârlciã: pode- -
ríamos onerar dessa_ fofinã a Previdência So
cial, cuja arrecadação não está sendo S!Jfi
ciente para fazer fac~.aos seus compromis-
sos? -- -

Nós, Constituintes, fomos multo cr.itic::ados 
por termos prescrito o reajuste das aposen
tadorias e pensões de acordo com q piso na
cional de salário. Mas esta é uma medidajusta, 
que se impunha, porque o valor de uma apo
sentadoria, _ cl~pois de sucessivos reaj_ustes, 
perdia rapidamente seu poder aquisitivo. Por 
exemplo, uma aposentadoria cZJlculada, ini-. 
cialmente, em valor equivalente a oito salários 
mínimos, em cerca de quatro anos estava re
duzida a três. 

Poderiamos. sim, ter sido criticados- mas 
não fomos por não termas imposto um limite 
de idade para concessão da aposentadoria., . 

De falto, nada justifica que se aposentem 
trabalhadores ou funcionários, por tempo de 

ser.dço, aos 40 ou 50_gmos _çi~ idade, quando 
sua capacidade produtiva está em pleno vigor. 
Realmente, Foi um erro não termos fiXado, na 
Constituição, limites d~ Idade para concessão 
de aposentadoria par tempo de serviço, c_oi1l.o, 
aliás, oe.otre praticamente em todos os países 
do mundo. 

Ora, m1lhões de brasileiros, aposentados e 
pensionistas, dependem da Previdência Social 
para sua subsistência. _Mas_ ~ jn~ção não 
suportará por muito tempo o ônus da aposen
tadoria por tempo de serviço, sem que se pres
creva um limite de idade para sua concessão, 
quanto mais se estabelecermos a redução do 
tempo de serviço, para certos grupos profis~ 
sionais, de 30, 35 anos,_para _25. 

Ademais, a gravidade da situação financeira 
da Previdência Soei~ t~m sido comentada 
constantemente pela imprensa. E não se trata 
de exagero. Bastàlembrarque,em 1971, havia 
4,6_(:ontribuintes do sistema para cada benefi
ciário inativo; em 1988, havia 2,39 contribuin
teS para cada beneficiário; e, em 2010, esti
ma-se c[ue haverá 1,68 contribuinte para cada 
beneficiário. 

São dados preocupantes, e não nos cabe 
contribuir para o agravamento da situação. 

O mesmo-critério deve orientar nossas deci
sões. qUanto tivermos _de deliberar ~ja sobre 

a c;oncessãp de vantagens a pessoal da admi· 
nistr,ação, seja sobre ovaJor do salário rriínimo, 
seja sobre qualquer outra matéria, cujas impli
cações e abt-angên_cia_ ~rl_l de ser devidamente 
avaliadas e consideradas. _ _ 

Sr. Pre&dente. Srs_. Senadores, a riossa res
pq_Qs~bilidade é pessoal e intrãnsJeríve:l nq 
exercício da função legislatiya~ lnsis!-0 em qu.e 
nãó podemos· aOrnitir pressão_ de qualquer es
pécie, muito menos no local das deliberações, 
que é o plenário. 

Essas as razÇ)es_ que me levaram a fazer 
este pronunciamento. Desejava tnmsmitir a V. 
EJ.::oS as minha&_ preocupações em relação às 
pressões indevid_as que s_e_exe~em sabre os 
Parlamentares, Deputados e_ Senadores, as 
quais devem ser repelidas sumariamente e 
com-dignidade, sejam elas manifes!adas com 
agi'esSiVt"âáde ou simpatia, porquanto as nos
sas decisões - repito devem ter em ~_sta os 
interesses sUperiores do nosso País, __ 
E~~ Q que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mujto 

bem!). · · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.......:..Concedó.à palavra ao nobre. Senador Lou- _ 
rivaJ Baptista. - ---

O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA (PFL -
cE, PronunCia o seguinte discurso.)....:... Sr. Pre-:
sidente, Srs. senadores, o Projeto Grb!: im- _
plantado há seis anos, pela Fundação Hilton 
Rocha, já atendeu, gratuitaiflente, ·a 80 mil 
crianças carentes do interior mineiro. -

A FUndaÇão HiltOn ROCha, de cujo ConselhÔ 
Curador tenh<;> a hon~a de participar, pfetende 
estender o ref~L1do Projeto. aoS Estados do 
Rio Gr"and~ doNoret, do Pi(3uí_e do Rio Graride 
doSuL - · - ·· · · · 

São objetivos b;ts~cos do Proje!o Grbi: apre
venção d.a_ cegueira, reabilitando e recuperan
do crianças com ba1xa visão, 01,1 mesll"'!-.0 ce-
gas, dando-lhes assistênda pedagógica e psi~ 
cÕlógica. - ' -

O Prof. HiltOn Rocha, oftalmologista cansa· 
grado, respeitado dentro e_ fora das nossas 
fronteiras, dedlca~se, com apaixonante entu~ 
sii$ITJº' a-o-exaustivo trabalho de supervisionar 
todos_ os trãbaJhos realiiãdas pela Fundação 
que__ieva Ô_.selJ riqme. 

Com o Projeto Urbi, ele se sente rea1izado, 
consider~do~o uma das maiores iniciativas 
de sua incomparável carreira médica de 56 
anos. Aos 77 anos ·de idade, o Prof. Hilton 
Rocha cuida de ampliar e consolidar os pro
gramas_ do Proj~tQ Urb1: rea1izados~ por uma 
equipe de 25 competentes ProfiSSionais. As
sim, no próximo mês, um segundo 6nibus~ 
ambulatório estará rodando no interior de Mi
nas, enquanto um terceiro será implantadO 
no J?iauí,-~ém de dois outro que d~erâo per
correr oS Estados do Rio Gra.nde do Norte 
e do Rio Grande do Sul. O.s ônibus foram 
doados pela Viação Gontijo, em Minas, e adap
tados, tarn_bém gratuitamente, pela Marcopo-
lo. __ _ 

Os casos çonsiderados mais graveS, que 
representam 20% dos ab"-ste_cimentosdiárlos, 
sãq. ~nviag_os para o ônibus-ambulatório. Se 
for, então, diagnosticada a necessidade de tra
tamento prolongado ou intervenÇao cirúrgica, 

a.criança_é __ ~n,caminh"da para o Hospital Hil
ton Rocha, na capital mineira, tudo grattüta
mente, através da Prefeitura local e do INPS. 

No ônibus, es~o os equipamentos mais so
fisticados, comq uma lâmpada_ de Fender, pa· 
ra exame da córnea e a biomicroscopia, e 
um refletor japonês ·p_ara ·testes de lent-es. · 

Há, ainda, uma sala para exames de fundo 
de olho, através de um aparelho SChepens, 
importado. Através dele, são diagnosticados 
os casos de glaucoma, estrabismo e desvio 
de nervo ético. 

As doenças mais comuns,-·no meio rura1, 
são o estrabismo e o glaucoma, que podem 
levar à cegueira .. Sasta um exame_ prévio para 
que elas sejam evitadas. 

Daí :;t importância do nosso trabalho - ex
plica a médica-residente Maria de Lourdes 
Fleury. - __ 

A pedagoga Ângela Barbos Brtni é a reapon
sável pelo CentrO de Prevenção, Recuperação 
e_ Reab~itação, de~cado aos cegos e cria_!lças 
c:orh baixa visão (ambltopes). 

Ela encaminha os padentes em idade esco
lar para as instituições especializadas, orienta 
os pais e ordena uma equipe de sete psicólo
gos, fisioterapeutas e terapeutas ocupaclonais. 
AtuaJemente, há 25 crianças sendo <'!-compa-
nhadas. - .. 

Ao regístrar essas informaÇões-Sobrê o Pro
jeto CJrbi, cumpro o dever de aplaudi-lo pela 
sua extraqrdinária destinação de utilida,de, co
mo esperança para evitar casos de cegueiras: 
a6 mesmo teri\po, felicito é" insigne Prof. Hilton 
Rocha - orgulho da Oftalmologia brasileira 
- que re:;tliza, através da Fundação por ele 
criada, uma VáStã e c0ffip1exa programação 

-espédalizada C:tue não tem paralelo no conti
nente. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao no_bre Senador Mário 
Maia .. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte_ discurso.) -Sr. Presiden~e. Srs. 
Senadores, entre _as mais de 400 sugestões, 
emeridas e destaques por mim apresentados 
à Constituinte, da qual tive a honra de pafti
crpar como 2" Secretário da Mesa, segufa
ménte aquelas relativas à educação são tam· 
bém por mim consideradas como das mais 
importantes. Na ocasião, insisti na tese que 
buscava a integração do 2" .grau como part_e 
intégrante do ensino obrigatário. Apresentei, 
também, emendas para estender o tempo do 
aluno na escola, tanto no que se refere à jorna
da diária quanto em número de dias letivos. 
O que Toi lhCOrporado ao texto constitucional 
ficou muito aqUém dessas sugestões e nem 
mesmo assim está sendo cumprido; aliás, 
grande parte daquele te~o é desçonsider~do. 

A educaçã.ci, no- Brasil, é encarada como 
a .. prima pobre .. nas prioridades dos governos. 
Desde sempre, desde o descobrimento, em 
1500, os governos não dão atenção à educa
ção. HoUve uma primeira tentativa de adotar
mos uma educação brasileira ligada a econo
mia e à cultura nacionais no irúcio da década 
de-30, sob'o primeiro Governo de Getúlio Yãr~ 
gas. Ainda assim, a opção de então foi por 
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uma edu_cação escolar enciclopédica, filosó
fica, essencialmente européia, distante das raí
zes brasileiras. Houve outras tentativas e todas 
fracassaram, exceta uma- a de Carlos ~cer
da. Essa atingiu _seu objetivo, justamente o 
de privatizar a educação, dificultando a partici
pação do Estado no processo educacional. 
O objetivo maior, certamente, era o de manter 
o povo, a massa, na ignorância. Assim, o con
trole sedai seria bem mais fácil. Durante esses 
últimos 30 anos, isso foi conseguida. 

O ensino de 2" grau, no Brasil, está pior 
que o da Bolívia, pior que o do Haiti. Nesses 
países, o 29 grau tem mais relação com a 
cultura e a economia próprias e abrange uma 
percentagem maior de alunos egressos do 19 

grau, O 2? grau brasileiro atinge soniente 20% 
da demanda potencial, na faixa etária de 15 
a 19 anos - dados do MEC. Desses, menos 
de 60% são realizados pelo setor público. 

Além desse fracasso quantitativo, a escola 
de 29 grau, em nosso País, sofre distorções 
teóricas, padece de uma vlsão limitada sob 
o ponto de vista qualitativo. Muitos de nossos 
teóricos insistem em considerar o 2? grau co· 
mo uma escola que tenha relação linear ime· 
diata com o mercado de traba!ho, entre a edu· 
cação e emprego. Esquecem-se esses educa· 
dores de que a educação deve ter a re1ação 
com o trabalho, não com o emprego. O traba
lho desenvolve o homem, e emprego desen
volve o capital. A educação escolar tem por 
obrigação estender seus hor!zontes muito 
além daqueles conhecimentos oferecidos pe
lo mercado de trabalho. A fonnação profis
sional está vinculada ao mercado de trabalho. 
A educação escolar abrange a formação pro
fissional. 

O Centro Integrado de. Educação Pública 
{CIEP), uma filosofia educacional desenvol
vida por pedagogos e técnicos em educação, 
do PDT - Partido Democrático Trabalhista, 
cujo Presidente é o Dr. Leone1 Brizola. esse 
ClEP trouxe uma nova perspeCtiva ao atual 
quadro de escassez generalizada, tanto de 
idéias quanto de recursos materiais. 

Uma escola pública democratizada, de ho
rário integral, com amplos recursos instrucio
nais, médicos, assistenciais, essencialmente 
dirigida à economia e à cultura, com recursos 
humanos bem preparados e remunerªdos 
condignamente, funcionando em instalações 
adequadas ao ensino, à prática de esportes 
e ao dfma, e sendo vista de maneira absoluta
mente prioritária pelo Gcvems,-es-sa--ese-ola
será, enfim, a redenção do povo brasileiro. 

Essa escola - os CIEP -, que será imple
mentada e disseminada pelo Governo do Dr. 
Leonel Brizola, vai representar verdadeiramen
te a independência, a República e a garantia 
da democracia em nossas mais sagradas insti
tuições. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a Palavra ao ilobre Senador Már-
cio Le~cerda -

O SR. MÁRCIO I-ACERDA (PMDB - · 
M.T. Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o jOrnal Folha de S. 
Paulo, publicou em sua edição de 18 de se-

tembro do corrente ano, opOrtuno artigo sob 
o titulo "O PMDB precisa exorcizar 'os medos", 
de autoria do Dr. Carlos Bezerra; eminente. 
Governador do Estado de Mato Grosso. 

Sua opihião retrata fielmente o pensamento 
de maioria dos nossos companheiros e corre
ligionários, face ao momento do nosso partido 
e da corrida presidencial. Diante de sua impor
tânda e atualidade, passo a ler todo o seu 
teÇlt para que conste dos Anais desta Casa. 
(Muito beml) 

DOCUMENTO A QaE SE.REFERE O 
SR. MÁRCIO lACERDÀ _É/1 sEU DIS
CURSO: 

O PMDB PRECISA EXORCIZAR 
OS MEDOS. 

-Carlos Bezerra _ 

"Politica não se faz sem vítimas." 

: Tancredo Neves · 
E notável que companheiros, alguns com 

históricos de dedicação extremada em nome 
clenosso partido, deíxem-se seduzir, não pro
priamente pelos fatos e t~elas ptojeções que 
qualquer político sensato p·ossa fazer deles, 
mas pelas interpretações teóricas ou pretensa
mente acad-êmicas que _se fazem num mo_
mento de justa excitação pol1tica, propiciado 
pela reconquista da eleição para presidente 
da República. Conquista que, se funde, aliás, 
com a própria história do PMDB. 

Deixam-se levar esses CO(llpanheiros·- e 
nl!ío falemos aqui de oportt,tnistas, filhos da 
frente que fez do PMDB a ponte da transição 
democrática, mas daqueles com honrosa his
tória partidária e riotável convicção ideológica 
- pela avalanche, pela efervescência do m~ 
menta político-eleitoral- o de interpretações 
aç:odadas ou nitidamente interesseiras, oriun
das qu"ase sempre de analistas que não têm 
autoridade intelectual para prever o fracasso 
de um partido com a história e a dinâmica 
doPMDB. 

Pare~:e_óbvio que-nenhum partido que bus
que a modernidade, em seus contornos sócio
hum"anOs, ei:-onômic-os e cUlturais, pode pres
cindir da autocfll:ica permanente, do constante 
ajuste de rumos, sem distorcer a bússola de 
seus fundamentos ideológicQS ~ de sua con
cepção filosófico-política. Contudo, daí até o 
messianismo- autofágico desenha-se o peri
goso percurso d~ :c::onclusões .apresS{idas. 

Está _correto o combativo senador Severo 
Gi:irriêS.·-quando diz que o grande desafio de 
hoje é construir o futuro. A própria trajetória 
histórica do PMDB, que se confunde com a 
extenuante reconquista democrática, nos fran
quia o testemunho dessa mesma história pul~ 
sante de busca permanente e árdua da moder
nidade. 

Desde os heróicos tempos do MDB como 
canal e estuário das _esperanças democráticas, 
vive-se contradições. entrechoques e crises cí~ 
clicas, decorrentes todas da própria dinâmica 
política, das transformaç:ões sociais, do pro· 
tangado e multiforme impasse econômico e 
do próprio processo· de reinstftucionalização 
da vida nacional. A condição de frente, que 
deu ao PMDB o preponderante papel histórico 

de instrumento vital para a reconquista das 
liberdades e garantiaS democráticas, impôs ao 
partido, uma vez celebra'do o pacto constitu
cional, o necessârio e natural enxugamento. 
E ê preciSo que tenhamos a coragem de dizer 
que neste pro_cesso o PMDB não perdeu qua
dros, mas· aderências. 

Daí não haver motivos plausíveis para a sín
drome do ~atastroficismo que parece abater
se sobre ccinpânheiros valorosos, de repente 
injustamente nivelados com oportunistas e 
.. caroneiros". 

Já no começo· da década de 70; subesti
mando-se como impotente diante da prepo
tência do arbítrio, o MDB considerou a mór
bida hipótese da autodissqlução. E não é tare
fa difícil imaginar o que seria a transição sem 
o nosso partido. OU melhor: teria havido transi

-ção democrática sem ele? 
Refeito em 1974, o partido opta pela candi

datura de Ulysses Guimc:~rães à Presidência, 
para denunciar o processo espúrio de escolha 
indireta. Na sucessão seguinte, o general Euler 
Sentes Monteiro repetiria a cruzada. E. como 
lembra o senador Severo Gomes. "o sucesso 
do PMDB foi tão grande que o governo recor
reu ao artificio de criar a figura do senador 
biônico para conter a maré oposicionista". 

Da história mais recente do PMDB, de sua 
extraordinária mobilização pelas eleições dire
tas para presidente ao acordo nacional para 
sepultar de vez o conservadorismo renitente, 
embora ainda num pleito indireto para a Presi
dência da República, todos os brasileiros_ são 
testemunhas ou partícipes. 

É no contexto em que se insere o PMDB 
como o partido que teve participação decisiva 
em todos os momentos cruciais da história 
recente que não há espaço para relutâncias, 
temores, apatias e desânimos de lideranças 
que não fraquejaram em momentos tão ou 
mais cruciais que este. 

Mais que qualquer outro partido em qual
quer momento da história nacional, o PMDB 
lutou pelo resgate da democracia, àS: vésperas 
das primeiras eleições presidenciais em quase 
três décadas, não será a antevisão do inferno 
ou antecâmara do dilúvio_ s6cio-econômfco 
e político, mas a retomada difícil e tardia do 
pleno procesSo democrático. É certo reclamar 
atitudes corajosas, correções profur1das, mas 
nunca chegando a empurrar o partido, res
ponsável maior por todos os avanços conquis
tados até aqu~ para umª pos!ç~o defensiva, 
de omissão ou de recuó, ó que Séria Um giave
e talvez irreparável erro estratégico. 

Além dos quadros confiáveis e das bases 
populares que tem mais que qualquer outro 
partido, o PMDB é dono de uma trajet6ria de 
escoadouro das aspirações populares e, aci
ma de tudo isso, de um programa capaz de 
assegurar a· tão desejadã transição para a mo
dernidade sem os modernismos de ocasião 
e sem as improvisações "modernosas" que 
escamoteiam compromissos com conserva~ 
dorismo. -

E aquí chegamos ao ponto crucial: o que 
faltaria, então, _a wn partido que tem história 
bon~. programa avançado em te~mos· so~ 
ciais, cOerência política e substância ideoló-
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gica, para galvanizar a opinião pública? Um 
candidato mais jovem ou menos !doso e me
nos comprometido com o governo Sarney · 
que Ulysses Guimarães,-responderão os mes
mos que agora adivinham catástrofes. 

Ora, se, como dizem figuras proeminentes 
do nosso partido "a Constituição tem cheEro 
e face· do PMD6, "ªQ_~~ pode negar que o 
rosto do PMDB é, de certa fom)g, o de Ulysses. 
Com algumas marcas, é c_ertO, provocadas 
pelas Vicissitudes da longa e extenuante luta. 
Não um rosto incons~entementejovial, mas 
um semblante sulcado pelas experiências e 
até por eventuais transigências que a vida im
põe. Nada porém de medonho, vergonhoso 
ou repugnante, a merecer imediata cirurgia 
plãstica. · 

Ao c:ontrário dos constrangimentos imobi
listas de alguns, o PMDB precisa ir às rué,ls 
com Uly~s Guimarães, reafirmar o seu papel 
de fiador da transição, discutir as vicissitudes 
e os desgastes dec::orrentes daquele p~pel his
tórico e para o qual era insubstituível. Do pacto 
para a frente que elegeu Tan-credo indireta~ 
mente ao discutível "convívio" com o governo 
Samey, passando inclusive pelo Plano Cruza~ 
do, tudo pode e deve ser discutido nesta c::am~ 
panha. Nada há que não tenha explic~çáo 
plausível e coerente dQ ponto de vista politico. 
Se o partido como um todo não retomar a 
sua corajern e ir às bases, às massas, reafirmar 
seus princípios, discutir seu programa, disse
car sua mensagem, nenhuma panacêia de co
municação resolverá. 

Aliás, se corremos o risco de embarc:ar no 
modismo banal que tenta nivelar a eleição pre
sidencial a uma mera disputa mercadol6gica, 
é preciso que tenhamos claro que o nosso 
marketing €: a nossa própria história. E a nossa 
cara é Ulysses Guim..,.rães. 

Os companheiros que não entenderem e$-e 
momento e a inserção do PMDB neste con
texto correrão o risco de serem vítimas do 
processo político a que se referia Tancredo 
Neves. Até porque, por mais fatalistas que pos
samos parecer,o processo político brasileiro 
não se encerra c_o:rn a próxima eleição presi
denciaJ. Aliás, na prática, renasce com ela. 

Carlos Gomes Bezerra, 48, advogado, é _governador 
do Estado de Mato Grosso pelo PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senado_r Oda
cir SOares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Sehador~~ a sobrevivência da Ce
plac e, com ela, a de_ milhares de brasileiros, 
continua clamando por socorro. Em discurso · 
de um mês atrás, ne~ mesma tnpuna,_ de4 

nunciei pressões de grupos poderosos, inte~ 
ressados em oligopolizar a produção, a indus~ 
trialização e a exportação do cacau brasileiro, 
via extinção do Imposto de Exportação do Ca
cau. Com isso, a Ceplac estaria fadada a mor
rer à míngua de recursos. Com isso, a pes-

quisa e desenvolvimento da cultura cacaueira, 
a pesquisa oficial, morreria. O que equivale 
ao fm do pequeno e do médio produtor, por
que os outros, os megaprodutores, os indus~ 
triais e as grandes trading companies, esses 
por certo desenvolverão os sêuS próprios cen
tros de pesquisas, sufocando os pequenos, 
levando~os a alienar ou mesmo abandonar 
sua t:Qças para, desempregados, contribuírem 
para o inchaço das favelas. 

Minha denúncia, feita aqui no dia 23 de 
agosto, tinha o objetivo primeiro de deter uma 
proposta de nosso Governo _que, ingenuamen4 

te por certo, se dispunha a contribuir para 
o que seria um primeiro passo no sentido de, 
mais uma vez, espoliar não apenas o agri

cultor brasileiro, mas sim o Brasil como um 
todo,_~u_ objÊ:tivo, naquele dia, foi alertar a 
Nação para ufna proposta que o Sr. Ministro 
da Faze-ilda, Dr. Mã.ílson da N6brega, apresen 4 

taria ao_ Conselho Monetário Nacional, de se 
extinguir- ''suspênder"; nO jargão adocicado 
dos Inimigos de nosso povo e de nossa Pátria 
-o ImPOsto de Exportação._ 

Volto hoje, Sr. Presidente e Srs~ Senadore~, 
parei propor IÍledidas mais concretas _e mais 
objetivas, com vistas à salvação daquilo que 
reputo como dos maiores patrimônlo.s, uma 
das maiores riquezas de nossa Nação - a 
nossa produção de cacau e seus derivados. 

A salvação do c:_acaJJ nacional passa irrefugi
velmei'!Ee p~la manutenção e pela fortificação 
da Comissão_ ExeJ:utiva_ do Plano da Lavoura 
Cacaueira, a Ceplac. Trata~se de entidade que 
conta hoje com 32 ano.s: de e~tênc:ia, 32 anos 
de dedicaÇãO, 32 anos çie devoção ao_ desen
volvimento de nossa indústria caucaueira A 
experiência que a Ceplac acumulou ao longo 
desse período não se restringe unicamente 
aos tratos c:_ulturals do cacau, abrangendo ao 
cõ"i'ifrãriO u0'llargo espectro da vida e da so
breVivência de homens, mulheres e <;rianças 
direta ou indiretamente envolvidos nessa_ cul
fura. Eis, a seguir, algumaE. de suas realizações 
no campo da assistência. técnica e da extensão 
rural, desenvolvidas em na.da menos que oito 
EstadOs brasileiros, dentre o_s quais figura 
Rondônia, que orgulhosamente represento 
neste Senado Feder.al: 

- Pesquisa~ manutenção de 2 centros de 
pesquisas, -18 estações experimentais, 57 pos
tos pluviométricos e 15 postos dimatólogicos; 
desenvolvimento simultâneo, hoje, de 168 
projeto"s de pesquisa e 457 experimentos em 
fitopatologia, geociências, manejos de culti~ 
vos, genética, entomOlogia, fisiologia vegetal, 
tecnologia, engenharia agrícola e scdoeco
nomia. 

-:-- Ext~nsão Rural: manutenção de 88 escrl
tórios d_e_ ~ld._ensão rura_l e assistência técnica 
a41 mil unidades de produção e 44 mij produ
tores; área atendida de 8:?3 mil hectares; apoio 
de 24 postos de revenda çi~ material agrope
cuário; distribuição de sementes genetica
mente melhoradas, num tOtal superior, em 
·1989, a 43 milhões de unidadês. 

Tambérr, na área da educação e da promo
ção ao desenvolvimento a Ceplac _se_ faz pre
sente em todas as regiões oude .atua, possibi
litando um autêntico crescimento a todos 

quantos estejam envolvidos na produção ca
caueira: 

-Educação: manutenção de 5 escolas mé4 

dias de agropecuária; formação constante de 
profissionais em_ agropeCuária, agrimensura, 
tecnologia de alimentos e ec-onomm- dom-és
tica; atendimento a 886 alunos em 1.98Q, i!"i
cluindo 415. formandos; forr;naçã,o de nlãó-de
obra rural, em média superior a 3 mil forman
dos por ano. 

- Promoção: auxílio e orientação técnica 
na construção de represas- pa"ra piscicultura; 
produção de quase 4 milhões de a}e_vinos. dis
tribuídos a agricultores em 1989; extensão 
pesqueira. atendendo hoje 600 pescadores e 
suas famílias; manutenção de uma estação 
de carc:inocultura; apoio 43 cooperativas de 
cacauicultores e produtores diversOs. 

A Ceplac mantém ainda 3 estações eColó
gicas, na Bahía, além de 12 postos de fiscali
zação fitossanitária, para prevenção e combate 
a doenças VJ:getais. --- --

São a:tividades que não podem, de forma 
alguma, cessar ou ser tranSferidas para mãos 
menos experientes. Manter ã Ceplac a todo 
custo é um impe"rativo de sóbrevivénda, ·muito 
mais do que de soberania nadonal. Nenhuma 
ação que vise o seu enfraquednielíto, ·que tO· 
lha suas atividades, que desvie ou retarde sua 
marcha responderá ao mai~ remoto -mtereSse 
do Brasil e dos brasileiros. 

Existe um fundo de natureza contâbil, desti
nado a sustentar a autonomia financeira da 
Ceplac, intituladO Fund~ Geral do Cacau O(l 

Fungecau. Tal fúndo não dispõe ainda de las
tro financeiro suficiente para atender a' Seus 
objetivos. Tramitâ no Cõhgre~iSONacional, hcr 
je na Comissão Mista de Orçamento, uma pro
posta de crédito suplementar, em favor da Ce
plac, no valor de NCz$ 13.971.000,00, enca
minhada pelo Ministério da Agricultura. fm
prescindível aprovarm-os a totalidade do cré
dito solicitado, porque a verba é vital ao pros
seguimento das atividades da Ceplac. 

Aprovemos esse crédito, e mais, Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: que cada um de nós 
se converta num cruzado, na luta p_or uma 
Ceplac cada vez mais pujante, cada vez mais 
atuante. 

Era o que, tinhcúi. dizer, Sr. Piesidente. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Não hâ -maiS OradOres- inscritos: Lembro 
aos Sr_s, Senadofes qUe o Congresso J"'adonal 
está convocado para uma sessão conjunta a 
realiz_ar-se_ hoje, às 18 ho_ras e 30 minUtos. 
no Plenário da Câmara dos Deputados. 

O Sr. JUtahy Magalhães- Sr. Presiden-
te, peço a palavra peJa ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Juta· 
hy Magalhães. · · 

OSR.J(ITAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Pela ordem. Sem- revisão -do orador.) ::__ _ 
Sr. Presidente, peço licença a V. Ex• e ·aos 
Srs. Senadores para exercer tambéffi o-meu 
papel de Vereador de Brasília, porque tenho 
um protesto a fazer. - -
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Até hoje não vi uma obra tao demorada 
quanto a pintura do Eixâo. 

Ora, Sr. Presjdente, estamos há duas sema~ 
nas, no mínimo, C'om o trânsito impedido na
quela área; passamos por ali há quinze dias. 
e não vemos um trabalhador nem máquinas 
funcionando. 

EÕtão, no meu papel de Vereador de Brasília 
apresento este protesto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Certamente o GOvernador ouvirá o protesto 
de V. EX. 

O SR. PRESJDENJE (Nelson Carneiro) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a de ma
nhã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n• 1, de 1989, de 
autoria do Senádor Jo_ão Menezes e outros 
Senhores Senadores que altera os praz.os esta
belecidos no § 6~ art 14, para desincompati
bilização do Presidente da República, dos Go
vernadores de Estado, do Distrito Federal e 
dos Prefeitos, tendo _ __ _ 

PARECER, sob ri• J45,'de 1989, . 
-da ComisSão Teinpõi7iflã; favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício COrrêa. · - -

-2-· 
Discussão, em turno úniCo, .do Projeto de 

Lei da Càrnara n' 33, de 1988 (n• 5.775185, 
na casa de origem}, que consJdeia penosa, 
para efeito de concessão de aposentadoria es
pecial aos vinte e cinco anos de serviço, a 
atívidade profissional de telefonista, tendo 

PARECERES, sob n• 161 e 181, de 1989, 
das Comissões 

- de CónstJ'l:uiÇao, Jus~tlça e Cidadania, 
pela constitucionalidade e juridicidade, com 
voto vencido do Senador Jutahy Magalhães; 
e, 

-de Assuntos SociaiS, fiVCírávei, cõm voto 
vencido dos Senadores Jutahy Magalhães e 
Nabor Júnior. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 13, de 1989 (n' 772188, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que cria o Quadro Complemen
tar de Ofldais do Exército (QCO), e dá outras 
providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob 11" 196, de 
1989, da Comissão 

- de Relações Extenàres e Defesa Nacio
nal 

-4-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 152, de 1"985 
(n9 4.086/80, na Cãsa de origem), que -acres
centa parágrafo, a ser numerado como § 1" 

do art. 643 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 
1 ~ de maio de 1943. 

-5-
MATÉRIA A SER DECJ:ARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 173, de 1985 
(n~- L080183.-na casa de origem}, que asse
gur<;I .a.utongmia às orgartizações sindicais e 
estabelece_ elegibilidade dos dirigentes de sin
dicato destituídos por atos do Poder Executivo. 

O SR. PRESIDENJE (Nelson Carneiro) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessãO às 16 horas e 1 O 
minutos.) -

SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DE MAtERIAL 

. E PATRIMÓNIO 

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

O Senado FedercU, de conformidade com 
autorização do Excelentíssimo Senhor Primei· 
ro-SS'éretárfo~ com fulcro no Art. 121, XJ!J, do 
Ato n9 31/87,--âa Comlssão Diretora, combi
nado com o Art 1:22, I, do rnesmo Instituto, 
rescinde o Contrato n9 013/89, celebrado em 
13-2:..891_ com o Laboratório Universal - Pes
quisas e Análises Clínicas Ltda, CGC nq 
00.443_481/00Q 1-00, estabelecido no CNB, 
Loja 3.038, 3~ andar, Brasília-DF. 

Brasília-DF, 4 de setembro de 1989. -José 
PassoS Pórta. Diretor-Geral. 

coMissA.cioo õismrro FEDERAL 
:, (Publicação) 

CONVOCAÇÃO 

O Excelentíssimo SenhOr Presidente da Co
missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
Benevides, tem o prazer de convocar Vossa 
Exçell:ncia, pafa a próxima reunião, a ?e reali
zar féfÇã-feira, diá 2õ dé.setembro, às 11 :OOh, 
na sala de ~uniões da ComisSão, Ala Senador 
Alexandre Costa, - _ 

Secretaria da Comissãó, 21 de setembro 
de 1989 . ....:: CarlOS O~i!herme Fonseca, Secre
tário da Comissão do Distrito FederaL 

20~ ReuniãO, em 26 de setembro de 1989 

PAUTA 

Item 1 -Projeto de Lei do Distri~o Federal 
N9 4.3 de I $189 - Dispõe sobre a utilização 
d~ águas subterrâneas situadas no Distrito 
Federal. 

Autor: DF (por iniciativa do Depu~do Au
_gusto Carvalho) 

Relator: Senador Maurício Corrêa. 
Parecer: favorável ao Projeto, por cortstitu· 

donal e jurídico, com a Emenda n9 01-R que 
apresenta. 

Item 2 -Projeto de Lei do Distrito Federal 
N9 4 7 de 1989 (Mensagem N? 75, de 
1989-DF.) (Mensagem N' 062-GAG, de 
18"8-89, na ori9em}. -

Crfa funções do Grupo Direção e Assistên
cia Intermediária, nas tabelas de pessoal que 
menciona. 

Autor: Executivo local. 
Relator: Senador Chagas Rodrigues. 
Parecer: favorável ao Projeto, por cónstitu-

donal e jurídico. - --

Item 3 - Anteprojeto de Lei do Distrito Fe
deral. Dispõe sobre a utilização de cursos d'a
gua na -área do Distrito Federal por empresas 
industriais e agroindustriais. 

AUtor: Deputado Augusto Carvalho. 
Relator: Senador Lourivai'Baptista. 
Parecer: favorável à tramitação. 

Item 4 - Anteprojeto de Lei do Distrito Fe-
deral. Dispõ_e sobre a criaÇão" de Escola Téc,. __ _ 
nica Regional de Cei!ãndia (Região Adminis
tratiVa ill). 

AL,Jtor: Deputado F randsco __ Carneir_o. 
Relator. Senador Olavo Pires. 
Parecer. diligência à SeCretaria de_ Educa

ção do Distrito Federal e à Secretari_a de lndüs_· 
tria, Comércia e Turismo do Distrito Federal. 

Item 5 - Projeto de Lei do Distrito Federai 
N9 2 de 1989_. EStabelece diretrizes, critérios 
e conteúdo mínimo para elaboração do Plano_ 
Diretor do Distrtto Federal~ fixa sUa comPe
tência da Câmara Legislativa do Distrito J="ede· 
raJ para sua aprovaçao e dá outras proVídên
das. 

Autor: Senador Pompeu de SouSa. 
Relator: Senado Francisco Ro/Jemberg. 
Parecer: favorável ao Projeto, por constitu-

cional e jurídico, com as Emendas Supres~ 
sivas de n"" 2, 4 e 5 e contrário às Emendas 
de n~ 1, 3, 6, 1 e-8. 

Condusão: em 23"5-89, a Presidência con
cedeu vista_do Processo ao Senador Meira 
Filho. o ... , 

Ein 31 -5-89~ _o ·senador Me ir" Filho, devol
veu o projeto com voto em separado, con· 
clufndo por audiência prévia da Comís~ão_ de 
Constituição, Justiça e Cidãdania. 

Em 6-6-89, a Comissão apl-ovou proposta 
para a realização de uma reunião extraordi
nária, especifica, para tratar da matéria. _ 

Em 19-9-89, o Senador Pompeu de Sousa, 
autor do projeto, solicitou inclusão_ da mãté-ria 
em pauta, por entender que a mesma já foi 
amplamente dlscutida. 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

18• Reunião, Realizada em 13 de 
Setembro de 1989 

Às onze horas do dia treze de setembro de 
mil novecentos e oitenta e nove, na saJa de 
reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre 
Costa, presentes os Senhores Senadores Mau
ro Benevides, Presidente, Dirceu Carneiro, 
Chagas Rodrigues, Meira Filho, LouJival Bap
tista, Pompeu de Sousa, Maurício Corrêa, Már
cio Lacerda, Aluízio Bezerra, Wilson Martins, 
ltapuan Costa Júnior, Leopoldo Peres e _o De
putado Jofran Frejat, reúne-se a Comissão do 
Distrito FederaL Deixam de comparecer por 
motivo justificado os Senhores Senadores Au-
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reo Mello, Francisco_Rollemb'ªrg, Ronaldo Ara
gão, Odacir Soares, Edison Lobão, João Lobo, 
José Paulo Bisai, Mauro Borges, Carlos De' 
Carli, João Castelo e Ney Mara_nhão. Abrindo 
a sessão o Senhor Presidente dispensa a leitu
ra da Ata anterior que é dada como aprovada. 
Em seguida, ao tratar"do item 1 da pauta refe
rente ao Projeto de L,_e_i_do_Distrito Federal n9_ 

19, de 1989, que "Estabclece eleições diretas 
para os Administradores Regionais do Distrito 
Federal, fixa suas atribuições e dá outras provi
dências", o Senhor Presidente esdarece que 
várias entidades representativas da Comuni
dade do Distrito federal gostariam de se mani
festar sobre o assunto, trazendo seu pensa
mento a esta· Comissão, e pergunta ao Sena
dor Pompeu de Sousa, autor do Projeto, se 
concorda que as entidades ~jam ouvidas an
tes da discussão do Projeto. O senador Pom
peu de Sousa, concordando com a Presidên
cia, solicita apenas, a agilização desta audiên
da, bem como do Projeto de Lei do Distrito 
Federal n~ 2 de 1989, que estabelece dir<etrizes 
e conteúdo mínimo para o Plano Diretcr do 
Distrito Federal. O SeDhor Presidente_inform~ 
que irá se dirigir às entidades para que se 
pronunciem dentro de 20 __ djas e após esta 
providência marcará a audiência. Em seguida 
passa ao item 2 da pauta que trata do Projeto 
de Lei do Distrito Federal n~ _46~ de 1989 _que 
"Altera a redação do artigo 2 ·da Lei n~ 2, de 
30 de novembro de 19S9, e dá . .outras provi~ 
dências". Com a palavra o Senador Meira Fi
lho, profere seu parecer favorável por constltu
ciOiiâCe:jurídiCO. Em discussão os Sen_ador~s 
Maurício Corrêa, Pompeu de Sousa e Lourival 
Baptista, se manifestam favoravelmente _ao 
Projeto. Colo-cado em votação, é aprovado por 

. unanimidade. Prosseguindo passa-se ao Item 
3 referente ao Projeto de Lei do Senado Fede
ral n9 13/88 que "Aprova a alteração da deno
minação do Banco Regional de Brasília S/A 
- BRB, dispõe sobre sua participação no ca
pital de empresas e dá outras providências". 
O Presidente resolve _a<;liar a discussão da ma
téria pelo fato do Relator não estar presente. -
O Presidente informa que o item 4 da pauta, 
o Anteprojeto de Lei do Distrito Federal, que 

"Proibe privatização de terras e mudanças na 
destinação do us_o dos solos do DF até que __ 
sejam adotadas as providências que dispõe", 
fui -retirado a pedido do autor, Deputado Au
gusto Carvalho._ Fin8lizàndo o Seilhor Presi
dente resolve adiar o item 5-, ''Representação 
de Wilton Robson Alvarenga contra o Distrito _ 
Federal e a Fundação Zoobofânic.it. O Senhor 
Presidente encerra a s_essão,lavrando, eu, Car
loS- Guilherme Fonseca, a presente Ata, que 
após lida e aprovada será assinada pelo Se-
nhor Presidente. -

17• Reunião, reallzadã em 5 de 
Setembro de 1989 

Às o,ru;e horas do di~ cinc9 de setembro 
de mil novecentos e Q.itêntá e nove, na sala 
de reuniões da Comi~g,AJa.~nãdor Alexan~ 
dre CC?§ta, presenteS oS Senhores__Senador~s · 
Mauro Benevides, Presidente, Hugo Napoleão, 
Leopoldo Peres, Jarbas Passarinho, Francisco 
Rollernberg, Pompeu de SouSa, Edison Lo
bão, Maurício Corrêã, Raimundo Lira, Meira 
Filho, Áureo Mello, Mansueto- ~e Lavor e Aluí
zio Bezerra, re(Jne~se a Comissão do Distrito 
Federal. Deixam de Corriparncer por motivo 

- justificado os Senhores Senadores lrapuan 
Costa Júnior, Ronaldo Aragão, Odacir Soares, 
Jo_ão Lobo, Lourival Baptista, José Paulo Biso!, 
Chagas Rodrigues, Márcio Lacerda, Mauro 
Borges, Carlos De'Carli, João Castelo e Ney 
Maranhão. Abrindo a sessão, o Senhor Presi
dente dispensa a- leitUra da Ãta da reunião 
anterior que é d8da como aprovada e informa 

- que o Item 1 da páuta que traia do texto final 
do Projeto de Lei do Distrito Federal n? 35, 
de 1969, que "Altera denominações de unida
des_ orgânicas ·da Secretaria de !;egurança Pú
bllca, e dá outras providênCias .. , foi retirado 
da pauta. Em seguida passa ao \tem 2, que 
trata do texto fina_!_ do Projeto de Lei do Distrito .. 
Federa] n" 36, de 1989, que "Dispõe sobre_ 

- tombamento pelo Distrlto Federal de bens de 
valor cUltural". Ap6s lido, é discutido e apre
v~ do por unanimidade. O Senador Edison Lo-

bão solicita que seja examinado o Item 4 da 
pauta, da qual é Relator. O Senhor Presidente 
acata o pedido e volta a palavra para que o 
Relator, Senador Edison Lobão, profira o seu 
Parecer sobre o Projeto de Lei dq Distrito Fe
deral n" 40, de 1989, que .. Autoriza a contratar 
operação de crédito" .Após a leitura; discussão 
e votação, é aprovado por unanimidade o pa
recer f~orável ao Projeto por constitucional 
e jurídico. Passando ao ltim _3 ·_o Presidente -
CQilSu)@ o Senªdor PonlpeUde SouSa, 'autor 
do Projeto de Lei _do Distrito Federal n9 19, 
de 1989, que "Estabelece a eleição dif~ta gos 
Administradores Regionais dO Distrito Federal, 
fixa suas atribuições e dá outras providências", 
se ele gostaria de adiar a matéria para a próxi~ 
ma reuniãO, já que o Senador Wilson Martins, 
autor do voto _em separado, não se encontra 
presente. O Senhor Senado~;, Pompeu de Sou
sa conCorda com a sugestão do Pr(!$idente, 
Os Itens 5, 6 e 7 da pauta que tratam, respectí~ 
vaffieri.te, do Projeto de Lei do Seria_çlo federal 
n9 1 ?188, que '"'Aprova alteraÇãô áa den.omi· 
eg!Onal de Brasma SI A. 

0

-_BR6~dlspõe sobre 
SlJa pé_lrticipação no capital de empresas, e 
dá outras providências"; do Anteprojeto_d_e L~i 
dO Distrito Fe<;tera1 g4e ."_Proíbe a privatização 
de teúaS e mudanÇas na destina.s:ão do usQ 
dos solos do DF, até que sejam a:dotadas aS 
medidas que dispõe"; e a "RepresentaçãO de 
Wllton_Rob_sqnAivarenga çontra o Distrito Fe~ 
dera! ~ a Fundação ~Zoot>o~nica", ficam. adia-' 
das para a próxima reunião. Finalizarido pas
sa-se ao Item 8 que trata dã "Representação 
dos pais de alunos na Comissão de EncargO$ 
Educ:ácionais do Conselho de_Edl,!ça_çãq_c;_lo 
Distrito Federal"._ O Presidente redi.StribJJi o_ 
Projeto (!O S.e:o..ªd_ar.Fraf1cl~ço_RolleQ1berg que
adõia o Pa~ecet: anteriÕr-''solicltan~õ Pfonun
ciamento da ComissãO de ConstitulçQÕ, Ji.iS
tiça e Odadania (CCJt), sobre a constituclp
nalidade do Decreto 93~911, dE;! .1_2 de.}ãneifo 
de 1987". Ap6s discussão e votação o parecer 
é aprovado por unanimidade. O Senbo_r Prest
dente encerra a sessão. Nada rn_ais havendo 
a tratar, eu, Carlos Guilherme Fonst;oca, lavro 
a presente Ata que após lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 137• SESSAO, EM 22 
DE SETEMBRO DE 1989 

!.l-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

--Projeto de Lei do Senado n9 
162/89-Complementar, que "dispõe sobre 
a tributação de grandes fortunas, nos ter
mos do artigo 153, incisei VII, da Consti
tuição Federal". 

-Projeto de Decreto Leg:islativo n9 

15/89 (n' 52-B, de !988, na Câinara dos 
Deputados) que ,"aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Argentina, 
o Governo da República FederatiVa doBra
sil e o Governo da RepCtblica _Oriental do 
Uruguai para o ServiçO" PúblicO -d-a-Telefo
nia Rural, na faixa de 1.64.600 e 173.355 
MHZ, firmado em Brasília, em 23 de feve
reiro de 1987". 

-Projeto de Decreto Legislativo no 
14/89 (n' 45-B, de 1988, na CD), que 
"aprova o texto do Ttatado de Assistência 
Regional para Emergências Ali!Úentares 
(Tarea), concluído entre os Governos da 
Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, Equa
dor, Costa Rica, Chile, Honduras, México, 
Panamá, Peru, Uruguai, Ntcarágua, Para
guai e Venezuela, em Caracas, a 8 de abril 
de 1988". · ·· 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 
23/89 (n9 141...S, na Câmara dos Deputa
dos), que "aprova o_ texto do Acordo sobre 
Transportes Marítimos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, assinado em Bue
nos Aires, em 15 de agosto de 1985". 

-Projeto de Decreto Legfslativo n9 

17{89 (n' 72/89, na Câmara dos Deputa
dos), que "'aprov~ o texto do Acordo de 
Co-Produção Cinematográfica, celebrado 
entre o Governo ·_da República Federativa 
do BraSll e o Governo da República da 
Venezuela, em Brasília, em 17 de maio de 
1988. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 

13/89 (41-A, de !989, na Câmara dos De
putados), que "aprova o texto do Acordo 

_ para o Estabelecimento de uma Zona Non
aedificandí ao longo da fronteira entre o 
Brasil e a Venezuela, celebrado em Brasí1ia, 
em __ l7 de maio de f988". 

-Projeto die Decreto Legislativo n9 
11/89 (n' 54-8, de I 989, na Câmara dos 
Deputados), que "aprOVa o teXto do Acor
do de CriaçãO da CôriliSsãO- Mista, ceie-

- brado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e a República da Guiné, 
celebrado em Washington-De, em 4 de 
abril de 1988. 

1.2.2- Ofidos 
- N9 15/89, do Vice-Presldente, no exer-

- cído da Pre_sídência da Comissão de As-
-suntos EcOnôffiiCOs, córhunicando a apro-
vação do Projeto de Lei do Senado no 
37189; que "isenta do pagamento de pedá
gio os veícúlos automotores licenciados 
como táxf'. 

- N9 11/89, do Presidente da Comissão 
de Educaçã_o, comunicando a aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n9 138/89, 
que-dispõe sobre a publicação das obras 
de Tobias Barreto pelo lnstituto Nacional 
do Livro e c)_~_ outras providências. 

- N"' 16/89, do Presidente, em exercício 
da Comissã-o de EdUcação, comunicando 
a aprovação do Projeto de Lei do Senado 

rf' 201/89, que autoriZa- O POder Executivo 
a criar a Escola Téi::riiCa-FederaJ de Cacoai, 
no Est.cido de Rondônia. 

- N9 16/89, do Vice-Presidente, no exer
cício da Presidência da Comissão de As
suntos Econômicos, comunicando a apre
ovação do Projeto de Lei do Senado n~ 
210/89, que "dispõe sobre o critério de 
reajustamento do valor das obrigações re

- lativas aos contratos de alienação de bens 
imóveis não l:!brangidos- pelas nonnas do 
Sistema Financeiro dã Habitação, a que 
se refere a Lei n"' 7.774, de 8 de junho 
de 1989". 

1.2.3- ComunicaçãO' da Preyldên
da 

-Abertura de prazo de 72 horas para · 
_Interposição de recurso, _por um décimo 
da composição da casa~, para que os Proje
tes de Lei do Setlàdo n<)S '37, 138, 201 
e 210/89, Sejãin apreCiàdos.peiÕ Plenário. 

1.2.4-Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei dO Sena.do n9 296/89; 
de autoria do Sen~d6r Louremberg Nunes 
Rocha, que acrescenta o parágrafo 3°, ao 
artigo 39, da Lei n~ 5.82.3, de 14 de novem
bro de 1972, estabelecendo a obrigato
riedade de todas as bebidas enlatadas ou 
engarrafadas conterem em seus rótulos a 
discriminação_ completa das substâncias 
que a compõem, as5ihf coino número do 
lote, data de fabricação e prazo de validade. 

1.2-5-Discursos do Expediente 

SEI'IADOR JARBAS PASSARINHO -
COrte.de verbas para a conclusão da 2~ 
eta~ da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. 
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EXPEDIENTE 
CENTJIO GltAFICO 00 SENADO FEOEIUU. 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunro 

SE!'fADOR MANSGETO DE LAVOR-
949 aniversário-de emancipação política da 
cidade de ~etrolina_---PE. _ _ · -_ -

SENADOR POMPEU DE SOUSA- Te
legrama recebido do Forum de SecretárioS 
Estaduais de Saneamento e Meio Ambien
te, no sentido da aprovação de leis comple
mentares que dispõem sobre a criação do 
sistema nacional de saneamento- bási~o. -
Lançamento da candidatur_a do Arcebispo 
de São Paulo, D. Paulo Evaristo Aros, ao 
Prêmio Nobel da Paz. . 

SENADOR NEY MAIIANHAO - Luta 
travada por S, Ext, junto a órgãos ministe
riais, para conseguir a compra de uma par
tida de açúcar para o programa de alimen· 
taçâo popular do Governo ·Miguel Arrais. 

SE!'fADOR MA(JR.O BORGES- Enca
minhamento à Mesa relatório e documen
tos dos resultados da CP1 de importaç~o 
de alimentos, _durante_ o_ Plano Cruzado .. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Proposta de Emenda à Constituição Ii' 
1, de 1989, de autoria do Senador João 
Menez~~ e outros- Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabel~idos no § 
s~ do art. 14, para desincompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa· 
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos. Votação. adiada,_ 

Projeto de Lei da Câmara n~ 33~"de 1988 
(n~ 5.775/85, na Casa de origem}, que con
sidera penosa, para efeito de concessão 

OIÁJIIO 00 CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a rHponHbdido~de da Meu do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ·········-······-···-·······--·-··--······~--··~··-· N~ 17,04 

Exemplar Avulso ........................................... ----. NCz$ 0,11 

Tíragem: 2.200-exem-plares. 

de aposentadoria especial aos vinte e cinco 
anos de serviço, a atividade profissional 
de-telefonista. Discussão encerrlldd. fican-
do Sua Votac;ã.o a,diada. . . 
_ · Pr.ojeto de Lei da Câmara n"' 13; de 1 ~88 

(n9 '772/88, na Casa de _origem}, de inicia
tiva do _Pre:sid.ente da República. que cria 
o -~uadro complementar- de ofici.3is do 
Exército (QÇO), _e dá outras providênciaS. 
Discussão encerrada,-fic~ndo "sua vOtâçào 
adiada. 

Projeto de Lei da Câmara n9 152, de 
1985 (n' 4.086/80, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo, a ser numerado 
como.§ ] 9 do art. 643 da ConsolidaçãO 
das Leis do TrabaJho, aproVada pelo De
creto-Lei n~ 5A52, de )9 de maio de 1943. 
Declarado j;rtijt.idiCt~dO. Ao ArquiVo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 173, de 
1985 (n9 l.óS0/83: --na ·casa de oriQênl), 
que assegura autonoffiia às organizações 
sindicais e estabelece elegibilidade dos""di
rigentes de sindicato destituídos por atos 
do Poder Executivo. Dedarado prejudica-
do .. Ao_ Arql::livo.- -

i.3.1 . ..;..)~iscursoS aPós a Ordem do 
Dia 

SEJY_ADQR_Áilf?__EQ MELLQ-PresenÇa 
clo_~nhor Pt:esidente: Jo_sé Samey no pro
granla "Palanque Eletrôn!co". -

SENADOR .CARLOS PATROC{N!O
Preço das mensalidades escolares. 

SENAOOR LOUR!VAL BAPTISTA- Fa
lecimento da Irmã Jolenta. . 

SENADOR EDISON LOBÁO- Dívida 
dos pequenos agricultores junto ao Banco 
do Brasil. 

1.3.2 - Comunicação da Presidên
cia 

-Término do prazo para apresentação 
de emenda.s·a.o Projeto_ de_Resolução n~ 
59(89. . -

1 .3.3 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-APARTE 

-Do Sr. Senador Hugo Napoleão ao 
discurso do Sr. Senador José Fogaça, pro
ferido na sessão de 5-9-89_._(Republicação) 

3 -DIRETORIA GERAL DO SENA
DO FEDERAL 

' - . 
- Extrato do C0ntiato-n.?·47/89. 

4-MESA DIRETORA 

.J>-LÚ)ERES E VICE~LiDERES DE 
PARTIDOS 

· 6- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 137'1- Sessão, em 22 de setembro de 1989 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura 

Presidência dos Srs_ Pompeu de Sousa, Aureo Mel/o e Nabor Júnior 

ÀS9HORASACHAM-SEPRESEN7ESOS. 
SRS. SEJYADORES: 

Aluízio Bezerra- N.abOr Júnior-Leopoldo 
Peres - Aureo Mello --. Ronaldo Aragão -
Alm~ Gabriel-Jarbas Passarinho - Codos 

patrocíhio -João Castelo- Alexandre Costa 
..:..- E&:lison lob_ã9- Mauro Benevides--::-Mar-. 
condes Gadelha - Ney Maranhão-· Man
sueto de Lavor - Francisco Rollemberg -
Louriv~ Baptista -José lgnáclo Ferreira -

Mauro Borges -Iram Saraiva- Pompeu de 
So~JS<J -Mendes Canale. 

O. SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~A lista de presença fCUsa Q_ç_ompareci· 
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mento de 22 Srs. SenadoreS. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário irá pr6àder à leitura 
do Expediente. 

É Udo o seguinte 

EXPEDIENTE 

Pareceres 

PARECER N• 209, DE 1989 

Da ComfssDO âi!f Assuntos Econô
mlcos, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nr- 162, de 1989- Coinplementar, que 
"dispõe sobre a tributação de grandes for
tunas nos_ termos do artigo 153, ínclso 
W'/, 43 Constituição Federal': 

Relator: Senador Gomes Carvalho 
O Projeto de Lei do Senado n~ 162, de 1989, 

Complementar é um]ieróico e meritório esfor· 
ç:o do Senador Fernando Henrique Cardoso 
para regulamentar o art 153, inciso VII, .da 
Constituição. · . 

Tratando-se de um mandado constitucional 
é inapelável sua regulamentação. Mas cabem 
algumas ponderaçõeS sobre a natureza desse 
imposto, que aparece no FJrasii quando j4 se 
tomou obsoleto alhure~ .. _ _ _ , 

O imposto sobre a riql!~za não constitui em 
qualquer pais desenvolvfdo receita apreciável 
para o erário. É um imposto ern extinção ou 
reduzido a proporções inexpressivas. n·Japão 
o a dotou em 1950 para abolí--lo em 1953. 
Na ltálta o imposto extraordinário sobre o patri
mónio introduzido em 1946 foi suprimido no 
ano seguinte. Na Alemanha Federal, o impos
to originalmente fixado em 1% fo_i depois redu~ 
zido para 0,7%. Persistem enormes dificulda
des práticas principalmente no tocante à ava~ 
liação ao património. Basta notar que, no caso 
alemão, foi necessário passar uma lei em se
parado, com 123 parágiafós~ Sehdà QUe oco
mentário dessa lei tem nada menos que 1.698 
páginas. · 

Vários países de tecnologia fiscal avançada 
como a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá 
e Austrália, depois de pesquisas profundas e 
inúmeros relatórios técnicOs, optaram pela 
não-aplicação do impostO sobre as grandes 
fortunas, preferindo apérfetçoameilto no im
posto de renda ou ip"lpostos específicos sobre 
determinadas fornías de-património, como a· 
imobiliária. / -

Na França,-·houve várias peripécias._ O Go
verno soçiálista implantou-o em 1981; o Go· 
verno conservador aboliu-o em 1983 e foi no
vamente introduzido em 1986 com a volta 
ao·j:>oder do Governo socialista. Não é impor
tante fonte de receita e re_ceia-se que com 
a liberação do movimento de capitais, em 
1990, cómo parte do programa de uniflcação 
européia, venha a se tomar inviável. 

Conforme o faz notar o Prof. Henry Tilbwy 
em suas "Reflexões sobre a tributação do pa
·_trimónio", os arg_umentos coitsiderados na Ii-- .. 

teratura estrangeira, que desaconselham esse 
imposto, são ·os seguintes: 

-dificuldades administrativas; 
-redução da poupança interna; 
-resultado insignificante :na arrecadação. 
A eSSE:s óbices, no caso brasileiro, se deve 

acrescentar o perigo da evasão ·de capitais. 
Esta já está se processando em virtude do 
risco de hiperinflação e da incerteza do clima 
econômlco, ma:s sem dúvida seria incremen
tada pelo advento do novo tributo. 

Algumas considerações pareceriam ainda 
oportunas, com relação à superposição tribu~ 
tária. Fundamentalmente, ·o patrimônio é ren
da acumulada e os fluxos de renda já foram 
sujeitos à tribUtação ao· longo do PrOcesso 
acumulativõ. Doiide, ria experiência interna

---cional, rlão ser -o imposto sobre grandes fortu~ 
nas considerado um imposto de arrecadação, 
mas antes um instrumento adicional de fiscali

-zação. Seu olijei:ivo -não é o confisco do patri
mónio e-Sim um iniposto- complementar de 
renda, atravé.!J ® qu:a) ~e: proçUra atingir con
tribuintes e fluxos de renda inadequadamente 
captados pelo írriposto cOilvencional. Visa es
SenC:Ialmehte a: arriPJia[- o alCance da tiibuta-
ção wbre_ ganhos de capital. · 

Relei.ra ainda notar, como pondera 6 Prof. 
Ives Garidra d.3 Silva Martins, que "no Brasil 
já há três impostos nitidamente patrimoniais 
-o IPTU (Imposto sobre o Património Terri· 
torial Urbano), o ITR (Imposto T errltorial Rural) 
e o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veí
culos Automotores). Isso tomaria mais pru
dente aperfeiçoar-se a arrecadação desses tri
butos, evitando-se a superposição de mais um 
imposto da mesma natur~. 

Registre-se ainda a mudança do clima mun
dial no to·cante à fiscalidade, ao longo desta 
década. Há uma generalizada percepção do 
excessivo tainanho do Estado e da conveniên~ 
cia de alívio das alíquotas fiscais ·coirrO ·meio 
de expandir a base, conciliando os objetivos 
de aumentar a arrecadação e preServar os in~ 
centivos à criatividade e mérito individuais. A 
regra da eqüidade seria atendida pela "propor
cionalidade" do tnbuto, pagando cada um em 
proporção à sua renda, enquanto a progres
sividade tem o··questionável efeito de punir 
os mais bem-suce-didos e criativos, que pas
sam a ser v'ftimas da presunção de "renda 
imerecida". 

Tendo o Estado revelado ineficiência e des~ 
perdício em seu redistributivismo, o "efeito-in
cEmtiVÓ", resUltante do alívio fiscal, passou a 
primar sobre o "efeito~redistributivo'~. Surgiu 
uma nova cultura fiscal, simultaneamente 
com o impulso de desregulamentação e priva
tizã.Ção que ora permeia o mundo. Sucessiva
mente, os EStados Unidos, a Inglaterra, Alema
nha, Frahçã, Japão e agora os países escandi
navos buscam aliviar a progressividade do im
posto de renda, reduzindo o número de alíquo
tas e diminuindo seu nível absoluto. 

O resultado uniforme tem sido aumento de 
arrecadação, redução da taxa de evasão, rápi
do progresso tecnológico e sustentada ativi
dade económica. 

As características específicas do Imposto 
sobre o Património e a mudanç_i! _mundial do-

enfoque tributário, do fortalecimento do Esta
do para o incentivo ao esforçcr·individual, de
vem ser levadas em conta na tentativa de regu
lamentação do art. 153, indso VII da Con$ii
tuição Federal. Essas premissas sao levadas 
em conta no substitutivo. 

O substitutivo reproduz na maior parte o 
projeto original, com as modificações a seguir 
explicadas: 
-0 substitutivo procura definir, sistemati

camente, o fato gerador, a base de cálculo 
e os contribuintes, que a Constituição res~' 
à lei complementar, mantendo as alíquotas 
do projeto original. 
· -,q fé!lo gerador é a_ti_tularrdade, no dia 19 
de_ j~eiro,_ de cada_ ano, de fortuna de valor 
superior NCz$ 2.ooo:ooo,po, referidos ao âia 
}9 çle_ (evereiro de 1989, dãta que a legislação 
em vigor adotou para referência do valor no
minal original (de NCz$ 1,00) do_ Bónus do 
TesoUro Nacional, cjue serve para a correção 
monetária dos valores consiantes da legisla-
ção tributária. _ _ _ __ _ _ __ _ 

Os contribuinteS do imp·osto são, tal como 
no projeto original, as pessoas físicas residen
tes ou domiciliadas no pa:is. 

A grande fortuna é definida como o con
junb de todos os bens do contribuinte, exis
tentés tanto no país como no exterior ... 

O substitutivO maittêm-as exclusões do im
posto sobre o património previstas no art. 11 
projeto original, que paSsam a figurar no art 
39, com acréscimo de um item:- os investi~ 
mentes na infra-estrutura de _eletricidade, 
transporte e comunicações. É sabida a insufi
ciência dos recursos estatais para esses seto
res de base. Na medida ~m que se permita 
deduzir do imposto sobre o património os in
vestimentos nesses setores, haveria incentivo 
adicional à plena revelação do património, pe
la certeza do contribuinte que seus impostos 
estariam sendo canalizado_s para setores es~ 
senCiais._ Oralionaleé que_ na maioria desses 
.setores não existe _um mercado voluntário de 
financiamentos ou investimentos, seja por se
rem monopólios estatais, seja por não serem 
atraentes como opções de mercado. O impos
to seria usado como indutor de aplicações 
privadas na nossa dilapidada infra~estrutura. 
Caberia à lei ordinária especificar quais os se- · 
tores de aplicação válida, quais os ins_trumen- : 
tos a serem utilizados pa'ra comprovação des- : 
ses.investimentos (certificados de compra de 
ações ordinárias, preferenciais ou debêntures, · 
p:eX.) e o período de ili.éQoCíabilidade desses · 
instrumentos. 

A- grande dificuldade prática -a vexata 
quaestio - da imposição de imposto sobre 
grandes fortunas, observada em todos os paí
ses que tentaram cobrar esse imposto,_ é_ a 
avaliação dos bens que compõem o patrimó
nio das pessoas tisicas. Teoricamente o crité
rio ideal seria o valor de_ mercado destes bens, 
ma$ a ob~I'.-':açào demonstra que grande par
te dos bens possuídos, tanto pelas pessoas 
ftSjcas como pelas pessoas jurídicas. não têm 
valor de mercado bem defmidos, e, para mui
_tos bens, é impossível determinar um valor 
sem elevado grau de subjetividade, pois dife
rentes ayaliadores chegam a valores diversos. 
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A experiência secular da escrituração co
mercial confirma essa proposição e tradicio
nalmente a contabilidade e a lei comercial 
prescrevem a avaliação dos bens das_ socie
dades comerciais pelo custo_ de aquisição, e 
não pelo valor de mercado. 

Esse problema de ava1iação é agravado no 
Brasil pelo nosso processo infladonário: todos 
os bens mudam constantemente de valor, à 
taxa que atualmente é de cerca de 1% ao 
dia. 

Essa realidade leva o substitutivo a propor, 
com base na experiência das pessoas jurídi
cas, que os bens íntegrantes do património 
das pessoas físicas sejam ava1lados pelo custo 
de aquisição corrigido monetariamente, com 
excessão dos imóveis, para os quais sé prOpõe 
o valor adotado para efeito de lançamento dos 
impostos territorial e predial. 

O custo de aquisição é o valor já _usado 
pela legislação do imposto de rend9 para de
terminar o ganho de capital na alienação de 
bens, e a rigor é o único valor que pode ser 
determinado com objetiVidade para a maioria 
das espécies de bens, 

O sUbstitutivo procura, no parágrafo 29 do 
artigo 4~ precisar o conceito do custo de aqui
sição no caso de bens que são adquiridos 
sem o pagamento em moeda. 

No parágrafo 29 do artigo 1 Q o substitutivo 

::~:~~;~:~~~~7~~~:s;~~~~ 
pago sobre rendimentos de capital, que tem 
origem na fortuna tributada. Essa compen.: 
sação toma mais justa a incidência do tributo: 
não satisfaria ao requisito constitucional da 
graduação dos impostos segundo a capaci
dade económica dos contribuintes o paga
mento do mesmo imposto sobre fortuna por 
duas pessoas com bens de igual valor, se uma 
aufere renda destes bens (e paga imposto so
bre essa renda) enquanto Qtle para outra a 
fortuna não é fonte de renda tributável. 

O substitutivo prevê que o imposto seja lan
çado com base em declaração do contribuinte 
diferente da declaração do imposto de renda 
embora a omi:;são de bens n~a declar~ão 
tenha o mesmo efeito de acréscimo de patri
mónio não justificado na declaração do im
posto de renda, ou seja, autoriza o lançamento 
do valor dos bens omitidos como renda sane-. 
gada ao imposto de renda. 

O artigo 79 regula a atualização monetária 
,periódica de todos os valores que influem na 
definição do fato gerador, da base de cálculo 
e da alíquota do imposto a fim de neutralizar 
os efeitos da inflação. 

Elidem-se, no substitutivo, alguns disposi
tivos que poderiam ser questionados juridica
mente ou de patente inaplicável. À luz do pri
meiro critério, eliminou-se o art. 29 do projeto 
original, que admite a tn.butação que pretende 
criar uma segunda tnbutação sobre amesma 
fortuna da contribuinte: além do imposto cujo 
fato gerador é a titularidade da fortuna, defi
nida como conjunto dos bens existentes em 
determinado momento, haveria uma segunda 
incidênda, com o mesmo fato gerador do im
posto.de renda, a título de tributação da "situaM 

ção patrimonial" que está na origem dessa 
renda, ou seja, os mesmos b.ens já tributados 
como formadores da fortuna. À luz do segun
d_O:_~ritério, suprimiu-se o artigo 99, que pre~ 
tgnde instituir um cadastro naclona1 de todos 
os títulos ao portador em circUlação, com a 
Identificação dos respectivos números, séries, 
data e valores, com base em declarações dos 
emitentes e portadores dos títulos, e que trans
fere para o emitente do bl:u1o a responsabi~ 
!idade pelo pagamento do imposto sobre for
tuna calculado sobre o. valor dos títulos não 
declarados pelos respectivos portadores, É Fá
cil perceber a inviabilidade prática de tal con
.trol.e naç:ional centralizado de todos os títulos 
.emitidos, transa.cionados e extintos em cada 
ano, assim como da cobrança do imposto 
dos ~mitentes de títulos não declarados, o _que 
pressuporia a identificação, pela administra
ção pública, de rodos os títulos não declarados 
no País e de seus emitentes. Va1e destacar 
.que a legislação do imposto de renda em vigor 
Já impõe, há várioª anos, a declaraç:ão dos 
títulos ao portador, obrigação que existirá tam
bém na declaração do imposto sobre grandes 
fortunas, 

Parecer 

À luz do exposto, concluo '])ela propositura 
.do seguinte substitutivo .. 

EMENDA N• 1-CAE 
(Substitutivo) 

Dispõe sobre a tributação de gr;;Jn.des 
fortunas, nos termos do artigo 153. inciso 
Wl da Constituição FedefÇJ]. 

O Congresso Nacional decretã: 
Art. 1? O imposto sobre grandes fortunas 

tem por fato gerador a titularidade em }9 de 
janeiro de cada ano, de fortuna em valor supe
rior a NC:Z$ 2.000.000,00, expressos em moe
da de po.der aquisitivo de 1 ç de fevereiro de 
!989. 

Art. ~ São contribuintes do imposto as 
pessoas fLSicas residentes ou domiciliadas no 
País. 

Art 39 ·c.onsideraMse fortuna., para efeito 
do artigo lç, o conjunto de todos os bens, 
situados no País ou no exterior, que integrem 
o patrimôni9 do contribuinte, com as exclu
sões de que trata o § 29. 

~ 19• Na constância da sociedade conjugal 
cada cônjuge será tributado pela titularidade 
do patrlmônlo individual e, se houver, de meta
de do valor do património comum. 
. § 29 Serão excluídos do património, para 

efeito de determinar a fortuna sujeita ao im
ppsto: 

a) o imóvel de residência do contribuinte, 
até o valor de NCz$ 500.000,00; 

b) os instrumentos utilizados pelo contri
buinte em atividades de que decorram rendi
mentos do trabalho assalariado ou autônomo, 
até o valor de NCz$ 1200.000,00; 

c) os objetos de antiguidade, arte ou cole
ção, nas condições e percentagens fJXadas em 
lei; 

d) investimentos na infraestrutura ferroviá
ria. rodoviária e portuária, energia elétrica e 
comunlc:açõ..es, nos termos da lei; e, 

e) outros..b~ .. cuja posse. ou utHização seja 
considerada pelct lei de aha relevância social, 
económica ou ecológica. 

Art. 49 A bas_e .. .d.e cálculo do imposto é 
o valor do conjunto dos .bens que compõem 
a fortuna diminufdo das obrigações pecuniá
rias do contnbuinte, exceto as contraídas para 
a aquisição de bens e}(ciuídos nos termos do 
§ 29 do artigo 39. 

§ 1 ~ Os bens serão avaliados: 
a) os imóveis, pela base de cáJC:u1o do im

posto te4itorial ou predial, rural ou urbano, 
ou se sJtu. Jos no extedor, pelo custo de .aqui
sição; 

b) os créditos pecuniários sujeitos a corre
ção monetária ou cambial, pelo valor atuali
zado, excluído o valor dos considerados, nos 
termos da lei, de realização improvável; 

c) os demais, pelo custo _de sua aquisição 
pelo contribuinte. 

§ 29 Considera-se custo de aquisição: 
a} dos bens adquiridoS por doação, o valor 

do dedarado pelo doador ou, na fa]ta de decla
ração, o valor de mercado na data da aqui~ 
sição; 

b) do$ bens havid~s por herança ou lega
do, o valor que tiver servido de bas_e para a 
partilha; 

c) dos b.ens adquiridos p.or permuta, o 
custo de aquisição dos bens dados em permuM 
ta, atualizado monetariamente; 

d} dos bens adquiridos em liquidação de 
p~soe jurídica ou de vator mobiiiário, o custo 
de aquisição das partiCipações ou valores li
quidados, atualizado monetariamente:. 

Art. 59 O imposto inddirá às seguintes alí
quotas; 

Classe de valor do patn'mônio.............. Alíquotll. 

até NCz$ 2.000.000,00 ---·--·-Isento 
mais Cte NCz$ 2.000,0QO,OO 

até N<:z$ 4.000.000,00 ···················-·········- 0,3% 
mais de Ncz$ 4.000.000,00 
até NCz$ 6.000.000,00 ______ •.. ...c:... __ 0,$% 

mais de NCz$ 6.000.000,00 
até NCz$ 8.000.000,00 ----···-- 0,7% 
mais de NCz$ 8.000.000,00 .............. _1% 

§ 1 ~ . O montante do imposto será a soma 
das parcelas determinadas mediante aplica
Çã() da alíquota sobre o valor comprendldo 
em cada classe. 

§ 2~ Do imposto calculado nos termos do 
parágrafo anterior o contnbÚinte poderá dedu
zir o imposto de renda. e respectivo adicional, 
cobrado pelos Estados; que tiver incidido so
bre os seguintes rendimentos por ele auferidos 
no exercício findo: de aplicações financeiras, 
de exploração de atividades agropastoris, alu
guéis e royalties, lu_cros distribuídos por pes
soas jurídicas e ganhos de capital. 

Art. 61 O imposto será lançado com base 
em declaração do contribuinte na forma de 
lei, da qual deverão Constar todos os bens 
do seu patrimôni.o, e respectivo valor. 

Parágrafo úniCo. O bem que não constar 
da declaração presumir-se-á, até prova ein 
contrário, adquirido com rendimentos sone
gados ao imposto de renda, e os impostos 
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devidos serão lançados no exercício em que 
for apurada a omissão. 
. Art. 7~' Ter.ão a expressão monetária atua~ 

lizada para a data da ocorrênda do fato geraM 
dor, com base em fndice que traduza a varia
ção no poder aquisitivo da moeda nadonal: 
I-os valores constantes do artigo 1 ?, do· 

§ 2? do artigo 3~> e do artigo 59, a _partir de_ 
19 de fevereiro de 198? ll-o valor dos bens 
de que tratam o artigo 4? e seus parágrafos, 
a partir da data da aquisição, ou, se pago a 
prazo, do pagamento' do preço da aquisição; 

m-o valor dos impostos deduzidos nos 
termos do § 29 do __ artigo 5<?, a partir da data 
do pagamento.· -

Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. --

Art. 9~' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões. 20 de setembro de 
1989. -Jorge Bomhausen, Presidente em 
exercício - Relator - Gomes Carvalho, -
Jarbas Passarinho - Ronaldo Aragão- Ruy 
Bacelar- Moisés Abrão -Jamil Haddad-

· Joáo Lyra ........_Silvio Name - .Meíra Filho -
Nelson Wedekin - Aluizio Bezerra - Man
sueto de Lavor. 

VOTO EM SEPARADO; VENODO, 
Do Senador Olavo Pires -

Na Comissão de ASSuntOs Ecóndmfcos 
ao Projeto de Lei do Sentuio nP 162, de 
1989- Complementar; C,ue "dispõe so
bre a tributapjo de grandes fortunas, nos 
tennosdo artigo 153, Inciso W, da ConstJ'· 
tuição Federar: 

O Projeto de Lei do Senado n~ 162/89, do 
eminente Senador Fernando Henrique Cardo· 
so representa um notável trabalho visando à 
regulamentação- do Art. 153, inciso VII da 
Constituição brasileira. 

Não menos notável é o brilhante parecer 
do erudito Senador Roberto Campos, profun
do e .alentado estudo sobre a matéria. 

O assunto tratado é, na realidade, muito 
controvertido e divergentes as opiniões quanto 
às vantagens do mesmo; contudo, tratando-se 
de um mandamento constitucional, não há 
como deixar de atendê-lo. 

É justo terminarmos com as aplicações de 
rendimento ao porlador, sempre passível de 
conivência com omissões e irregularidades. 

·Nada mais correto, também, de ser dada opor
tunidade de regulamentação fiscal dos bens, 
postos em 31.12.89, com a aliquota de 3% 
(três_ por cento) do Imposto de Renda dos 
valores que vierem a ser declarados. 

Aalíquota referenciada, longe de ser apenas 
um favor fiscal representa forte tnbutação so
bre os valores originais do bem, considerada 
a inflação anual, entr_etando é uma forma sim
ples de trazer para dentro da economia grande 
parte do Produto Interno Real, hoje a vagar 
sem produzir, sem dar emprego e à margem 
da arrecadação pública 

Como é óbvio, tanto o projeto original quan
to seu substitutivo estão embasados nas me
lhores regras jurid.Ico-constutldonais. Contu
do, corh o inblito de aperfeiçoar estas brilhan~ 

tes iniciativas, c.onduo pela apresentação do 
seguinte substitutivo: 

Dispõe sobre a tributação de grandes for
tunas, nos tennos do é'Htigo 153, inciso 
W, da Constitw'çAo Federal. 

O Congresso NacionaJ decreta: 
Arl 1 o O imposto sobre grandes fortunas 

tem por fato gerador a titularidade em ]9 de 
janeiro de cada ano, de fortuna em valor supe
rior a NCz$ 2.000.000,00, expreSSos· êm mOe
da de poder aquisitivo de 1 ~ de fevereiro de 
1989. 

§ J9 Considera-se também, grande fortu
na, para os fms desta lei, a sibla_ção patrimonial 
ou pessoal que proporcione à pessoa física 
renda bruta anual acima de NCz$ 300.000,00 
(trezentos mü cruzados novos), referidos a 31 
dejaneiro_de 1989. _ -

§ ~ Renáa brUta, para efeitoS deste arti
go, é Q total do rendimento bruto do contri
buinte nos termos da JegisJação do·[mposto 
de Renda, incluídos os rendimentos isentos. 
não tributados, ou tributados exclusivamente 
na fonte, não considerados os rendimentos 
do trabaJho assalariado. 

§ 3~ A omissão 5fe informação relativa aos 
rendimentos isentos, não tributados, ou tribu

-u,.q9s _ ct:~:Cdusiv_amente na fonte sujeita o res
ponsável à multa de 10% (dez por cento) sobre 
o respectivo valor. 

Art. :29 São contribuintes do Imposto as 
pesSõas físicas residentes ou domiciliadas no 
País. -

Art. 39 Considera-se fonuna, para efeito 
do artigo to, o conjunto de todos os bens, 
situados no País ou no extertor, que integrem 
o patrimônio do contrlf;luinte, com as exclu
sões de que trata o § 2~. 

§ 1 ~ Na constância da sociedade conjugal 
cada cônjuge será tributado pela titularidade 
do património individual e, se houver, de meta
de do valor do património comum. · 

§ 29 Serão excluídos do patrimônio, para 
efeito de determinar a fortuna sujeita ao im-
~ro' -

a) o imóvel de residêhcia do contribuinte, 
até o valor de NCz$ 500.000,00;-

b) os instrumentos utilizados pelo contri
buinte em atividades de que decorram rendi
mentos do trabaJho assaladado ou autónomo, 
até o valor de NCZ$ 1200.000,00; · 

c) os objetos de antigüidade, arte ou cole
ção, nas condições e percentagens frxadas em 
lei; 

d) outros bens cuja posse ou utilização 
seja considerada pela lei de alta relevância so
cial, económica ou ecológica. 

Art. 4o A bas_e_de cáJculo do imposto é 
o valor do conjunto dos bens que compõem 
a fortuna diminuído das obrigações pecuniá~ 
rias do contribuinte, exceto as contraídas para 
a aquisição de bens excluídos nos termos do 
§ 2• do artigo 3• .. 

§ J9 Os bens serão avaliados: 
a) os iinóveis, pela base de cálculo da im

posto territoriaJ ou predial, rural ou urbano, 
ou se situados no eXterior, pelo custo de aqui· 
.sição; 

b) os créditOs pecuniários sujeitos a corre
ção monetária ou cambial, pelo valor atuali
zado, excluído o valor dos considerados, nos 
termos da lei, de realização Improvável; 

- c) os demais, pelo custo de sua aquJsjção 
pelo contribuinte. 

c§ 2!' Considera-se_custo de aquisição: 
a) dos bens adqujridos por doação, ovalar 

do declarado pelo doador ou, na faJta de decla
ração, o valor de mercado na data da a.qui
sição; 

b) dos bens havidos por herança ou lega
do, o valor que tiver servido de base para par

. tilha; 
'c) dos bens adquiridos por permuta, o 

CustO de aquisição dos bens dados em permu
ta, atuaJizados monetariamente; 

d) dos bens adquiridos em liquidarão de 
pessoa jurídica ou de vaJor mobiliário, o custo 
de aquisição das participações ou valores li
quidados, atualizado monetariamente. 

Art. 59 O imposto incidirá às seg1.1intes ali~ 
quotas: 

Alíquota 

até NCz$ 2.000.000,00 ··············-·- ísen!O 
mais de NCz$ 2.000.000,oo .. : ........ :.: .. :~_-.::._ .. , 
até NCz$ 4.000.000,00 ... 0,3% ·--····--·-
mais de NCz$ 4.000.000,00.: .................... ~ ..... .. 
até NCz$ 6.ooo.ooo.oo . ..o;s% ·····-··---·-
mais de NCz$ 6.000.000,00 ......... ,_. _____ _ 
até NCz$ 8.ooo.ooo.aa .. :o.7% ................. : ....... . 
mais de NCz$ 8.000.000,00 ... 1% ..... : ... -.-

,§ 19 O montante do Imposto será a soma 
.as parcelas determinada& mediante aplica

ção da alíquota sobre o valor compreendido 
em cada classe. 

§ 2~ Do Imposto calculado nos termos do 
parágrafo anterior o contribuinte poderá dedu
zir o Imposto de Renda e respectivo adicional 
cobrado pelos Estados que tiver incidido sobre 
os seguintes rendimentos por ele auferidos 
tlõ exercido firiâo: de aplicações financeiras, 
_de exploração de atividades agropastoris, alu
guéis e royaltíes, lucros distribuídos por pes
soas jurídicas e ganhos de capital. 

_ Art 69 O imposto será lançado com base 
_em declaraÇãO do contribuinte na forma de 
lei, da qual deverão constar todos os bens 
do seu património; e respectivo valor. 
_ § 19 O bem que.não constar da de.cla

ração_ presumir-se-á, até prova em coritrário, 
adquirido com rendimentos sonegados aos 
Imposto .de Renda, e os impostos devidos se
rão lançados no exercício em que for apurada 
a omissão. 

§ 2~ É facultado ao contribuirite declarar 
todos os bens_e direitos, de _qualquer espécie, 
estejam no País ou no,exteríor, não declarados, 
desde que comprovada sua existência em 31 
de dezembro de 1989_._ inddlrido a alíquota 
de 3% (três por cento) do Imposto de Renda 
e_de qualquer natureza ~Pr:e Q se.u valor mo
netariamente atualizado nos.termos desta lei, 
não podendo ser questionada sua origem, a 
qualquer pretexto. 

Art. 79 Terão a expressão monetária atua
lizada para a data da ocorrência do fato gera
dor,_,eom base em índice que_ traduza a varia~ 
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ção no poder aquisitivo da moeda nacional: 
I- os valores constantes do artigo 1 ". do 

§ 29 do artigo 3"' e do artigO 59, a partir de 
1"' de fevereiro de 1989; 
II-o valor dos bens de que tratam o artigo 

4<~ e seus parãgrafos,""a partir da data da aquisi-
ção, ou, se pago a prazo, do pagamento do 
preço da aquisição; 

III-o valor dos impostos deduzidos nos 
termos do § 21' do artigo 5°, a partir da data 
do pagamento. 

Art. 81 Os que participarem-de coriluio vi~ 
sande à omissáo de bens e direitos que devem 
constar da Declaração de Bens, ou à redução 
do valor de bens e direitos declarados, sujei
tam-se individualmente à multa de 10% (dez 
por cento) calculada sobre o valor omitido 
ou a omitir por ·meio do conluio, na Decla
ração. 

§ I 9 O patrimônio dos que tiveram direito 
à declaração conjunta de bens, nos termos 
da legislação do Imposto de Renda, poderá 
ser indicado, individualizadamente, com sepa~ 
ração de bens e direitos de cada wn, na forina 
da mesma legislação. 

§ 29 As doações não reduzem o patrimó
nio do doador, para efeito da caracterização 
de grande fortuna e do imposto sobre ela inci
dente. 

§ 3<:> As transferências de bens e direitos, 
por permuta, não alteram o valor da grande 
fortuna, mas, quando realizadas por outra for
ma de alienação, acarretam o reajustamento 
normal dos valores constantes da Declaração 
de Bens, em função do preço da operação, 
com geração de renda para uma~das partes 
na mesma medida da diferença entre o preço 
e o valor constante da declaração. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 
1989. -O/avo Pires. 

PARECER !'I• 210. DE 1989 

Da Comissão de Relações Exteriores 
e defesa nacional, sobre o Pro]etQ de De
creto Legislativo n• 15, de 1989 (n• 52-B, 
de 1988, na CAmara dos Deputados) que 
· "aprova o texto do Acordo entre o Oover· 
no da República ArgentJ"na, o Oovemo da 
República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Oriental do Uruguai para 
_o Setviço Público da TelefõmiJ Rural na 
faixa de 164,600 e 173355 MHZ. firmado 
em Brasília, em 23 de'!evereiro de 1987': 

Relator: Senador Marco Maciel 
Com a Mensagem n9 181, de 1987, o Presi~ 

dente da República encaminhou à conside
ração do Congresso Nadonal o texto do Acor
do entre _o Governo-da República_ Argentina. 
o Governo da- República FedeiatiVa do Brasil 
e o Governo da República oriental do Uruguai 
para o Serviço Público da Telefonia Rural, na 
faixa de 164.600-e 173355 MHZ f1m1ado em 
Brasília, em 23 de fevereiro de 1987. 

Esclarece a ExPosição de Motivos subscrita 
pelo Ministro das Relações Exteriores que o 
ajuste ora sob exame: 

".," r_epresen~ um esforço técnico bi
partite, visando a facilitar e aprimorar a· 
telefonia rural na região de fronteira." 

Qu.ilnto ao objetivo específico- colimado pe
las partes, afirma o Chanceler ser propósito 
comum dos três paíSes envolvidos: § 4<:> Esta let aplica-se aos estrangeiros re

sidentes ou domi<:iliados no País, salvo quanto 
aos bens, direito e rendas que possuírem no ·~ ... o estab-eleCimento de uma coárde-

. exterior e que não tenham sido produzidos n~ção _p_ara a dis_tribulção, consignação 
ou adquiridos no Brasil. e uso dos canais de_ serviço público de 

· § 5<:> Os emitentes de títulOs ao portador, telefonia rural, compatibilizando as fre-
sob qualquer forma, identificarão o tomador qüências destinadas à telefonia rural com 
oficial, bem como a pessoa que se apresentar as destinadas a serviços de outra natu-
para a percepção dos respectivos rendimen- reza, de vez que o espectro de freqüêndas 
tos, e fornecerão relação dos mesmos ao ór- é um recurso limitado." 
gão competente, na forma da lei. Ainda segundo o documento referido, os 

a) os que tiverem a posse de títulos ao órgãos nacionats responsáveis pelo s~or de 
'portador em 31 de dezembro de cada ano telecomunicações levaram a efeito adapta· 
são obrigados, nos- termos da lei, a declará-los ções e modificações nos respectivos planos 
ao 6rgâo competente, com identificação do de sorte a evitar, no futuro, indesejáveis e pre-
·emitente e dos títulos, indicando, quanto a judiciais interferências nas faixas especifica-
estes, os respectivos números, séries, datas mente reservadas à telefonia rural. Afirma~se 
e valores; ter sido necessária a criação de padrões técni-

b) o órgão incumbido do controle do im-· cos adequados e a adoção de metodologia 
posto confrontará as emissões de títulos com de cálculo comum para viabilizar o perfeito 
as declarações dos seus possuidores, e exigirá funcionamento dos serviços. 
do errUtente, seja pessoa ffsica ou jurídica, o. Por derradetro, encarece o ltamaraty a apre-
pagamento do tributo calculado sobre o valor vação do instrumento em apreço, fato que 

. dos titulas não declarados; ' contribuirá para o desenvolvimento e baratea-
c) o emitente transferirá o ônus fiscal aos menta das atividades rurais na região de fron-

portadores dos títulos não declarados, debi- teira. 
tando-lhes o imposto por ocasião do paga- No âmbito da Câmara dos Deputados, ouvi-
mente dos respectivos rendimentos ou co- das as Comissões de Relações Exteriores, de 
brando-o diretamente deles, se insuficientes Constituição e Justiça e de Comunicação e 
os rendimentos. - Informática, foi a matéria aprovada na forma 

Art. ~ Esta lei entra em vigor na data de- do Projeto de Decreto LegisJativo n9 15, de 
sua publicação; 1989. 

Ao artigo 49, inciso I, da Constituição con· 
fere ao Congresso Nacional competência ex
clusiva para: 

"resolver definitivamente sobre trata
dos, acordos ou atas internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônlo nacional." 

A principal obrigação que decorre para as 
partes contratantes do ato sob exame é a prio· 
rldade a ser dada às consignações do seMço 
público de telefonia rural em ielação aos de
maiS serViços, fixos e móveis, que funcionam 
na mesma faixa (art.3). 

A base territorial de implementação do acor~ _ 
do vem definida no artigo 4 da seguinte forma: 

''Para os efeitos deste Acordo, são estabe
lecidas zonas de coordenação constituí
das por faixas geográficas cuja largura 

- -- Cotn relação ao território de cada um dos 
países, será rnedfda na direção de cada 
pãis, a partir do ponto que se indicará, 

-segundo o limite que corresponda: 
- limite terrestre; a largura da faixa 

será medida a partir do referido limite. 
- limite lacustre fluvial ou maritimo; 

a largura da faixa será medida a partir 
da costa do Pais vizinho. 

A largura da faixa, do limite até o territó
rio de cãda país~ será de 1 50km para valo

-_r~--~ J<: iguaiS a 4/3, sem prejuízo dd. 
disposto no Anexo W." 

O anexo I, que acompanha o texto, deter~ 
mina as faixas de freqüência atnbuídas por 
cada Estado ao serviço de telefonia rural. Os 
c.anais correspondentes vêm discriminados 
no Anexo TI, sendo que a sua distribuição consw 
ta do Anexo lU. Finalmente, a dtstribuição geo~ 
gráfica dos grupos de canais está di~criminada 
no Anexo IV. 

Os procedimentos a serem observados 
quando ocorrerem incompatibilidade entre 
estações na mesma faixa ou modificações nos 
planos de telefonia já aprovados estão devida
mente contemplados no artigo VIU. 

Ao ato internacional ora sujeito à nossa 
apreciação implementa um preceito progra-· 

· mático de política externa inscrito no pará~ 
grafo único do artigo 49 da Lei Maior, ve:rbis: 

"A República Federativa do Brasn bus
cará a integração econômica, política, so
cial e cultural dos p-ovos da América Lati
na, visando à formação de uma comu

- nidade latino-americana d~ nações." 

Ante o exposto, somos pela aprovação da 
Jl).atéria na forma do Projeto de Decreto Legis
lativo oriundo da outra Casa do Congresso 
Nadonal. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1989. 
-Humberto Lucena, Presidente -Marco Ma
dei, Relator-Fernando H. CardosO -Afon
so $anc_ho - AIL!fPp Bezerra - Hugo Napo
/e.io - JamU Haddad - Ed!Son Lobão -
ChagliS Rodrigues -~Teotónio Vjl~lã.FUho -· 
Nabor Júnior -António Luiz Ma)'3'. 
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PARECER N• 211, DE 1989 

Da COmissão de Relaçóes Exténores 
e Defesa Nacional sobre o Projeto de fJe.. 
cretoLegis/ativo nP 14, de 1989 (nP45-B, 
de 1988~ na-CD)_, que "aprova o texto 
do Tratado de AsslstênciB ReiJional para 
Eme"r~ncias Alfrrientares (TAREI\), con
dufdo entre os Governos_ da Argentina, 
Bolívia, Co/6mbia, Cuba, Equador, Costa 
Rica, Chile, Honduras, México, Panamá, 
Peru, Uruguai, Nicar.§gu<t Paraguai e Ve
nezuela, em Caracas, a 8 de abril de 
1988". 

Relator: Senador Marco Maciel 
Esta Casa é chamada, nos termos do art 

49, inciSo I, da Constituição Federal, a pronun
ciar-se sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nP45-B,de 1989, que "aprova o texto do Trata
do de Assistência Regional para Emetgêlicias 
Alimentares- TAREA, conduído com os Go
vernos da Argentina, BolíVia, Colômbia, Cuba, 
Equador, Costa Rica, Chile, Honduras, México, 
Panamá, Peru, Uruguai, Nicarágua, Paraguai 
e Venezuela, em Caracas, em 8 de abril de 
1988. 

Trata:-se· conforme aponta a Exposição de 
Motivos do Exm<> Sr. Miriistro das Relações 
Exteriores, de um Tratado de Assistência R'e
gional para Emergências Alimentares, de ini
dativa do ex-Presidente Raul Alfonsin, da Ar
gentina, que dirigiu .correspondência aos Pre
sidentes latino-americanos, -conclamando-os 
a um esforço coletivo na área de segurança 
alimentar e do abastecimento regional. De 
acordo com o Tratado, qualquer Estado-Parte 
poderá invocar os seus dispositivos em caso 
de uma gr<ive emergência que ponha em risco 
a segurança alimentar de suas populações. 
considerando-se, para: os fms daquele instru
mento, grave emergência aquela que implica 
carência de a1imentos ou sérias dificuldades 
de acesso às fontes de fornecimento. 

Do exame do texto do Tratado ora em apre
ciação, não se depreende contenha ele qual
quer dispositivo que possa vir a impedir a sua 
aprovação pelo Congresso Nadonal. 

Ademais, trata-se de instrumento altamente 
oportuno, não apenas por prever medidas des
tinadas a suprir o abastecimento regional de 
alimentos em caso de grave emergência, co
mo também por coadunar-se perfeitamente 
com um dos princípios que regem as relações 
internacionais do Brasil, de acordo com o art. 
49, parágrafo único, da Consbtuição Federal: 

"A República Fedefativa do Brasil bus
cará a integração econômica, politica, so- • 
cial e cultural dos povos da América Lati
na, visando à formação de uma comu
i-udade latino-americana de nações." 

O Tratado ora em exame representa, indubi
tavelmente, importante avanço nos esforços 
de integração regional e na consolidação da 
solidariedade latino~amedcana, em conformi
dade, portanto, com O- princíp!o acima desta
cado. 

Assim, sendo pronunciamo--nos por sUa 
1aprovação 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 
1989. - Humberto Lucena, Presidente -
Marco Maciel. Relator- Femando Henrique 
Cardoso ~Aluízio Bezerra- Hugo Napoleiro 
.-..JaiTJU Hiii:ldad -Afonso Sancho-Edison 
Lobão- Nabór Júnior- Chagas Rodrigues 
- Teotônio Vilela Filho -Antônio Luiz Maya. 

PARECER N• 212, DE 1989 

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa /'jaÇional $0b_re o Projeto de De~ 
creto .Legis!a_tivo nr> 23, de 1989 n" 141-B, 
de i986, na CD,.(jue "aprova o iexto do 
Acordo sobre Transportes Marf_tlmos en
tre o Governo da República Federativa 
do-BrasU e o Governo da República Ar
gentina, assinado em Buenos Aires, em 
15 de agosto de 1985': 

ReJat6r: Sf:iiador FeiiMrlitO Henrique Car~ 
doso 

Esta Casa é chamada, nos termos do art 
49, indso I, da COnstituição F'ederal, a pronun~ 
ciar-se sobre o Projeto de DecretO Legislativo 
n~ 141~6, de 1989, na CD, que "aprova o texto 
elo _Acordo sobre Transporte Marítimo entre 
o Goven'lo da República Federativa do Brasil 
e Cl Gove_mo da República Argentina, assinado 
em Buenos Aires, em 15 de agosto de 1985". 

Trata-se, conforme aponta -a EXPosição de 
Motivos ·do Exrii9 sr; MinistrO- àãs Relações 
Exteriorés, de "celebr8Ção ateridendo ao em
penho mútuo dos Governos dO -Bfasíl e da 
Argentina em facilitar e regularizar o_ tráfego 
marítimo;a"plicando~se o princípio básico con
sagrado pelos países em desenvolvimento, no 
sentido de que deve haver a predominância 
doS armadores nacionais na movimentação, 
peJa via maríilina, do intercâmbio comercial 
bilateral", 

Prosseguindo, afirma o Sr. ChariCeler que 
"a exemplo dos instrumentos marítimos fir
madoS Pelo Brasil, o Acordo negociado com 
a Argentina o transporte de carga geral ou 
convencional - individualizada, un!tizada, 
conteinerizada e, ainda, de veiculas sobre ro
das- excluindo as cargas a granel-petróleo 
e seus derivados, gás liquefeito .de petróleo, 
minerais e trigo. O documento consigna apre
ferência de bandeira e a divisão _de carga, eJ!l 
base 50150, entre QS armadores nacionais au
torizados,_ os quais participam em partes igua!s 
na totalidade elos fretes gerados, estando pre
vista, entretanto, a liberação do transporte para 
embarcações de terceira bandeira, de prefe
rência de países membros da Aladi. 

O Acordo objetiva o aproveitamento racio· 
na1 das frotas mercantes brasileira e argentina 
e visa assegurar a eficiência e a regularidade 
dos serviços de transporte marítimo bilateral. 

- Por outro lado, o documento prevê a adoção 
de tarifas de fretes adequadas e estáveis, esta
belecendo os princípios e as condições a se
rem observados pela Conferência de Fretes 
Brasil-Argentina, a ser organizada a nível ar
material. Importa destacar, ainda, o disposto 
no artigo XIII do Acordo, o qual prevê um me
canismo de_con_stJlta entre as autoridades ma
ritimas dos dois países para rever e aperfeiçoar 
a execução e aplicação_ do Acordo Marítimo. 

Dado o interesse do Ministério dos Trans
portes, através da Superintendência N·acional 
da Marinha Mercante, e do Itamaraty, em se 
disciplinar, ampliar e formalizar as relações 
brasileim~argentinas no âmbito dos transpor
t~_ marítimos, permito-me submeter a Vossa 
Excelência o anexo projeto de Mensagem ao 
Congresso Nacional, a fim de que o referido 
ato intemacionalseja encaminhado à aprecia
ção do Poder Legislativo". 

"Ademais, trata-se de instrumento altamente 
oportuno, em perfeita consonância com um 
dos princípios que regem as relações interna
danais do Brasil, de acordo com o art: 49, 
parágrafo único, da ConstituiÇãCI FeCI.eral: 

.... A República Federativa do Brasil bus
cará a integração econômica, política, so

-Cial e cultural dos poVos da_ América Lati
na, visando à formaçáo de uma comu· 
nidade latino-americ_ana de nações.'1 

O Tratado ora em exame representa, indubi
tavelmente, importante avanço nos esforços 
de integração regional e na consolidação da 
solidariedade latino-americana, em conformi
dade, portanto, com o princípio acima refe
rido .. 

As:?ir:n sendo, pronunciamo-nos por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 
1989. -Humberto Lu~ na, Presidente-Fer
nando Henrique Cardoso, Relator - Aluíz/o 
Bezerra - Hugo Napoleão - Jamíl H~dt:fad 
.,..-Marco .Maciel-Edison Lobão - Chagas 
Rodrigues- Antônio Luiz Ma)'a'- Teotónio 
Vele/a Filho - Nabor J6nior. 

PARECER N• 213, DE 1989 

Da COniíSsáo de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional sobre o Projéto de De
creto Legislativo n• 17, de 1989 (n• 72/89, 
na CJmara dos Deputaâos), que aprova 
o texto do Acordo de Cc--Produção Grie
mat:Qgráfica, celebrado entrf! o Oovemo 

_·da Rep6b/ica Fedei'ativa do Brasil e o_ Go-
~ v_emCfda República da Vimezuela, em Bra-

sília, 17 de mdio de 1988. 

Relator: Senador Severo GOmes 
_O Senhor Presidente da RepúbUca, através 

da Mensagem n9 264/88, submeteu à apfecia
Çã.o do Congresso Nacional o texto do Acordo 
de' Cc-Produção Cinematográfica, assinado 
em Brasilia, a 17 de maio de 1988_, entre os 
gov.ernos do Brasil e da Venezuela. 

Proposto pela Direcclon de la Indústria Cine
matográfica, do Ministério de Fomento da Ve
n~uela, o Acordo foi objeto de análise por 
parte do Ministério da Cultura brasileiro, e me
receu aprovação da Embrafilme e_ do Concine, 
bem como do Ministério das Relações Exte
riore_s. 

O Projeto_ de Decreto Legislativo referente 
ao Acordo iniciou sua tramitação pela Câmara 
dos Deputados, onde foi aprovado no dia 21 
de agosto passado. Remetido ao Senado, ele 
não recebeu emendas nesta Comissão~ 

A leitura do texto do Acordo evidencia que 
·sua fmalidade é estreitar aS relações culturais 
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e comerciais entre- os dois países, para soJidi
flcar os laços de_ amizade que nos unem. 

Isto posto, opinamos pela aprovação do 
Acordo, nos termos do Projeto de Decreto-
Legislativo n917, de 1989. --

SaJa das Comissões, 20 de sete"nibro _ _de 
1989. -Humberto Lucena. Presideri.te- Se-
vero Gomes, Relator- Fernando H. Cardoso 
-Aluízio Bezerra -Afonso Sancho- Hugo 
Napoleão - JamJ1 Haddad - Marco -Macie/ 
-Edison Lobão-Chagas Rodrigues~ Teo
tônlo Vilela Filho - Nabor Júnior- Antônio 
LuizMaya. 

PARECER N• 214, DE 1989 

Da Comissão de Relaç6es Exten"ores 
e Defesa-1'faclonal sobre o Projeto de. 

Decreto Legislativo n' 13, de 1989 (41 ·A. 
de 1989, na CD), que "apiov""a Ci"texto 
do Acordo para o Estabelecknento de 
uma Zona ''Non-Aedificandí" ao longo da 
fronteira entre o Brasil e a Venezuela, cele
brado em BrasUia, a 17 de ma/ode 1988': 

Relator: SenadOr Hugo Napoleão 
Em obediência ao disposto no art. 44, inciso 

!, da Constituiçãá Federal, o Excelentíssimo 
Senhor Presideiite da Repúólka, cOm aMenM 
sagem n9 266, de 1988, submeteu à conside
ração do Congresso Nacional o texto do Acor
do para o Estabelecimento de uma Zona Non
Aedificandi ao longo da fronteira do Brasil 
com a Venezuela, celebrado em Brasflia, a 17 
de maio de 1988. -
' rO Acordo define o que se entende por Zona 

Non-Aediffcancli (art. 1), fiXa seus limites (art. 
D), prevê a prestação de apoio técnico a ser 
prestado pela Comissão Mista Brasileiro~ Vene
zuelana Demarcadora de Limites (art. 12), e 
estabelece: a) a notificação de cada Parte Con
tratante à outra do cumprimento das formaliM 
dades requeridãs por seu respectivO ordena
mento jurídico para a entrada em vfgor do 
Acordo; b) a vigência por período ilimitado; 
a necessidade de novo Acordo para qualquer 
modificação ou de denúncia para por-lhe ter
mo e a obediência;'! j:)ara isso, do disposto no 
Direito interno de cada Estado (art. V). No 

'art III, faze-se a ressalva de que ambas as 
Partes acordarão, caso a caso, as medidas 
a serem adotadas em relação às atividades 
e obras que já tenham sido realizadas antes 
da entrada em vigor do Acordo. 

Na Exposição de Motivos o Exm? Sr. Minis
tro das Relações Exteriores esclarece que a 
medida 

"Vtsa a preservar as características da 
linha fronteiriça entre os dois países, de 
maneira a evitar que o uso e a ocupação 
da região lindeira posSam alterar as refe
rências geográficas que balizam os limi
tes entre os dois países." 

Distribuído à Comissão de Relações ExteR 
riores da Câmara dos Deputados, apresentou 
ela o Projeto de Decreto Legislativo n'? 13, de 
I 989 (n9 41-A. de 1989, na origeffi), qUe apro
va o texto do Acordo, e cujo art. 2-9- ressalva 
que _"ficam quaisquer atas ou ajuste comple
mentares de que possam resultar a revisão 

ou modificação do réferido docwnento sujeito 
à aprovação do Congresso Nacional". 

O Projeto de Decreto Legislativo foi apro
vado pela Câmara dos Deputados, tendo a 
sua ComisSão de Constituição e Justiça e Re
dação concluído por sua constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa. 

Cabe ao Senado, portanto, apenas o exame 
de mérito. A m~dida po si só já se justifica. 
É de grande importância para oS dois países 
-a--entrada em vigor do Acordo já assinado e 
que evitará, sem dúvida alguma, futuras con
trovérsias. 

Isto Posto, opinamos pela aprovação do · 
Projeto de Decreto Legislativo sob exame. 
&la das Sessões, 20 de setemPro de 1989. 
-Humberto Lucena, Presidente - Hubo Na
poleão, Relator- Nonso Sancho _;, Fernan
do Henriqu~ Cardoso --Aluizio Bezerra -
Jamil Haddad- Marco Maciel- Edison Lo
bão - Nabor Júm'or - Chagas Rodrigues 
- Teotônio Vilela Filho -Antôn1'o Luiz Maya. 

PARECER N• 215, DEl989. 

Da ComisSão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional sobre o Projeto de De
creto Legislativo n9 II, de 1989 (n9 54-B, 
de 1989 na Câriuira doS Depút:ac/05) que 
aprova o texto do Acordo de Criação da 
Comissão Mista, celebrado entre o .Gover
no da República Federativa do Brasil e 
a República da Guiné, celebrado em Wa
shington - DC: em 4 de abril de 1988. 

Relator: Senador lr.!~puan Casta JuiJJor 

1- Relatório 

O Presidente da República, em 30 de junho 
de 1988. através_da Mensagem n9 262, enca
minhou ao Congresso Nacional o texto do 
"Acordo de Criação da CorrifsSão Mista", cele
brado entre o Governo da RepúbUca Fede
rativa do Brasil e o Qoverilo da República da 
Guiné, devidamente acompanhado da Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Relações Exteriores e da respectiva cópia 
do Acordo. 

Celebrado em 4 de abril de 1988, o Acordo 
institui a Comissão Mista Brasil-Guiné com 
duração de cinco anos e tácita renovação por 
períodos_ subseqüente.S de igual duração. À 
Comissáo_çc;>mpete d~finir. orientação Para 
qu~ sejam_ atingidos_ os objetjvQS de_ ç;_oope
ração econômica, ·com'ercial, financeira, cien
tífica, tecnológica; técnica e cultural entre os 
dois países. 
-A ComiSsão Mista se reunirá a cada dois 

an:os e extraordinariamente de comum acordo 
entre as partes, alternadamente em Brasília 
e >~m Conacri. A delegação de cada pais será 
chefiada por autoridade de nível ministerial 
e integrada de membros designados pelos 
respectivos_ governos. Outrossim, é resguar
dada a cadã. parte a proposição de revisã_o 
ou emenda ao Acordo. 
- O Projeto de Decreto Legislativo, após tra

mitação pelas Comissões de Relações Exterio-. 
res, de Constituição e Justiça e Redação e 
de Economia, indústria e Comércio da C!ma· 

ra dos Deputados mereceu, em todas, parecer 
favorável pelas sua aprovação. 

H-Voto 

O interesse das autoridades da República 
âa Güirié nO ·estabelecimento de uma Cernis· 
:são Mista com o Brasil é antigo,- datando da 
época do Governo do falecido Presidente Se· 
kou Touré. 

Salienta a "Exposfção de Motivos" que 
a~ompanha o documento objeto do presente 
Projeto de Decreto Legislativo que ó Governo 
guineense vem abrindo a economia do seu 
pafs ao caPital estrangeiro e que as autori
dades locais acreditam que o Brasil poderá 
desempenhar importante papel nas relações 
internacionais do mesmo, especialmente no 
tangente à cooperação agrícola, à construção 
de grandes obras, à exploração da pesca e 
à prospecção de minas de ouro e diamantes, 
minérios dos quais a Guiné é produtor impor
tante na África. Além_ da prestação de serviços, 
o Brasil, na opinião daquelas autoridades, po
deria competir, vantajosamente, com fornece
dores tradicionais europeus, no suprimento 
de vários Itens da pauta de importações gui· 
neense. 

Ademais, a Comissão Mista "certamente 
constituir-se-á em foro propício para a elabo
ração de esquemas destinados a vitalizar o 
comércio bilateral, que vem apresentando, 
nos últimos anos, inquietante decréscimo". 

No mérito, o Acordo em questão se reveste 
de grande importância e interesse para oBra
sil, constatando-se que as suas cláusulas con
servam fidelidade aos objetivos propostos. 

As modificações na política econômica da 
Guiné, que· atualmente visa a adoção de uma 
economia de mercado e procura a obtenção, 
não só de recursos intemacionais para sua 
reestruturação, como também um maior in
tercâmbio comercial com outras nações, de
monstram o acerto na realização do Acordo. 

Nada havendo que se alegar quanto à cons
titucionalidade, juri(jjcidade e técnica legisla
tiva, votamos favoravelmente à aprovação do 
Pr.ojeto de Decreto Legislativo em referência. 

E o Pare_cer. __ _ 
-Sala das Sessões, 20-de setembro de 1989. 

- Humberto Lucena, Presidente - !rapuan 
Costa Júnior, Relator - Afonso Sancho -
Jamif Haddad - Hugo Napoleão :- Nelson 
Wedekin -Marco .Maciel- Teotónio Vilela 
Filho - Edison Lobão - Chagas Rodrigues 
-AntôiJJó Wi Milya. . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publicaçêo. 

Sobie a mesa, ofidos que serão lidos pelo 
Sr. 1? Secretário. 

São lidos os seguintes 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECON0MrCOS 

~ Of. n• 15/89/CAE 
Brasi1ia, 21 de setembro de 1989. 

Sei-thor Pres1dEinte, 
Nos terrnos do § 31 do a_Jjlgo 91 do Regi

mentO Interno, com a redação dada pela Reso
lução n9 18, de 1989, comunico a V. Ex- (Jue 
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esta Comissão aprovou o PLS n" 37 de 1989 
que "isenta do pagamento de pedágio os veí
culos automotores licenciados como táxi", na 
reunião de 20-9-89, por 13 (treze) votos. 

Na oportunidade, renovo_ a V. Ex' protestos 
de elevada estima e consideração.- Senador 
Jorge Borhhausen - Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OfJCesf/011189 
Brasília, 21 de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3ç do artigo 91 do Regi

mento Interno, com a redação dada pela Reso
lução n'~18, de 1989, comunicO a Vossa Exce
lência que esta Comissão aprovou o PLS n? 
138/89, que dispõe sobre a pUbl1áção das
obras de Tobias Barreto pelo Instituto Nacio
nal do Livro e dá outras providências, na reu
nião de 16-8-8~. por-11 (onze) votOs. -

Na oportuniãade renovo a V. Ex' meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Joáo Caimon Presidente. 

SUBSECRETARIA DE'é:OMISSÕES 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OfJCesf/016/89 
Brasília, 21 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 do artigo 91 do Regi* 

mente Interno, com a redação dada pela Reso
lução n9 18, de 1989, corriunico -a V. Exl' que 
esta Comissão aprovou o PLS n9 20rl89, QUe 
autoriza o Poder Executivo a criar a EsCola 
Técnica Federal de CacõaJ, no Estado-de Ron
dônia, na reuriião de 20-9-89; Por -12-(âoze) 
votos. 

Na oportunidad_e renovo a V. Ex!' meus pro
testos de estima e consideração. - Senador 
João Menezes. Presidente, em exercido. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

Of. n' 16/89/CAE 
Brasília, 21 de setembro de 1989. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 do artigo· 91 do Regi

mento Interno, com a redação dada pela Reso
lução n9 18, de 1989, comunico a V. Ex1' que 
esta Comissão aprovou o PLS n9210 de 1989 
que "dispõe sobre o critério de reajustamento 
do valor das obrigações relativas aos contratos 
de alienação de bens imóveis não abrangidos 
pelas normas do Sistema Financeiro da Habi
tação, a que se refere a Lei n9 7.774, de 8 
de junho de 1989", na reuliião de 20-9-89, 
por 13 (treze) votos. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex" protestos 
de elevada estima e consideração. -Senador 
Jorge Bornhausen. Vic~Presidente, no exer
cício da Presidência. 

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 69 do Regi
mento Interno, depois de publicada a decisão 
da Comissão no Diário do Congresso Nacio
nal, abrir-se-á o prazo de 72 horas para inter-

posição de recurso, por um décimo da com
posição da casa, para que o Projeto de Lei 
do Senado n' 37, !38, 201 e 210, de !989, 
sejam apreciados pelo plenário. Esgotado este 
prazo sem a interposição de recurso os proje· 
tos serão remetidos à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser 
lido pelo Sr. ]9 Secretário. 

- Ê lido o seQ~nte 
. PRoJETO DE La DO SENADO 

N• 296, DE 1989. 

Acrescenta o parágrafo 3~ ao ariljjà3?, 
da Lei n 9 5.823. de 14 de novembro de 
1972, estabelecendo ã obrifiãtoriedade 
de todas ãs bebidas enlatadas ou engarra
fad!ls conti:rem -em SeuS -r6lu!os a discn'· 
rrUnação completa das _substânciaS cjUe
a compõem, ilssiril como núiiuiràdolote, 
data de fabricaçBo e prazo de validade. 

O Corii;tressó 'Nadona1 decreta: 

Art. ]9 O art. 39 da Lei n'? 5.823, de 14 
de novembro de 1972, fica acrescido _de mais 
um parágrafo, coin a segUinte redação-: 

"Art. 39 ..................................................... _ 
§ I' ........................................................... .. 
§ 2• ............................................................. . 
§ 39 Objetivando facilitar o cwnpri

mento do disposto no caput deste artigo, 
bem como a necessária informação ao 
consumidor, todas as bebidas engarra~ 
fadas ou enlatadas deverão conter, obri
gatoriamente, em seus rótulos, de modo 
claro e fácil visualização, o número do 
lote, data de fabricação e prazo de valida
de, como também o prazo-de validade 
e a discriminação completa das substân
cias que as compõem." 

Art. _ 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua p~licação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. _ 

Justificação 

O presente projetO de lei visa, iniiiS -uma 
vez, a proteção do consumidor brasileiro, des
de há muito esquecido pela legisJação espe~ 
cífica e exposto ao alvedrio dos fabricantes 
de produtos destinados ao consunlo humano. 

No caso dos sucos e refrigerantes, enlata
dos ou engarrafados, não é rara a omissão 
de ingredientes e aditivos ou a indução sub
reptícia de pretensas qualidade do 2roduto, 
conquanto exista decreto regulamentando a 
questão. Contudo, além da necessária explici
tação dos ingredientes que os compõem, os 
sucos e refrigerantes não São obrigados a tra
zerem no rótulo o lote e seu prazo de validade, 
ainda que a sua disponibilidade ao consumo 
humano não seja eterna. 

Sabe-se que o verniz que recobre interna
mente a folha de flandres empregada nas latas 
pode romper~se com facilidade, permitindo 
a corrosão e migração de moléculas e íons 
de ferro e estanho Para o produto erllatado. 
Por outro lado, o tempo, e exposiç&o a diferen-

tes temperaturas, o transporte e manuseio ina
dequado, mesmo de refrigerantes engarrafa
dos, podem provocar oxidação das tampas 
e alterações essenciais ·na qualidade do produ
to, o· que o_ caracteriza, de qualquer forma, 
como perecível, mesmo que seja um prazo 
maiS-dilatado. 

De outra forma, a numeração do lote do 
produto é medida essencial ao seu controle 
de fiScalização, uma veZ-c:JUe ã detecção de 
uma eventual contaminação permitirá às auto
ridades- competentes o alerta aos consumi
dOres-e_ a apreensão imediata do lote suspeito. 

Em (ace do _exposto, colocamos o presente 
projeto de lei à consideração dos ilustres par
lamentares, certos do seu ineQUívOco apoio 
à proposição. · 

Saladas Sessões, 22 de agosto de 1989. 
-Senador Louremberg Nunes Rocha. 

LEGISlAÇÃO CfTADA 

LEI N• 5.823, . 
DE 14 NO\'EMBRO DE 1972 

Dispõe sobre a padronizaç~o, dassiti
caçiio, inspeção e registro de bebklas e 
tjà outras prOvidências. · 

Art. 39 O registro, a classificação, o c:on-: 
trote, a inspeção e a fiscalização de bebidas, 
sob os aspectos sanitários _e tecnológicos, se
rão feitos, observadas as normas e prescrições 
estabelecidas em regulamento. 

§ 1 ~ O registro será válido em todo o terri
tório nacional e deverá ser renovado em cada 
10 (dez) anos. 

§ 29 A União poderá celebrar convênios 
com os Estados, Distrfto"Fe.deral e Territórios 
para execuçãO de serviçOs:-e atribuição de re~ 
ceitas. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
com~tência}erminativa.) _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- o·-projeto lido será publicadO e remetido _ 
à Comissão competente. 

Há _oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pronuncia o seguinte disCurso.) -Sr. Pre
sidente, Sts. Senadores, a Usína Hidrelétrica 
de Tucuruf, como se Sabe, hoje é a maior 
usina totalmente nacional. Graças à implan
tação do seu primeiro estágio, está garantido 
que_ o Nordeste nãp sofra racionamento de 
energia elétrica. Mas a sua previsão ê para 
cerca de 8 milhões de quilowatts. Infelizmente, 
estamos tomando conhecimento agora de 
que, na elaboração do orçamento feito pelo 
Governo, está se reduzindo o montante de 
52 milhões de cruzados novos, que era pre
visto para as obras da segunda etapa da usina. 
para 3,6 milhões de cruzados novos. Portanto, 
a prioridade désaparece. 

Ora, Tucuruí, uma vez instalada, além de 
todas as vantagens que já -trouxe ao Brasil, 
mostraria que, para acrescentar 2 mil e 310 
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megawatts à atua1 potência instalada de 4 mil 
megawatts, é necessário um investimento total 
de 1 bilhão, 389 milhões de dólares, porém 
em 9 anos, significando, assim, um custo de 
600 dólares pOr quilowatt instalado, o que-re~ 
presenta o aproveitamento hidrelétrlco mais 
barato do País. 

O povo paraense, cujo Estado represento, 
tem grande apreensão quando verifica esse 

·tipo de corte_ dramático que se faz, porque 
Tucurúf não ~ apenas a geração de energia 
elétr:ica primária, Tucuruí também tem a pos~ 
sibilidade de aproveitamento de indóstria., in
clusive indústrias de transformação. 

O pólo aluminífero brasileiro deveria ser, de 
acordo com as intenções iniciais da Vale do 
Rio Doce, localizado no Estado do Pará. Hoje, 
ele está dividido entre o Estado do Pará e 
o Estado do Maranhão, este até com maior 
produção, no momento. E essa atitude do Go
verno, possivelmente, vai ser para favore_cer 
a usina fora da Região Amazónica, como é 
a Usina de Xing6, no Nordeste. 

Ora, todos nós sabemos que as Bancadas 
do Nordeste têm muito mais capacidade de 
arregimentação e de pressão no Congresso 
Nacional do. que as Bancadas do Norte, seja 
pela quantidade, que é evidentemente maior, 
seja pela disposição de luta que o Nordeste 
tem muito mais do que o Norte. 

Mas, é interessante, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que nós façamos uma análise de 
como o Norte está subsidiando o Nordeste, 
particularmente neste campo. O nobre Sena
dor Itamar Franco fez um discurso, ainda nesta 
semana, aqui, no Senado, e tenho a impressão 
de que S. Ext não percebeu exatamente qual 
era a razão pela qual o então Consultor-Geral 
da República, hoje Ministro da Justiça, Dr. Sau
lo Ramos, deu o parecer a que se referiu S. 
EX' o nobre Senador Itamar Franco. 

Ficou entendido aqui, entre os nobreS Sena
dores, de que Tucurui estavâ sendo prejudi
•cada porque estava fornecendo energia a mul
tinacionais, à Alcoa e à Billitom, de São LUís 
do Maranhão, por 20% do valor da tarifa. Es
tranhei, porque me lembro que aqui, em 1979, 
quando se começou a discutir essa matéria, 
o nobre Senador Roberto Satumino condenou 
uma parte do subsídio _que ia ser .fornecido 
à própria Albrás, e à Aiunorte. Fui rever os 
dados. Estou aqui, Sr. Presidente, com a Porta
ria do então Ministro das Minas e Energia, 
César Cais, a Portaria de n9 1.654, de 13 de 
agosto de 1979. Ela se caracteriza por auto- _ 
rizar a Eletronorte a celebrar contratos de for
necimento de energia elébica para reduções 
de alumínio -não é para a refinaria, é- para 
reduções de alumínio - com tarifa reduzida 
de 15% em relação às normas do grupo. 15% 
enão80%. __ _ 

Donde vem a confusão? No item 2 da por
taria. 

Diz o Item 2: 

"Autorizar a inclusão de dáusulas con
tratuais que assegurem ao investidor que, 
durante 20 anos, o -disp"ênClio com ener~ 
gla elétrlca, para a redução do alumínio, 

n6.o será superior a 20% do preço do 
produto no mercado internacional." 

Ora, então, temos que aliar as duas reco
mendações feitas na portaria. Uma, é claro, 
é O Subsídio. Então, a-tarifa seria reduzida em 
15%. Portanto, cobrar-se-ia 85% do valor nor
mal; e toda vez que os 20% do valor do alumí
nio no mercado externo fosse atingido, a partir 
daí não seria estabelecido um preço que ultra
passasse os 20%. 

Ao longo de todo o periodo de 1979 para 
cá, nunca se aplicou o item-2, qU:er dizer, nun
ca chegou o problema a se caracterizar com 
mais de 20% dõ Preço do alumínio no mer
cado externo. Então, o que tem havido até 
agora é o subsídio de 15%. Este subsfdio de 
15%, na ocasião condenado pelo nobre Sena
dor Roberto Satumino, justificava-se para nós, 
pelo flJ~~o~ dr;> Pará, porque queríamos a 
construção da usma, e havia a possibilidade 
de a planta de alumínio só poder ser feita 

. se_ contássemoS· Córil -capital estrangeiro, no 
caso o capital japonês, que s_e interessava pela 
importação do alurninio metá1ico. Não tínha
mos meios para fazer. Felizmente, o Governo-· 
não conseguiu, àquela altura, que os japone
ses fossem também sócios na construção da 
usina. Senão, teriamos uma' usina binacional 
dentro do território braSileiro.· Então, o Gover
nO brasileiro assumiu a responsabilidade de 
construir a usina e começou a fornecer essa 
enei"gia para a área de Bacarena, para se pro
duzir, como se está produzindo hoje, o alumí
nio metálico. 

Curioso, Sr. Presidente, que enquanto se 
condena isso - V. EX' é. um ilustre brasileiro 
do Nordeste, vai ouvir a queixa do seu humilde 
colega do Norte - repitO, curioso é que, en
qUanto se condena o fornecimento subsidia
do, erh- parte, apenas e·m 15% ..- à Billitom, à 
AI coa eàAibrás, porque tem sócios japoneses, 
o que temos é uma Eletronorte deficitária, e 
em grande parte deficitária porque do forneci
mento que ela faz, agora, de retomo para o 
Nordeste, não recebe pagamento. As empre
sas elétricas dos estados do Nordeste devem 
à Eletronorte e não pagam. 

Tenho aqui um dado, Sr. Presidente!!! Srs. 
Senadores, uma tabela fornecida pela própria 
ef!_li?_r~a, que mostra o seguinte: suprimentos 
fornecidos, por exemplo, em agosto deste ano: 
454.831 megawatts/hora para a Chesf. E a 
CQe_sf não paga. Assim entram também a Cel
pa, do Pará; Cemar, do Maranhão; a Eletroa
cre, todas deficitárias. No- momento em que 
todas estão não apenas defu::itárias, mas ina~ 
climplentes. digo melhor, oni:Ie a Eletronorte . 
está t~ndo a garantia_ do fornecimento? Em 
Manaus, porque é ela a própria distribuidora 
.de energia. Então, é um caso sul generls, 
porque ela é a própria distribuidora de energia 
em Manaus. E, curiosamente, _ela se maqtém 
com o fornecimento feito precisamente à AI
brás, à Alumar, à Vale do Rio Doc_e, etc, em 
valores muito próximos, por exemplo: à Albrás, 
596o mil megawatts/hora, em agosto, para 
454.831 megawattsltiofa, para a Chesf. 

Eritáo, quem está, na verdade, ainda susten
tando as finanças da Eletronorte é a área que · 

está recebenêlo,:·.subsidiado em 15%, o custo 
da eletricldade. 

- Agófã;-vejãfuOS quanto se subsidia no Nor
deste. Tornemos, ·aqui, os. dadO$ e tarifas· nos 
suprimentos: pará a Chesf, cada meg.itwatt/ 
ho_ra, por 1 1 dólares e 32·centa:Vos; à Albrás, 
que tem o sócio japonêS, ·por 23 dólares e 
43 centavos - praticamente o dobro, _é mais· 
do dobro;· e: à Alumar, onde entram a Billltorn 
e a Alcoa, por 23- dólares e 47. ceritavos. 

Sntão, em primeiro lugar, se existe um sub- · 
sídio que pãrece aqui injusto, porque é_ a meta
de _c;lo valor que se cobra das empresas que 
estão produzindo alumínio no Bra?il, é aquele 
que se está dando ao Nordeste brasileiro e 
qu__e não devolve seqUer o pagamento pela 
metade desse valor .. Essa é a posição da Ele· 
tronorte. · 

O nobre Senador Itamar Franco ficOu· de 
trazer para mim a parecer do nobre Dr. SaUlo 
Ramos - eu o tenho também. E .o parecer 
do Dr. Saul_o Ramos - acho - não poderia 
ser diferente do que foi. É que a Eletronorte 
pretendeu, el_a _mesm~, evitar a con~nuação 
do suprimento de energia com o subSidio que 
faz de 15%. E, fez, então, _uma tentativa de 
modificar o acordo. As empresas que estão 
~~hando neste ramo e com este subsídio, 
e que fiZeram o contrato baseado na portaria 
a que me referi, re<:orreram, e o Presidente 
da República mandou ouvir O COnsultor~Qei-ai, 
que _declarou que não era _corretei que se modi
ficass_e a cláusula, agora, quando o contrato 
foi feitO baseado riuma Portaria anierlor, -qUe 
era vigente. - - · · 

E o Brasil perderia, nos S.eus negócios inter- · 
nacionais, credibilídade a partir do momento 
em que fiZesse um acordo e, logo em seguida, 
denunciasse esse acordo para fazer valer outro 
tipo de portaria, que aliás foi feito pelo Ministro 

· Aoreliano Chaves, que me surpreende um 
pouco. Tenho grande apreço pelo Ministro Au
reliano Chaves. Talvez tenha mais apreç9 por 
S. Ex' do que alguns membros (lo seu prÓprio 
Partido. Acontece_que S. ~-e"ra o Vice.-Pre-. 
sidente da Repúbliça, quando se sabe que o 
Presidente Figueiredo ·deu~lhe._o enCafgo.de 
tratar da mat~ria de energia no Ba:asll, quando 
então o Ministro César Cais fez a portaria a 
que me referi. Depois vem o próprio ex-Vice
Presidente, já Ministro das Minas e Energia, 
e anula a. portaria Foi aí_ que a Eletronorte 
entrou com _a tentativa de denunciar o aCordo 
anteder. POrtanto,· Sr. Prestderite, n"este mo
mento eu sei que os ilustres e bravos represen
tantes do Nordeste nesta Casa têm a sensibi
lidade _brasileira, e eu gostaria de f~zer um 
apelo através deles aos governos esiaduals, 
aqueles que representam aqui os seus gover
nos, as empresas, o meu próprio Estado do 
Pará, que é inadimplente, para que eles pa
guem essa fatura. 

Está nO plenário, Co~ assento à Mesa nÕ
momento, o nobre Senador Nabor Júnior, que 
é um dos ilustres representantes do Estado 
on~e _eu nasci, o Estado do Acre. S. Ex' sabe 
que, há poucos dias, a cidade de -Rio Branco. 
ficou no escuro, ficou em black-out total. Por 
quê? É curioso: a Petrobrás, que é credora 
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da Eletronorte em matéria de suprimento de 
óleo para geração de energia térmica, como a Eletronorte não pagou à Petrobrás, esta reti
rou o fornecimento de energia e, conseqUen
temente, a usina térmica de Rio Branco parou. 

Então, veja o tratamento que se dá, dife
rente. A Petrobrás não perdoa a E1etronorte, 
e tem razão. E a Eletronorte tem que perdoar 
a Chesf, tem que perdoar as . empresas do 
Nordeste? Eu tenho a impressão que Isso não 
está correto. 

Então, eu vou fazer um apelo às Bancadas 
do Norte, desta Casa e da Câmara dos Deputa
dos, para que façamos uma pressão junto ao 
Governo Federal. Primeiro, para que não efeti
ve esse _corte drástico que está fazendo na 
destinação de recursos parn Tucuruf na sua 
segunda fase. E, ainda mais, que não preju
dique a construção das eclusas, porque se 
as eclusas não forem construídas em Tucuruí, 
nós teremos a 'inviabilidade da navegação no 
Rio Tocantins. E quando começannos a ter 
possibiliçlades, por exemplo, de o Pólo Side
JÚrgico de Marabá exportar, por via tJuviaJ, para 
a América do Norte, o que é perfeitamente 
possível, e aí por uma tarifa baixa de custo 
de transporte, nós não poderemos fazer por· 
que sem as eclusas nós não teremos navega-
ção permanente no río. --

J:: esse o objetivo, Sr. Presidente, de ocupar 
a atenção do Senado hoje, para chamar ao 
brio as empresas nacionais, que estão rece
bendo pela metade do va1or da tarifa que se 
cobra das empresas que são binacionais ou 
multinacionais, operando no Maranhão e no 
Pará, que nao pagam as faturas de\'idas à Ele
tronorte. 

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

O SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a pa1avra ao nobre Senador Man
sueto de Lavor. 

O SR. MAI'I$UETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Proncuncia o seguinte discursO. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, registro hoje o 949 aniversário de 
emancipação política da cidade de Petrolina, 
no sertão do São Francisco, em Pernambuco. 

O simples aniversário de emancipação polf
tica de qualquer cidade brasileira já e um fato 
digno de registro aqui, na tribuna do Senado. 

Como se diz com acerto, o povo vive no 
município. O governo municipal é aquele que 
está em cantata direto e imediato com os pro
blemas da população. E as autoridades muni· 
dpais, como também o Poder Legislativo, é 
que ~ente mais de perto a problemática da 
população. 

Este registro que faço,- dos 94 anos de 
emancipação política de Petrolina, tem um 
sentido especial. Petrolina é minha terra de 
adoção. É Já o berço da minha atividade social, 
política e religiosa. E é hoje uma dda.de, sob 
certo aspecto, simbolo do Nordeste e do País. 

Petrolina é uma encruzilhada, uma encruzi
lhada rodoviária, uma encruzilhada ferroviária, 
uma,vez que de lá partia o plano imperial de 
uma ferrovia que saía do Rio de Janeiro, d1.· 

Centro..Sul do Pafs, passava por Monte Azul, 
em Minas Gerais, chegava a Salvador, Alagoi
nhas, Feira de Santana, na Bahia, e se dirigia 
ao São Francisco.- De J_uazeiro essa ferrovia 
atravesse, através de wna ponte rodoferroviá
ria, hoje chamada_ Ponte Eurico Outra, chega 
a Petrolina; de Petro~na há bifurcação_ para 
o saliente nordestino, passando por Salgueiro, 
chegando ao Ceará, via Missão VeJha, atingin~ 
do o Recife, Jão Pessoa e todas as capitais 
do Nordeste. 

o· outro rãmal ferroviário se destinava a ou
tro Nordeste, o Piauí e o Maranhão, via Picos, 
Teresina, e daí para o frente. 

Além desse cruzamento ferroviário, Petro
~na é também um porto fluvial. A navegação 
do São Francisco, no tempo da Guerra, foi 
praticamente a única cotnunicaçêo terrestre, 
interior, segura, do Nordeste com o· Sul do 
Pais, urna vez que navegação costeira era 
um perigo; vários navios foram torpedeados. 
O São Francisco foi a estrada natural que fez 
esse intercâmbio entre o Nordeste e o Centro· 
Sul do País. Nenhum outro rio pode re<:eber 
tão adequadamente esse nome, como "rio da 
integração nacional". Para citar uma frase que 
não é minha~ é do Presidente José Sarney, 
com muito acerto Sua Excelência disse: "Con
trariando outros rios e até o princípio naturaJ 
daS Coisas, esse rio parte da região rica, desen
volvida, e corre para a região pobre, isto ê, 
vai levar suas águas a uma região necessi
tada". 

E, ãí, eu chego ao ponto, porque Petrolina 
é uma cidade-:;;fmbolo. Quando se fala em_ 
agricultura irrigada, não se pode esquecer as 
experiênCias pioneiras efettiadas em Petrolina, 
hoje ColhCmdo sucessos notáveis. Não é à-toa 
que os presidenciavéis, os candidatos à Presi
dência, na televisão estão sempre apresen
tando suas propostas agrícolas, referindo-se 
à agricultura irriga-da e, naturalmente, não es
quecem a agricultura irrigada da margem do 
rio São Francisco. Em cada ano, na região, 
na ddade vizinha, na cidade irmã, co-innã, 
do outro lado do rio, que é Juazeiro na Bahia 
ocorre uma feira anual' de agricultura irrigada. 
Neste ano, já será a V Fenagrl - Feira de 
Agricultura Irrigada. E lá se vê a verdadeira 
explosão de uma nova agricultura, de uma 
redenção. Realmente, é uma conquista da tec
nologia, do esforço, do trabalho do homem, 
'para se ctmquistãr aquela caatinga ressequida. 
Neste ano, por exemplo, a safra do Alto São 
Francisco, da região de Barreiras, será trans
portada pelo rio São Francisco e chegará ao 
porto de Petrolina. Do porto de Petrolina e 
do porto de Juazeiro, porque são dois portos, · 
um na margem esquerda e outro na margem 
direita, será distribufda para Salvador por ferro
via, e para Recife, ainda por um trecho de 
rodoVia- até Salgueiro. Brevemente, teremos 
a Rodovia Transnordestina. 

Atê há dois anos, essa demanda de carga 
do rio São Francisco, de Pirapora até P~trolina 
e a Juazeiro, era da' ordem de 150.000t/ano. 
Neste ano já passa para 800.000t/ano e-as 
projeções para os próximos dois anos é de 
1200.000t/ano de ·transporte de grãos via São 

Francisco, em decorrência da produção da 
área de Barreiras e da agricultura irrigada. 

Na realidade, Petrolina é um marco neste 
aspecto e demonstra que há esperança, por
que lá se conjugam os fatores essenciais para 
a agricultura irrigada: _o solo, o clima seco, 
muito sol e água de boa qualidade. 

É verdade que é preciso, desde já, reparar 
um equívoco que se passa à opinião pública. 
É o de que, havendo água, tudo o mais no 
Nordeste estará resolvido. Bom seria que fosse 
assim, mas, infelizmente, não o ê. Aqueles que 
tesumem a solução dos problemas do semi
árido à simples oferta de água, esquecem-se 
de alguns fatores. 

Por exemplo, no próprio Nordeste existem 
regiões superúmidas. A região do sul da Bahia, 
voltada para a cacaulcultura, ê superúmida, 
não há problema de água. Não é região semi
árida. Em Pernambuco- há a região chamada 
da Mata Sul, onde existe um índice de "quase 
3.000mm de chuva por ano, portanto, uma 
região úmida, que se chama até mesmo de 
a Mata Úmida nem por isso os problemas 
s6cio-econômicos dessa região estão resol
vidos. 

· Então, ê muito importante que o Poder Pú
blico assegure_ o abastecimento de água do 
semi-árido do Nordeste. Mas no entanto é pre
ciso para a agricultura, para que a alternativa 
econômica da produção a:gropecuária se tor
ne uma realidade, não apenas o fator água: 
é-preciso que se conjugue uma série de fato
res, entre eles a terra, o solo, do ponto de 
~sta da sua aptidão para a agricultura irrigada. 
E pre<:iso saber que no sem i-árido apenas 5% 
dos solos, atualmente, estão aptos à agricul
tura irrigada, mas esses 5% com a agricultura 
irrigada, com a tecnologia, suprem todas as 
necessidades do Nordeste, tendo, ainda, um 
excedente para a exportação. E é preciso que 
a água seja de boa qua~dade, e o São- Fran
cisco tem excelente água para irrigação. Nem 
toda a água dos reservató-(ios artificiais, água 
subterrânea, é boa, porque é salinizada. Então, 
é salinizada, ela, ao invés de fazer o solo produ· 
tive, dentro de um ano ou dois produz deser
tos, através da safinização. 

Infelizmente, aJguns projetas no iníciO foram 
tecnicamente incorretos, principalmente do 
p-onto de vista da drenagem -e o que houve 
foi que vieram a fracassar, tendo em Vista o 
alto avanço da salinização naqueJes lotes e 
hoje são solos improdutivos_. A saljnizaçao_ é 
um problema gravíssimo e foi enfrentado pe
los antigos. 

Em estudos re_centemente publicados, no
ta-se que, em grande parte, os desertos da 
Ásia Menor, naquela região da Mesopotâmia, 
onde desde 2000 anos a.c. se usava a técrUca 
da irrigação, existem áreas que até hoje têm 
solos improdutivos, em razão da salinização, 
do excesso de água e do seu uso inadequado. 

É preciso haver um boi-h casamento entre 
água e solo, e há também um fator extra: o 
clima. Tudo Isso se dá em Petrolina. Naquela 
região, o Projeto Senador Nilo Coelho ;_pro
jeto esse que ·recebeu o nome de um ilustre 
nlembro desta c;asa, ex-presidénte do Seriado 
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Federal, que foL justiça se lhe faça, um defen
sor da agricultura i!:Jigada naquela região -
abrange hoje cerca de 30 mil hectares. e, lá, 
se fazem experiências com a mais alta tecno
logia. 

Há. infe1izmente, uma parte de colonos com 
dificuldades de _comercia1izaç:ão. Daí a adver
tência de que não basta que haja condições 
de produção na agricultura, mas é preciso ha
ver condições também de comercialização. A 
organização do produtor e da produç!o é fun
damental. Porém, há os lotes dos colonos, 
produZindo com área de sequeiro, onde pro
duzem o feijão, há tomate para a comercia
lização, usando as técnicas da irrigação. Existe 
uma área onde são livremente convidados a 
produzir os seus caprinos, os seus animais 
de pequeno porte para a própria :;;ubslstêncfa. 
No caso, a agricultura Irrigada seria a sua pro
moção económica. 

Ao lado desses projetes- digamos_- de 
lotes familiares, existem empresas médias e 
até empresas grandes no São Frandsco~ Há, 
além disso, na área de Petrolina, urna empresa 
com assessoramento de técnicos Israelenses 
·-um empreendimento muito importante pa
ra a região. Hoje, eles_ estão irtigando não mais 
a agricultura tradicional- seja a irrigação por 
inundação, com os perigos de salinização, seja 
a irrigação por aspersão-, hoje estão fazendo 
uma espécie de alimentação pelas veias das 
plantas- com pequenos tubos ligando planta 
a planta, e aquela irrigação é feita não apenas 
com água como com-todos os nutrientes da 
planta. Eles fazem um preparado em tanques 
e o distribuem, com todos Os nutrientes quími
cos e com a água, a cada planta, de tal mOdo 
que tudo independe da qualidade do solo. Já 
é algo quase_ que fantasioso para o noss_o tipo 
de agricultura, e vale como experiência. Real
mente, nessa indústria de lá, enquanto alguns 
oolos eram rejeitados dentro do Projeto Sena
dor Nüo Coelho - os técnicos, numa visão 
preliminar, diziam quais eram bons para a irri
gação e quais nãG serviam -, chegou esse_ 
grupo, que é brupo brasile!ro, mas assesso
rado por técnicos israelenses, e indagou: Qual 
é o terreno pior daqui? Qual foi o rejeitado? 
- Esses dois mil hectares. Então, eu quero 
esse daqui para fazermos experiência". Hoje, 
há produção de cítricos, produção de frutas 
tropicais, produção de aspargos, como nem 
no Rio Grande do Sul se projeta, para não 
se falar na uva. Temos duas indústrias de vinho 
no São Francisco que já estão conrorrenáo; 
e multo bem, com as indústrias do SuL Não 
quero fazer um comercial, mas há um vinho 
branco, chaml!do "Moscato Milano", produ~ 
zido no São FranciSco, que hoje concorre com
certos vinhos franceses. 

Pode parecer muito bairrismo da minha par
te, mas quero reafirmar que essa é uma região 
de desenvolvimento promissora. onde a agri~ 
cultura irrigada é a grande alternativa econô· 
mica para o Nordeste. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex!' me 
permite um-aparte, nobre Seriador Mansueto 
de Lavor? 

O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR- Com 
muita honra, ilustre Senador Jarbas Passari
nho. 

O Sr. Jarbas Passarinho-V. Ex", falando 
em uva, lembrou o meu apogeu e a minha 
decadência. Quando eu eStava no apogeu de 
Ministro, recebi as uvas do São FrancisCo e 
hoje tenho- a lembrança apenas disso, mas 
realmente lembro que eram belíssimas uvas 
do tipo italiano; uvas brancas. Eu havia feito 
uma visita muito rápida a Israel, quando Minis
tro do Trabalho, e lá vi algo parecido com 
isso a que V. EX' acaba de se referir. Eles 
diziam: - Vocês chamam o Nordeste de re
gião !rida, mas, se chovesse aqui a metade 
do qú:e chove no Nordeste, considerariamos 
esta região israelense como únida. Depois 
apresentaram prOjetas, que tentei levar para 
o Ministério da Educação, posteriormente, no 
ensino de zo grau, numa tentativa de educação 
profissionalizante. Mas, conversando com- o 
então Ministro Costa Cavalcanti, me adveio 
uma dóvida sobre - e a respeito disso eu 
perguntaria a V. Ex9 -a condição de economiN 
cidade para a produção com uma agricultura 
irrigada. Quero dizer que é extremamente caro 
o custo do produto irrigado. Isso hoje já está 
perfeitamente equacionado? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Esta 
questão que V. EX' levanta é da maior perti
nência. A grande discussão é sobre os custos. 

Então, pergunta-se se aquelas uvas do São 
Francisdo não sairiam mais baratas se se 
comPrassem fora; em CaxiaS do Sul, e Ievc!s
se_m Para lá. 

-A -resposta é sim, em parte. Custos exces
sivos na implantação dcs projetas oficiais, cus-
tos ~cessivos. repito. _ . 

Enquanto a Codevasf, até há pouco, implan· 
tava _1 hectare irrigado por cerca de 1 O, até 
12 mil- dólares, os empreSários pãrticulares 
implantam 1 he-ctare por 4 a 5 mil dólares. 
Isso dependendo das condições da distância 
do rio para bombear água. Assim, essas variaM 
ções se devem a eSsas condições. 

No Peru, no México e na China, irriga-se 
I hec;tare de terra por menos de 2 mil dólares. 
A lrrigáção é barata, sem canais enfeitados 
com obras de arte, canais de terra etc. Então, 
é preciso baixar esses custos. No início, nessas 
experiências- incluído, af; O projeto picifu!iro 
de Bebedouro, em Petrolina, e, depois, o Pro
jeto_ Senacj_or NHo_ Coelho - el?ses gastos se 
juStifiCam parqué são tentativas. À medida em 
_que o projeto vai ganhando extensão, vai fican
do barato, os custos baixam, a infra-estrutura 
exigida é menor. A mesma estação que serve, 
dlgamõs, a 1 O mil hectares, pode ser ampliada 
par~f20, 30 rriil hectares. 

Hoje há um projeto na· área de, Petrolina, 
no- riacho Pontal - Projeto Pontal - que, di· 
zem, vai ser financiado pelos soviéticos, mas 
eles estão em dificuldade para soltar o dinhei
ro.~_ouro de Moscou" não vem. Esse projeto 
está aí há dois anos, estamos lutando, houve 
o compromisso do governo soviético para fiN 
nanciá-!o, mas eles até hoje não soltaram esse 
dinheiro. Nem por isso vamos deixar de in· 
sistir. 

Projeto Pontal vai ser realmente mais barato. 
Creio que ele custará entre 6 a 7 mil dólares 
o hectare Irrigado, máS a irrigação ainda é 
cara. 

Para produzir feijão e milho irrigados, no 
São Francisco, para a agricultura de subsis
tência. ainda não dá. daro que não dá. Para 
produtos selecionados, incluindo uvas, já está 
comprovado. Todas as empresas que se dedi· 
cam à vinicultura na região do São Francisco 
obtêm grande sucesso económico, e, deve 
ser ressaltado aqui, são empresas que cumN 
prem com todas as suas obrigações sociais, 
trabalhlstas, pagando impostos como qaal
quer outra empresa. Empresas, portanto, lon
ge-dos benefícios e subsídios geralmente con
cedidos até a indústrias do Nordeste. 

Então, posso assegurar a V. Ex' que a agri· 
cultura irrigada, no Nordeste, excetuando cer
ta produção de subsistência onde existe a área 
de sequeiro que, apesar dos riscos, ainda é 
mais b~rata e, portanto, mais acessível ao pe
queno produtor rural, a agricultura, principal~ 
mente de produtos sélecionados, é de abso
luto sucesso no Vale do São Francisco~---

Mas é preciso produzir alimentos, esta é que 
é a questão. E neste caso, já se está fazendo 
a técnica de conjugação da agricultura irriga
da, as_ grandes plantações de uva intercalam 
nas rueu-as daquele parreiral, produção de ali
mentos, que é para o mesmo sistema de irriga
ção ter a agricultura rentável, portanto, com 
retomo econômico, que é a agricultura, diga~ 
mos, da uva - a produção da uva para o 
vinho, para a mesa e o supermercado .:......., e, 
ao mesmo tempo, a custo quase zero, interca
lanàc>-se a produção de alimentos. O Governo 
está estimulando essa iniciativa, para vencer 
esse dilema que é não se poder produzir ali
mentos básicos com a agricultura irrigada, 
porque sai rl}ais caro do que importar de 
Goiás; por exemplo, o arro-z, e, ao mesmo tem
po, ter, localmente, a produção, para não haver 
falta no abastecimento local. 

Sr. Presidente, falo tudo isto para registrar 
os 94 anos da fundação de Petrolina, que é 
minha terra de adoção, louvando os pion~ros
dessa região. 

É claro que muitos problemas ainda têm 
de ser superados, como Ci da populaçã-o desa
lojada por esses projetas, pelas grandes barra
genS para construção de hidrelétrica, já que 
a produção de energia elétricll é outra vocação 
do rio São Francisco, há enormes contigentes 
que precisam de assentamento, com a distri
buição de terras para o trabalhador rural, outro 
desafio, outra luta que deve ser conquista do 
povo. 

Ao lado dísto; posso dízer que Petrolina é, 
r.ealmente, uma cidade marcante em toda 
aquela área do Nordeste, pela sua prosperi
dade. É a cidade, atualmente, que mais cresce 
no Nordeste, não apenas em população, co
mo em produção econômlca, em renda, eni. 
recolhimento de tributos aos cofres públicos. 
É a ddade do interior nordestino que mais 
se destaca. 

Por tudo isto, para concluir, rendo as minhas 
homenagens à cidade de Petrolina, e, por ex
tensão, ao seu valoroso povo, por aquilo que 
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ela representa em alternativas econômicas, 
sociais, para o povo brasileiro. (Muito bem!) 

Durl111te o discurso do Sr. Mansueto 
de Lavor, o Sr. Pompeu de SoUSil, 3',-Se
cretário. deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nabor Junior, Su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, cada vez mais afeiw 
çoo--me a estas sessões matutinas de sexta
feira, que já denominei de verdadeiras tertúlias, 
onde se tratam os assuntos mais importantes 
com um tom bastante informal, que o ama
nhecer sempre traz ao nosso espírito. Ama
nhecemos sempre muito mais bem dispostos 
do que anoitecemos; a ilão ser os notivagos. 

Acabamos de ouvir dois discursos sem ar
roubos oratórios, sem a 9randiloqüência, mas 
com aquele conteúdo "do saber de experiên
cia feito: um, do nobre Senador Jarbas Passa
rinho (que lamento não estar presente no mo
mento}, que nos falou ~m abundância dos 
problemas de custo, de preço e até de calote 
no campo da energia hidrelétrica; outro, do 
nobre Senador Mansueto de Lavor, que nos 
deu uma verdadeira aula de ciência e tecno
logia agrárias, com especialização no campo 
da salinização, no campo da uti1ização da água 
nas áreas nordestinas, no semi-árido nordes
tino, da irrigação, a título de cantar a sua 
bela cidade de Petrolina. Isso tudo é multo 
bom, muito bonito, e V. ~. Sr~ Presidente, 
que no momento está aí a presidir essa Mesa, 
como poeta que é, há de se estar regalando 
com essas poesias natalfcias. 

Sr. Presidente, modestamente vim a este 
Plenário, hoje, fazer a minha falação, até _um 
pouco para desenferrujar a voz, de vez que 
a minha prisão aí ·na Mesa Diretora onde, 
quando não estou na Presidência, estou na 
Secretaria dos trabalhos da Casa já estou des
confiado que vai acabar fazendo-me perder 
a voz. 

Entretanto, já há dias estava para ler desta 
tribuna é até exagero chamar de tribuna este 
modesto microfone de bancada um telegrama 
que é, realmente, um grito de alerta a este 
País e que recebi, subscrito por várias entida
des, que nomeio a seguir: Fórum de Secre
tários Estaduais de Saneamento e Meio Am
biente; Abes -Associação Brasileira de Enge
nharia Sanitária e Ambiental; Aesbe - Asso
ciação das Empresas de Saneamento Básico 
Estaduais; Assemae - Assodação dos Servi
ços Municipais de Água e Esgoto; Abecs -
Associação Brasileira dos Consultores de En
genharia; Associação Paulista das Empresas 
de Consulto ria e Saneamento (enfim, uma que 
não tem sigla; a gente se perde nesse vamos 
dizer "quebra-cabeça" de siglas); Asfamas
Associação de Fabricantes de Materiais de Sa
neamento; Abimaq - Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e Equipamentos; 
CBIC - Câmara Brasileira da Indústria de 

Construção. (Tudo que haja aí na parte de 
atividades económicas, na verdade, eu não 
conheço os interessados no assunto e não 
costumo advogar interesses econômicos. mas 
advogo o interesse público existente nas pri
meiras entidade.) 

O telegrama é datada de.Belém, 19 de se
tembro, e tem o seguinte teor, porque ele re
sulta do Fórum--de SecretáriOs. Estaduais de 
Saneamento e Melo Ambiente; volto a insistir 
neste ponto. 

"O saneamento básico vive dias de cri· 
se, em yi_rt\Jde da falta de prioridade do 
Governo Federal." · 

Veja-se que são justamente os governos es
taduais, através de seus Secretários de Estado, 
que dizem isso a respeito do Governo Federal. 

"Sabedores do interesse que deve nor
tear todos aqueles que se preocUpam 
com as questões de saúde e qualidade 
de vida é que lhe apelamos no sentido 
de aprovar as leis complementares que 
dispõem sobre a criação do sistema na
cional de saneamento básico." 

E aqui vem um alerta, para nós outros do 
Legislativo, sobre a urgência que precisamos 
adotar na tramitação dessas leis complemen
tares. Há, portanto, um puxão de orelhas no 
Executivo, mas, ao mesmo tempo, uma adver
tência, um peteleco de orelhas em nós pró-
prfoS:- --

"EJ;Jcarecemos aiÍlda o seu empenho" 
- está-Clirig_ido a mim- o telegrama, mas 
se supõe dirigido a todos nós, os Sena
dores e, provavelmente, a todos nós par~ 
lamentares- na aprovação do destaque 
referente_ _ao Orçamento da União para 
o setor saneamento báSico. 

"Não podemos conviver com esta triste 
realidade" - veja bem, Sr. PreSidente, 
vejam bem, Srs. Senadores: "- 54 mi
lhões de brasileiros não têrp água enca
nada, 108 milhões não contam com cole
tas de esgotos", quase que ilão sobra 
mais hin9Uém dá população deste País 
_que tenha _o altísslmo privilégio de ter es
goto, é_ incrfVellsso - "50% da popu
lação urbana de nossas cidades não dis
põem de serviço-satisfatório de coleta de 
lixo; 65 crianças, em cada grupo de mil, 
morrem arites de completar um ano de 
vida. Sua aJuda é muito importante para 
O povo Orasileiro. 

Vamos resgatar a vida." 

É este grito de alerta à nossa consciência, 
à consciência da Nação brasOeira que os pro
fissionais da área de saneamento - e não 
sou dessa áreã, Sr. Presidente, mas po,.que 
eu sou brasileiro ... 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. 
~um aparte? 

· OSR. POMPEU DE SOUSA- Pois não, 
~ Apenas um momento. 

Sou de todas as áreas que afetam a condi
ção humana do brasileiro,_ e não me posso 
tomar insensível diante desse grito, dessa de-

núncia gravíssiffia, Sr. Presidente. Ou este País 
cuida da saúde de seu povo ou jamais alcan
çará a condição de País desenvolvido, ou até 
de_ País _soberano, porque da saúde depende 
a educação, da educação depende o desen
volvimento e do des_envolvimento depende a 
própria soberania nacional. 

COncedo o aParte ao nObre. Senador Ney 
Maranhão. 

O Sr. Ney MaranhãO - Nobre Senador 
Pompeu de Sousa, está V. ~trazendo a esta 
Casa assunto de vital importância para os inte
resses do povo brasileiro. No que tange à edu
cação, tive ocasião de, na semana passada, 
apartear o nobre Senador Ronan Tito, no que 
tange à educação de ensino superior neste 
País. A burocracia, os tecnocratas, o excesso_ 
de pessoal nas universidades contribuem para 
a baixa remuneração dos professores e das 
pessoas que· exercem funções nesse trabalho 
tão importante para o povo brasileiro, a educa
ção. Citei. como exemplo, a mundialmente 
conhecida Universidade de Sorbonne, Univer
sidade do governo, que tem 800 funcionários 
e professores para 22- rriil cilUnos. A Clniver
*fade Federal do Rio de Jaogir:o Jem 7 rn_U, 
978 funcionários e professores para 31 mii 
alunos, ou seja, a Sorbonne tem 1 funcionário 
ou professor para 27 alun'os, e a Universidade 
do Rio de Janeiro tem um funcionário oU pro
fessor para 4 alunos. Veja-se a discrepância. 
Isso é_ uma bola de neve. No que concerne 
à saúde, quero Corroborar o que V. ~ disse, 
dãndo um depoimento sobre a cidade do Re
cífe, Uma cidade que hoje tem quase 2 milhões 
e meio de habitantes e 15% da sua população 
na conta com serviços de esgoto. Isso está 
provado. Os desacertos deste Governo vêm 
de longe .. Sem educação não temos nada. 
Com educação o povo tem responsabilidade, 
tem patriotismo, sabe o que quer. A prioridade 
neste País deve ser a educação. Em_ segundo 
lugar, deve vir a saúde, e depois o resto. Para
béns a V. ~ por assunto tão importãnte qUe 
neste momento está debatendo no Senado 
da República 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Agra
deço a V. Ex", nobre Senador Ney Maranhão, 
o magnífico aparte e não me espanta que a 
população do Recife não tenha esgoto, de vez 
que a população do Brasil não o tem. Cento 
e oito milhões de brasileiros não gozam desse 
altissimo privilég1o el~mentar da condição hu
mana. 

Sr. Presidente, não ·quero exceder-me ao 
prazo regimental do que disponho para este 
meu pronunciamento, porque terei outro as
sunto a tratar, se tempo tiver para isso, de 
vez que costumo, na Presidência, exercer wna 
vigilância sobre o uso da tribun_a para que 
o direito de tercei_ro_s_não_ seja mais prejudi
cado. 

Gostaria de dizer que o assunto levantado, 
sobre a educação, pelo aparte do nobre Sena
dor Ney. Maranhão, especialmente a proble
mas ligados à universidade, é algo que a mim 
me toca tão de perto que eu falaria o resto 
do dia, pois além de· professor universitário 
desde de 1948, sou fundador de universidade. · 
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O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -~V. 
Ex' ainda dispõe de alguns minutos. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Então, 
Sr. Presidente, eu gostaria de assinalar um 
acontecimento, não um acontecimento, e sim 
um movimento da maior importância. Aler· 
tado pelo valoroso Presidente da Comissão 
de Justiça e Paz de Brasüia, Dr. Paulo Vicente 
Guimarães - do lançamento da candidatura 
de Dom Paulo Evaristo Ams, Cardeal- Arce· 
bispo de São Paulo, ao Prêmio Nobel da Paz 
deste ano, candidatura essa lançada pelo atual 
detentor do Prêmio Nobel da Paz Dr. Adolfo 
Pérez Esquivei -, aCabo de transmitir o meu 
integral apoio, que espero seja o da própria 
consdência nacional E estou dirigindo- tra
go aqui apenas o rascunho e, depois, enviarei 
à Taquigrafia o texto devidamente traduzido 
dos hieróglifos da minha escrita, muito mal 
escrita, minha letra realmente é um hieróglifo 
- ao Diretor do lnstftuto Nobel, a seguinte 
mensagem: 

"Senhor Diretor, 
Na qualidade de Senador da Repúblfca 

Federativa do Brasil, jornalista desde 
1938 e profesSOr universitário desde 
1948, mas sobretudo de um cidadão, ho
je com 73 anos de idade, que luta desde 
a idade de I4 anos pelas causas da De
mocracia, da Paz e da Fraternidade das 
relações entre os homens de todas as 
condições e de todos os países - consi
dero indeclinável dever de consciência 
apoiar a indicação do nome do Cardeal
Arcebispo de São Paulo, Brasil, Dom Pau
lo Evaristo Ams, ao Prêmio Nobel da Paz. 

Acompanho, assim, movimento que 
transcende as fronteiras do meu País, da 
América Latina e inesmo do chamado 
Terceiro Mundo, e que já mereceu Idên
tico apoio - altamente honroso - do 
atual Prêmio Nobel da Paz, o eminente 
Dr. Adolfo Pérez Esquivei. 

Na realidade, a atuação - verdadei
ramente apostolar- de Dom Paulo Eva
risto Ams, em defesa dos direitos huma
nos, sobl'étudo das populações mais opri
midas, humilhadas e marginalizadas. não 
apenas do Brasil e deste continente, mas, 
de certa forma, de todos os continentes, 
tomou-se algo de uma tão transparente 
evidência que seu nome, hoje, adquire 
a expressão de um simbolismo universal 
para todos os amantes da paz por toda 
a parte. 

A obstinada coragem com que- num 
perlodo dramático da história brasileira 
em que, por duas décadas, os direitos 
humanos estiveram praticamente bani
dos do nosso País, através de um golpe 
de Estado baseadO ti.o autoritarismo e no 
obscurantismo :....;.o Cardeal Ams, ao lado 
do não menos bravo Dom Hélder Câma
ra, Cardeal-Arcebispo de Olinda e Recife, 
tomou-se, de tal foiTT'Ja, um apóstolo da 
não-violência, que a projeção dos dois 
na opinião pública nacional acabou por 
inspirar inscrevêssemos na Coristituição 
que promulgamos no dia 5 de outubro 

de 1988 (de cuja elaboração muito me 
orgulho de ter participado, na condição 
do Senador-Constituinte) os três dispo
sitivos abaixo transcritos, pertencentes à 
abertura do 'Título n - dos Direitos e 
Garantias Fundámentais": 

''XUI - a prática do racismo constitui 
crime inafiançável e imprescritível, sujeito 
à pena de reclusão, nos termos da lei;" 

lnafiançávei e imprescritível! -acentuo eu. 

"XLJD --a lei considerará crimes ina
fiançáveis e insuscetívels de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, o terro
rismo e os definidos como crimes he
diondos, por eles respondendo os man
dantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem." 

"XUV - constitui crime inafiançável e 
imprescritível a ação de grupos armados, 
_cMs ou militares, contra a ordem consti

----=rudobal e o Estado Democrático;" 

Cada. vez que leio, Sr. Presidente, estes dis
positivos, a minhá Cohsciência se ilumina e 
o meu coração se rejubila. 

Prossigo na leitura do meu oficio, da minha 
tne)J.$;;tgem ao Instituto Nobel: 

"Por tudo ísto, Senhor Diretor, não te
mos 'dúvida de que_ adjudicar ao Cardeal 
Dom Paulo Evaristo Ams a consagração 
máxima do reconhecimento universal, 
que é -o Prêmio Nobel da Paz, constituirá 
ato da mais alta justiça e do mais inspi
rador exemplo para todos os povos e para 
cada um dos homens amantes da paz 
em todo o mundo." 

Sr. Presidente, achei que devia trazer ao Ple
nário do Senado Federal, da Casa da Federa
ção Ba:asileira, este documento que, po~ ac~so, 
é meu, mas que __ estou cc~mvencido é deste 
Senado, é deste País. 

Dom Paulo Evaristo Arns, tal como Dom 
Hélder Câmara, lutadores impertérritos e bra
vos na defesa da condição humana, contra 
todos os opressores e contra todas as opres
sõ_es, merece mais do que o reconhecimento, 
a gratidão_ do povo brasileiro e de todos os 

-povos livres amantes da paz e da liberdade. 

. Sr. Presldente, muito _obrigado. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCCJ/>fENTOS A Q(JE SE REFERE 
·O SR. POMPEU DE SOUSAJ'MSEU DIS
aJRSO: ~ 

Urgente 
El<m• Sr. 
Senador Pompeu de Sousa (PSDBJDF) 
Pça. dos Três Poderes Gab. 21 
Brasilia!DF (70!60) 

Belém, 19 de Setembro de 1989. 
O Sai1éaniehto básico vive dias de crise em 

virtude da falta de prioridade do Governo fede
raL 

Sabedores do interesse que deve nortear 
todoS aqueles que se preocupam com as 
questões de saúde e qualidade de vida é que 

lhe apelamos no sentido de aprovar as leis 
complementares que dispõem sobre a criação 
do sistema nacional de saneamento básico. 

Encarec-emos, _ainda, o seu- empenho na 
aprovação do destaque referente ao Orça
mento da União para O setor saneamento. bá
sico. 

Não podemos conviver com essa triste reali
dade: 54 milhões de brasileiros não tem água 
encanada, 108 milhões não contam cOiTI cole
ta de esgotos, 50% da população urbana de 
nossas cidades não dispõem de serviços satis
fatórios de coleta de lixo., 65 crianças em cada 
grupo de 1.000 morrem- antes de completar 
1 ano de vida., Sua ajuda é muito importante 
para o povo brasileiro. -

Vamos resgatar a vida. 
Forum de Secretários Estaduais de Sanea

mento e Meio Ambiente ASES- Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

AESB -Associação das Empresas de Sa-
neamento Básico Estaduais . 

ASSEMAE -AsSociaçãO dos ServiÇos-Mu
nicipais de Água e Esgoto_ __ _ _ . _ 

ABCE/APECS -Associação Brasileira dos 
Consultores de Engenharia 

Associação Paulista das Empresas de Con
sultorla em Saneamento 

---ASFAMAS -AssOciação de Fabricantes de 
Materiais de Saneamento 

ABIMAQ- Associação Brasileira da Indús
tria de Máquinas e Equipamentos_ 

CEIC- Câmára BraSileira da Indústria da 
Construção,_ 

- -Brasília, 22 de setembro de I 989 

Dmo; Sr. 
Dr. Jakob Sverdrup 
MO. Diretor do Instituto Nobel Norueguês 

Senhor Diretor, 

Na qualidade de Senador da República Fe
derativa do Brasil, jornalista desde I 938 e pro
fessor univermtário desde 1948, mas sobre
tudo de um cidadão, hoje com 73 anos de 
idade, que luta desde a idade de 14 anos pelas 
causas da Democracia, da Paz e da F'ater
nidade nas relações entre os homens de todas 
as condições e de todos os países - consi
dero indeclinável dever de consciência apoiar 
a indicação do nome do Cardeal-Arcebispo 
de São Paulo, Brasil, Dom Paulo Evaristo Ams, 
ao Prêmio Nobel da Paz. · 

Acompanho, assim, um movimento que 
transcende as _fronteiras_do_meu País, da Amé
rica Latina e mesmo no chamado Terceiro 
Mundo, e que já mereceu idêntico apoío -
altamente honroso - do atual Prêmio Nobel 
da Paz, o eminente Dr. Adolfo Perez Esqu[Vel. 

Na realidade, a atuação- verdadeiramente 
apostolar- de Dom Paulo Evaristo Ams, em 
defesa dos direitos humanos, sobretudo das 
populações mais oprímidas, humilhadas e 
marginalizadas, não apenas do Brasil e deste 
Continente, mas, de certa forma, de todos os 
Continentes, tomou-se algo de uma tão trans
parente evidência que seu nome, hoje, adquire 
a expressão_de um simbolismo universal para 
todos os amantes da Paz por toda parte. 
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A obstinada coragem com que-:- num pe
ríodo dramático da história brasileira em que, 
por duas décadas, os direitos humanos estive
ram praticamente banidos do nosso País, atra
vés de um golpe de Estado baseado no autori
tarismo e no obscurantismo- o Cardea1 Ams. 
ao lado dO não menos bravo Dom Hélder Câ
mara, CãideaJ:-Arcebispo de Olinda e Recife, 
tomou-se, de tal forma, um apóstolo da não
violência, que a projeção dos dois na opinião 
pública nacional acabou por inspirar inscre
vêssemos na ConStituição que promulgamos 
no dia 5 de outubro de 1_988 (de cuja elabo
ração muito me orgulho de ter_ participado, 
na condição de Senador Constituinte) os três 
dispositivos abaixo transcritos, pertencentes à 
abertura do 'Titulo II- dos Direitos e Garan
tias Fundamentais": 

XUI - a prática do racismo constitui 
crime inafiançável e imprescritível, sujeito 
à pena de reclusão, nos termos da lei; 

xun ....&a lei considerará crimes inafian
çáveis e insuscetíveis de g~aça ou anistia 
a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e dr~as afins, o terroris
mo e os definidos como crimes hedion
dos, por eles respondendo os mandantes, 
os executores e os que, podendo evitá
los, se omitirem; 

XLN - constitui crime inafiançável e 
imprescritível a ação de grupos armados, 
civis ou militares, contra a ordem consti
tucional e o Estado Democrático;" 

Por tudo isto, Senhor Diretor, não temos 
dúvida de que adjudicar ao CardeaLDom Pau
lo Evaristo Ams a conSagração máxima do 
reconhecimento universal, que é _o Prêmio No
bel da Paz, constituirá-ato da mais alta justiça 
e do mais inspirador exemplo para todos os 
povos e para cada um dos homens amantes 
da paz em todo o mundo. 

Brasma, 21 de setembro de 1989. -Sena
dor Pompeu de *'usa. 

(Durante o discurso do Sr. Pompeu de 
Sousa o Sr. Nabor Júnior, suplente de 
Secretário deixa a cadelrif da presfdénda, 
que é ocupada pelo Sr. Áureo Me/lo, su
plente de secretário.) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Ma
ranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem r~o 
do orador.) -'Sr. Presidente e Srs. Seriadores, 
ocupo, neste momento, a tribuna do Senado 
Federal para mostrar ao povo brasileiro um 
problema muito grave, um problema que nós. 
Congressistas, nós que representamos o Se
nado. da República e os Srs. Deputados -
temos uma Constituição que de_'-:1 ao Coi)gres
so poderes maiores do que a anterior e, por
tanto, uma responsabilidade multo grande no 
que concerne à administração deste País, nó 
momento em que vamos enquadrar, estudar 
e colocar em leis ordinárias os artigos da 
Cónstituiçã:o, da qual quase 75% ainda preci
sam ser transformados em leis ordinárias -

temos que examinar problema de fundamen
tal importância: a desburocratização do País. 
São os tecnocratas que estão, praticamente, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, parari:do _este 
Pais; são esses burocratas. frios. céticos e dis
tantes da realidade braslleira. 

Quando falo desta maneira costumo, corno 
diz um adágio no Nordeste: "matar a cobra 
e mostrar o pau". E sempre me lembro de 
uma frase do grande Monteiro Lobato, que 
dizia em outros termos: "Ou o Brasil acaba 
coin a saúva ou a saúva acaba com o Brasil". 
J:: o que está acontecendo, no que concerne 
á burocracia, à tecnocracia, enfim, à adminis~ 
tração pública deste País. 

E para comprovar o que estou dizendo, Sr. 
Presidente, o Governador Miguel Arraes, no 
dia 5 de junho de 1989- estamoS em setem~ 
bro, portanto-; há praticamente 4 m~ses -
pede, através de oficio, ao Sr. Ministro da FaM 
zenda, o seguinte: --

.Ofício n~-284/89~GG 
Re<:ife, 5 de junho de 1989 

Senhor Ministro, 
O Governo -ao Estado de Pernambuco 

Criou e··vem- desenvolvendo__amplo pro
grama de abastecimento alimentar junto 
à população de baixa renda através do 
Cestão do Povo que contando com 181 
postos de venda, comercializa uma cesta 
básica de 14 produtos, atingindo cerca 
de 700.:000 pessoas/mês. 

Dentre os referidos produtos destaca
se o açúcar, da maior írriportância para 
a população e que vem sendo vendido 
pelo Cestão a preço abaixo da tabela ofi
cial do Governo Federal, o que contribui 
inegavelmente pára o cumprimento do 
objetivo de baratear a·cesta básica da po
pWação. 

Tal barateamento torna-se possível 
· graças à baixa margem de comerciali· 

zação praticada pela Companhia Integra
da de Serviços Agropecuártos de Per
nambuco~Cisagro, vinculada à Secretaria 
de Agricultura do Estado, devida à simpli
cidade de suas instaJações e à massifi· 
cação de seu processo de càmercializa
ção, bem como à compra feita anterior~ 
mente junto ao IAA de cerca de 200.000 
sacas de açúcar. 

Nesse sentido solicito de Vossa Exce
lência autorizar ao Iristituto do Açúcar e 
do Álcool vender à Cisagro 300.000 sacas 
de açúcai- a- sereni 1-etlfàdas em quatro 
vezes, a-cada 30 dias e em cotas de 
75.000 sacas de 50 kg cada. O paga
mento será à vista e ao preço do dia da 

-retirada:. Na oportunidade, apresento pro
testos de consideração e apreço. 

-Miguel Arraes de Alencar, Governador. 

Isso, Sr. Presidente, foi no dia 5 de junho. 
Aí, começou a ocUsséia pelos Ministérios, e 
entrou no Ministério d;;! Fazenda; af, a coisa 
começou a ç:omplicar. 

Estive com o Sr. Secretário do Tesouro Na
cional, Luiz Antônio Andrade Gonçalves, le
vando o oficio do Governador. Ele leu e achou 
que era uma reivindicação justa e que poderia 

ser atendida porque anteriormente essas rei
Vindicações do Governo de Pernambuco eram 
atendidas no Instituto do Açúcar e do Álcool. 
Mas, através de uma portaria, o Ministro da 
FaZenda avocou ao seu Ministério essas auto
rizações especiais. Com Isso; .sOffiente o Minis
téirÕ da Fazenda_ teria autoridade -pará. esse 
pleito de Pernambuco ser .:rt.endido. 

Transmiti ao CioVemador Miguel Arraes a 
impressão que: tive do Sr. Seçietário do Tesou
ro Nacional e pedi uma audiência ao Sr. Minis
tro Maílson da Nóbr.ega. S. Ex' me recebeu 
muito bem, e prometeu estudar com simpatia 
e com interesse o pedido do Governador de 
Pernambuco. Transmiti ao Governador Miguel 

- Arraes o resultado dessa audiência e S. Ex' 
telefonou para aquele Ministro reiterando o 

--pedido de Pernambuco, do seu Governo, para 
facilitar o abastecimento dos camponeses e 
do povo pobre de minha terra. 

No dia 1 O de julho, o Sr. Governador rece
beu Oficlo âo Ministério da Fazenda, e, lendo
o, entendi que fora autorizada, e o açúcar esta
ria na mão do Governo de PernambucO pfati
camente sem nenhum problema. 

Passarei a ler o oficio, para que o Senado 
observe a burocracia neste País: 

"Oficio SINISEORC n9 2013 
Em 10-7.-89 

Senhor Governador, 
Cumprimentahdo-o cordia1mente, fa

ço referência ao Oficio n? 284/89-99, de 
5-6~89, por ineio do qual V. Ex" solicita 
ao Ministério da Faze11da autorize o Insti
tuto do Açúcar_ e do Alcool - IAA, com 
vista a dar suporte ao programa de abas-
tecimento junto à população de baixa ren
da que_ seu Governo -de_senvolve no Esta
do de Pernambuco, a vender à Cia Inte
grada de Serviços Agropecurários de Per
nambuco - C""tsagro, 300.000 sacas de 
açúcar (15.000 TM) - de propriedade 
da Autarquia e vinculadas a financiamen~ 
to contraldo no Banco do Brasil - a se
l'em retiradas em quatro vezes, a cada 
30 (trinta) dias e em quotas de 75.000 
sacas cada uma." 

Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores,· 
- este segundo item:- --

"2. A respeito, tenho a satisfação de 
informar a V. Ex' que, por despacho de 
3-7.:.89, ao ponderar os relevantes aspec
tos sociais do projeto, o Exm9 Sr. Ministro 
da Fazenda manifestou~se, em caráter ex
cepcional, favoravelmente ao pleito, ob
servadas as seguinte condições" -ai é 
que existe o famoso "dente-de-coelho"', 
Sr, Presideote: 

"a - preço de venda à vista, igua1 ao 
de remição le.v~ntado meosa1mente Pelo 
Banco_ do Brasil - vigente na data da 
retirada", e do r~spectivo- pagaménto do 
pJ;Uduto -de fo!ffia @e a operação não 
Implique, em hipótese alguma, subsído/ 
equa1ízáção para o Tesour!=l N_adonal; e, 
b-a operação, à ava1iação do Instituto 

do Açúcar e do Álcool, não ve_nha a com
prometer os contratos de ~ortação an-. 
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terlormente assumidos e ainda n~o cum
pridos." 

Significa simplesmente que o Sr. Ministro 
autorizou nas letras a e b-ele fechou, porque 
deu carta branca para o Instituto do Açúcar 
e do Álcool fazer uma avaliação, se podia ou 
não atender. I:: o terceiro escalão. E, nesta 
República, hoje, não existe quem queira assu
mir a responsabilidade, principalmente um re
presentante do terceiro escalão do Governo. 

Qual foi o resultado? 
Com isSo, o Presidente do Instituto do Açú

car e do Álcool não autorizou. E há mais: o 
testemnnho do Secretário do Governo de Per
nambuco,-em Brasília, Dr. Flávio Ura, que as
sistiu à minha conversa com o Dr. Romeu 
Tuma a respeito deste assunto, depois, se não 
me engano, de mais de 60 dias ter stdo apre
sentado esse ofício pelo Ministério da Fazenda. 
E ele me disse, textualmente, que o Gover
nador havia telefonado para ele, inclusive o 
General Bayma Diniz; e qu_e_ele não tinha força 
para autorizar o c~so desse item, ern que a 
avaliação seria do Instituto, como se 300.000 
sacos de açúcar para exportação brasileira fos
sem prejudicar esse pedido do Governo de 
Pernambuco. - -- ~-

Quero fazer justiça ao presidente do Instituto 
do Açúcar e do Álcool; S. S' concordou conos
co; a argumentação que lhe fiz. mostrando 
que esse açúcar não era para uma empresa, 
não era para ninguém beneficiar-se particular
mente, e sim para beneficiar exclusivamente 
o povo pobre de mínha terra, e que o Gover
nador Miguel Arraes, com um pouco do di
nheiro da arrecadação do nosso Estado, ao 
invés de fazer obras faraônicas e deixar seu 
nome em placas de hronze, deixava um pouco 
desse dinheiro para matar a fome dos campo
neses miseráveis de nossa terra. Mostrei-lhe 
que esse açúcar era justamente para isso e 
ele ficou certo de Ir procurar o Soohor Presi
dente da República. para dar a última palavra. 
Vejam V. Ex'-<:omoa coisa ficou? ... 
' Então, Sr. Presidente, pedi uma audiência 

ao Sr. Ministro Roberto Cardoso Alves. tendo
lhe antes, endereçado uma -carta, que faço 
questão de ler para o Plenário: 

Sr. Mirtistro, 
Estive em seu gabinete, há 5 meses, 

levando a incumbência do Governador de 
Pernambuco, Dr. Miguel Arraes de Alen
car no sentido de que o eminente amigo 
int~rcedesse em um pedido de 309 mil 
sacas de açúcar, a serem compradas pela 
Secretária de Agricultura de Pernambuco, 
a fim de ser distribuído junto a 14 produ
tos que fazem o "Sacolão do ~ovo", o 
qual, conforme ofício do Sr. Governador, 
atende a 700 mil pessoas por mês. 

Vossa Excelência imediatamente enca
minhou o pedido ao 1M. Estive, então, 
com o Presidente TUrner, que, mesmo 
demonstrando boa vontade, ficou impe
dido de atender, devido a Decreto do fXW! 
Sr. Presidente da República, que deslocou 
o assunto para a esfera do Ministério da 
Fazenda, de onde se necessita autoriza-

ção especial para casos de estrema ne- Quando o MiniStre·· recebeu essa carta -
cesSidade, para ser atendido. eu estive com S. Ex', os nobre SenadoreS sa-

Tarrtbém estive com o Exm~ Sr. Minis- bem que o Ministro Roberto Cardoso ·AJves 
tro Maílson da Nóbrega e com o· Sr. Se- é um pouco temperamental, mas, às vezes 
cretáriodoTesOuroNadonal,Dr.LuizAn- o é em direção ao bem, vou reJatar o que 
tônio e, após longo e exaustivo estudo, aconteceu no Gabinete do meu amigo Ro
reconheceram, que o pedido do Gover- berto Cardoso Alves: depois dessa conversa 
nadar Miguel Arraes tinha razão de ser e de ler a carta, ele se levantou, olhou pat"a 
atendido, tanto ê que o Sr. Ministro da mim e me disse: "vou autorizar esse açúcar, 
fazenda autorizou esta venda de açúcar nem que eu saia deste Ministério"- depois 

_ para o Governo de Pernambuco. de ver a reportagein do Governador Arraes 
No elttanto, Roberto, dentro dos itens no meio dos camponeses e sabendo que aqui-

deste documento d~ autorização, há um lo era para matar a fome do povo do Nordeste. 
dente de coelho, fruto dos tecnocratas, Fez, então, uma cart!3. grossa e curta, mas 
que são frios, céticos, distantes da reali- para ser atendida; mandou para o Presidente 
dade brasileiraRefere-se às prioridades do Instituto do Açúcar e do Álcool as duas 
para a exportação de açúcar; , como se linhas que passo a ler: 
300 ·mil sacaS do produto- fossem com~ 
prometer a expqrtação do- produto. E es- Ao IAA 
tas sacas, Roberto, este açúcar é para Dr. José Henrique Turner 
atender aos miseráveis de Pernambuco, Vender 200.000 sacas de açúcar do 
de meu Nordeste. . estoque do Instituto para o Governo de 

Tenho certeza que Vossa Excelência Pernambuco. 
já leu a obra de Victor Hugo, "Os Minserá~ BSE, 4-9-89 -Roberto Cardoso Alves;. 
veis"; pois bem, meu amigo, 0 Gover:. Ministro da Indústria e do Comércio. 
nadar, de Pernambuco, em vez de fazer Com isso, o Ministro Roberto Cardoso Alves 

-- obras faraónicas, deixando s_eu nome_ em._ .. resolveu atender a essa odisséia de um pedido 
---plã.CaS de bronze, separa um pouco do do Govemo de Pernambuco, pedido justo, pe-

cfinheiro do povo pernamb~cano p_ara dido que não tinha razão para demorar mais 
matar a fome dos camponeses, dos m1s~- de 5 meses para ser atendido. 
ráveis de Pernambuco, e dando emprego Na hora em que foi atendido esse pleito, 
pelo menos durante a parada da moagem corriuniquei-me com o Governador Miguel Ar· 
das Usinas, quando esta gente limpa es- raes, que me mandou o seguinte telegrama: 
trada, planta alguma coisa para comer. 
Numa destas oportunidades, conforme a 
reportagem dos jornais, mais de 30 mil 
pessoas compareceram. 

-- Está ?lqui a reportagem do Governador, 
com mais de _30 mil camponeses parados, 
no Município de Escada, quando lhes agra~ 
deceu. 

O Governo de Pernambuco dava-lhes em
prego, limpeza de estradas. É _o que estou 

-dizendo na carta. Estou "matando a _cobra e 
monstrando o Pau". 

Demonstrei isso ao Ministro Roberto Cardo· 
soN.ves. 

continuando a minha carta: 

-"Este açúcar, Roberto, é para adoçar 
um pouco a vida amarga dos campo
neses do Nordeste, de Pernambuco. Com 
esta política, o Governador Arraes ao me
nos evita saques aos comerciantes de 
nosso Estado, evita a revolta popular. Co
mo dizia Mao Tsé Tung, ·"povo de barriga 
cheia não pensa em revoll!-çãO," 

Portanto, rOeu-amigo Ministro Roberto, 
péço sua interferência neste pedido, que 
conta_ com a bo_a vontade do Presidente 
do lAA, no sentido de atender a este pleito 
urgente para mé!tar a fome dos campo-. 
ileses de Pernambuco. 
- O Dr. Turner ficou de levar este pedido 

do Dr. Miguel AiTaes ao -Presidente Sar
ney, para que o mesmo chancelasse esta 
autorização. ~ 

Tenho certeza de que com a aprov.açao 
-do amigo o Presidente também atenderá. 

Exmo.Sr. 
Senador Ney Maranhão 
Senado Federal 
Brasília-DF 
Acuso reCebimento documentação en

viada agradeço empenho devossencia li
beração, sacas de açúcar nosso_estado. 

Aguardamos urgentes providencias iaa 
remessa produto. 

Cordialmente 
Miguel Arraes 
Goveniaâõi' Estado_ de Pernambuco .. 

-Essa remes-sa do produto deve estar sendo 
entregue ao Governo de Pernambuco. __ _ 

Vejam, Srs. Seriadores, a odlssêia, a luta 
que estamos tendo para um pleito justo, um 
pleito que não tinha razão de ser, um pleito 
que devia. ser atendido imediatamente_- ali
mentação. Quer dizer, se o GCM:ffio de Per
nambuco não tivesse algum estoque de açú
car, os trabalhadores iriam passar praticamen
te estes cinco meses sem adOçar_ o seu cafezi· 
nho. Entretanto, tirem V, ~. Sr. Presidente 
·e Srs. Senadores, os outr_os pleitos, o que corre 
nesses Ministérios, a burocracia, essa gente 
-que fica nos gabinetes de ar condicionado, 
que não sabe o que é este País. 

O Sr. Mansueto de La"or -Permite-me 
V. Ex' um aparte? · 

O SR. NEY MARANHÃO- Com inuito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Ouvi, com 
a maior atenção, o relato circunstanciado de 
v. EX, d~quüo que chama, propriamente, ~e 
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verdadeira odisséia nos gabinetes dos tecno
~. para conseguir não qualquer vantagem 
pessoa], mas algo que devia ser natural, auto
mático, um programa de alto cunho social 
do Governador Miguel Arraes, programa do 
"cestão do povo", que abastece as populações 
do Estado carente de gêneros alimentícios de 
primeira necessidade, a preço de cu_stõ. A em
presa Sisagro, de Pernambuco, portanto esta

, tal, é a encarregada desse abastecimento po
pular que se __ chama "cestão do povo", e os 
produtos que estão liberados são adquiridos, 
no mercado, a um preço mais favorável. O 
açúcar entra nessa engrenagem burocrática, 
o Governo Federal controla o produto. A iro
nia, porém, está em que Pernambuco é um 
dos EStados que mais produzem açúcar no 
País; já foi o Primeiro, hoje não é mais, entre
tanto, pelo menos, é um dos três mais Impor
tantes produtores de açúcar no Pais, e o Go
verno desse Estado, que tem no açúcar o seu 
principal produto rural, precisou de pratica
mente mendigar, aqui, em Brasílla, uma libera
ção, um pedido de 300 mil sacas, que dão 
para o abastecimento de aJguns meses no 
Estado, naquele programa social. Ainda mais 
precisou acionar um Representante do Estado 
de Pernambuco, o bravo e ativíssimo Compa
nheiro Ney Maranhão, homem experimenta
do, para dedicar grande parte do seu tempo 
a esse tipo de trabalho, quando poderia estar 
trabalhando para o desenvolvimento do Esta
do junto com o Governador, junto com outros 
Representantes no Senado e na Câmara, vi
sando aos grandes projetas de desenvolvi
mento, bastava um simples telefonema do Go
vernador ao Presidente do IM para que isso 
se resolvesse. Não predsava abalar o Ministro 
da Fazehâa, o Ministro do Desenvolvimento, 
da Indústria e do ComérCio, o Senador da 
República etc. 

OSR:NEYMARANHÃO-AtéoMinlstro 
da Casa Militar. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Da Casa 
Militar. Por que Casa Militar? Qual é o assunto 
de segurança que há_ nisso? Pôr açúcar no 
café dos camponeses de Pernambuco envolve 
a Casa Militar? Meu Deus, onde estamos? No 
reinado de Avilan? Isto não é poss1vell 

O SR. NEY MARANHÃO - "Casa da 
mãe Joana", nobre Senador, na qual todos 
mandam, mas ninguém obedece. 

O Sr. Mansueto de Lavor -- O que o 
nobre Senador Ney Maranhão está descreven
do é da maior gravidade, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores! Isto ocorre porque os meios estão 
atrapalhando os fins. As atividades meios es
tão "afogando" as atividades fins. Cóino é pos
sível? Isso era coisa da LBA. É incrível! louvo 
a pertinácia de V. Ext Digo: se fosse eu, não 
teria paciência de agüentar o que V. Exli agüen
tou! 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obri· 
gado. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Não é por 
orgulho, mas porque sou revoltado contra es
sa situação. Não aceito esse tipo de coisa .. 

Por esta razão, louvo a pertinácia e até a pa
ciência e humildade com que V. Ex~ enfrentou 
o ·problema, porque a causa era nobre e valia 
qualquer sacrifício. Duvido, creio que não teria 
paciência para enfrentar essa burocracia in
sensível que está aí. É preciso que o futuro 
Presidente do País, seja._quem for, assuma a 
responsabilidade de acabar com essas barrei
ras -de tecnocratas, pessoas insensíveis que 
não_ sabem o -que é o sofrimento do povo 
brasileiro, porque não têm contato com ele, ... 

O SR. NEY MARANHÃO - V. EX' tem 
razão. 

O Sr. Mansueto de Lavor- .. .não têm 
conhecimento de wn Programa como esse. 
do Çiovemador Miguel Arraes para dar alimen
to às populações famintas, que há pouco tem
po estavam saqueando as feiras das cidad'es 
do Nordeste. Nobre Senador Ney Maranhão, 
congratulo-me com V. Ex", que honra a nossa 
Representação. Orgulho-me por ter um cole
ga que enfrenta.até a insensibilidade e a insen
satez dos burocratas desta República por uma 
causa superior, por uma causa nobre. 

Esse programa de alimentação popular, 
realizado pelo Governador Miguel Arraes, infe
lizmente não tem o apoio que deveria ter, in
clusive de órgãos como a Cabal, pois, como 
V. Ex' denunciou aqui, há dias, a Cabal foi 
desativada. 

O SR. NEY MARANHÃO - Está falida, 
nobre _Senador. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Este Gover
no está- desmontando tudo. Qual é o grave 
problema de hoje no Brasil e no Mundo? É 
o meio ambiente. O Governo desmonta o 
IBDF, que cuidava do rileio ambiente; cria o 
Ibama, mas não lhe atnbui funções, e são pou
cos os guardas na Amazônia, por exemplo, 
cuidando de toda aquela imensidão de flores
ta. Então, desmonta e não monta nada. Des
mantela a navegação do São Francisca; acaba 
com o BNH, que atê hoje não tem substituto. 
Acabou e pronto: E quer, agora,- privã:tizar vá
rias estatais, etc., por conta disso. 

OSR.NÉY ~O:_ E temos que 
ter cuidado, nobre Senador, para não privatizar 
os bancos oficiais. -

O .Sr. Mansueto de Lavor -O Banco 
do B:rasil, entre eles, está na meta do.Govemo: 
Nobre Senador, esse programa de alimenta
ção popular do Governador Miguel Arraes me
receu o sacrifício de V. Ex" Neste ponto V. 
fX1 tem o nosso aplauso lrrestrito e a nossa 
admiração. 

O SR. NEY MÃRANifÃQ - Agradeço 
a v. Ex", nobre S"ena;dor, as palavras a meu 
respeito. Tenho certeza de que V. EX', como
Seriador de Pernambuco e sertanejo, também 
procederia do mesmo modo, porque não 
agüentarla essa situação. Eu, Senador, tive pa
ciência porque pratico um pouco- e-sporte, e 
o esporte Oriental, o judô, me dá um pouco 
de autoconfiança e de paciência. Talvez V. EX" 
se espalhasse nesses Ministérios e arrancasse 
isso de maneira wn pouco diferente. Tenho 

certeza de que V. Ex• faria a mesma coisa 
que este Senador fez, que também representa 
a Frente_ Popular de Pernambuco. Muito obri
gado a V. Ext 

Sr. Presidente, termino estas minhas c-onsi~ 
derações alertando o Pa[s. alertando o Con· 
gresso, alertando os Representantes do povo, 
no sentido de que, quando formos estudar 
e transformar em lei ordinária dispositivos des
ta Constituição, temos que ver com muito cari~ 
nho, com muito culdado, esses tecnocratas, 
essa burocracia, c·omo diiiã Monteiro Lobato. 
E repito o que Monteiro Lobato dizia: 

"Ou o BraSil acaba com a saúva, ou 
a saúva acaba com o Brasil." 

Ou acabamos com os tecnocratas ou eles 
acabam com o Brasil. 

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

O Sr. Mauro Borges - Sr. Presidente, 
peço a palavra peJa ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PDC- GO. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadôres, na ausência 
do Sr. Presidente da CPI e do seu Vice-Pre
sidente, e na qualidade de relator, neste mo
mento, tenho a honra de passar às mãos de 
V . .Bc', dentro do prazo legal, o relatório e doeu-· 
mentes anexos dos resultados da CPJ de im
portação de alimentos durante o período do 
Plano Cruzado. O relatório foi modificado, 'em 
parte, pelo voto em separado do Sr. Senador 
Nabor Júnior que não desfigurou o conteúdo 
essencial do mesmo. 

Devo declarar ao Senado da República que 
essa CPl desenvolveu extenuante e profundo 
trabalho de pesquisa e diligências para chegar 
ao resultado final. Foram montados 5 (cinco) 
bancos informatizados de dados, mais de duas 
dezenas de dilígências externas, organizado 
acervo de _cerca de 20.DOO (vin~e mil) página~. 
200 horas de- gravações, novos métodos de 
trabalho, desburocratizando as ações. 

A solicitação de colabOração do Tribunal 
de_ Contas __ da (..hlião para as apurações teve 
pronta e- eficiente resposta com rriagiiitude 
ainda não verificada. O TCU colocou urna 
grande equipe de mais de 40 auditores _em 
trabalhos espe_cíficos da CPJ. 

Foi colaboração inestimável. 
Os resultados obtidos foram frutos de traba

lho desapaixonado e apartidário. Não são se
cretos ou obscuros. Forani e são de dOmírUo -

· público com toda transparência. Foram apu
rados objetivamente prejuízos de grande mon
ta e desrespeito às leis e às boas_normas de 
administração com indigitação-fiOs culpados, 
com provas dOcumentais. 

Na forma da lei e da decisão dos senadores 
membros da CPJ, o relatório e documentoS 
anexos ficarão com a Mesa do Senado e à 
disposição do Plenário. Uma via será enviada 
ao- Ministério Público. · 
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É a comunicação que o_ dever me _impunha 
fazer. 

Obrlgado, Sr. Presidente. Srs. Senadores. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Bor
ges, o Sr. Áureo MeDo, Suplente de Secre
tário, deixa ã cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 
3PSec~ári~ -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebe o relatório e o enca
minha à publicação. 

é: o Seguinte o relatório_ encaminhado . 
à Mesa. 

(")RElATóRIO N• 2, DE 1989 

Relatório da Comissão Parlamentar de 
Inquérito do Senado Federal, que apura 
as irregularidades na importação de ali
mentos, por órgãos governamentais {Re
solução do Senado n9 59/87). 

(•) Será publicado em suplemento à presente ediçiio. 
" ---

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em primeiro turno,- da Pro
posta de Emenda à Constituição n9 1, 
de 1 98_9, de autorici do Senador João Me
nezes e outros Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § 69 do 
art. 14, para desincompatibillzação 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 Maurício Corrêa. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
Sessão de 23 de agosto- último. 

Em obediência ao disposto no art 168 do 
Regimento Interno, não será procedida a vota
ção de proposição nas sessões de seglJildas 
e sextas-feiras. 

Assim sendo, a matéria permanece na Or
dem do Dia, em face de votação, até terça
feira, quando esta poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem2: 

Discussão, em turno ·único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 33, de 198_8 (no 
5.775/85, na casa de origem), que consi
dera penosa, para efeito de concessão 
de aposentadoria espeCial aOs vinte e cin
co anos de serviço, a atividade profiSSio
naJ de telefonista, tendo 

PARECERES, sob n's 161 e 181, de 
19_89, das Comissões 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, 
pela constitucionalidade e juridictdade, 

com voto vencido do Senador Jutahy Ma
gaJhães; e 

___ ""'":""de Assuntos Socíals, favorável, cOm 
voto vencido dos SenadoreS Jutahy Ma
ga1hães e Nabor Júnior. 

Em discussão o projeto, em tUrno_ único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, encer-_ 
ro a discussão. 

Encerrada a discussão, em obediência ao 
arl 168 do Regimento Interno, que estabelece 
que não haverá votação de proposição nas 
sessõeS de segundas e sextas-feiras, a matéria 
permanecerá Ordem do Dia, em fase de vota
ção, até terça-feira, quando esta poderá ser 
processada. 

O SR. PRESIDENI:E (Pompeu de Sousa) 
-ltem3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 13, de 1989 (n9 
772/88, na Casa de Origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria o 
quadro complementar de oficiais do 
ExêrdtO (QCO), e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n' 196, de 
- 198g, da Comissão_ _ _ 

-de Relações Exteriores e Defesa Na-
danai. 

Em: discussão o projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Encerrada a disc'ussão, em obediência 
ao_ art. 168 do Regimento Interno que es
tabelece que não haverá votação de pro
posição nas sessões de segundas e sex
tas-feir~. a materia permanecerá na Or
dem do Dia, em fase de votação, atê ter
ça-feira, quando esta poderá ser Proces
sada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem4: 

Projeto de Lei ela Câmara n9 152, 
de 1985 (n' 4.086180, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo, a ser nu
mefãdã como § }9 do art. 643 da Conso
lidação das Leis do Trabalho; aprovada 
pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943. 

-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 a· 
Projeto de Lei da Câmara n' 152, de 1985. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à tâmara dos DepUtados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item5:. 

Pl:_ojeto de Lei_da Câmara n9173, de 1985 
(n9 1.080/83, na Casa ·a e-Origem), que 
assegura autonomia às org'anizações sin* 
clicais e estabelece elegibilidade dos diri
gentes de Sihdicato destituídos por atos 
d_p Poder Executivo. 

A Presidência, nos termOs- do art 334, alínea 
a; do Regimento Interno, e _copforme o Parecer·
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado -o 
Projeto de Lei da Câmara n9 173, de 1 985~ 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Está esgotada a matéria constante da Or-
dem do Dia. -

Há oradores inscritos.-~ . 
Concedo a palavra ao nobre Senado_r Áureo 

Mello. 

O SR. AUREO MELLO PRONUNCIA 
DISCURSO QCfE. ENTREGUE A REVJ-
510 DO ORADOR. sERA P{}BUCADO 
POSTER!ORMEJVTE 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
·- Com a palavra o nobre Senador Carlos 
Patrocinio. 

O SR. CARLOS PATROcfNIO (PDC
TO. Pronunda o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, inicia1rilEmte, gostaifamos de fazer alguns 
comentários a respeito da manchete que eS
tampa hoje o Jornal de Brasüia: "As escolas 
não vão rever as mensalidades". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, bem a pro
pósito, queremos dizer do nosso regozijo por. 
V. Ex' ocupar esta Presidência, pois V. EJc9 s_em
pre se constitui num paladino, num eterno 
defensor da causa da educação no nosso País. 

No inicio do mês de agosto, ao voltarmos 
do recesso parlamentar, estranhamos os pre
ços das mensalidades escolares e a este r~ 
peito tivemos a oportunidade de fazer, neste 
plenário, o nosso prãi1unci8ffiento:-- -

À nossa palavra, Sr. Presidente, sucederam 
diversas passeatas, diversos comícioS, diver
sas manifestações d~ repúdio à_ majoração 
abusiva do ensino particular em nosso _Pais. 
Brasília, meSma, assisth.i a -urna paSseata pãd- · -
fica_ de 1]-0~s estudantes e, diga-se de passa
gem, tudo em Ordem e protegidos pelas ·nos
sas polícias, porque, evidentemente, estamos 
vivendo no regime da verdadeira democracia 
e, como disse o Senador Áureo Mello, há pou
co, este é o maior legado que recebemos do 
Presidente Samey. _ _ _ 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, nãO podere
_mos antever até que ponto chegarão esses 
comícios, essas passeatas e esses protestos 
estudantis. Por exemplo, estamos vendo, es
tampado, aqui.: 

"As escolas não vão rever as mensa
lidades_:·. 

Isto, ao que nos consta, trata-se de uma 
desobediência civil. 

AJustiça Federal, atrãvés de liminar, cassou 
a Portaria n9 140, do Ministério da Fazenda, 
que instituía a liberdade vigiada para os au
mentos do ensino privado, porque esseS au
mentos estavam sendo processados abusiva
mente, e determinou que nenhuina escola po~ 
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deria cobrar mais do que 144,06%, de janeiro 
até o mês de julho. E até permitiu um aumen
to, agora, em setembro, de 52,7%. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senãdores, cOmo 
se diz aqui que a média das mensalidades 
está 31% a mais dO que deveriam cobrar as 
escolas, gostaríamos de cumprimentar o Mi
nistro da Educação, Carlos Sant'Anna, ao deli
berar que os Conselhos Estaduais de Educa
ção é que irão reger os aumentos das escolas. . 

Temos a certeza de que esses aumentos 
devem ser regidos exatamente por esses con
selhos. Em vários EstadOS do País as escolas 
já estão devolvendo o que foi pago além da 
mensalidade ou, pelo menos, irá ser descon
tado nas futuras mensalidades. Em Brasília, 
as escolas se recusam a devolver, ou a descon
tar das rnendalidades, o que a lei determina. 

Neste nosso protesto, aproveitamos para di
zer que, neste momento em que se processa 
a grande transição-democrática, todos nós, 
brasileiros, como também este Senado Fede
ral, que é o celeiro, o manancial de Ministro 
da Educação, quando se trata da questão edu
cacional, seja a educação pública, seja o ensi
no privado, devemos todos estar atentos, vigi
lantes. 

Gostariamos de fazer um apelo a todo o 
Senado Federal e a toda -a Nação brasileira, 
para que votem naquele Presidente que esta· 
beleça como prioridade número um, como 
já foi também dito nesta Casa, hoje, pelo nobre 
Senãdor Ney Maranhão, a educação, porque 
somente através da educação conseguiremos 
saúde, alimentação e poderemos ter um estu
do público condigno, como num passado 
muito recente tínhamos, nós que estudamos 
na escola pública, que eram as melhores esco- -
Ias. Que o ensino público tenha condições 
de competitividade com as escolas particu
lares, para que possamos dar igualdade de 
condições a todos aqueles vestibulandos, até 
mesmo às pessoas pobres que não podem 
pagar o ensino particular de acesso ao ensino 
de3"'grau. 

Era o _que lfnhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuricia o seguinte discurso.) -Sr .. Pre
sidente, Srs. Senadores, desde moço cultivo 
uma profunda admiração pelas pessoas idea
listas que abraçam uma profissão, um ramo 
de ativi.dade, ou mesmo uma ocupação, por 
mais pumilde ou relevante que seja, e a ela 
se dedicam de corpo e alma, procurando a 
cada dia, a cada momento, enaltecê-Ia e digni
ficá-la pela dedicação, pela seriedade e pelo 
amor ao trabalho e ao seMr, fazendo do seu 
trabalho um verdadeiro sacerdócio. 

Conheci em minha vida muitas destas pes
soas que foram a mesma coisa a vida inteira. 
Políticos, professores, médicos, engenheiros, 
operários, barbeiros e sapateiros, como alguns 
destes últimos que conheci em SãO Cristóvão. 
Pessoas ricas de valor pessoal, não pelo relevo 

de -suas ·poSições, mas, principalmente, pelo 
altruísmo e pela abitegação ·com que se dedi
cam ao aperfeiçoamento do ~seu trabalho- e 
a vontade de servir ao próximo com muita 
sinceridade. . 

Um"i2 dessas pessoas que me impresSionou 
e que sempre mereceu minha admiração, foi 
o exemplo de urna freira e enfermeira alemã 
que imigrou para o Brasil em 1926, mais preci
samente para Sergipe, quando se abriram as 
pOrtaS-ao Hospital de C""u·urgia, obra do grande 
médico de minha terra. Dr. Augusto Leite, 50· 
brequem-já falei neste plenário, um dos maio
res médicos do Pals na sua época- dentista, 
pesquisador, renornado cirurgião, _que fez es
cola em Sergipe e honrou esta Casa, tendo 
sido um dos seus ilustres membros. 

Pois bem, Irmã Jolenta, como era carinho
samente chamada, dedicou-se, durante mais 
de melo século, ao mister de enfermeira poli
valente daquela casa de saúde, aos poucos 
tornando-se - pelo carinho que dedicava 
aos pacientes, confortando-os, assistindo-os, 
e p-elã-Q:rande afeição que tto dia-a-dia foi 
construindo no seio das famílias que se faziam 
clientela do Hospital, como alma viva da insti
tuição. 

Foi Irmã Jolenta que assistiu minha mulher 
quando do nascimento de três dos meus fi
lhos. Éramos amlgos. Tínhamos_ por ela uma 
profunda amizade, a amizade que nasce sob 
a irispiração da gratidão. 

Sr. Pr.esidente, Sts. SenadOres, registro, pe-
saroso, o falecimeoto, em 9 de agosto último, 
desta servidora de Cristo. Este acontecimento 
me foi comunicado pelo meu estimado ami
go, professor Lauro de Brito Porto. Irmã Jolen
ta,por Inspiração de amor ao próximo, se de di~ 
co_u à causa dos enfermos e dos desvalidos, 
confortando-Jhes os sofrimentos e assistindo
os em suas dores. 

Peço a transcrição, junto com este pronun
ciamento, desta coluna do jornal A Gazeta, 
de Aracaju, que manifesta os sentimentos da 
sociedade sergipana pelo desaparecimento de 
Irmã Jolenta, que vindo de sua pátria de nasci
mento, ·a Alemanha, nobremente, agradeceu 
ao Brasil, que a adotou, com o seu trabalho 
e- a sua atenção a quantos a procurassem, 
nas horas mais difíceis, dedicando toda a sua 
víd~~ªQs que procuravam o Hospital de Cirur
gia para sobreviver de suas enfermidades. 

Exemplos de vida como esta, Sr. Presidente, 
precisam ser enaltecidos para que sirvam de 
incentivo e paradigmas vocacionais aos que 
abraçarn as diversas profissões, principalmen
te aquelas que lidam diretamente com o--ser 
humano, procurando mitigar-lhe a dor e o· so
frimento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

L>OC11ME!YTb A QUE SE REFERÉ O 
SR. LOOR!VAL BAPTISTA EM SE(] DIS· 
C(JRSO; 

Jornal de Sergipe 

Aracaju. 14 de julho de 1989, 

INFORMEGS 

Irmã Jofenta 

Faleceu, domingo, nove do mês em cúBõ, 
no Hospital São Jo_s_é, a Irmã Jolenta. Alemã 
de nascimento, viveu contudo a maior páité 
de sua vida em Aracaju, para ond~ veio enl 
1926, ao acender das luzes do Hospital de 
Ciri.!igia, mOtiumental obra de Augusto Leite~o 

Agora, quando se despediu do mundo a 
caminho da eternidade, ao ensejo da misSá 
de sétimo dia que será celebrada em sufrágio 
de sua alma, abrimos espaço para um registro 
que nos é grato. Dedicou-se Irmã Jolenta, por 
inteiro, durante mais de meio século, no Hos
pital de Orurgia, à assRênda aos inúmeros 
enfermos que. ficavam sob a sua responsã· 
bilidade, tendo o cristianismo encontrado na 
sua pessoa o mais legitimo repres~ntante. W 
teve, em todos os mbmentos, atenta ao sofri- -
menta alheio, levando com a sua presen~a 
e sua ação, sem nenhuma discriminação, o 
conforto e o lenitivo para as dores humanas.-
Ninguém soube mais do que a Irmã Jolenta 
dirigir uma pãlavra ou um gesto de amor aos 
sofredores. Percorria, diariamente, todas as Se-
ções do Hospital, principalmente a masculina 
que hoje tem o seu nome; preocupada com 
o bem~es_tar de todos, e, assim. tomou-se no -
velho Llfurgia a pessoa maiS eStimada e reS-~ 
peitada. Preferiu -como Tereza de Calcutá~ em -
um,mundo que parece se desumanizar, cuidar
das pessoas a falar sobre as pessoas. Orou 
e trabalhou. 

Alcançou agora o seu sublime destino e 
a espiritUalidade pura e límpida no Céu, pafâ -
onde já partira a sua companheira de muitas 
décadas, Irmã Oara, outro esteJa do Hospitàl
de CirUrgia, ábeilçoada casa de trabalho. 

SerãO celebradas mi-sSãs, em sufrágio de 
sua alma no Hospital de Cirurgia e no Hospital 
São José,_ onde setvem as irmãs concepeib
nistas a cuja ordem pertenceu, e a Gazeta, 
ao fazer- este ·re9istro, solidariaza-se com a 
grande figura· huinana, certa de que a vida 
seria bem melhor se o exemplo de Irmã Jo
lenta se multiplicasse -e perdurasse para sem
pre. 

Ó SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soui!!) . 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ecfl· 
son Lobão. 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Pro· 
nuncra -o seguinte-disclJrs<?J- sr_ Presidente, 
Srs. Seri~dor~. os pequenos agricultores do 
meu Estado, a Maranhão, estão em deses
pero. Tiveram- a infelicidade de frustração da 
colheita em virtude da estiagem que ~fetoü 
quase todo o território estadual e por isso não 
puderam resgatar suas dívidas para· com o 
Banco do. Brasil. Por falta de informações a 
quase totalidade desses agricultores deixou de 
recorrer ao Pro&QTo, não se beneficiando_, des· _ 
se modo, do segUro a que têm direito. O fatõ 
é que se encontram em desespero. A dívida 
no Banco cresce assustadoramente causando 
pânico aos- agrieúltores q~e. sérios, desejam 
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saldar sua dívida. Muitos já venderam o peque
no património de que dispunham para que, 
assim, não sejam considerados devedores re
lapsos, pois que na verdade não o são. Mas 
outros não possuem património algum, não 
tendo portanto como escapar a esse contenM 
cioso. 

Agora mesmo encontra-se em Brasma um 
grupo de agricultores, juntamente com prefei
tos e vereadores maranhenses, tentando uma 
solução junto ao Banco do Bras~. Em compa
nhia do Senador Alexandre Costa e dos Depu
tados Costa Ferreira, José Teixeira e Wagner 
Lago, levei-os à direção do Banco do Bras~. 
Acompanharam-nos tambêm os dirigentes da 
Contag. Expusemos a sitUação, CjUe não é so
mente do Município de Lago da Pedra, cujo 
presidente do Sindicato dos Traba1hadores 
Rurais se encontrava presente, mas do Mara
nhão inteiro e também de centenas de outros 
municípios brasileiros. O que pedimos é que 
o Proagro atendesse aos lavradores, retirando 
de seus ombros esse débito insuportável e 
voltando a financiar QS nos_sQs pequenos lavra
dores que usam seu pedaço de terra corno 
meio de sustentar suas familias. 

Ressalte-se que os nossos lawadores estão 
sendo perseguidos até mesmo pelo fato de 
terem tido suas dívidas anistiadas pela Consti
tuinte. As autoridades incumbidas da política 
económica entendem que o lavrador anistiado 
é um devedor inadimplente e por isso prejudi
cado para o recebimento de novos emprés

. tJmos. Esta é uma situação que não pode con
tinuar. A anistia significa perdão, inexistência 
da falta. 

l 

O apelo que faço neste momento é no sen
tido de que não apenas os do Maranhão, mas 
todos os pequenos agricultores brasileiros que 
se encontram nessa situação sejam atendidos 
pelas autoridades da área económica. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Na presente ses~ão terminou o prazo para 
apresentação de erhendas ao Projeto de Reso~ 
lução n9 59, de 1989, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães. que dá nova redação art 
375 do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento 

Interno, a matéria será despachada às Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania, e 
Diretora, para exame do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo que tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de segunda-feira próxima, às 14 horas e 30 
minutos, a seguinte 

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 es
tabelecidos no § 6" do art. 14, para desincom-

patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e do$ Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145;de 1989, 
- da Comi'ssiio Tc.~~porárUt~ favorável ao· 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com.~o.to vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maur'ício Corrêa. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto _de Lei 
da Câmara n" 33, de 1988 (n! 5. 775/85, na 
Casa de origem), que considera penosa, para 
efeito de concessão de aposentadoria especial 
aos vinte e cinco anos de serviço, a atividade 
profissional de telefonista, tendo 

PARECERES, sob n" 161 e 181, de 1989, 
das Comissões 

-de Constituição, Justiça e Gdadania, pela 
constitucionalidade e juridicidade, com voto 
venddo do Senador Jutahy MagaJhães; e 

-de Assuntos Sociais, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Jutahy Magalhães e 
Nabor Júnior. · 

3 

Votação, em turno único; do Projeto de Lei 
da Câmara n9 13, de 1989 (n9 772/88, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente daRe
p.ública, que cria o quadro complementar de 
oficiais do Exército (QCO), e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 196, de 
1989,-âa Comissão 
- de Relações Exteriores e Deff:sa· Nacional. 

4 

Discussão, em turno Ónico, da redação fmal 
(oferecida pela COmissão Diretora em seu Pa
recer n" 194, de f98"9); dá-Projeto de: Lei do 
Senado n'9 163, 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 
tributados pelos Es~dos e Distrito· federal 
quando de sua exportação para o exterior, 

5 

Discussão, em turno suplementar, do Subs
titutivá â6 Sériãdo ao Projeto de Lei do DF 
n9 35, de 1989, de iniciativà do Governador 
do Distrito Federal, que altera denominações 
de unidades orgânicas da Secretaria de Segu
rança Pública do Distrito Federal e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• I 95, de 1989, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do ven-
cido. --- - -- -

6 

Dlscussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 27, de 1989 (n• 1.455189, 
n~ Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do TrabaJho, que altera a compo
_sição e organiz_açâo interna do Tribunal Regio
nal do Traba1ho da 12• Região, cria cargos 
e dá outras providêndas, tendo 

PARECER, sob n• 197, de 1989, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Odadania, pela 
constitudonalidade, juridicidade e, mérito, fa
vorável. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levani:/J~se a sessão its 11 horas e 5 
minutos) 

APARTE DO SR. HUGO NAPOLEÃO 
NO DJSC(JRSO DO SR. JOSÉ F0&\9\. 
PROFERIDO NA SESSÃO DE 5-9-89, 
Q(JE SE REP(JBlJCA POR HA \lER SAfDO 
cth'1 JNCORREÇÕES NO DCN -SE
~9Í0 ll_ DE 6-9-89, PAOS. 4609/461 O 

O Sr. Hugo Napoleão - Agradeço a V. 
EX' as palavras, sendo eu o Presidente do Par
tido da Frente Uberal. Registro, até com ale
gria, enfim, os acljetivos que V. EX tão bem 
coloca. Gostaria de referir-me, nobre Senado.r 
José Fogaça, à questão do fortalecimento ou 
enfráqueciffiehto dos Partidos políticos no 
Brasil, mormente nos dias que estamos viven
do. Participei, na sexta-feira última, do Progra
ma "Vamos sair da crise", da 7V Gazeta, _che
fiado pelo Jornalista Alexandre Machado, na 
cidade de São Paulo, em companhia dos De
putados Luiz Oushiken, do PT; Bocayuva Cu
nha, do PDT; do ex-Deputado e ex-Prefeito 
de Juiz de Fora Tarcísio Delgado; do Depu
tado Egídio Ferréira Lima, do PSDB. Enfim, 
o debate foi bastante movimentado e, em de~ 
terminado momento, frz a observação que 
passo agora a relatar no Senado da República, 
no nosso Plenário: as correntes de pensamen
to, normalmente seis ou sete, não mais do 
que isso, transformadas e convertidas em 
ideologias, resultam no marxismo, no fascis
mo, no liberalismo, no socialismo, na social 
democracia, no trabalhismo, no neo-liberalis
niõ; enfim, se fossem obedecidos ess_es dita
mes, teríamos, quando muito, seis a sete Parti
dos políticos no nosso País. Ao invés de termos 
cuidado do seu fortalecimento, no período 
constituinte, abrimos um extenso e frágil leque 
de_oportunidade quando estabelecemos. por 
exemplo, que apenas 101 pessoas podem 
constituir-se e organizar-se em partido políti
co. Creio que deveríarrioS ter tido mais cuida
do; somos todos cc-responsáveis por essas 
circunstâncias, Estamos vivendo dias que vão 
merecer uma análise seguramente mais apu
rada de todos nós, da classe política, dos Parla
mentares, dos Deputados Federais e dos Se
nadores, 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. 

exTRA TO DE CONTRATO 

ESPÉOE: Contrato n9 47/89 
CONTRATADA: 3M do Brasil Ltda. 
CONTRATANTE: Seitado Federal. 
OBJETO: Manutenção e conservação de 1 
(um) leitor-copiador 3M, modelo500, e 1 (um) 
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leitor simples, 3M, modelo 83 - BB, instala
dos na biblioteca do Senado Federal. 
UCITAÇÃO: fnexigibilidade de licitação, com 
base no art. 23, inciso I, do Decreto-Lei n~ 
2.300/86, e àrt. 20, 'iliciso L do Ato n-t 31/87, 
da ComisSão Diretora do :Senado Federal. 
CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPE-

SA: À conta do Programa de Trabalho 
0101001.2229/641. Natureza da Despesas 
3132-0106/2. 
EMPENHO: Foi emitida_ a Nota ~e Empenho 
n• 00915/6, de 8-5-89. . 
VALOR CONTRATUAL: Estimado em NCz$ 
1.996,86 (hum mil, noVêcentos e sessenta e 

seis crw:ados novos e oitenta e seis centa.vos). 
vrotr!OA: 15-8-89 a 31-12-89.··--·· ···- ~ -
SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Pôrto. Pela Contratada: Hermes Albu
querque de Araújo. -AmaUJyGonçoJve.sMar
b'ns, Oiretor da Subsecretaria de Administra
ção de Material e Patrimônio. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 7• REW'IIAO, EM 25 
DE SETEMBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1- Comunlcaçio da Presidên-
cia . 

Inexistência de quorum para abertura da 
sessão. 

1.1.2....:... Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

12-ENCERRAMEN10 

2-EXPEDIENTE DESPACHADO 

2.1 -Mensagem do Senhor Presl· 
ciente da República 

-N• 200/89 (n• 547/89, na origem), 
submetendo à de]iberação do Senado a 
escolha do nome do Doutor FranCisco 
Amadeu Pires Felix, para exercer o cargo 
de Diretor da Dívida Públlcã e Mercado 
Aberto do Banco CentraJ do Brasil. 

2.2 - Mens:agens do Governador 
do f!lstrito Federal · 

- N• 89/89 (n• 80/89-óAG, na origem), 
comunicando que se ausentará do País, 
em viagem de serviço aos Estados Unidos 
da América do Norte. 

-N• 90/89 (n• 79/89-GAG, na origem), 
submetendo à deliberação do Senado Fe
deral o Projeto de Lei do DF n~ 56/89, 
que cria a Carreira Administração PúbUca 

SUMÁRIO 
do Distrito Federal e seus cargos, ttXa os 
valores de seus vencimentos e dá' outras 
providências. 

2.3 - Ofícios do Sr. :t ~Secretário da 
Câmara dos Deputados 

Encaminhando ii revisão do Senado au
tógrafos dos segúintes projetas: 
- -Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 
1989 (n• 1.666/89, ·na Casa de origem), 
de iniCiativa -do Sênhor Presidente da Re
púbUca, que ftxa o efetivo da Polícia]o\ilitar 
do Distrito Federal, e dá outras providên
cias. 

Projeto de Decreto Legislativo_n9 38, de 
1989 (n9 1/87, na Câmara dos Deputados}, 
que aprova as contas do Senhor Presidente 
da República, relativas ao exerdcio finan
ceiro_ de 1985. 

2.4 ~Pareceres 

Referentes às seguintes matériéls: 
-Projeto de Decreto Legislativo n9 25, 

de 1989 (n• 158-B, de 1986, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo _de Cooperação Cient'dica e Tecno
lógica entre o Governo da RepúbUca Fede
rativa do BrasiJ e o Governo do Reino da 
Dinamar'ca, firmado em Brasília em 9 de 
junho de !986. - · 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 5, 
de 1989 (no 125-B, de 1986, na Câmara 
dos DePutados), que aprova o texto da 
Convenção Intemaciona] de TelecomW"'i-

cações, assinado em Nairobi, Quênia, em 
1982._ 

-Projeto de Lei da Câril_ara n9 3l,_ de 
1989 (n9 1.11 0-B, de 1988, na Câmara 
dos Deputados), qUe disciplina o inciso 
LXXVI do arl 59 da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, alterando a reda
ção do art. 30- da Lei no 6.015, de- 31 -de 
dezembro de 1973. 

-Projeto de Lei do DF n' 41, de 1989, 
do Deputado Augusto de ~Carvalho, que 
d_á nome de "Parque -Chico Mendes" ao 
Parque do Guará. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 51188, 
que acrescenta parágrafo à Lef n9 1.060; 
de 5 de fevereiro de f950,_que estabelece 
normas para a conceSsãO-de assistência 
judiciária aos necessitados. 
. -Projeto de Lei do DF n9 29, de 1989, 

que extingue 6rgãos e cargo, altera a estru-
- __ tura da Administração do Distrito Federar 

-e dá q,utras providências. 
-Mensagem n~ 122, de 1989 (no 

260/89, na origém), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do 

- Senado Federal pi-oposta de que seja o 
· Governo da União autQrizado a ultimar as 

contratações d-e operações de crédito ex
temo, no valor total equivalente a atê US$ 
123,000,000.00, destinados a custear a 
aquisiçãO de bens e equipamentos neces-. 
sários à fabricação em série das aerOnaves 
AM-X no Brasil. (Retificada pela Mensagerri 
no 195/89 - n9 532/89, na Presidência da 
República.) ·(Projeto de Resolução n~ 60, 
de 1989). · -
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PASSOS PORTO 
Diretor~Geral do Senado Federal 

'AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSé DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dtretor Adjunto 

2.5 - LeJtura de Projeto 

-Projeto de Leí do Senado n" 297 /89' 
de autoria do Senadór.Femando Henrique 
Cai'doso, que estabelece normas para' a 
realização de eleições em 199_0 e dá oui:ras 
providências. 

2.6 - Oficlos 

N9 57189, do Vice-Presidente da Com iS: 
são de ConsfituiÇâc;>,-Justiça e Cidadania, 
comunicando .a aprovação do Projeto de 
Lei do Senado n9 107/89, que regulamenta 
a publicidade dos ates, programas, obras, 
selViços e campanhas dos Órgãos Públi
cos. 

N~ 59/89, do Vice-Presidente da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
comunicando a aprovação do Projeto de 
Lei do Senado n~ 20/89, aue re_au1amenta 
o§ 7"do art. 195 da Coi1Stituição brasileira 

N9 60/89, do Vice-Presidente da Comis
são de Constituição, Justiça e Qdadania, 
comunicando a aprovação do Projeto de 
Lei do Senado o9 137/89, que defme cri
mes contra a liberdade individual. ~ 

N9 61/89,,do-Viêe._Presidente da ConiiS
são de Constltulç:ão, Justiça e Cidadania, 
comunicando a rejeição do Projeto de Lei 
do Senado n~ 153/89, que dispõe sobre 

EXPEDIENTE 
CENTIIO OIIÁACO DO SENADO FEDEIIAL 

DIAIIIO 00 CONOIIESSO NACIONAL 
Impresso sob • responublhd.ade doi Mesa do Seno~do Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral ···························--···--~···········----..., NCz$ 17,04 

Exemplar Avulso ................... _, __ , ................... NCz$ 0,11 

Tiragem: 2.200-exemplares. 

recursos financeiros para custeio da cam
panha eleitoral que mendona e dá outras 
providências 

ti~ 17/89, do Presidente da Comissão
de Educação, cotmmicando a aprovação 
elo Projeto de Lei elo Senado no 202/89, 
que autoriza o Poder Executivo a criar ã 
Escola Técillca Federal de Guajará-Mirim, 
no Estado de Rondônia. 

2. 7 - ComunJcações da Presidên
cia 

-Recebimento de anteprojeto de lei, 
da Deputada Márcia Kubitschek, que dis· 
põe sobre a regularização de parcelamen
tos rurais, para fins ürbanos, no Dtstrito 
federal estabelece normas para o cumpri
mento da legisJação sobre parcelamento . 
do solo e dá outras providências. 

- Receb[mento de Qffcio n<> S/27/89 (no ·_ 
356!89, na origem), aa Prefeitura Muni· 
cipal de ltambacuri, solicitando a retiflca· 
ção da Resolução n? 208/83, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de ltambacuri, Esta
do de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
92.175300,00 ô montante de sua dívida 
consolidada. 

-Recebimento do Projeto de Decreto 
Legislativo n? 38/89, da Câmara dos Depu· 
tados, que será encaminhado à Comissão 

de Assuntos Económicos, uma vez que, 
na Câmara, foi examinado pela Comissão 
de Fiscalização e Controle,_ por se tratar 
de prop-osição em tramitação na vigência 
da Constituição anterior. 

-Prazo para interpOsição de recurso, 
por um décimo da compo-sição da Casa, 
para que os Projetas de Lei do Senado 
n"'20, 107, 137,153e202/89,SeJamapre
ciados pelo Plenário. 

3-ATO DO PRESIDENTE DO SE· 
NADO FEDERAL 

-N• 195/99 

4-PORTARIAS DO PRIMEIRO 
SECRETARIO DO SENADO FEDE
RAL 

- N9' 48 .e 49/89 · 

5-ATODODIRETOR-GERALDO 
SENADO FEDERAL 

-N• 01/89 

6 .,-MESA DIRETORÁ 

7 -' LÍDERES E VICE-LIDEREs DE 
PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÕES PERMANENTES 

Ata.da 7~ Reunião, em 25 de Setembro de 1989 
· 3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

· As 14 HORAS E'30 MiNUTOS, ACHAM-SE 
PRESEI'ITES OS SRS. SEI'IADORE& 

Mário Mala - Aluízio Bezerra- Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Aureo MeHo --Jar
bas Passarinho - Carlos Patrocírúo - João 
Castelo - Alexandre Costa - Edison Lobão 
-Chagas Rodriges-Afonso Sancho- Cid 
Sabóia de Carvalho:......:.... Lavoisier Moia -Mar-

condes Gadelha ......:.... ·Mansueto de Lavor -
Francisco Rollemberg - L.ourival Baptista -
João calmon - Ronan Tito - Iram Saraiva 
..:......, Pompeu de Sousa - Mendes Canale -
Rachld Saldanha Derzi -Jorge Bomhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sdusa) 
- A lista de presença acusa o compareci~ 

menta de 25 Srs. Seri:adores. Entretanto, não 
há em plenário o quorum regimental para 
abertura da sessão. - -

Nos termos do § 29 do art. 155 do Regi
mento Interno, o expediente que se encontra 
sobre a mesa será despachado pela Presidên
cia, independentemente de leitura.. 
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Nestas _condições, vou encerrar a presente 
reunião, designando para a sessão ordinária 
de amanhã 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 outras 
Senhores Senadores; que altera os prazos es· 
tabelecidos no§ 6"' do art. 14, para desincom
patibilízação do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob no 145, de 1989, 
-da ComiSsão TeriJpóráiüi, féivOfáveJ ·ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chágas Ro
drigues e Maurício Corrêa. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n° 33, de 1988, (no 5.775/85, na 
casa de origem), que qmsidera penosa, para 
efeitO de concessãO de áposentadoria especial 
aos vinte e cinco anos de serviço, a atividade 
profrssional de telefonista, tendo _ 

PARECERES, sob n~ 161 e 181, de 1989, 
das COmissões 

-de Constituição, Justiça e Odadania, pela 
constitucionalidade e jurldicidade, com voto 
vencido do Senador Jutahy Magalhães; e 

-de Assuntos Sociais, favorável, com voto 
vencido dos SenadoresJutahy Maglhães e Na~ 
borJúnior. 

3 

6 

Votação, em turno único, d~ Requerimento 
n<:~488, de 1989, do Senador Ronan Tito, solici~ 
tando, nos termos regimentais, a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n<:~ 266, de l989, de sua autoria, que cria o 
Adicional de Tarifa AeropÕrtuária (ATA) e dá 

(n? 384/89, na origem), de _3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação_ do Sena
do a escolha do Senhor Nul!_o Á!_varo Gu~her
me D'OiiVeira, Ministro de Segunda Classe, 
da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
de Cabo Verde. outras providências. 

7 12 

Discussão, em turno único, da redação fmal MENSAGEM N<:~ 170, DE 1989 
(oferedda pela Comissão Diretora em seu Pa- Escollta de Chefe de Missão DJplomátka 
recer n<:~ 194, de 1989), -do Projeto de Lei do . Discussão, em turno único, do parecer da 
Senado n<:~ 163, de 1 989-CÔmj,Jementar, de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
autoria do Senador Fernando Henrique Car- o ·clOnai sobre a Mensagem n9 FO, de 1989 
doso,quedefinenaformadaa1íneaadoinciso- (n~" 397189, na origem), de_ 9 de agosto do 
X do art. 155 da Constituição Federal, os pro- corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
dutos semi..elaborados que podem ser tributa-
dos pelos EStados e Distrito Federal quando da República submete à deliberação do Sena

do a escolha do Senhor José Ferreira Lopes, 
de sua exportação para 0 exterior. Ministro de Segunda Classe, da carreira de 

8 diplomata, para exercer a função de Embai-

Disc • t 1 ta d Sub xador do Brasil J·unt.o_ ~os Emirados Árabes ussao, em umo sup emen r, o s-
titutivo do Senado ao Projeto de Lei do DF Unidos e, cumulativamente, junto ao Estado 
n~" 35, de 1989, de iniciativa do Governador de Catar. 
do Distrito Federal, que altera denominações 
de unidades orgânicas da Secretaria de Segu
fãhÇa Pública do Distrito Federal e _dá outras 
providêndas, -tendo 

PARECER, sob no 195, de 1989, da Co
missão 

-Diretom, ofere_cendo a redação do ven
cido. 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 27, de 1989 (n° IA55/89, 

13 

Votação, em ~mo único, ·do J'!'ojeto de Lei _na Casa de origem), de iniciativa do Tr;ibunal 
da Câmara n9 13, de 1989, (nq 772/88, na Superior do Trabalho, que altera a campo
CaSa de origem), de iniciativa do Presl'dente sição e_a organização interna do Tribunal Re
da República, que cria o Quadro Complemen- g!onal do Trabalho da 12~ Região, cria cargos 
tarde Ofidais do Exérdto (QCO), e dá outras e dá outras providêndas, tendo 
providências, tendo ~ _ . ~ .- PARECER, sob n? 197, de 1989; da Comfs.. 

MENSAGEM No 171, DE 1989 

Escolha de.Chefe de ~o Dlplomát:fca 
' Discussão, em turno único, do pareéer da 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 171, de 1989 
(n9 396/89, na -Orige"m), ·de 9 de- agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena-
dg _a escolha do Senhqr Antonio Carlos Diniz 
de_Andrada, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à JamaiCa, e, 
cumulativamente, junto às Bahamas e a Be-
lize. 

14 

PARECERES FAVORAVEL, sob n9 196, de são- de ConstituiçãO, Justiça e Gdadania, 
1989, da Comissão pela constitucionalidade, jurfdicidade e, no 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacio- mêiito, favorável. 

na/. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 485, de 1989, Senador José Ignáclo Fer
reira, solicitando, nos termos regimentais, tra~ 
mitação conjunta para os Projetos de Lei do 
Senado n~" 124, de_ 1989, de autoria do Sena
dor Edison Lobão. e 191, de 1989, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, dispondo so
bre a organização dos trabalhadores rurais e 
pescadores e sindicatos e colônias, respecti
vamente. 

5 

Votação, em turno único, do Requerimento 
o? 487, de 1989, de autoria do Senador Nabor 
Júnior e outros Senhores Senadores, solici~ 
tando, nas termos regimentais, a traniitação 
conjunta dos Projetes de Lei do Senado _nç4 

125 e 233, de 1989, dos Senadores Jutahy 
Magalhães e Iram Saraiva, respectivamente, 
que regulamentam o art 143, §§ 1~ e 2~ da 
Constituição Federal. 

10 

MENSAGEM N' 166, DE 1989 

Escollta de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
ciohal_ Sobre a Mensagem n9 166, de 1989 
(n? 353/89, na oiigent), de 3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro 
de Vasconcelos, Ministro de Segunda Oasse, 
da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
do Haiti. 

11 
MENSAGEM NO 167, DE 1989 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno i_Ínico do parecer da 
Comissão de R_elaçôes Exteriores e Defesa Na· 
dona! sobre a Mensagem n9 167, de 1989 . 

MENSAGEM No 173, DE 1989 

Escollta de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 173, de 1989 
(n9 399189, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena~ 
do a escolha do Senhor Tarcísio Marciano da 

, Rocha, Ministro de Segunda Oasse, da car
reira de diplomata, para exercer função de 
Embaixador do Brasil junto à República Togo
lesa e, cumulativamente, junto à República do 
Níger. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a reunião. 

(Levanta~se a reunião às 14 horas e 
55 minUtos) 

Ji:%fflff;;~. ~~s;f:r;~~%:. 
GIME/'ITO INTERJYO. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DAREPÜBUCA 

I ~ 
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Submetendo à deliberação do Senado a es
colha de nome indicado para cargo cujo provl
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MEI'ISAGEM 1'1" 200, DE 1989 
(1'1' 547/89, na origem) 

Excelentíssimos senhores Membros do Se
nado Federal: 

Nos termos do artigo 52, inciso III, letra ''d", 
da Constituição Federal, tenho ~_honra de sub
meter à consideração do Egrégio Senado Fe
deral o nome do Doutor Francisco. Amad~u 
Pires Felix. para exercer o cargo de Diretor 
da Dívida Pública e Mercado Aberto do Banç_o 
Central do Basil. 

Os méritos do Senhor F_r_a_ncisco Amadeu 
Pires Felix que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função, cons
tam do anexoCurrículum Wtae 

Brasília, 22 de setembro de 1989. --José 
Samey. 

Cuniculum VJtae 
Dados Pessoais 

Nome: Francisco Amadeu Pires Felix 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro 
Nascimento: 30 de julho de 1953 
Filiação: Odete Pires e_ Joaquim Lopes Felix 
Estado Civil: Casado 
EspOsa: Olivia Tavares Muniz Felix 
Filhos: Nívea Muniz Felix, Fábio Muniz Felix 

e Bruno Muniz Felix: 
Identidade: Conselho Regiohal de Econo

mia (1' Região) Registro n"' 9.027 pe 29-10..76 
Endereço Profissional 
Av. Presidente Vargas, 730 - 6"'- aridar

Centro Rio de Janeiro CEP: -20071 - te\.: 
=-8424 

End. Residencial 
Rua Hennínia, 17 - Cachambi - Rio de 

Janeiro CEP: 20780 

Escolaridade 
Curso Primário: Escola Municipal João 

Kopcke (1960/1964) 
Curso Ginasial: Colégio Estadual ViSconde 

de Cairú (1965/1968) 
Curso Colegial: Colégio Estadual Vtseonde 

de Cairú (1969/1971) 
Curso Superior: Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro Faculdade de Ciências ECõhô
micas (1972/1975) 

Curso de Pós-Gradução: Escola de Pós
Graduação em Economia (EPGE) do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundaç.ão Getúlio 
Vargas; Mestrado em Economia (1978/1979) 
Doutqrado em Econoinia (1979/1980) 

Inglês: Curso Brasas (1980/1981) 

Experiência profissional 

Admitido em 14-11-73 para o cargo de Au
xiliar de Escrita do Banco do Brasil S/ A, tendo 
em vista aprovação em concurso público; 

Aprovado em concurso interno do Banco 
do Brasil SIA, sendo promovido ao quadro 
de contabilidade no posto de Escriturário letra 
"C", em 25-8-75, com promoção automática 
em 14-11-75; 

Aprovado em 1 ~ lugar no concurso público 
realizado em 21 e 22 de agosto de 1976, sendp 

nomeado por ato de 29~9~ 76 para o cargo 
de Economista do Banco Central do Brasil, 
lotado na Divisão Regional de Pesquisas Eco
nômicas (RJ); 

Aprovado em 29lugar no concurso nacional 
de acesso a Escola de Pós-Graduação- em 
Economia da Fundação Getúlio Vargas no 
ano de 1977; 

cUrso de Mestrado e Doutorado em Econo
mia da FGVna EPGE (1978/1980) 

Ass,~ssor do Diretor da Dívida Pública do 
Banco Central do BrliSil (1980/1982); · -· 

Assessor do Diretor da Área Bancária do · 
Ban_cq Çentral do" Brasil (1983); 

Chefe Adjunto do Departamento de Opera· 
ções com TítuJos e Valores Mobiliários do Ban
co Central do Brasil (1983/1985); 

Professor da Faculdade de Economia da 
Universidade do_ Estado do Rio de Janeiro 
(1978/1985); . 

Chefe do Departamento de Operações com 
·Títulos e Valores Mobiliários do Banco Central 
do Brasil (1985), .1 . 

Gerente da Divisão de Open Market do 13àn
co Boavista S/ A (1985/1987); 

Diretor~Adjunto da Corretora PATENTE SI 
A (1987/1988) 

. Chefe do Gabinete da Diretoria da Dívida 
Pública e Mercado Aberto do B.anco Central 
do Brasil (1988/1989): 

Chefe do Departamento de Operações de 
Mercado Aberto do Banco Central do Brasil 
(1989/ ). 

Rio, 6-9-89 

(À Comissão de Assuntos Econômi· 
cos) . 

MENsAOENS DO OOYERNADOR 
DO DIS1RITO FEDERAL 

MEI'ISAGEM 1'1• 89, DE 1989-DF 

(n? 80/89, na origem) 
Brasília, 22 de" setembro de 1989 

-senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir~me a Vossa Exce

Iênda a fim de comunicar-lhe que me ausen
tarei do País, por um perto do de 1 O dias, a 
partir do dia-22 de setembro de 1989, em 
viagem de serviço aos Estados Unidos da 
América do Norte, onde assinarei, junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento
BID, contrato de empréstimo no valor de 100 
milhões de dólares, a serem empregados na 
ampliaçáo do sistema de abastecimento de 
água do Distrito_Federal. 

Na oportunidade, participo tamJ?ém a Vossa 
Excelênda_que na minha ausência assumirá 
este Governo o Vlce-Governador Doutor Wan
derley Vallim da Silva .. 

Na certeza da boa acolhida manifesto a Vos
sa Excelência protestos de alta eStimã e distin
ta Coiisidefação. -Jo~u/m Domingos Roriz, 
GovemadQr do Distrltó Federal. 

MENSAGEM 1'1• 90, DE 1989-DF 
(o• 79/89-0AO, na· origem) 

- BrasiJia, 22 de setembro de 1989 
- Excelentíssimo Senhor Presidente Ao Sena~ 

do Federal: 

Honra-me encafi'linh~u a Vossa Excelência 
para apreciaÇãO dessa Casa Legislativa Projeto 
de Lei que cria a Carreira Administração Públi
ca do Distrito Federal e seus cargos, fixa as 
valores de seus vencimentos e.dá outras provi
dências. 

Q presente Projeto alcança tão-somente os 
servidores da administração direta do Distri_to 
Federal, bem assim do Departamento de 
Trânsit.ci- do .Distrito Federal - uma de suas 
autarquias-pertencentes ao Plarlo de C\assi
ffcação de Cargos de que trata a Lei n: 5.920, 
de 19 de setembro de.~ 973, exduí_dQS__,-portan
to, todos aqueles cujas carreiras, por força de 
legislação à parte, hoje não mais se consti-
tuem d{entela do referido Plano. . 

Tanibém a atua! cate'g-oria funcional de As
sistente JurídicO de~ de integrar a Carreira 
AdmirUstraç:ão PúJ;:lli~a, porquanto é objeto de 
Projeto de Lei específico recentemente apro
vado. pelo Senado Federal. Por sua vez, no 
Departamento de Trânsito, foi excluída a cate
goria funcional d_e_ Agente de- Trânsito, -que, 
por suas peculiaridades rriereceu organização 
em carrelfa próPria, a ser brevemente s_ubme
tjda a essa insigne Casa. E'fnalme,nte, cogita-se 
para os servidores do Departamento de Estra
das de Rodagem do Distrito Federal também 
a criação de carreira própria, razão por que 

- os me sinos deixam de constar desta prç.posta. 
O Distrito_ Federal coloca-se assim adiante 

das dem.J;l_is uniçiades feder_adas e dá o primei
_IP pasSo- para cftump-rimento do mandamen
tO" coiiS:títucionál inserido no artigo 39. da Carta 
Magna, quanto -à instituição de plano de car~ 
reira para os servidores da administração pú
blica direta, das autarquiaS e- das fundações 
públicas, nas esferas da União, Estados, Muni
cípios e do Distrito Federal. 

A iniciâtiVã viSa também ã adequar a:"PolttfCa 
de pessoal do DistritO Federal às neCessidades 
de sua administrãÇão, hoje em tudo maiores 
e bastante diversas das que nortearam o atual 
Plano de Classificação de cargos. 

A Carreira foi concebida de forma a se estJ't,i--· 
iúrar- eni três cargos: Analista de Administra~ 
ção·Pública, Técnico de Administração Públi
ca e Auxiliar de Administração Pública, respec
tivamente de níveis superior, médio e básico. 
Esses cargos estão distribuídos. por área_ de 
ã~8.Çã6-- i;JovernamEmtai, -no Quadro de Pes
soa! CIO Distrito FEideral _e Tabelas dos órijãQ:) 
Relãtivamerite Autónomos e do Departamento 
de Trânsito. -Assim, um Analista de Adminis
traçao Púbíica portadof de diploma de nivel 
superior poderá ingressar rio cargo de acordo 
com sua habilitação e a necessidade da Admi
nfstriição. 

O ingresso obedece ao princípio da exigên
cia de habilitação em concurs_o públtco para 
todos os cargos, inserto na Constituição _Fe-
deral. . 

O desenvolvimento dos servidores na Car
'reira regulamentar-se-á pelos institutos da 
progressão e ascensão funcionais; a última 
somente terá lugar, vale a ressalva, concomi
tantemente com a realização de concurso pú~ 
blico, destinando um terço das vagas para es- · 
sa clientela. 
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Ficam extintas para os integrantes da Car
reira todas as gratificações e vantagens atual
mente percebidas, inclusive o recente adianta
mento previsto na Lei n~ 38, de 6 de setembro 
de 1989. DeSsa forma, fez-se mister a elabo
ração de nova tabela remuneratória, em que 
o valor-padrão de NCz$ 2.784,67 (dois mil, 
setecentos e oitenta e quatro cruzados novos 
e sessenta e sete centavos), correspondente 
ao padrão inicia] do nível superior, servirá de 
base de cálculo para a fJXação dos demais 
padrões, obedecidos os índices da tabela de 
escalonamento. · 

A transposição dos servidores a que se des
tina a proposta será realizada linearmente, na 
conformidade do Anexo II e observado o posi
donamento no atual_ pl~no de 02!ssfficação 
de Cargos. A efetivação "do_s servidores con
templados pela estabilidade de que trata o arti
go 19 do Ato das Disposiçõe_s Constitucionais 
Transitórias processar-se-a através de concur
so público, para o qual serão inscritos ex 
offldo, nó-prazO de um ãno. 

Por derradeiro, convém salientar a preocu
pação deste Governo com a implantação, den
tro em breve, do regime jurídico único para 
todos os servidores da administração direta, 
autárquica e fundadonal, o que ensejou a ado
ção desde agora do regime jurídico para os 
servidores_ que serão transpostos na forma 
deste projeto de lei. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e consideração. 
- Joaquim Domingos Roriz, Governador 
do Distrito Federal. 

PROJETO DE LEI DO DFN• 56, DE 1989 

Cria a Carreira Administtação Pública 
do Distrito Federal e seus cargos, lixa os 
valores de seus vencimentos e dá outras 
provldênc:iás. ~ 

O Senádo Federal decreta: 
Art I"' Fica criada a Carreira Administra

ção Pública do Distrito Federal, composta-dos 
cargos de Analista de Adminlstra_ção Pública, 
Têcnico de Administração Pública e Auxiliar 
de Administração Pública, respectivamente de 
níveis superior, médio e básico, conforme o 
Anexo I desta Lei. 

§ 1" Os cargos integrantes da Carreira de 
que trata este artigo serão distribuídos, por 
área de competência governamental, no Quà
dro de Pessoal do Distrito Federal e nos qua
dros de pessoal dos órgãos relativamente au
tónomos e do Departamento de TrânSito do 
DiStrito Federal, por ato do Governador. 

§ 29 As atuais tabelas de pessoal dos ór
gãos relativamente autónomos e do Departa
mento de Trânsito do Distrito Federal são 
transformadas em quadros. 

Art 29 Os servidores efetivos ocupantes 
de cargos e empregos das atuais categorias 
funcionais integrantes do Plano de Classifi
cação de Cargos instituído pela Lei n" ?.920, 
de 19 de setembro de 1973, serão transpostos, 
na forma do Anexo II, para a Carreira a que 
se refere o artigo 1 ~. por ato do Governador. 

§ 19 O aproveitamento de que trata este 
artigo dar-se-á independemente do número . 

de cargos _criados e do nómero de vagas em 
cada classe ou padrão, revertendo-se à classe 
inicial ou extinguindo-se, na medida em que 
.vagarem, até o ajustamento ao número de 
cargos criados na forma do Anexo I. 

§ 2~ Atendido o disposto no caput deste 
artigo, serão considerados extintos os cargos 
e empregos vagos remanescentes do Quadro 
e da Tabela de Pessoal do Distrito federal 
e das tabelél$ _de pessoal dos órgãos relativa
mente autónomos e do Departamento de 
Trânsito do Distrito Federal, incluídos na siste
mática da Lei n9 5.920, de 19 de setembro 
de 1973, integrantes das categorias funcionais 
relacionadas no Anexo 11. 

§ 39 Os servidores das tabelas dos órgãos 
relativamente autónomos e do Departamento 
de Trânsito do Distrito Federal, amparados 
pelo artigo 19 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, passarão a integrar Ta
beJas Suplementares, até que se_submetam 
a _c_oncurso para fins de efetivaç~o. _ 

§ 49 O.s ~ervidores a qLJe .se refere o pará
grafo anterior que lograrem aprovação serão 
transpostos para a Carreira Administração Pú
blica do Distrito Federal, na forma do Anexo 
U desta Lei. . 

§ 59 Os _servidores a que se refere. este 
artigo que não lograrem aprovação no con
curso passarão a integrar Tabelas Suplemen
tares nos respectivos órgãos,. sob o regime 
jurídico em que se encontram e a sistemática 
da Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, 
extinguindo-se os respectivos empregos à me
dida que vagarem. 

§ 69 Nenhuma redução de remuneração 
poderá resultar da aplicação do disposto neste 
artigo, devendo, quando for o caso, ser asse
gurada ao funcionário a diferença, como van· 
tagem pessoal nominalmente identificável. 
. -1\l·c 3~' --Ii1feQrarão, ãirida, ã ·labéla a que 
se refere o § 59 do artigo anterior os atuais 
ocupantes de cargos ou empregos efetivos 
de que trata a Lei n"' 5.920, de 19 a e setembro 
de 1973, cujas categorias funcionais não 
constem do Anexo I~ permanecendo nos res
pectivos órgãos ou entidades nas condições 
e regime jurídico em que hoje se encon~am. 

Art. 4o Os servidores integrantes do Plano 
de Oassificaç:ão de Cargos de que trata a Lei 
n9 5.920, de-19 de setelnbro de 1973, não 
amparados pelo artigo 19 do Ato .das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, serão ins
critos ex officio, no prazo de 1 (um) ano, em 
concurso público para fins de efetivação, per
manecendo, nos órgãos e entidades de ori
gem, iritegrado as tabelas de que trata o § 
59 do artigo 29, no regime jurídico e condições 
em que: hoje se encontram. 

Parágrafo único. Os servidores_ a que se 
refere este artigo classificados no concurso 
público _serão transpostos para a Carreira Ad
ministrâção Pública, na forma do Anexo U, res
cindindo-se, nos termos da legislação vigente, 
os contratos de trabalho dos que não lOgrarem 
aprovação. 

Art. 59 O ingres~o nª Carreira de que trata 
esta Lei_ far-se-á, ressalvado o disposto nos 
artigos 2', 79 e 15, mediante concurso público: 

1-no Padrão I, da 3~ Oasse do cMgo de 
Analista de Administração Pública; 

U-no Padrão I, da 3• Casse do cargo de 
Técnico de Administração Pública; 

ill-no Padrão ~ da Classe única do cargo 
de Auxiliar de Administração Pública. 

__ Art. 6~ Poderão concorrer aos cargos de 
que trata esta Lei: 
I- para o Ccirgo de Analista de Adminis

tração Pública, os portadores de diploma de 
curso superior ou habil(tação legal equivalen
~. com formação na área de competência 
para a qual ocorrerá o ingresso; 

U- para o cargo de Técnico de Adminis
tração Pública, os portadores de certíficado 
de conclusão de 19 ou 29 grau ou equivalente, 

. çonforme a área de.atuação; 
IIJ-para o cargo de Auxiliar de Adminis

tração Pública, os portadores de comprOVâilte 
de escolaridade até _a a~ séiie do 19 grau,. con
forme a área de atuação. 

Art. 79 O ocupante de cargo de nível básiw 
co ou médio que ·alcinçéllj_ respectivamente, 
o último padrão da Oasse Unica ou da Oass;e 
Especial e preencher as condições exigidas 
para ingresso poderá, mediante ascensão. 
passar para o ca~o de Técnico Ou Analista 
deAdfninistraçâo Pública, em padrão corres
pondente a vencimento imediatamente. supe-
rior. -- -· -

§ 19 A ret;1ulamentação fixará as regras do 
processo seletivo, compreendendo, entre ou~ 

_ tras disposições, ·a obrigatoriedade de utiliza
ção de concurso público para ingresso nos 
cargos de Técnico de Administração Pública 
e Analista de Administração Pública. 

§ 29 A Administração reservará 1/3 (um 
terço) das vagas fiXadas no Edital de "ConcurSo 
Público para os funcionários a que se refere 
este artigo, os quais terão classificação distinta 

· dos demais concorrentes. -

§ 39 As vagas referidas no parágrafo ante
rior c:jue não forem prÓViçjas· serão automati
camente destinadas aos habilitados no con
curso. 

Art. 89 O valor do vencimento de Analista 
de Administração Pública da 3• O asse, Padrão 
I, que corresponderá a NCz$ 2.784,67 '(dois 
mil, setecentos e oiten~ e quatro cruzados 
novos e sessenta e sete centavos) servirá de 
base para fLXação do·va1or do vencimento dos 
demais integrantes da Carreira Administração 
Pública do Distrito Federal, observados os ín
dices estabelecidos na Tabela de Escalona
mento Vertical, constantes do Anexo m desta 
lei. 

Parágrafo único. O ·valor do vencin1ento 
previsto neste artigo será reajustado nas mes
mas datas e nos mesmos índices adotados 
para os servidores do Distrito Federal, o_cor
ridos a partir de 19 d~ op~ubro de 1989 .. -, , 

Art. 99 O desenvoJvimehfo dos integran
tes na Carreira AdminiSVc:tção Pública do Dis
trito Federal far-se-á através de progréssão en
tre padrões e de promoção entre dasses, con
forme dispuser o regulamento. 

Art. 10. Os concursos em andamento, na 
data da publicação desta lei, para ingresso 
nas categorias funcioilais relacionadas. no 
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Anexo IL serão válidos __ para atendimento ao 
disposto no art. 59 

Art 11. Ficam extintâ:s, a partir da data 
da transposição a que se refere o art. 29, para 
os servidores de que trata esta lei, as seguintes 
gratificações e VShtagens: · 

I-Gratificação de Atividade Técnico-Ad
ministrativa, criada pelo Decreto-Lei n9 2239, 
de 28 de fevereiro de 1985, alterado pelo De
creto-Lei w 2269, de 13. de m_a_rço de 1985; 

H-Gratificação de Nivel Superior, criada 
pelo Decreto-Lei n~ 1.544, de 15 de abn1 de 
1977; 
ill-Gratificação criada pelo Decreto-Lei n~ 

2.367, de 5 de novembro de 1987; 

IV- Gf~tificação de Incentivo à Atividade 
Agronômlca no Distrito Federal, criada pelo 
Decreto-Lei n9 2.255; de 4 de março de 1985; 
V-Gratificação de Incentivo à Atividade 

Médico-Veterinária, criada pelo Decreto-Lei n• 
2.256, de 4 de março de 1985; 

VI- GratificaçãO pelo Desempenho de Ati- . 
vidades de Trânsito nç Departamento de Trân· 
slto do Distrito Federal, criada pel<1; Lei n9 17, 
de 30 de maio de 1989; 

VII- Gratificação pelo Desempenho de Ati
vidades de Apoio, criada pelo Decreto-Lei n9 
2224, de 9 de janeiro de 1985, alterada pelõ 
Decreto-Lei n"' 2367, de 5 de novembro de 
1987; 

· VIII- Gratiftcação concedida a Engenhei
I:QS Agrônomos, através da Lei n~ 012, de ~O 
de dezembro de l988; 

IX-Abono mensal, criado pela Lei n9 4, 
de 28 d.e dezembro de 1988. 

X-Adiantamento, concedido pela Lei n~ 
38, de 6 de setembro de 1989. 

Art_ 12. ____ O regimejuríctico_dO$ integrantes 
da Carreira criada por esta lei, até que se apro
ve o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Distrito Federal, é o da Lei n"' 1.711, de 
28 de outubro de 1952, e acr; leis que o comple
mentam. 

Parágrafo único. O regime jurídico de que 
trata este artigo é estendido aos ocupantes 
dos cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessora:mento Superiores, do Quadro de 
Pessoal do Distrito Federal e do Departamento 
de Trânsito do Distrito FederaL 

Arl 13. A GratificaçãO Adicional porTem
po de Serviço será calculada, na base de cinco 
por cento por quinqüênio de efetivo exercício, 
sobre o vencimento do padrão em que o servi
dor estiver localizado, 

Art 14. Os funcionários apOsentados rlos 
cargos integrantes das categorias funcionais 
constantes do Anexo U desta lei terão seus 

proventos revistos para inclusão dos direitos 
e vantagens ora concedidos aos servi.dores 
em atividade, inclusive_ quanto a posiciona
mento e denominação. 

ANEXO I 

(Art, 1'• da Lei nR de de 

Arl 15. O ctisposto no artigo anterior apli
car~se~a. à reviSão das penSões especiais pagas 
à conta do orçamento do Di-&trito Federal. 

Art. 16. Os servidores da Tabela de Pes
soal do Distrito Federal, das tabelas dos ór
gãos relativamente autônomos e do Departa
mento de Trânsito do Distrito Federal que se 
encontrarem com os respectivos contratos de 
trabalho suspensos terão o prazo de 30 (trinta) 
dias para optarem pela Carreira de que trata 
esta lei. · -

Parágrafo únko. OS ·servidores que não 
optarem na forma -deste artigo passarão a inte~ 
grar as· Tabelas a que se refere o § 59 do 
art.2' . 

Art 17. Os servidores incluídos em outras 
carreiras integrantes do Q.Uéldro de Pessoal 
do Di~o Fedei--al deíxam de percebe~: 

_, I ":'7 o -~110 mensal a que -~e refere a L_.ei 
n< 4, de 28 de dezembro de 1988; 

n-o adiantamento a que. se refere o art 
59, da Lei n9 38, de 6 de_setembro de 1989. 

Art_ 18. O Governador do Distrito Federal 
baixará os atos necessários à regulamentação 
desta leL 

Art. 19. Esta lei entra em vigor em }9 de 
janeirode1990.--- --- --

· Art. ·20. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

de 1989) 

CARREIRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO- FEDERAL 

- DENOMINAÇÃO CLASSE PADRÃO QUANTIDADE 

ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Especial I a III lOL 

(nivel superior) 1' I a VI 202 

2' I a VI 303 

3l I a IV 404 

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Especial I a nr 536 

(nivel médio) ll I a IV 1.072 

2' I a IV 1..608 

3• .I a v 2.144 

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Única· I a v 5.95.0 . 

(nivel básico) 
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ANEXO II ... .ae 1989J 

~~~~----------------------~------------.---~------------~~---------------, 
~ .::j----"-~--"cc_'"_ .... _.., __ ,_•_<_PCO __ -_ ... _,_•_•_•_·'-'-'•"•'-',----:--""""'--I-"'TAI>-"'-'-"-'-"'-,ÇÃO--P-i>B_u_c_•_oo __ '_"_'_'_'_"_""'_"""-___ -\ 

(.: CATEGORIA FUNCIONAL REFERfuclA PA!lRXo CLASSE CADCO 

•''-:::':::::-:-:--~.:..:~:....----------t----+----+----t--:....-----------1 \"''r Al"~,n~eto 
Aua1r;or 
BlÓlo.;:o 
0Qtn:o1..1ol' 
EcO~! ata 
.tno~enhc1ro 
.Enj;aMelro A,g:rônomo 
Eatatisuca 
OdontÓlo~~:o 
OuÍ1111co:. 
Am.1rrlatradoc-
T~cn1co de Educação f'is!:=~~, e O~lpGrtoa 
Tecnlco de TUrluo 
t'<Ícn.l.co •• Aaauntaa EdueaçionaLs 
F.a.n~~.Aeêutlco 
Medico 
Nicuco de Saúde P~bÚe.o. 
Nêdi.::o VetcriniÍ.r;[o 
EngenhC"l r.o Flor-eau.l 
G4:b~r:a(o 
?aicS~.:..;:o 
T.;cr.~e.:. .,., .\ss\U'I.t<>" c~~·::~nil 
r.;cntço e:11 C041W11c~~.:- .;,;~1>1 
S.;~.::lÕi,~ 

Aa:nacentc SLX:.!.al 
BliiU.::.t .. cári.>" 
En.::•nnelrQ .>..;:rlmcn&->r 
Nutl'lcion1ata 
Ent"•naelro 

•ITUAÇl.o Afta.IQa (JICC • LC% IIII S.U0/73) 
. 

e&:raGOAU. nD&CIOIIA.L REFI:-....,,. 
~de Suvip ~~tania 
....Ullaro»Fnr~ " -....u 
,.~0 31 
'hcnic:o o» Conf.ilb1l1dlido 30 •-u ......... .. 
~-RailololõJ..a 
~w de~ de Apoio 
.,t. de 'h!l~ • Detrtcl~ " ... Awdllar - ,....,toa EaJc.lcianaia 
Aaln~ de .w.~ ~ia "' ... AQK!t.e de Suvip dG f.na,cm&na ., ... 
AQint. de L.lalpa.1. ~.IC& 
'hauc:oo.~ " ... Aaln~ dlt CUido~ 11 Mil::~fi~ 
Aalnt.O. ~ 
AQKIW ~u-.:1110 
llaUl~o 
~r.rtino. dlt M.cãn.ica " ., udn.c. o. --..t..n;io • Ru~ de -v.i~ 
Jr.rtln.o. dlt C&rpin~i& • Matolnarl.a " ... Anlf'lelo dlt CC... C1VU "' • u 
AI'Li..t'1o. de Eletr1Ua.dlt c Cca.n.lca;õu 

o; ... ~:.aon.cJ.&l 
~ do:r E'q.U_..t:o doi 1.1arpcz.a II 

"' ·~ M~;W;~M..a~ ~a.U.udo I 
Motor1a~ ~1al1uo:ID 1I 

" VI 

" 
" IV 
" m ,. 
" n 

" 
" VI 
" v 

" IV ,. 
" m 

" " 
" 
" IV 
" m 

'·' u 

' . " 

... •• ele 1989) 

lll'TUAÇXo IIOVA 

CARllt.:IRA ADiiiHISTltAC l'll!IL:ICA DO DISTRITO PEtiERlll, 

... ....... =· CARGD 

" IV 
" m 
09 u ,. .. I 

., IV .. m ,. 
"' " 
"' I 'rfCNXCO DI ADMINIS'rRAÇÃO PÚBLICA 

:;o, 
Q 

., 
' .. IV 

" m 
, . 

n 
I 

' ! 
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SlNTUAÇÃO ANTOllOR {I'CC- J.El N• ~.9,.~·/'f~ · 

CA'lEGORL\ FUNClOHA.L 

i -;:,._;,.(~nHotG 

i :~~~~~ .. ~· r~!"~~(~~~ce 
'~u~~~H•~ Ope~llc:~onl!ll ele S•u·v~ços 
I .th•·er">~ lCl<I~DeD" e 8) 
: Au.o::.~u.r Ope.riiCJ.Ol'l.llll e:~ i\Ç'ropacuiri• 
I AU.Iah•r OperaCl.On•l de Sel"Vl.QOS 

I do El><!<lnhllrUt 
, .lg•ntR O;lltrac:iotull .,., Telec:omunic .. o;io 

J : .. ~!~~:~c:~~:~:cional de Cinotfotogi-c.fü 
I e l'll:'ro!illllllge• 

I
AUXlluor Opanac1onal e. LJ.II~'I'll PÜblic• 
Oper .. .:::tor de Valn:t:clourao Hecir.ica 
Oper•dor de Usina Cctnt.~:el de 
'l'rllt4eento de t.u:o 
Op.e-ul;lor de Me.:ur. d1t co-mlo 
flal•nceiro 
O~r•Oor do M!Õqu1na• P•s•d•a 
Operacior de KlÕquiru•• P•sadas de T'ran:oporte 
11 de Uevo.çi.o 
op.trado~ de ~quinas Lcv•11 
reuor 

! Opeudor iWxilia'r de Udna da 'I'rlltllnllltQ da W.XO 
I OpUII:IOC' ~IJlC.iliar de M••• dot Coow.n4o 
! Opera::!:.~ de l'renea 
1 A1.1uho~~.r Operac::rcrno~~.l de Li•pe~a i'Übhc:• 
I Têc:n~ço de EQIJipaaumtos d• f.impu:e l 

··~ ,, 
'-,,.._ 

I R.EFE-
1 f!biCIA' 

l ., 2:.: 

i 
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i 
' • n I 
' • 7 
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(Art, _, da Lc1 n• , , ac ,. <!e 1989) 

,' 
' ' ' 

( ., 

I 
' ! 
I 

C A R C O 

; i 'f'ECIHCQ D!:: /t._DMI:<:Si-RAÇÃC PU5~ICA 

;:, 1 AUXILIAR Di; ADHIN!STRAÇÃO PÚllt.ICA -.. 
" . 

À Comissão do Distrito Federal, onde 
poderá receber emendas, após publicado 
e distribufdo em avulsos, pelo prazo de 
5 dias úteis. ::- · 

Ofícios 
DO SR. 1• SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

EIYCAMil'/fW'IDO A REWSÃO DO SE· 
~DOA~ÓO~~DOSSEOW~ 
7ES PROJETOS: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 38. DE 1989 

(N• 1.666/89, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente d8. República 

FJXa o efetívo da Polfcia MUltar do Dis
trito federai. e dá outrits provídéncias. 

• O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11 O efetivo da Polícia Militar' do Dis

trito Federal, fixado na Lei n9 7.687, de 13 
de dezembro de 1988, passa a ser de 11387 
(onze mil, trezentos e oitenta e sete) Policiais 
Militares, distribuídos pelos seguintes Qua
dros, Postos e Graduações: 
I-Quadro de Oficiais Policiais Militares 

(QOPM); 
Coronel PM 008 
Tenente-Coronel PM 023 
Major PM 045 
Capitiio PM 091 

'l'AaELA DE ESCALONAMENTO VE!I'l'ICAt. 

I CLASSE PADRÃO ÍNii!CE 

' .. 

' I 

I 
r-

I 
ESPECIAL 

-
,. 

,. 

,. 

ÚNICA 

Primeiro-Tenente PM 084 
Segundo-Tenente-PM 119 
n-Quadro de Oficiais Policiais Militares 

Femininos (QOPMF): 
Capitão PM Feminino 001 
Primeiro-Tenente PM Feminino 002 
Segundo-Tenente PM Feminino 004 

UI- Quadro de Oficiais Policiais Militares 
de Saúde (QOPMS): 
Tenente-Coronel -PM Médico 002 
Major PM Médico · 003 
Capitão PM Médico 007 
Capitão PM Dentista 001 
Primeiro-Tenente PM Médico 018 
Primeiro·T enente PM Dentista 007 

IV- QUadro de Oficiais Policiais Militares 
Capelães (QOPMC): · 
Primeiro-Tenente PM Capelão 002 

V-Quadro de Oficiais PoUciais Militares de 
Administração (QOPMí\): 
CapitãoPM 012 
Primeiro-Tenente PM 026 
Segundo-Tenente PM 041 

Vl-Quadro de Oficiais Policiais Militares 
Especialistas (QOPME): 
Primeiro-Tenente PM 004 
Segundo-Tenente PM 005 

VII- Quadro de Ofíciais Policiais Militares 
Músicos (QOPMM): 
Cl!!pitáo PM Músico 001 
Primeiro-Tenente PM Músico 001 
Segundo-Tenente PM Músico 001 
- VIII~ Ql@d_ro de Praças Policiais Militares 

Combatentes (OPPMC): • 
Subtenente PM Combatente- 064 

I:l ... 
I 

II l::!~ 

I ' I'"• 

IV !10 I 
III 10!;. I 
II IOO 

I " 
IV I " 
III ao 
II " 
I " 
v ;;,o 

IV " 
III ;o 

II " 
" 

v " IV 

I 

" III " II 30 
I ~5 

' 

Primeiro-Sargento PM Combatente 096 
Segundo-Sargento PM Combatente 264 
Térceiro-Sai"gento PM Combatente 800 
Cabo PM Combatente 1.336 

·SOldados PM Combatente 7.432 
-IX-Quadro de Praças POliciais Militares 

Femiriinos (QPPMF): 
Subtenente PM Feminino 001 
Primeiro-Sargento PM Femini]'lo 002 
$eg1ihdo-Sàrgéhtó---pM Feminino 010 
Terceiro-Sargento PM Feminino 030 
Cabo PM Feminirio 058 
Soldado PM Feminino 310 
X- Quadro de Praças.l;_oJiciais-Militares. 

Especialistas (QPPME): ,, 
Subtenente PM Especialista 006 
Primeiro-Sargento PM Especialista 028 
Segundo-SargentoPMEspecialista 037 
Terceiro-Sargento PM Especialista 068 
Cabo PM Especialista__ 182 

. Sol!lad.o PM Especialista 115 

Parágrafo único. As vagas resultantes des
ta lei serão preenchidas mediante promoção, 
admissão por concurso ou inclusão, em par
celas a serem estabelecidas pelo Governador 
do Distrito Federal, de acordo com a neces
Sidade do serviço e as disponibilidades orça
mentárias _ 

Art. 29 As despesas decorrentes da aplica
ção desta lei correrão à conta da dotação pró-
pria consignada no orçamento da União. 

_Art. ~ Ficam mantidas as dispoSiçõeS da
Lei n9 7.49). de 13 de junho de 1986, riâõ 
modificadas por esta leí. 
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Arl 4~ Esta let entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N• 99 DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: -

Nos termos dos artigos 21, inciso )GV, e 
61 da COnstituiçãO Federal, tenho a honra de 
submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Governador do Distrito Fede
ral, o anexo projeto de lei que "frxa o efetivo 
da Polícia Milltar do Distrito Federal", e dá 
outras providências". 

Brasília, 8 de março de 1989. -José Sar
ney 

M Exc~lentissirno Senhor 
JOSÉ sARríE'i' 
Presidente da República Federativa do Brasil 

EXcelentíssimo Senhor"Presidente da RepU
blica: 

APolíc.iaMilitardo Distrito Federal, vem Pro
curando através de um trabalho contínuo e_ 
cuidadoso obter um estado de tranqüilidade 
pública necessário· às realizações de todas as 
atividades civis, no que tange à prevenção da 
criminalidade e na manutenção da ordem pú
blica, na CapitaJ da República. 

Graças aos esforços enviados a Corporação 
desfruta hoje de credibilidade junto à_ comu
nidade brasiliense por manter com esta um 
relacionamento franco e aberto estimulando 
a cooperação e a interação, reduzindo dúvidas 
e incertezas, desestimulando os delitos, com 
vistas a melhor qualidade de prestação de ser:-
víços. . 

Mesmo.com os esforços envídados perma
necem lacunas que ·pot abrangerem público 
específico exigem medidas especificas para 
sua solução como é. o referente à população 
estudantil. O Distrito Federal abriga hoje 629 
Estabelecimentos de Ensjno, _quer da Rede_ 
Oficial quer particulares, localizados em áreas 
urbana ou rural que reclamam de uma pre
sença mais constante de policiais militares qu_e 
po_ssam se dedicar prioritariamente a missão 
de oferecer a segurança e tranqüiüdade indis
pensáveis à formaçáo de nossa juventude. 

A ação danosa de marginais, aliciadores de 
menores, traficantes de drogas nas proximi
dades de nossas escolas diflcultam todo um 
processo de formação ·por serem agressivos 
e danosos aos corp·os docentes e discentes 
destes estabelecimentos, princípalmente 
quando fatos veiculados pela imprensa embo
ra isolados. mas nem por isto menos chocante 
reforçam uma sensação de insegurança. 

Para que o Governo ·do Distrito Federal pos
sa obter êxito neste dever que lhe é imposto, 
tomam-se necessárias imediatas providências 
que superem defidências do aparelho de se
gurança pública, notadamente _nos _efetivos da 
Polícia Militar. O aumento do pessoal e da 
dotação de viaturas, _equipamento, armamen
to e instaJações é indispensável para se alcan~ 

çar adequado padrão técnico de operaciona
lidade no setor de proteção aos Estabeleci
mentOs-de Ensino: 

Venho, assJm, propor a Vossa Excelência 
a criação do Batalhão Escolar, para o que 
seguem apensos minuta da organização e de 
aumento de efetivo e o _quadro demonstrativo 
das despesas a ele referentes. Esclareço, ain
da, que foi consultado o Estado-Maior do 
Exérdto;-_de conformidade com o art 21 do 
Decreto-Lei n~ 667, de 2 de juiho de 1969 
e o art 37 do Decreto nl' 88.777, de 30 de 
setembro de 1983. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência os meus protestos do mais 
profundo respeito. -Joaquim Domingos Ro
riz, Governador do Distrito Federal. 

LEG!SLAÇti,O aTADA 

LEI N• 7.687, 
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1988 

FJXa o efetivo da Polícia Militar do Dis~ 
ttito Federal, c dá outras providências. 

O_ Presidente da República, faço saber que 
o Senado Federal decreta e eu sanciono a 
seguinte lei: 

-Arl I"' O efetivo da Polícia Militar do Dis
trlto Federal, fiXado na Lei n? 7.491, de 13 
de junho de 1986, passa a ser de 9.S54 (nove 
mil, oitocentos e cinqUenta e quatro) Policiais
Militares] ·distribuídos pelos seguintes Qua
qros, Postos e GraduaçÇles~ __ . 
- I-Qqadro ~e Oficiais Policiais-Militares 
(QOPM): 

Coronel PM . 8 
Tenente-Corone1 PM . 22 
MajorPM. 40 
Capitão PM . 83 
Primeiro-Tenente PM . 75-
Segundo-Tenente PM-. 98 
11-Quadro de Oficiais Policiais-Militares 

Femininos (QOPMF): 
CapitãO PM Feminino . 1 
Primeiro-Tenente PM Femirúno . 2 
Segurido-Tenenfe PM_FemininO -. 4-

-Jlf:- -Quadro de Oficiais Policiais-MilitareS 
de Saúde (QOPMS): 

Tenente..-Coroil.cl PM Médico . 2 
Major PM __ Médico . 3 
Capitão PM Médico . -7 
Capitão PM Dentista . I 
.Pt:imeiro_-Tenente PM.Médico ~ ·18 
Primeiro-Tenente PM Dentista . 7 
IV- Quadro de Oficiais Polfciais-Miittares 

Capelães (QOPMC): 
Primeiro-Tenente Capelão . 2 
V---:- Quadro _de Oficiais Policiais-.Militares 

de Administração (QOPMA): 
Capitão PM . 12 
Primeiro-Tenente PM . 25 
Segundo-Tenente PM . 39 
VI-Quadro de Oflcials Policiais-Militares 

Especialistas (QOPME): 
Primeiro-Tenente PM . 4 
Segundo-Tenente PM . 5 . 
VII- Quadro de Oficiais Policiais-Militares 

Músicos (QOPMM): 
Capitão PM Músico , 1 
Primeiro-Tenente PM Músico . I 

Segundo-Tenente PM Músico . 1 
VIII- Quadro c:ie Praças Policiais-Militares 

Combatentes (QOPMC): · 
Subtenente PM Combatente ~- 58 
Primeiro-Sargento PM Combatente 88 
Segundo-Sargento PM Combatente . 234 
Terceiro-Sargento PM Combatente- . 702 
Cabo PM Combatente . 1.152 
Soldado PM Combatente . 6.557 
IX-QuadrO de PraçaS- Polidais~Militares 

FeininTri"õS "(Q"OPMF}: -- ---
Subtenente PM Feminino . 1 
Primeiro-Sargerito PM Feminino . 2 
Segundo-Sargento PM Feminino . 5 
Terceiro-Sargento PM Feminino . 13 
Cabo PM Feminino ; 25 

_ Soldado PM Feminino . 143 
X- Quadro de PraÇas Policiais-Militares 

Especialistas (QOPME): 
Subtenente PM Especialista . 6 
Primeiro-Sargento PM Especialista 28 
Segundo-Sargento PM Especia1ista . 37 
Terceiro-Sargento PM Especialista . 67 
CabO PM Esp-edailSta . 165 
Soldado PM Especialista . 1 I O 
Parágrafo úniCo. As vagas resultantes da 

execução desta lei serão preenchidas median
te promoção, admissão por concurso ou in
clusão, em parcelas a serem estabelecidas pe
lo Governador do Distrito Federal, de acordo 
com a necessidade do s_eiViçO e as disponibi
lidades orçamentárias. 

Art:- ~ -As despesas de<::ori"erites da aplica
çãO desta lei correrão à cbnta das dotações 
orÇamentárias do_ Governo do Distrito Federal. 
_ Aif._.3~_ S_ã.o:tnantidas as disposições da 

Lei n9 7.491, de 13 de junho de_ 198_6, nãO 
modificadas por esta lei. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5"' Revogam,se_ as .disposições em 
contrário. _ 

BrasJ1.ia, 13 de dezembro_de 1988; 1679 da 
Independência e 1009 da República. -José 
Samey: 

Às ComtSsões de Const.liUJçao, Justiça 
e Odadãnüi-e do DistritO Federal. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N• _38, DE 1989 
(N• 1187, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as contas do Senhor Presidente 
da República, relativas ao ,excrcfclo finan
~iro de 1985. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Ficam aprovadas as contas do Se

nhor Presidente da República; relativas ao 
exercício financeiro de 1985, conforme dis
posto nos artigos, 44, inciso Vl.lf, e 81, inciso 
XX. da Constituição Federal 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicaç.!'Jo, revogadas 
as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 119, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Em cumprimento ao preceito constitudo
nal do artigo 29 caput- com a nova redação 
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dada pela Emenda Constltudonal n"' 3, de 15 
de julho de 1972 - coriibinado com o artigo 
81, inciso XX. tenho a honra de encaminhar 
ao exame de Vossas Excelências os volumes . 
anexos, que compreendem as Contas do Go~ 
vemo Federal relativas ao exercício financeiro 
de 1985. 

2. Em obediência ao dlsposto no artigo 
29, parágrafos 1~' e 2~. do Decretc>Lei n~" 199, 
de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 
a Lei Orgânica do'Tribunal de COntas da União 
- combinado com o- artígo 21 do Decreto 
n9 84.362, de 31 de dezembro di: 1979 -
submeto também a Vossas Excelências o rela
tório sobre a execução do orçamento e a situa
ção da administração financeira federal, elabo
rado pela então Secretaria Céntral de Controle 
Interno do Ministério da Fazenda. 

3. Na oportunidade, reitero a Vossas Exce
lências a expressão do meu mais elevado 
apreço. 

BrasJ1ia, 25 de abril de 1986. -José Samey. 
E.M. N• 028 . 

Em 24 de abril de 1986 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú~ 

blica, 
Tenho a honra de encaminhar à elevada 

consideração de Vossas Excelência os Balan~ 
ços Gerais da União, relativos ao exercício de 
1985, e o relatório da então Secretaria Central 
de Controle Interno deste Ministério sobre a 
execução orçamentária e a situação da admi~ 
nistração fmanceira federal. 

2. As peças de que se trata Constituem 
a Prestação de Contas do Presidente da Repú
blica ao Congresso Nacional, de conformida~ 
de com as disposições constitucionais a seguir 
transcritas: 

"Art 29. O Congtessó--Nadonal reu
nir-se-á, anualmente, na Capital da União, 
de 19 de março a 30 de juriho e de }9 
de agosto a 5 de dezembro. 

Art. 81. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 

.......................................................................... 
XX- prestar anualmente ao Cóiigres- -

so Nacional, dentro de sessenta dias após 
a abertura da sessão legislativa, as contas 
relativas ao ano anterior." 

3. O Decreto-Lei n9"J"99, de 25 de fevereiro 
de 1967, que dispõe sobre a Lei --orgâniéa 
do Tribunal de Contas da União e dá outras 
providências estabelece, a seu turno: 

"Art. 29. O Tribunal dará parecer 
prévio, em 60 (sessenta) dias, contados 
da data da entrega, sobre as contas que 
o Presidente da República, no prazo cons
tituciona1, deverá prestar anualmente ao 
CongreSso Nacional. 

§ 19 As Contas do PreSidente da Re
pública deverão ser entregues ao Con
gresso Nacional, até o dia 3.0 de abril do 
ano seguinte, devendo o Tribunal de Con
tas ser informado do cumprimento ou 
não dessa determinação constitucional. 

§ 2? As contas consistirão dos balan
ços gerais da União e do Relatórfo da 
Inspetoria Gera] de Finanças-do Ministério 

da Fazenda sobre a execução do orça~ 
rpento e a situação da aêlmin~tração fi~ 
nanceira federal." ·· 

4. Cabe-me ressaltar, por oportuno, a 
c_ompetência da Secretaria Central de Con
trole Interno, transferida da Secretaria de Pia~ 
nejamento da Presidência da República para 
o Ministério da Fazenda, por força do Decreto 
n<>91.150, de 15 de março de 1985, confom1e 
disposto no artigo 21, caput do Decreto n9 
84.362, de 31 de dezembro de 1979: 

'~À Secretaria Cehtral de Controle Inter~ 
no caberá apresentar ao Tribunal de Con
tas da· União, a partir da elaboração do 
balanço geral relativo ao _exercício fman
ceiro de 1980, o relatório sobre a execu
ção do orçamento e a situação financeira 
federat-exígido no § -29 do artigo 29 do 
Decreto-Lei n9 199, de 25 de fevereiro 
de 1967, e de responsabilidade atual do 

--- fns})etor-Geral de Finanças do Ministério 
da Fazenda." 

5. Incumbe~ me esclarecer, outrossim, que 
os Balanços Gerais aqui oferecidos vão assina~ 
dos pelo Secretário-C_enfra.J de Controle lnter~ 
no, em 31 de dezeinbro _de 1985, Sr. Cincinato 
Rodrigues de Campo-s, e, também, por José 
Augusto Taveira Filho, bacharel em Ciências 
Contá:beis, sob registro CRC-14553~GB~T ~DF, 
Secretário de Contabilidade da Secretaria 
Central de Controle Interno, naquela data. 

6. Finalmente, submeto a Vossa Excelên
cia minutas dos expedientes a se dirigirem 
ao CongresSo Nacional e ao Tribunal de Con
tas da União, comunicando o cumprimento 
das disposições constitucionais e legais. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa ExCelência os protestos de rn~eu profun~ 
do repeito. - DOson Funaro, ff\inistro da Fa
zenda. 

-Tribunal de Contas da União 
Conclusão do Parecer 

Conêluind0, Senhor P~esidente, Senhores 
Ministros, Senhor Procurador~Geral, cabe-nos 
esclarecer que a apreciação sobre as Contas 
do Governo da República, relativas ao exer~ 
cício de 1985, se baseou nos elementos forne
cidos pela Secretaria de Planejamento, Coor
denação e Informática desta Corte de Contas, 
no Relatório da Secretaria Central de Controle 
Interno do Ministério da Fazenda e nos Ba1an
ços Gerais da União. 

Procuramos, a·par do exame técnico a que 
se procedeu sobre as referidas contas, fazer· 
rápida análise do desempenho governamental 
nas áreas econômica, financeira e social. 

Nos últimos relatórios apresentados por 
eminentes miniStros desta Casa, verificamos 
?ugestões que se repetem ano após ano, algu
rhas delas, agora, felizmente, adotadas pelo 
Governo Federal, como é o ci,so da unificação 
orçamentária, da contabilização, nos Estados 
arrecadado~s. das receitas decorrentes do 
Imposto sobre Operações Financeiras e sobre 
a Exportação, da criaçao do Olixa Único do 
Tesouro Nacional e a agilização do exame dos 
processos de tomadas e prestações de contas 

que a Presidência da Corte acaba de aprovar 
por meio da Portaria no 087, de 19 de maio 
de 1986, relativamente à Administração Dire
ta, a qual, certamente, dentro em pouco,- es-
tender~se~á à Administração lndireta, não s6 
liberando substancial mão~de~obra especia1i
zada para o exame, in loco, dos programas 
de Governo corno, também, proporcionando 
ao Colegiada informações sobre a aplicação 
-de recursos públicos, a fun de que o controle 
externo e o país saibam como, quanto, quando 
e onde foram aplicados os recursos e quais 
os resultados dessas aplicações. • 

Outras sugestões, entretanto, têm _que ser 
ratificadas ou apresentadas com a ativação 
da cobrança da Dívida Ativa; a extinçãcr dos 
Fundos Especiais; a apresentação, a esta Cor
te, das contas de todos os administradores 
de órgãos e entidades de Administração Públi~ 
ca Federal que gerirem recursos públ~cos ou 
tiverem sob sua- guarda bens e valores da 
União ou pelos quais ela responda; o exame 
da aplicação dos recursos federais transferi~ 
dos pela União aos Estados, Distrito Federal, 
Territórios e Municípios; bem como o exame 
das contas de binacionais. 

Os aumêntos salariais e o impacto da emis~ 
-?ão d~ papel-moeda pressionando imediata
mente os sistemas de pro-dução e distribuição, 
determinando aumentos de preços e redu
zindo o poder aquisitivo da moeda, tomavam 
insuportável a vida, especialmente para os as
salariados. Mister se fazia sair do circulo vicio
so que se criara, tendo o atua1 Governo, através 
do Decreto-Lei n9 2284, de 1 O de março de 
1986, dado o primeiro -passo nesse sentido, 
tudo fazendo crer que as medidas ali preconi~ 
zadas trarão rea1 proveito e alívio para a popu~ 
lação brasileira. 

Ao relatar as contas, relativas ao exercício 
de 1966, o Exm9 Sf. MiniStro lbe~ Gilson afir
mou: 

"A inflação, longe de um ma1 neces~ 
sário, é uma catástrofe, um desastre, uma 
hecatombe que se abate sobre as nações. 
Muito ao -contrário de pem1itir incremen~ 
tar o desenvolvimento, abastarda~lhe_ os 
resultados, avilta seus méritos, confunde 
e desmoraliza seus índices de aferição, 
conduzindo o analista a fatafs erros de 
apreciação. Não há como confundir o au
mento frsico do produto nacional com 
o valor amoedado desse produto. A infla
ção sempre desempenhou, desempenha 
e continuará a desempenhar preponde~ 
rante papel na transposição por regimes 
políticos estranhos dos umbrais de um 
país, pela açáo caotizante que desempe
nha. Estabelecido por ela o primado da 
desordem económica,. a essa se_seguem 
a desordem social, a desordem religiosa.. 
a desordem moral, a desordem política 
e a desordem militar." 

Cabe-nos, alhda, sugerir que imediatas pro
vidências sejam tomadas no sentido de: 

1) proceder-se à reorganização da máqui~ 
na administrativa; 

2) estruturar~se adequadamente o contro
le interno subordinando~o diretamente à Presi-
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dência da República para que os profissionais 
da área possam agir com independência e 
sem ingerências; - - --- - - --

3) combater-se sistematicamente e por 
·todos os meios os déficits públicos; -

4) reduzir-se, substancialmente, os crédi
tos adicionais pelas distorções que acarretam 
ao orçamento; - ~ · 

5) eliminar-se a inflação que avilta a moe-
da e abastarda o poder aquisitivo. -

Antes de encerrarmos a honrosa tarefa, de
sejamos registrar nossos mel~ores ag_raded
mentos pela valiosa colaboraçao recebtda dos 
órgãos pú.blicos, especialmente da Se_cretaria 
Central de Controle. Interno pelo profícuo tra
balho realizado e da Secretaria do Tesouro
Nacional pelo Pronto atendimento aos pedi-
dos de informações que lhe dirigimos. - -

De igual modo, consignamos nosso louvor 
aos dedicados funcionários desta Corte que, 
com eficiência, presteza e de~icação, coope
raram na elaboração_deste relatório, solicitan
do ao Plenário que autorize a anotação, em 
seus assentamentos funcionais, de nosso 
agredecimento e elogio, medida que ora pro
P-QIT1.9§· 

ASSESSORIA DO MINISTRO- o 

RELATOR 

Secretaria de Planejamento, CóofdeflaçãÓ _ 
e Informática 

Secretário 
Ivo Krebs Montenegro 
Diretores 
Antonio Nogueira Sobrinho ~-Gercino 

Mendonça da Cunha - Marcos Pereira de 
Camargos 

Awdllares 
Antonio ·Carlos de Lima - Antonio Dias 

de Moura-Antonio Gonçalves de Mendonça 
-Carlos Augusto Moraes Ribeiro- Eduardo 
Roberto Alves de Uma - Eli LeJis Ferreira 
- Eu1er Saltar Uma - Hiram Alves de Lima 
-João Luiz Ruas Filho -José Alberto BatiSta 
-José Farias do Cartno- léiUrita Nepomu-
ceno Sípaúba- Laura Rodrigues dos Santos 
- Luzimar Zaban- Maria Aparecida Azevedo 
- Marilene AlYes Ribeiro - Murilo Amaral 
da Silva - Rosa Maria Barros de Miranda -
Vagner Antonio de Olivelra 

Colaborador Especial 
Júlio Lerário 
Gabinete do Mlnlstro 
Assessores 

Carmem Sylvia de Araújo Vieira - João 
Domingos Wolff da Silva 

Chefe de Gabinete 
Francisco Bispo de Oliveira 
Awdllares 
Glória da~ Graças Bonn - Aldone Soare~ 

de Souza - Francisco das Chagas Bezerra 
-JoeJ Rodrigues de &?uza- Hélio de Castro 
França = -

Finalménte, cumpr~nos submeter à delibe
ração do Egrégio Tribuna] de Contas_ da União 
projeto .de pareCer sobre as contas examina
das. 

PRC5JE"ro DE PARECER 

O Tribunal de Contas da União, tendo em 
vista o disposto no art. 70, § 29, da Consti
tuição, e; 

Considerando que a execução orçamentá
ria do exerdcio se processou com regulari
dade; 

Considerando que as despesas realizadas 
tiveram o respaldo da autorização do Poder 
Legislativo; . 

Considerando que os Balanços GeraiS da 
União e a análise das respectivas contas espe
lhªm as operaçOes orçamentárias, financeiras 

-e patrimoil.iais realizadas no exerdclo de 1985; 
COnSiderando- que Q desempenho econô

miCo··firlimceifo do GàVemo foi favorável, ape
_sar das dificuldades decorrentes de fatores vá
rios~ de natureza interna e externa; 
- Considerando que ocorreu superávit de cai

xa -da ordem de Cr$ 13.254,7 bilhOes, alcan
çado sein prejuízo d~s metas bás!cas do Go
verno; 

t; de parecer que sejam aprovadas as contas 
relativas ao exercido de 1985, apresentadas 
ao Congresso Nacional pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1 986. 
-Adhemar Paladini Gh/si, Mini~Relator .. 

PARECER 

- O Tribunal de "Contas da União, tendo em 
vista' O: -disposto no art. 70, § 2 9, da Consti~ 
tuição, e, 

Considerando que a execução orçamentá
ria do exercício se· ptocessoú com- regulari
dade; 

Considerando que as despesas realizadas 
tiveram o respaldo da autorização do Poder 
Legislativo; _ --~- _ - · _ -.- -· . 

Considerando que os Balanços Gera1s da 
União e_ a análise das respectivas contas espe
lham as -operações orçamentárias, finance-iras 
e p~moniais rea1izada!) _no exercício de 1985; 

Considerando que o desempenho ec~:mô
mfco~financeiro do" Governo fõi favorável, ape
sar das dificuldades decorrentes de fatore~ vá
rios, de natureza interna e externa; 

Consíderando que ocorreu superávit de cai~ 
xa da ordem de Cr$ 13.254,7 bilhões, alcan
ÇãaOsem prejuízc? das metas básicas do Go
Verno; 

I:: de parecer que sejam aprovadas as contas 
relativas ao exercido de 1985, apresentadas 
ao Congfesso Nacional pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República. 

Sala das SeSsões, 25 de junho de 1 986. 
-Fernando Gonça!vesPresid~nte- At;fhe8 

mar Paladini Ghisi, MinistrO_-RelatorLudano 
Brêlfldão Alves de Souza, MiniStro -Alberto 
Hoffmann Ministro- Thales Bezerra de -'1ibu
querque Ramiilho, Miriistro- Ewald Sizenan
do Pinheiro, Ministro -,-Mario. Paclni, Ministro 
....... "Jvan Luz, Ministro - Bento -?osé Bug'!rln, 
Ministro. - -

- À ComissãO de Assuntos Económicos 

·Pareceres 

PARE~ N• :O!lf!, DE 191!9 
Dà- êofnlssão de- Rei~çóes Exteriores 

e Deresa Na dona], sobre o Projetç de De
creto Legislõlivo n• 25, de1989 (n• 158-B, 
de 1986, na Câmara dos Deputados), que 
"aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Oentí'fica e TecnológiClJ entre o Governo 
da _República Federativa do Br_asU e o ao~ 
vemo do Reino da DinamtJrca, firmado 
em Br&Dia em 9 dejunho de 1986'~ 

- Relator: Senador Moisés Abrão 
Em consonância corh ó diSposto no artigo 

49 inciso I, da Constituição Federal, deverá 
esla ComissãO pronuntiar-se sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo n9158-B, de 1986, que 
"aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Govem_o 
do Reino da Dinamarca, firmado em Brasíha 
em 'g a e juriho de 1986". -

Ttata-se de instrumento internacional que 
estabelece as bases para que se possa levar 
a cabo projetas de coopera~ão enfie os dois 
paíSes, ilos carripós da ciência e da tecnologia, 
através do intercâmbio de informações, do in~ 
técêmbio de professores, peritos, cientistas 
e pesQuisadOres, Implementação de projetas 
óü--pi"oQramaS de pesquisa científica. desen
volvimento técnico, adaptação adeq_uada de 
tecnologia a condições específicas e aplicação 
dos resu1tados a processos de produção, além 
de outras formas de cooperação requeridas 
pelas clrcunstàncias. -

Ressalta a Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro das Relações Exteriores os benefícios 
que adviriam,para o Brasil, dessa colaboração 
corrr -a Dinamarca, país a1tamente avançado 
em matéria cientifica e tecnológica. As princi
pais áreas em que existiriam oportuntdades 
de cooperação são as seguintes: biomassa, 
conservação de energia, agricultura, reflores
tamento, meio ambiente, química fina, assim 
como tecnologia off-shore e de recursos hídri· 
cos, todas elas altamente relevantes para o 
nosso País. 

No que diz respeito à implementação do 
Acordo, estabelece o Artigo IV a celebração 
de Ajustes ExeCutivos, seja entre agências go~ 
vemamentais brasileiras e dinamarquesas, se
ja entre entidades riadonais privadas aprova
das pela parte contratante. Cria, ainda, uma 
Subcomissão de Cooperação Oentífica a T ec
nológica, que constituirá o foro adequado para 
a avaliação de implementação do Acordo, pa~_ 
ra a revisão periódica das áreas prioritárias 
e para a apresentação de sugestões das Partes 
Contratantes. 

Trata-se, no·nosso entender, de instrumento 
interilacional de cabal relevância, que, certa
mente, gerará benefícios mútuos para os dois 
países signatários. --

A disposição contida no art. 1 ~. parágrafo 
único, do Projeto de Decreto Legislativo, que 
exige a aprovação, pelo Congresso Nacional, 
de quaisquer atas ou Ajustes Executivos que 
visem à implementação do Acordo, está em 
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plena consonância com o art 84. VDI. da Cons-
tituição Federal. 

Cabe, outrossim, lembrar, neste contexto, 
que a Resolução n9 18, de 1989, pela qual 
o Senado Fed~ral adaptou seu Regimento In
terno às disposições da nova Constituição Fe
deral, em seu artigo 91, § 19 (I), estabelece 
que: 

"O Presidente do Senado, ouvidas as 
lideranças, poderá conferir às Comissõt:is 
competência para apreciar, terminativa
mente, as seguintes matérias: 

-tratados ou acordos internadonais." 
( ... ) 

Ao tomar dispensável o pronunciamento do 
Plenário a respeito dos atas internacionais, 
vem o artigo 91-B, § ]9 (1}, do Regimento Inter
no do Senado, estabelecer uma sistemática 
mais ágil e eficaz para a aprovação parlamen
tar daqueles atos, favorecendo, desta maneira, 
a participação do Poder __ Legislativo_em uma 
gama mais ampla de atos_ intemadonais; enM 
t;retanto, tal procedimento não foi adotado paM 
ra esta matéria. 

Ademais, da leitura do texto do ato intema
donal em questão, nada identificamos que 
possa impedir a sua aprovação por esta Co-
missão. _ 

É o parecer favorável ao Projeto. -..
Sala das Comissões, 20 de setembro de 

1989. -Humberto Lucena, Presidente -
Moisés Abrâo, Relator :..._ FernandO Henrique 
Cardoso -Alufzío Bezerra- Hugo Napoleão 
-.JamU Haddad -Marco Madel- Edison 
Lobão-Chagas ROdrigues~ Teotónio Vilela 
Alho- Nabor Júnior- Antônio Luiz Maya. 

PARECER N• 217, DE 1989 

Da ComisSão de Relações EXteriores 
e Defesa Nacional, sobre o ProjetO de De
creto Legislativo n9 5. de 1989 {Projeto 
de Decreto Legislativo nP 125-B, de 1986, 
na Câmara dos DepUtados), que "aprova 
o texto da Convenção !ntemaciona/ de 
Telecomunicações, assinado em Nalrobf 
Quénia, em 1982': · · 

Relalator:: Senador Nelson Wedekln 
Chega a eSta ComissãO, para análise, o Pro

jeto de Decreto Legislativo n~ 5, de 1989 (Pro
jeto_de Decreto Legislativo n" 125-B, de 1986, 
na origem), que "aprova o texto da Convenção 
Internacional de Telecomunicações, assinado 
em Nairobi, Quênia, em 1982". 

O presente_ Projeto já obteve, na Câmara 
dos Deputados, doutos pareceres: da Comis
são de Justiça, pela constituticionalidade, juri· 
dicidade e boa técnica legislativa; da Comissão 

• de comunicação-e Informática, pela aprova
ção; e, da Comissão de Relações Exteriores, 
pela aprovação. Esteve, tainbém à disposição 
dos Senhores Senadores, a partir do dia 15 
de maio de 1989, na ComiSsão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional - CRE; nãó re
cebeu emenda, dentro do prazo regimental. 

Agora, cabe-nos oferecer aos nossos Pares 
parecer conclusivo, que slrva como supedâ
neo hábil à sua elevada apreciação. 

1. Relatório 

Em conformidade com o disposto no artigo 
44, inciso I da Carta Constitucional vígente, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, encaminhou ao Congresso Nacional, 
através da Mensagem n~ 11, de 1986, do 
Poder Executivo, O texto da Convenção Inter
nacional de Telecomunicações, assinado em 
Nairobi, Quênia, em -1982, por ocasião da 
Conferência de Plenipotenciários da União In
ternacional de Telecomunicações- UIT. 

Faz sua E:Kcelêpcia acompanhar sua Men
sagem, de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores 
que detalha, por oportuno, a estrutura geral 
do texto aprovado: "Disposições Fundamen
tais" e "Regulamento Geral". Diz Sua ExCe
lência: 

"As disposiçõeS fundamentais da Conven
ção se divídem em: 

a) composição, objetivos e estrutura da 
União; 

b) disposições gerafs relativas às telecomu
nicações; 

c) disposições gerais sobre radiocomuni
cações; 

d) relações com as Nações_ Unidas e orga-
nismos internacionais; -

e) aplicação da Convenção e dos Regula-
mentos; · 

f} definições gerais. 
O Regulamento Geral consiste dos seguin

tes itens: 
a) funcionamento da União; 
b) disposições gerais referentes às Confe

rências; 
c) disposições .gerais relativos aos C~mitês 

Consultivos Internacionais; 
d) Regulamento Interno das Conferências 

e outras Reuniões; 
e) di$posições diversas." 

Esclarece ainda o Senhor Minfstro das Rela
ções ExteriOres que as ''atualizações estatu
tárias das Convenções (nterriacionals de Tele
comunícações são promovidas, periodica
mente, em virtude da rápida evolução tecnoló
gica no setor de telecomunicações." A con
venção de Nairobi, afirma "ainda Sua Exce
lência, substitui a Convenção Internacional de 
Telecomunicações celebrada em Torremoli
nos, em 1973. 

_Um exame comparado dos d,ols_ textos nos 
informa que as mudanças náo são substan
tivas. Apenas aprimoram a redação, mudando 
pouco de seu conteúdo. A estrutura geral dos 
dois textos (T ori'eri10linos e Nairobi) é idêntica, 
e está descrita acima, na Mensagem Presi
dencial. 

Com dois exemplos, tem-se a dimensão das 
alterações ocorridas: o primeiro, ocorre no ar
tigo 15, que trata das "Finanças da União". 
Ao descrever as classes de contribuições dos 
Membros, cria o novo texto patamares de 35 
e 40 unidades. A maior classe de contribuição, 
prevista na ConVenção de T orremolinos, era 
ele 30 unidades. Nos dois casos, no entanto, 
fica facultada a cada Membro a escolha de 
número de "unidades_ de contribuição" supe
rlor ao teta máximo previsto. 

O segundo, refere-se aos idiomas oficiais 
d8- União. No artigo 16, a Convenção de Nai
robi acrescenta ao chinês, espanhol, francês, 
inglês e russo, o árabe. Nos dofs textos, apare
ce, com redação idêntica, as ressalvas de que 
'os idiomas de trabalho da União são o espa
nhol, francês e inglês, e que em caso de oon
testaçtl.o', prevalecerá o texto em francês". 

Um artigo que certamente não terá passado 
desapercebido à delegação brasileira é o 17, 
que dispõe sobre a "capacidade jurídica da 
União". Vale citar: 

"130. A União terá, no território de 
cada um de seus Membros, a capacidade 
jurídica necessária ao exercido de_ suas 
funções e cwnprimento de seus objeti
vos." 

De fato, tal redação poderá causar estra
nheza. Nota-se, porém, que este dispositivo 
não representa inovação em relação aos textos 
anteriores, já firmados pelo Brasil. De resto, 
um acordo dessa natureza não está aberto 
a emendas, restando-nos a decisão de adesão 
ou não, consoante os interesses da nação. 

Este, o Relatório. 

2. Parecer 
De fato, o· Brasil dispõe da quinta maior 

rede de radiodifusão do mundo, tendo, por 
isso, necessidade de preservar seus interesses 
junto aos outros países- marcadamente jun
to aos países viZinhos-, o que pode ser reali
zado, de forma muito eficaz, através de sua 
atuação no âmbito da União lnternaciona1 de 
Telecomunicações. 

A participação do Brasil no certame em foco 
deu-se através do MiRistério das Comunica
ções, que, por seu turno, solicitou do Governo 
brasileiro- providências para sua ratificação. 
sua Excelência o MiniStro de Estado das Co
municações esclareceu, à época, que, q1,1e o 
depósito do instrumento de ratificação deveria 
ser efetuado no prazo mais curto possívvel, 
visto que os países que não o façam dentrõ 
do prazo estatuído, ficam Impedidos de votar 
em qualquer Conferênda ou sessão da UIT. 
Citamos os textos da Convenção que estabe-
lecem essa medida: ' 
-Artigo 45: 

"1 -A prese rife Convenção será ratifi
cada por cada um dos governos signa
tários segundo as normas constituç:ion~is 
em vigor em seuS respectivos países. Os 
instrumentos _de_ ratificação serão enviaM 
dos, no menor prazo possível, por via di· 
Plomáticas e por intermédio do governo 
onde se encontra a sede da União, ao 
Secretário-Geral, que notificará os Mem
bros a esse respeito. 
2- (1) Durante um período de dois 

anbs a Contar da data de entrada em vigor 
da presente Convenção, tpdo Governo 
signatário gozará dos direitos conferidos 
aos Membros da União segundo os nú
meros 8 a 11, mesmo se não houver de
positado um instrumento de ratificação 
conforme os termos do número 177.--
2-(2) A partir do encerramento de 

um periodo de dois anos a contar da data 
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de entrada em vigor da preSente Conven
ção, o Governo signatário que- não houver 
depositado um instrumento de ratificação 
conforme os termos do número 177 não 
terá mais direito a voto em qu"alquer con
ferência da União, em qualquer sessão 
do Conselho ·de Administração, reunião 
dos organismos permanentes da União 
ou durante uma consulta por correspon
dência efetuada de conformidade com 
as disposições da Convenção, até que te
nha depositado o instrumento de ratifica
ção. Os direitos desse Governo, à exceÇ:áo 
do de voto, não serão efetuados.!' 

Artigo 52: 

"A presente Convenção entriiiá bn Vi
gor em J9 de janeiro de 1984, entre os 
Membros ·cujos instrumentos de ratifica
ção ou adesão tenham sido depositados 
antes dessa data." 

Constata-se, dos dispositivos acima, que o 
Brasil já não goza de todos os seus direitos 
junto à União, uma vez que se encontra fora 
dos prazos previstos no artigo 45 - 2 (2). 
A sua pronta ratificaçáo, no entanto, permitirá 
nossa reabilitação junto àquele foro. 

Considerando, assi:m que a atual Conven
ção significa, inequivOcamente, _um avanço, 
um aprimoramento do texto de Torremolinos, 
Málaga; 

Considerando, também que as modifica
ções feitas não alteram substancialmente o 
acordo anterior e_ que o presente texto está 
vazado nos mais consagrados princípios do 
direito internacional; -

Considerando, finalmente, que não cabem 
modificações ao textO aprovado naquela ins
tância internacional, opino pela aProvação e 
ratificação da Convenção Internacional de Te
lecomunicações, assinado em Nairobi Quê
nia, em 1982, nos termos do presente projeto_ 
de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 
1989. - Lumbeito Lucena, - Presidente -
Nelson Wedekin, Relator - FemllF1do Hei1ri
que Cardoso -Aluízio Bezerra-Afonso San
cho -Hugo Napoleão - Jamil Haddad
Marco Madel- Edison Lob~o -Chagas Ro
drigues- Teotonio Vilela F'ifho- Nabor Jú
nior -António Luiz Maya. 

PARECER N• 218, DE 1989 

.Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Qdadania, sobre _o Projeto de Lei da 
CJmara n" 31, de 1989_ (Projeto de Lei 
n 9 1.110-B, de 1988; na Câmara dosDe
putados), que "disciplina o Inciso LXXVI 
do art 5 9 da Consb'tuição da República 
Federativa do Brasil, alterando a redação 
doart30daLeil1~'6:ot5,âe31 de dezem
bro de 1973': 

Relator: Senador Márcio Lacerda 
Aprovado pela Câmara dos Deputados, é 

submetido à apreciação desta Casa o Projeto 
de Lei da Câmara n9 31, de 1989, (oride iece
beu o n9 1.11OMB, de 1988), que altera o artigo 
30_ da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, para disciplinar o inciso l.XX\11 do artigo 

59 da Constituição, Ess.e dispositivo estabelece 
a gratuidade para os reconhecidamente po
bres, na forma da !e~ do registro dvil de nasci~ 
meiDtO e da certidão de 6Pito. 

O projeto encaminhado pela Câmara resul
tou de substitutivo apresentado pelo !lustre 
Deputado Egídio Ferreira Lima, a Projeto do 
Deputado Francisco Amaral, recolhendo sub
sídios de outros dois, de iniciativa dos Depu
~dos José camargo e Gerson Peres. 

O projeto aprovado determina que o estado 
de pobreza será comprovado por declaração 
do próprio interessado ou a rogo, em se tratan
do de analfabeto, nesse caso acompanhada 
ele assinatura _de duas testemunhas, e que a 
falsid~a~.d~_dec@raçáo ensejar~ a sua respon
sabilidade cM! e penal. 

Ao estabeJecimento de critério para o reco
nhecimento das pessoas pobres, destinatárias 
da gratuidade prevista na Constituição, é, a 
nosso ver, que se deve a remissão à lei feita 
pelo texto magrio. -

O critério escolhido arrima-se em legislação 
já existente, sendo a simplicidade o seu traço 
fundamental, o que facilita o cumprimento do 
preceptivo constitucional. 

Em face do exposto, e tendo em vista a 
conStitucionalidade, a juridicidade e a boa técM 
tiiCa legislativa em que se configura o projeto, 
manifes~mo-nqs: pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 
1989~ Odacir Soares~ Presidente, em exer
cício -Márcio Lacerda, Relator -Meira FilhÓ 
- Frãncisco Roffemberg- Nelson Wedekin 
- Jutahy Magalhães - Antônio Luiz Maya 

- ~ Jamil Haddad -- Chagas Rodrigues -
Mansueto de Lavor- Edison LobOO. 

PARECER N• 219, DE 1989 

Da ComiSsão do DistritO Federal. sobre 
o ProJ<to d• L<i do DF n' 41, d• 1989, 

- -do DeputEdo Augusto Carvalho. que "dá 
- _ name de 'Parque Chico Mendes' ao Par-

- que do Ouar.f': 

Relator: Senador Aureo MeDo 
Vista e examinada a presente proposição, 

da autoria do Exm" Senhor Senador Mauro 
Borges, encampando a sugestão do Nobre 
Deputado Augusto Carva1ho, de _que o Parque 
do Guará se passe a denominar "Parque Chico 
Mendes". 

Em que pese as qualidades e a louvável 
intenção do documento, em cuja justificativa 
se faz referência às virtudes do heróico Chico 
Mendes, devemos levar em conta o pensa
mento dos moradores do próprio bakro e da 
cidade de Brasilla, cujas manifestações pare· 
cem ser contrárias às mudanças em geral dos 
seus logradouros públicos; e, em caso afirma
tivo, melhor se aplicariam os nomes de líderes 
regionais, benfeitores específicos desta cidade 
ou do DF, entre os quais poderíamos citar 
Pllnio Catanhede, Elmo Serejo,José Omellas, 
etc., o primeiro já falecido e o segundo home
nageado lia pessoa do seu filho Python Farias, 
tragicamente desaparecido. Outros homens 
como Israel Pinheiro, Dario Cardoso, estes 
também já falecidos, emergiriam para receber 
estas homenagens, e, em relação ao Guará, -

se não ~Sti$s.é a exótica legislaÇãO proibitiva 
de se darem nomes de logradouros a pessoas 
vivas, ninguém melhor que o de Wadjô Gemi
de, em cuja Administração foi criado o Guará, 
no exíguo prazo de um ano, e hoje é um sucés
so comunitário, cidade-dormitório e cidade 
mesmo deste Distrito Fedeial. Recebemos, in
clusive, a visita dos dirigentes da Associação 
Comunitária Pró-Moradia dos Inquilinos do 
Guará, munida de abaixo-assinado dos seus 
integrantes, s_olicitando que não seja alterada 
a atual denominação, já integrada à tradição 
do DF. 

Somos, então, de ponto de vista contrário, 
de meritis, à proposição, enfatizando as quali
dades dos seus autores, cujas Intenções são 
as melhores, e fazendo votos_ de que tal home
nagem seja sugerida, através do Ministério da 
Cultura, a locaJ ou monumento-mais adequa
do, na Capital da República ou no Acre, terra 
nata] do herói tombado. 

Sala--aas- Cõrriíssões, 19 ~de setembro de 
1989. - Senador Mauro Benevides, Presi
dente- Senadoi-Aureo MeDo, -RelatOr ....:.... Se-· 
nador Francisco Rollemberg~Senador POm
peu de Sousa - Senador -Odaclr SOares -
Seitador Me/ra Filho - Seriador Chagas Ro
drigues- Senador Edison LobJo -Senador 
João Men~es -_Senador Hugo Napoleão --: 
S~nador MansuetQ_ de Lavor (contrário). 

PARECER N• 220, DE 1989 

Da Comissão de Constítitiçiio, JuStiça 
e Gdadama, sObre o Projeto de Lei n~' 
51188.. da Cámara dos Deputados, que 
"acrescenta parágrafo ~ Lei nP 1.060, de 
5 feVereiro de 1950, que estãbfilece nor
mas-para a ct)ncess§o de assistêndajudi
dária aos necessitados': 

Relator: Senador Márcio Lacerda 
O projeto em exame, de autoria do ilustre 

Deputado Fábio Raunheitti, pretende alterar 
a Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, 
acrescentando-lhe um parágrafo ao artigo 5°, 
com o objetivo de mandçU" contar em dobro 
os prazos concedidos à Assistência Judiciária 
nos Estados que a organizem ou mantenham. 

Justificando sua proposição, invoca o autor 
a concessão de prazos Privilegiados para cvn
testar e recorrer quando se tratar da Fazenda 
Pública ou do Ministério Público, afirmando 
que: "A diversidade de tarefas aliada a nenhum 
apoio administrativo, conduz o beneficiário da 
Assistência Judiciária à degjgualdade de prote
ção na relação processual, gerando séria 
afronta a mandamentos constitucionais (§ 1 ~. 
15 e 16 do art. 153). Releva observar que referi
dos princípfos estão abrigados no artigo 59 
da Carta Constitucional de 1988,-que estabe
lece o seguinte: 

':4Jt 5P ......... ----------~ -· 
LXXIV- o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que com
provem insuficiência de recursos." 

O projeto tramitou regulannente na Casa 
de origem onde, em regime de urgência é 

em votação única, foi finalmente aprovado. 
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A matéria inscreve-se entre aquelas enume
radas no artigo 22 da Constítuição Federal 
como da competência privativa da União (item 
1). Não existe, portanto, quanto à -constitucio
na1idade, qualquer óbice que a inviabilize. Tra
ta-se, na verdade, de proposição de elevado 
aJcance social, buscando impedir que o rigor 
dos prazos ordinariamente previstos possa im
pedir aos mais necessitados um acesso real 
aos benefícios dajustiça. Tratando-se de assis
tência judiciária prestada pelo Estado, não 
há como compreender-se que a diversidade 
de tarefas, ou a complexidade de problemas 
burocrático-administrativo, possam atuar co-
mo negação desse postuJado maior. 

Aos que não se pode propiciar uma efetiva 
igualdade econômica e social deve-se, ao me
nos, reconhecer e garantir condições proces
suais, onde o rigor formal dos prazos não ve
nha, na realidade, a ferir o direito que tem 
cada pessoa de defender e pugnar, efetiva~ 
mente, por seus interesses. 

Apresentando-se em boa técnica legislativa 
e bem fundamentado juridicamente, o projeto 
merece aprovação. 

Sala das Comissões, 21 de s_etembro de 
1989. - Odacir Soares, Presidente em exer~ 
cicio - J.fárclo Lacerda, Relator - .Mansueto 
de Lavor-Aureo MeDo -Mefra Filho (con· 
trário) -Francisco Rollemberg (contrário) 
-JamU Haddad (contrário) -Jutahy Maga
lhªes- ChaiJas Rodrlgues-.Maurfcio Corréa 
(contrário)- Carlos PatrocímO. 

PARECER N• 221, DE 1989 

Da Coihfssáo do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Federal nP 
29, de 1989 -- DF'(/1ensagem n" 47, 
de 1989~DF; Mensagem nr> 037~0A(f,. ile 
22~6-89, na orig"em} que "extingue ór
gãos e cargo, altera a estrutura da Admi
nistração do Distrito Federal. e dá outras 
providências': 

Re1ator: SenlJdor Odacfr Soares 
Originário do Governo do Distrito Federal, 

vem a exame desta Casa, nos termos do § 
19 do artigo 16 do Ato das Disposições COristí
tuclona[s Transitórias, o presente Projeto de 
Lei, que "extingue 6rgãos e cargo, altera a 
estrutura da Administração. do Distrito Federal, 
e dá outras providências". 

Corúorme se verifica da Mensàgem do Se
nhor Governador do Distrito Federal, a Propo
sição visa a melhor adequar a estrutura admi
nistrativa governamental às necessidades das 
atividades fins do GDF, implicando, também, 
na extinção de alguns órgãos que, apesar de 
criados, não foram efetivamente iinplantados. 

Visa, 'ainda, a dar novas denominações a 
quatro Secretarias. "face a i'mposição de or
dem técnica decorrente da ampliação de suas 
atribuições, a1ém da necessidade de uniror
mizãr --denomina~es consagradas nacional
mente, nos âmbitos federal, estadual e muni· 
dpal, como são os casos, por exemplo, das 
Secretarias de Planejarnento, FaZenda e 
Transporte, inadequadamente chamadas de 
Secretarias do Gõverno:-Finanças e Serviços 
Públicos", respectivamente. 

Justifica o Senhor Governador, finalmente, 
que o lapso de tempo decorrido desde a edi
ção da Lei n9 4.545/64, última reforma, mos
trou a necessidade de adaptar a "máquina" 
admirifstrativa à complexidade dos problemas 
_com que se depara atualmente a Adminis
tração do Distitro Federal. 

Nesta_ Casa, aesta proposição foram ofere
cidas 4 (quatro) emendas, sendo duas do no
bre Senador Meira Filho e duas do nobre Se
nador Mauricio Corrêa. Todas dizem respeito 
aos órgãos de segurança pública: a primeira 
e a segunda, que dão !)OVa redação ao inciso 
X do artigo- ô?, visam a modificar o texto que 
trata da competência da Secretaria de Segu
ranÇã-PCibilca; a terceira, qUe dá-iiova redação 
ao artigo 7o e seu parágraf9 único, visa a subor
dinar ao GaOinete dO Governador os três ór
gãos de ~egurança pública; a quarta emenda 
inclui artigo 24 com o objetivo, também, de 
subordinar diretarneilte ao Governador os três 
órgãos de segurança públtca: Polícia Gvil, Polí
cia Militar e Corpo -de BombeirõS Militar. 

'A função Segurança PúbliCa dO Distrito Fe
deral mereceu. de fato, na Constituição, trata
mento diferenCiado das deffiais un[dades da 
Federação. Senão vejamos: 

-no inciso XIV do artigo 21, temos: 

"Art. 21. ComposiÇão à União: 

'tN- organizar e manter a policia fe
deral, a polícia rodo'liáiia e a ferroviária 
federais, bem como a polícia civil, a polí
cia militar e o corpo de bombeiros militar 
do Distrito Federa] e dos Territórios.'' 

-no § 6°, artigo 144, temos: 

"Arl 144. ··-······-·······-··-·········-·········--· 
§ 6.; As polícias militares e corpos de 

bomDéifos mil!tares, forças auxiliares e 
reserva_do Exército, subordinam-se, jun
tamente com él$ políCias civis, aos Gover
nadore-s dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Territórios." 

-no § 4<>, do artigo_ 32, te!l"los: 

':AJt. 32. : ---····--··-------C-·--
§ 4o Lei federal disporá sobre a utili

zação, pelo CiOv~mador do DiStrito Fede
ral, das polícias civis e militar e do corpo 
de bombeiros militar." 

Os cónsfituintes, q4ando deram -à União 
compEitêhcia para organizar e manter a polícia 
civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar_ do Pistrito Federa!, o fizeram por reco
nhecerem que o efe_tivo dos órgãos de Segu
rança Pública, na Capital Federal, te_ria que 
ser superdimencionado para garantir incólu
mes às instituições nacionais e internacionais 
aqui sediadas. como: a Presidência da Repú
blica, o Congresso N_acional, o Supremo T ri
bunal Federal, os Tribunais Superires, os Mi
nistérios, Embaixadas e outros, a1ém de resi
dências de embaixadores. 

Em que pese o_ônus da operacionalização 
desses órgãos ser da União, a Constituição 
stibordina-o_s ao Governador do Distrito Fede
ral, sendo o mesmo tratamento dado às de
mais unidades da federação. 

Assim, os órgãos de SegUrimça Pú.Dllca do 
D!strito Federal devem seguir as mesrnas.nor

- mas gerais aplic§veis -à unidades federadas. 
Temos que nos ater ao espíritO da lei, pois 

os constituintes longe de pretenderem criar 
embaraços à administração pública, tiraram 
do Distrito Federal um ônuns_justificado, por 
ser a União o maior usuáriO dos serviços de 
segurança pública da Capital Federa[ 

Os ConStituintes _não pretendiam que a Polí
cia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bom
beiros Militar ficassem subordinados direta
rnente ao Gabinete do Governador; não é Isto 
que diz a Constituição. Esses órgãos deverão 
estar subordinados ao Govemãdor, podei-Ido 
ser alcançado esse objetivo com a existência 
_da Secretaria de Ségurãn-ça· Pública, o que 
consideramos mais racional. Diante dessas 
considerações, somos de parecer contrário à 
terceira e quarta Emendas citadas. 

Quanto à primeira e ··segunda, concoi-da
rnos, em parte, com elas, pelo que estamos 
propondo um novo texto na parte referente 
à éóinpetêtida da Secretaria-de Segurança. 

Quanto ao Projeto de Lei, em si, sOmos 
de parecer favorável quanto à constituciona
lidade, juridicidade e mérito. Apresentamos, 

-no entanto, substitutivo vis.imdo melhorar a 
técnica legislativa e alguns aspectos redacio
nais; suprimimos, aiilda, dispositivos já con
templados no Projeto-- de Lei no;> 38, .de 
1989-DF, que criou a Secretaria do Meio.Am~ 
biente, Ciência e-Tecnologia do Distrito Fede
ral, recém-aprovado nesta Comissão. 

Fizemos as seguintes alterações: _-

1. Na Ementa, adaptando-a ao novo texto; 
2. Renumeramos· os artigos, aQrupando 

os assuntos homogênos; -
3. Suprimimos-o art: '3~ por ter sidÔ obj'eto 

do Projeto de Lei n•38, de 1989-DF; · 
4. Alteramos ·a- texto que trata da compe

tência da Secretaria de Segurança Pública, 
acolhendo, em parte, Emenda apresentada; 

5 .. Retiramos da SeCretaria do Meio Am
biente, Ciência e Tecnologia a competêncla 
sobre os assuntos recursos naturais renová
veis, fauna e flora, uma vez que no citado PrO
jeto de Lei n~ 38, de 1989-DF Já aprovado e 
bem mais recente que a proposição ora exá
minada, tais assuntos não se inserem no con
junto de atribuições daqüela Secretaria. 

6. Supriminlos o § 1? e o "§ 3'? do artigo 
89 e passamos a re_dação para o "caput" sem 
alterar o conteúdo. O § 29 passou a ser pará
grafo único; 

7. Alteramos a denominação: de Adminis
tração Regional de "Brasilia" para Adminis
tração Regional do "Plano Piloto". Conside
ramos mais apropriada a essa denominação, 
urna vez que Brasília confunde-se com a pró
pria àrea geogrilficã do Distrito Federal. 
Conforme -consta da Constituição: 

"Art 18. . .. § l'? Brasma é a Capital Fede
ral". 

a Alteramos o item II do artigo 13 quanto 
ao código do Grupo Direção e AsSistência In
termediária, visando adequá-lo à lei n'? 35, de 
13 de julho de 1989, recém-aprovada nesta 
Casa~ 
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9. Suprimimos o ·parágrafo único do arti
go 13 por já constar do § 19 do artigo 9": 

1 0~- _Suprimimos o parágrafo únko do arti· 
go 16, colocando seu texto no "caput" do 
mesmo artigo:-

11. Demos nova redaç:ão ao artigo 17 sem 
alterar o s~u conteúdo; 

12. Suprimimos o artigo 19, por serdes· 
necessário; ' 

13. SuprimimOs o artigo 22, uma vez que 
o Projeto de Lei _que cria a Secretaria de Meio 
Ambiente, Gência e Tecnologia não transferiu 
àquela Secretaria as atividades da Fundação 
ZoQbotânica a1i mencionadas; 

14. Suprimimos o artigo 1" que_ extingue 
a Proflora e fundimos com o artigo 23. A Pro-
flora foi criada por ato do Governador, poden
do ser extinta da mesma forma. 

15: Suprimimos o§ 1" e 2<> do artigo 23. 
O primeiro por inConstitucionalidade e o se
gundo por ser desnecessário. 

Diante dessas alterações, renumeramos os 
artigos e apresentamos o seguinte Substitutivo 
que, temos certeza; atenderá aos objetivos cc-
limados pelo Governo do Distrito Federal. 

SUBSTifOTNO 

Projeto de Lei do DF N9 29, de 1989 

Altera a estrutura da administração do 
Distrito Federal, extingue 6rgãos e dá OU·· 

tras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art )9 Ficam transformadas na estrutura 

báslca da admlnistração do Distrito Federal: 
1-a Secretaria de Serviços Sociais, em Se

cretaria de Desenvolvimento Social; 
U- a Secretaria de Viação e Obras, em Se· 

cre:taria de Desenvolvimento Urbano; 
lli-a Secretaria de Serviços Públicos. em 

Secretaria de Transportes; 
tv-a Secretaria da Cultura, em SeCretaria 

de Cultura e Esporte. 
Art. 29 Ficam alteradas as denaminaçõ~ 

das Se_cretarias do Governo, para Secretaria 
de Planejamento e de Finanças, para SecreA 
taria da Fazenda. 

Art. 3~ Os assuntas·_ c-ompreendidos na 
competênda das Secretarias são os seguintes: 

1-Secretaria de Planejamento (Seplan): 
pesquisa, previsão,'"' planejamento, orç;:amento, 
sistema de informações, avaliafâO, controle, 
informática, organização e métfrdos, e .super~ 
visão das Admínistrações RegLnai$. 

n -Secretaria de Administração (SEA.): ad~ 
ministração de pessoal, de material, de trans~ 
porte ofk:ial, de documentQs e comunicação 
administrativa, e de patrimônio; 

lli-Secretar.ia da Fazenda (SEF): adminis
tração tribUtária, administração financeira, 
contabilidade e controle interno; 
~IV-Secretaria de Educação (SE): ensino 

de I e n graus assistência ao educando e fiscali
zação do ensino; 

V --Secretaria de Saúde (SES): saúde pú
blica, assistência médica, odontológica, hos
pitar e vigilância epidemiológica e sariitária; 

VI -Secretaria de Desenvolvimento Social 
(SDS): assistência ao menor e ao idoso caren

-tes. promoção da integração dos deficientes 

n_á soCiedade, assistência comunitária, iegula- UI- Procuradoria Geral (PRO); representa.
ç~o_denecrópolesepromoçãodoatendimen- ção judicial do Distrito Federal nas ações e 
fó habitacional da população; feitos como autor, réu, assistente, ou op6nen

- ---vn~-secretaria de DesenvolviJ;nento Urba- te, assistência e consl.lltoriajurídica ao Gover
no.(SD0): urbanismo, ~rq~tetura; engenharia, ·nadar e aos órgãos e entidades da Adriünis-
paJsagJsmo, obras pubhcas, tratamento·e --, tração Direta e Jndireta e assistência juridica 
abastecimento de água, coleta e destinação aos necessitados. 
de esgOto e lixo, energia _elétrica, fontes alter- ' Art. 5<:> Ficam alteradas as denominações 
rtatjv~s '!_e energía, iluminação pública e sa- das seguintes cargos de natureza .especial: 
neamenlo;_ . I::- Secretário do Goverrio, para SeCretário 

___ Vlii_-:Secretana de Trans_p'?~ (s:f: sfste~ de PlanEtiamento; 
ma vtáno, transportes coletJVos, tndivtdual e II -Secretário de Finanças, para Secretário 
de carga; operação e manutenção de infra-es~ da Fazenda· 
~tura para passageiros; c~:mcessão, permis~ 111-Sec;etário de Serviços Sociais, para 
sao e controle da operaçao de transportes; Secretário de Des_envalvimento· 
POlítica tarifária para o transporte público; IV- Secretária de Viação e Übras, para Se-

IX-Secretaria de Agricultura e Produção -Cretário de Desenvolvimento Urbano· 
(~): ~gricultura, organizaç~o agrária, prod.?~ V-Secretário de Serviços Póbli~os, para 
_çao_anJrrlal e ~e.getaL prom?ç.'~o ~ extençao Secretário de Transportes; _ 
rural, cooperatiVISmo rural, 1rngaçaD, açuda~ VI-Secretário da Cultura, .12ara SecretáriO 
g~m, armazenagem, meteorologia e abaste~ de Çultura.e Esporte. 
omento; . , . Ait. 6° São mantidos os seguintes cargos 

X-S:çretana d_e Segurança Pública (SSP); de natureza especial: 
forn:uJa~ao _da politica ~e sKe9lfança públic:a, I- Secretário de Adminístração; 

. prevençao e combate a mcendio, busca e sa.J. 11 _Secretário de Educação· 
_varnento e defesa civil, e coordenação opera~ fli-Secretário de Saúde· ' 
cional d~ sua execu~o l?el?s 6rgâos ~e segu- IV- Secretário de Agri~ltura e Produção; 
rança; SIStema pemtenc1ãrjo~ e~caçao, con~ V --Secretário de Segurança Públfca; -

-- trole e fiscalização do trânsito e tráfego e enge-- VI- Secretária da· Indústria Coméicio e 
nharia de trânsito; Turismo; • ' 

XI- Secretaria de Cultura e Esporte (SCE): VII- Secretário do Trabalho· 
p~esso. e m;n:tória cult~ral da população, VIII-Secretário de Comuni~ação Social; 

__ patnmôruo artístico, hlstónco e documental, IX- Chefe_ do Gabinete Civil· 
tradição, folclore, esporte amador e lazer; X_ Chefe do G'~binete Mili~r; 

Xli- Secretalià da Indústria, tomérdo e- XI- Procurador Geral; 
Turismo (SICT): corltróJe do desenvolvimento XII -Consultor Jurídico. . 
industrial e cp_mercial, regulação das -atívida~ Art. 79 Fie::~ exti_ntos na estrutura_ da ad-
des Industriais e comerciais, assistência em- ministração do Distrito Federal, os seguintes 
presaria!, promoção e controle do desenvoi- órgãos de delibera~âo coletiva: . 
vimento turístico· , I- ConselhO do Desenvolvimento Econa.. 
· XIII-Secretar'ia do Trabalho (STB): estu- mk:o; . -- -- . - . -· -

dos e _p~squisa sobre_ mão-de-obra, formação U- Conselho de DE:fesa do Patrimônio CuJ. 
e-aperfeiÇoamento da mão-de~obra, assistên- tural; 
ela e integração social do_trabalho, asslstênc::ia m-Conselho Consultivo dos Deficientes 
àS asse<:iações comunitárias, dassistas e sinA Físicos; _ -
dicais, mercado de trabalho, sistema de em- W -Conselho de Alta Tecnologia; 
prego, salário e renda do trabalhador, política V- Conselho do Trabalho; 
de lazer para o trabalhador; VI- Conselho Supervisor das Unidades de 

XIV..:..... Secretaria _de Comunic:;aç-ª.9 Soda! "ConservaÇãO e ÁreáS- Protegidas Administra
(SCS): comunicação social dD GoVerno, levan~- das pelo Distrlto Federal: 
tamento e pesquisa de opinião pública, publi- VII- Comissão Consultiva para Assuntos 
cidade, propaganda e defesa do consumidor; de Alta T e<:nolog\a; 

XY- Secretaria do Meio Ambiente, Ciência VIII- Comissão T écillca para Formulação 
e T ec_no!egia (Sematec-o; -proteção, -pràser.r&- da Politica de T ranspcrte Ccletivc. 
çãci e vigilância ambiental, prevenção à ero- Art. ao São mantidos ná administração do
são, promoção, estímulo e controle do desen- Distrito Federai. com as atuais competências, 
volvimento çientífico e tecnológico e pesquisa <:omposição e classificação, nos órgãos espeM 
dentífica e' tecflalógica. • <:lficados, os se.guintes colegiados: · 

Art. 49 Integram a estrutua básica da ad- I --ConSelho .de Arqcitetura, Urbanismo e 
ministração do Distrito Federal, o Gabinete Meio-AmbientE!- Gabinete do Governador; 
do GOV'emador, constituído do Gabinete CMI II-Çonselho de Des_envolvimento lndus-
e do Gabiilete Militar, e a Procuradoria Geral. _ trial- Gabinete do Ciovemador; 

Parágrafo único. Os éissuntos Compreen... JJI .. Conselho de Política de Pessoal- Se· 
dit?os nas competências dos órgãos, de que ~retárlo de Admlnistração~ . 
trata este artigo, são os seguintes: · IV- Cons_elho de Saúde - secretaria de 

I-Gabinete OviJ (GC): assistência ao CioM Saúde; 
ve·mador em suas ações politica e social;. V- Conselho de_ EducaÇão - Secretaria 

D- Gabínete M.t1itar (GM): assistência nos de EducaçãO; 
assUntos de natureza militar e segurança do VI- COnselho de Cultura ........: Secretaria de 
Governador; Cultura e-Esporte;· 
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VU- Conselho de Transporte Público Cole
tive- Secretaria de Transportes; 

VIJI- Conselho dos _DU:eitos da Mulher -
Secretaria do Desenvolvimento Social; 

IX- Conselho Penitenciário - Secretaria 
de Segurança Pública; 

X- Conselho -de Entorpecentes - Procu
radoria Geral; 

XI- Conselho Regional de Desportos -
Secretaria de Cultura e Esporte; -

XII- Conselho Rodoviário- Departamen
to de Estradas de Rodagem; 

XIII-Conselho de Trânsito- Departa
mento de Trânsito; 

XlV-Conselho de Desenvolvimento SodaJ 
- Secretaria de Desenvolvimento Soda!; 

X:V -Cómlssãó de Coordenação do Trata
mento da Informação - Secretaria de Planeja
mento; 

XVI- Comissão de IJdtação -Secretaria 
de Adminlsqação; 

XVII- Comissão de campanha de Incen
tivo à Arrecadação -Secretaria da Fazenda; 

XVI li-Comissão de Encargos Educacio
nais - Secretaria de Educação; 

XIX-Junta de Recursos Fiscais -Secre~ 
taria da fazenda; -

XX-Junta de Controle do DER- DF; 
XXI -Junta de Controle do Detran - DF; 
XXI1 -Juntas Administrativas de Recursos 

de lnfrações, em números de 2 (duas)- De~ 
partamento de Trânsito. 

Parágrafo único. O disposto no caput 
deste artigo não se aplica à Comissão de Uci~ 
tação, que contará coin 7 (sete) membros efe
tivos e igual número de suplentes, divididos 
em 2 (duas) Cârrlaras. ~ ~ --

Art. 99 O Distrito Federal é dividido em 
12 Regiões Administrativas: Plano Piloto, Cru
zeiro, Guará, Núcleo Bandeirante, Gama, Sa· 
mambaia, Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, 
Sbbradinho, Planaltina e Paranoá. 

Parágrafo único. _Os limites das Regiões 
Administrativas de que trata este artigo, in· 
cluindo áreas urbanas, rurais e de expansão 
urbana, serão fixados por ato do Governador. 

Art 1 O. Para fins de implahtação das Ad
ministrações Regionais do Plano Piloto, de Sa
mabaia e do Paranoá, ficam criadas, na Tabela 
de pessoal do Distrito Federal, as seguintes 
funçõeS! 
I-do Grupo Direção e Assessoramento 

Superiores: 
a) 3 Administrador Regional - C6d.igo LT 

-DAS-101.4; 
b) 10 Diretor de Divisão- Código LT-

DAS-101.2; "-
c) 6 Assessor, Código L T-DAS- 1 02.2; 
d) 3 Chefe de Serviço, Código LT - DAS 

-101.1. 
U- do Grupo Direção e Assistência Inter

mediárias: 
a) 15 Chefe de Seçiio, Código DAI -

111.6; 
b) 37 _Chefe de Seção, Código DAI -

111.3; 
c) 6 Assistente, Códlgo DAI- 112"6; 
d) _ 14 Assistente, Código DAI - 112.3; 
e) 13 Secretário"" AdministrativO, Código 

DAI-112.3. _ _ ~-

Art. 11. Ficam alteradas as denomina
ções das seguintes funções de confiança, da 
~Tabela de Pessoal do Distrito Federal: 

I-Administrador do Núcleo Bandeirante, 
para Admínistrador Regional do Núcleo Ban-
deirante; -
~ ll -Administrador do Setor Residencial, In

dústria e Abastecimento, para Administrador 
Regional do Guará; 

111-Adininistrador de Ceilândia, para Ad
ministrador Regional de ceilândia; 

IV -Administrador do Cruzeiro, para Admi
nistrador Regional do Cruzeiro. 

Art. 12 A Assessoria Especial p'araAssun
tos da Aerosão é transformada em Assessoria 
Especial do Governador, mantidas as funções 
de Direção e Assessoramento Superiores e 
Dire~.o e Assistência Intermediárias nela exis
tentes, conforme dispuser ato regulamentar 
~ecífico. 

Art. 13 Das alterações procedidos nos 
termos desta Lei, resultará, obrigatoriamente: 

1-a transferência das unidades _organiza~ 
cionais, atualmente integrantes de estruturas 
de órgãos da Administração Direta do Distrito 
Federal, para a estrutura das novas Secreta-
nas; - . 
n- extinção de unidades organizacionais, 

atualmente integrantes da estrutura das funda
ções, empresas públicas e sociedades de eco
nomia mis~. com a conseqUente áiaÇãO, se 
for o caso, rle unidades correspondentes, ne
cessárias à execução das atividade5 -nos res
pectivos órgãos, que passam a exercê-Ias. 

Art 14 Desde que não acarrete aumento 
de despesas, fica autorizado o Governador do 
Distrito Federal, pelo prazo de 90 (noventa; 
dias a transformar, da:r nova denominação, 
redistribuir e reduzir símbolo de classificação 
de funções dos Grupos Direção e Assesso
ramento _Superiores e Direção e A$sistência 
Intermediárias existentes, a frrn de atender às 
estruturas organizacionais _das Secreiarias e 
das Administrações Regionais, resultantes 
desta lei. 

Art 15 São-alocadosàsSecretariasoma
tE:rial permanente, equipamentos e instalações 
de u_so específico dos_ órgãos da Administra
ção lndireta, cujas competências foram a elas 
transferidas em decorrência desta lei, obSer
vadas as normas legais P.eiiinenteS. 

Art 16 São as seguintes as vínculações 
das entidades da Administração lndireta e 
Fundacional: 

1-Autarquias: 
a) Departamento de EstréJ,das de Eodagem _ 

do Distrito Federal- DER- DF, vinculado 
à Secretaria de Transportes; 

b) Departamento _de Trânsito do Distrito 
Federal- Detran-DF, viOCulado à Secretaria 
de segurança Pública; 

II- Empresaii PúbUcas: 
a) Empresa de Assistência Técnica e Ex

tenção Rural - Emater - DF, vinculada à 
Secretaria de Agricultura e Produção: 

b) ç_qmpanhia Urbanizadora da Nova Capi
tal do Brasil - Novac_ap, vinculada à Secre~ 
taria de Desenvolvimento Urbano; -

c) Cornpc:irihiEi Imobiliária de Brasília -
Terracap; vinculada à Secretaria de Desenvol
vimento Clrbano; 

d) Sociedade de J-labitações de Interesse 
Social ltda. - -sHIS, vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Social; • 

e) Sociedade de TranSportes Coletivos de 
Brasília ltda. - TCB, vinculada à Secretaria 
de Transportes; 

f) Compailhia de Agua e EsgotOs de Bra
sília - Caesb, vinculada à Secretaria de De
senvolvimento Urbano; 

g) Sociedade de Abastecimento de Brasília 
S/A- SAB, vinculada à Secretaria de Agri~ 
culb.lra e Produção; 

h) COmpanhia do Desenvolvimento do Pla
nalto Central- Codeplan; vinculada à Se<:re
taria de Planejamento; 

m - Sodectades de Ecoiiomla -Mista: 
a) BRB- Bimco de Brasília S/ A, VincUlado 

à Secretaria da Fazenda; 
b} Companhia de Eletricidade de Brasilia 

- CEB, vinculada à Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano; -

c) Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal - Ceasa, vinculada à Secretaria de 
Agricultura e Produção; 

W- Fundações: 
a) Fundação EducaciOi-tal do Distrito Fede

ral - FEDF, vinculada à Secretaria de Edu
cação; _ 

bJ Fundação Hospitalar do Distrito Federal 
- FHDF, vinculada à Secretaria de Saúde; 

c) Fundação Zoobotânica do Distrito Fede· 
ral- FZDF, vinculada à Secretaria de Agri
cultura e Produção; _ 

d) Fundação do Serviço Social do Distrito 
Federal- FSSDF, vínculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Social; 

e) Fundação Cuhural do Distrito Federal
FCDF, vinculada à Secretaria de Cultura e Es-
porte; -

f) Fundação de Amparo ao Trabalhador 
Preso do Distrito Federal- Funap, vinculada 
à Secretaria de Segurança Pública. --

Art 17. Fica transformada a denomina: 
ção da função de confiança de Chefe de gabi
nete das Secretarias, para Secretário-AdjuntO .. 

Art 18. A reestruturação dos órgãos im
plicará a redistribuição automática das dota
ções. orçamentárias respectivas, na forma de 
-~o ~_sp~cífico do Governador. 

Art 19._ Fica o GoV:emo do Distrito Fede
ral autorizado a baixar os atos de extinção da 
Proflora S/A -- Aorestamento e Retlo~:.eSta
mento, os quais deverão estar concluidos no 
prazo de 90. (noventa) dias. 

Art. 20. ú Governador do Distnlo Federal 
expedirá os atas necessários à adaptação da 
estrutura administrativa do Distrito Federal às 

-disposlçóes desta lei. 
Art. 2 L Esta lei entra em vigor na dáta 

de sua publicação. 
Art. 22. Revogam-se as disposiçõeS em 

contrário. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de -

I 989. -Mauro Ben_e'iides Presidente -Man-
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sueto de Lavor, Com restriçÕes - Áureo 
Mello - Com restrições ....,.,.. Odadr SoBres, , 
Relator - Meira FDho - Chagas Rodrigues, 
Com restrições - Pompeu dé Sousa, Com 
restrições- Fa.mclsco RoDemberg-Edison 
Lobão, Com reStriÇões - João Menezes -
Hugo Napoleão. 

PARECER rt• 222, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Econômf· 
cos, sobre a Mensagem n' !22, de 1989 
(n• 260189, no orfgeni}. do Senhor PresiC 
dente da Repúblíca, submentendo à apro
vação do Senado Federal, proposta de 
que sej'a o Governo da União autonUtdo 
a ultimar as contratações de operações 
de crédito externo, no .;a/or total eqw·va
lente a até fJS$ 123,aOO,OOO.OO. destina
dos a custear a aquisição de bens e equi· 
pamentos necessários à fabricação, em 
série, diJsaeronavesAJ\1'-XnoBrasU. (Reli
ficada pela Mensagem nf' 195/89 - nv 
532189, da Presidência da República.) 

Relator: Senador Nelson Wedekln -
Através da presente Mensagem, o Senhor 

Presidente da Repúbalica propõe, c:om base 
em ExposíçãÔ de Motivos do ~~nh~_r Minsitro 
de Estaâo da Fazenda, que o Senado Federal, 
nos termos do que dispõe o artlgo 52, inciso' 
V, da Constituição Federal, autorize_ o_ GOveino 
da União a realizar a contratação de operações 
de crédito externo no montante de até QS$ 
123,000,000.00 (centO_eVlnte e três milhões 
de dólares americanos), destinadas a custear 
a aquisição de bens e equipamentos para a 
produção em série das aeronaves AM-X. de
senvolvida através de programa conjunto com 
a Itália e que envolve as empresas: Aeritalia 
S.pA. Fiat Aviazone S.p.A, Aéromacchi S.p.A, 
Embrater SA. e Celma. 

O montante indicado resulta de cinco ope
rações. cada qual com UJ1'J. diferente _objetivo, 
referida a um fornecedor determinado, em va
lor especifico e- com erono=grama pré-deter
minado de desembolso e de repagamento, 
a saber: 

1) Credor: Morgan Grenfell & Co. Ltd. (ln· 
g!aterra) 

Objeto: Custear a aquisição de bens a sr!rem 
aplicados na produção, no Brasn, qo motor 
Spey-Mk807. . 

Fornecedor: Rolls Royce & Co. Ltd. (Ingla
terra) 

Valor: _24,800,000:00 (equivalente ã US~ 
43.0 milhões) · · -

Início do repagamento do principal: janeiro 
de 1990. -- --

2) Credor:-Credtop.....;. Consórcio Di ç:redito 
per le Opere Pubbliche (Itália) 

Objeto:Custear a aquisição dos equipamen
tos_ que serão aplicados na produção, no Bra
sil, no radar a ser usado na aeronave AM-X. 

Fornecedor: SMA ~ Segnalamento Maritt
mo ed Aereo (ltãlia) 

Valor: Lit 48.243.450.000;00 (equivalente a 
US$ 32,5 milhões) 

Inicio do repagamento do principal: dezem
bro de 1992. 

.. 

3}. Qed_or. Fiat Aviazone S.pA ([tália) 
Objeto: Custear o fornedmEmto de bens que 

serão aplicados na produção, no Brasil, do 
motor SPEY-MK 807. 

Fornecedor: Fiat Aviazone S.pA-!ltália) 
Valor: Lit 48.612.910.000,00 (equivalente a 

US$ .35,5 milhões) 
Inicio do repagamento do principal: setem-

bro de 1990. -
4) Credor: Nardi Construzione Aeronauti-

che S.p.A (Itália) . 
Objeto: Custear a aquisição de equipamen

tos a serem aplicados na produção, no Brasil, 
-da aeronave AM-X 

Fornecedor: Nardi Construzione Aeronau
tiche S.p.A (Itália) 

Valor: Lit 2.763.957.000,00 (equiv. aUS$ 
2,0 milhões) 

Início do repagamento do principal: agosto 
de 1990. 

5) Credor: SKF S.p.A (Itália) 
übjeto: Custear a aquisição de equipamen

tos a serem aplicados na produção, no Brasil, 
do mOtor SPEY-MK 807. 

F_omece<!or: SKF S.p.A Otáiia) 
Valor. Lit 2.329.980.000,00 (equiv. a US$ 

1,7 milhões) 
Início do -repagamento do principal: setem

bro de 1990. 
Todas estas operações de crédfito terão o 

seu principal amortizado em 1 O (dez) parcelas 
semestrais de igual valor, iodando-se tal nas 
datas acima indicadas, e pagarão juros segun
do taxa de çonsenso atualmente fixada em 
9,15% ao ano, pagos semeStralmente junto 
c-om a respectiva parcela do principal. 

As cincO operações acima caracterizadas 
foram objeto de avaliação de prioridade pelo 
Minsitro-Chefe da Secretaria de Planejamento 
e Coordenação da Presidência da Repúbalica 
(5eplan!PR), o qual, nos termos do que dispõe 
o Decreto-Lei n1 1.312, de 1974, em seu artigo 
4~, reconheceu seu caráter prioritário para o 
desenvolvimento nacional, através dos Avisos 
n" 576, de 31-3-89: 554, 555~-553 e 552, 
de_ __ 2?-3-89, respectivamente, 

O Ministério da Fazenda, por sua vez, instruí
do pelos pareceres da Subsecretaria de Orça
mento e Fjnanças - SOF (por solicitação da 
Secretaria do TesourO Nacional) e da Procura
doria Geral da Fazenda Nâdonal, manifestou~ 
se favoravelmente à realiZaÇão das operaÇões, 
conforme se_depreende da Exposição de Moti
vos n" 102, de 13-6~89, inclusjve quanto à 
capa_cidade de pagamento do empréstimo pe
lo órgão interessado, isto é, pelo Ministério 
da Aeronáutica. 

Por out(Ó laçiQ, a_ documentaçã_o anexada 
e as informações prestadas pelo Ministéljo da 
Aeronáutica oferecem adequado esclareci
mento sobre _as determinantes das operações, 
inclusive no que tange à alocação _de recursos 
no s_e_u orçamento para fazer face às despesas 
~e_ encargÇ>s delas decor{~_ntes. 

Ademais, é evidente a importância do pro· 
grama de construção_da aeronave AM-X para 
o processo de desenvolvimento tecnológico 
da indústria aeronáutica brasileira. 

Nosso voto é, _conseq'i:i__en,temente, pela 
aprovação da Mensagem, nos termos do se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60, DE 1989. 

AutOI'ÍZll o Govemoda utiião a contrlltar 
operaçAo de crédito extemo, no montante 
equivalente a até as$ 123,000.000,00 
(cento e vlhte e tds ihi/hões de d6lares 
americanos), com o banco inglês e com 
a:; empresas italianaS t:jue especifica. 

Art. ! 9 É o Govemo" da União autOrizadO; 
nos termos do art:. 52, V, dá COnstituição Fede
ral, a contratar operações de crédito externo, 
em montante equivalente a até US$ 
123.000.000:00 (cento e vinte e três milhões 
de dólares _americanos_), com os contratantes 
indicados, para o financiamento da aquisição 
de bens e equipamentos a serem· utilizados 
par.i a-produção, no Brasil, da aeronave AJII-X. 
observados os seguintes limites e objetivos: 

I-- 24.800.000,00 (vinte- e quatro milhões 
e oitocentos rri.illibras inglesa$), com q Banco 
Morgan Grenfell & -Co. Ltda, destinados ao· 
financiamento da ãquisição, junto à emPri:sa 
Rolls Royce & Co. Ltda, de bens--pará a produ
ção do motor SPEY-MK807; 

Il- Ut 48243.450.000,0Cf (quarenta e Oito 
bilhões, duzentos e quarenta e três milhões, 
quatrocentos e cinquenta mil liras italianas), 
com a empresa Crediop -Consórcio di Cre~ 
dito Per Le Opere Pubbliche destinados ao 
financiamento da aquisição, j~to à SMA -
Segnalamento Maritlmo EáA.efeo, de equipa
mentos para aplicação na produção do radar 
da aeronave AM-X; 

m -Lit48.612.9J0.000,00 (quarenta e oito 
bilhões, seiscentos e doze milhões, nqyecen
tos e dez mil liras italianas), com a Fiat Avia~ 
zone SP .A. destinados ao financiamento da 
aquisição, junto a tal empresa, de bens para 
aplicação na produção do motor SPEY~MK 
807; 

N- Lit 2.763.957.000,00 (dOis bilhões, se
tecentos e sessenta e três milhões, novecentos 
e cinqüenta e sete mil liras italianas), com a 
Nardi Construzione Aeronatiche S.P A. desti~ 
nados ao financiamento da aquisição, junto 
a tal empresa, de equipamentos para a produ
ção da aeronave AM-X; 

v- Lit 2329.980.ooo;oo (dois bilhões, tre
zentos e vinte e nove milhões, novecentos e 
oitenta mil liras italianaS), Com SKf S.P .A, deS
tinados ao financiamento da aquisição, junto 
a tal empresa, de equipamentos para a produ
Ção do motor SPEY-MK 807. 

Art. 2'1 Esta Resolução_ e=Otra em viQ-or ~a 
data de sua publicaçãO. -_ - -- - -

Sala das Comi$50eS.:_---ztl_,~_$1embro de 
1989. - JoriJe Sõriihãü_~ J3'e5idente em 
exercício- Nelson Wede1Wt Relc1tor- Silviâ 
f{iiine - Joã_o i..yra ~~ -JtJriJl!s Paiiimnho ..;... 
Gomes Carvalho ~ RontJldo Aragão - Ruy 
Bacelar - Joilo Menezes - l'fey Marlmhão 
-.Marcondes Oadelha- ~O/do Peres-
Meira Filho. --
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PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 2~7, DE 1989 

Estabelece normas para a reaffzação 
de e/efç6es em 1990 e dá outrtiS provi
dêndas. 

O Congresso NaciOnal decreta: 

_Art. 9~ Ressalvadas as dispOsições cons
tantes desta Lei, nas_eleições de 1990 apllcar
se-ão a Lei n9 7 .493, de 17 de junho de 1986 
e demais diplomas vigentes. 

Art. 10. ·o Tribunal Superior Eleitoral ex
pedirá instruções para o fiel cumprimento des
ta L.ei. 

Art 11. Esta lei entra em vigor um ano 
após a sua prorriulgação. 

Justificação 
Art. I Çl As eleições para Governador e Vi

ce-Governador de Estado e do Distrito Fede
ral, Senador, Deputado Federal, Deputado Es-
tadual e' Deputado Distrital, serão realizadas O Cónstituinte de 1988 com o propósito 
simultaneamente, em todo 0 País, no dia 3 de imprimir lisura e estabilidade aos pleitos 
de outubro de 1990. eleitorais, estabeleceu, como norma geral a 

Art. 2~ Na mesma data serão realizadas ser observada pelo legiSlador ordinãrio, o se-
eleições para Prefeito, Vice-P'refeíto e Vereador guinte preceitÇJ: 

"Art. 16. A lei que alterar o processo 
nos Municípios criados até _15 de junho de eleitoral s6 entrará erri vigor um ario após 
1990, aplicando-Se, no que cOuber, as dispo- sua promulgação." sições da Lei n9 7.664 de 29 de junho de 
1988. _ _ _ · . "Por outro lado, segundO entendimento do-

Parágrafo iinico. --o mandato dOs Prefeitos, minante, a fixação da data do pleito há _de 
V!ce~Prefeitos e Vereadores eleitos na forma atender ao comando inscrito no artigo 28 da 
deste artigo terrninará em 31 de dezembro Lei Maior segundo o qual a eleição dá-s_e, inva-
de 1992. -- - - -. riavelmente, noventa dias antes do primeiro 

Art 39 Será considerado eleito Governa- dia do ano subseqüente. A excepcionalidade 
dor o candidato que~ re1Jistrado por partido do previsto no§ 39 do art 49 do Ato das Dispo-
político, obtiver a maioria absoluta de votos. siçóes _Constitucionais Transitórias não pode 
não computados os em branco. e os nulos. ter o condão de derrogar o prindpio perma-

§ 19 Se nenhum. candidato alcançar nente. 
maioria absoluta na primeira votação, far-se:-á · Verifica-se, destarte, que mesmo sendo pro-
nova eleição em até vinte dias após a procla- mutga:da hoje a lei tutelar das eleições a 1990, 
mação do resultado, concorrendo os dois can- apenas as últimas etapas do processo seriam_ 
di datas mais votados e considerando-se eleito alcançadas pelas suas disposições. 
aquele que obtiver a maio da dos votos válidos. Certamente não ocorreu ao constituinte que 

§ 2~ Se, antes de realizado o segundo tur- a multiplicidade-de compromissos decorren-
no, ocorrer morte, desistência ou impedimen- tes: da campanha presidencial aliado ao fato 
to legal de candidato, convocar-seMá, dentre de existir um vasto campo a ser normatizado 
os remanescentes~ o de maior votação. _pelo CongreSSo Nacional inviabilizaria, na prá-

§ 3~> Se. nas hipóteses dos parágrafos an- tica, a celere adoção de um código __ eleitoral 
teriores, remanescer, erri segundo lugar, mais contemplando normas estáveis e isentas. Ti-
de um candidato com a mesma votação, quaM vesse havido esta previsão, as eleições de 
üficar-se-á·o mais idoso. 1990 certamente ficariam sujeitas à mesma 

§ 4~ A eleição do· Governador importará eXcepcionalidade prevista para as deste ano 
a do Vice..Qovemador com ele regi~ado. (art. 59 ACiCT). 

Art 49 Nos Mun!dpios com mais de du- Resta agora ao legislador ordinário subme-
zentos mil eleitores observár-se-á o disposto ter-se à refração criada determinando que, no 
no artigo anterior. pleito de 1990, sejam aplicadas as normas-

Art 5? Cada Estado e o Distrito ""Federal já .vigentes. É o que procura fazer o presente 
elegerão um Senador e dais suplentes segunM pr'ojeto de Lei. Trata-se, apenas, de consolidar 
do o princípio majoritáriá. -"o que já existe nos diversos níveis de hierarquia 

Art 69 O númeio de Deputados Federais, nonnativa, remetendo à:o Tribunal SuperiOr 
Estaduais e Distritais, a serem eleitos pelo sis- Eleitoral o encargo de baixar as instruções 
tema proporcional, s_erá_cal_c:ulado pelo Tr~u~ • neces~rtas. 
nal Superior Eleitoral,-segundo os critérios le~- - Em face da apontada limitação constitu~ 
gais vigentes. clonai, a presente iniciaUva revela-se como a 

Art 79 Poderão registrar candidatos e par- única alternativa viâvel. 
ticípar das eleições reguladas por esta Lei, os Sala das Sessões, 25 -de setembro de 1989. 
Partidos Políticos, que tenham adquirido per- ........:. Senador Fernando Henrique Cardoso. 
sonalidade jurldica na forma da lei civil e cujos 
estatutos estejam registrados no Tribunal Su
perior Eleitoral, e as Coligações Partidárias. 

Art. 8" A distribuiÇão dos horários diárioS 
entre os Partidos Politicas e as Coligações para 
fins de propaganda eleitoral gratuit,;~ no-rádio 
e na televisão observará os critérios constantes· 
da Lei n·· 7.508 àe 4-de-JU!ho de 1986. 

Parágrafo Unlc:o. Os demais aspectos da 
propaganda serão regidos pela Lei n• 7.773, 
de 8 de iunho de 1989. --

LEGISLAÇAO CITADA 

LEIN 7.508 
DE 4 DE JULHO DE !986 

Institui normas par<I a propaganda elei
toral. e da outras providencias. 

O Presidente da Rep'ciblica, 
Faço saber que o Congresso Nacional de-

creta e eu sanciono· a seguinte ]e,: - -

Art. 1 ~ A propaganda eJeitoraJ, no rá_ctio _ ~
na televisão, para as eleições de 15 de novém..: 
Qro de l986, restringir-se-á, unicamente, no: 
horário gratuito disc:ij:)líriado Pela Justiça_EJei_
toral, Obedecidas as seguintes normas: - -_--
I- todas as emissoras do País reservarão~ 

nos 60 (sessenta) dias anteriores à antevés
pera das eleições, 2 (duas) horas diái"las ·para
a propaganda, sendo 1 (uma) hora à noite, 
entre 20:00~(Vlnte) e 23:00 (vinte e três) horasr-· 

JI- a Justiça Eleitoral distribuirá os horál'iOi:"
reservados entre os partidos políticos que te
nham candidatos registrados na circunscriÇão 
às eleições majoritárias; às eleições propor.: 
cionais, ou a ambas, nos termos previstos riõ
inciso \IJ1I deste artigo obSeJVados OS seguintes 
critérios: 

a) 50- (cinCjüenta) míiititos- serão disinõLll-
dos na proporção do número ·de represen
tantes de cada partido no Congresso Nacíonar;:_ 

b) 40 (quarenta) minutos serão distribuídOS_ 
igualmente entre todos os partidos políticõ; 
com representação nõ Congresso NacioriaT 
e que tenham cançUdatos nos termos previstOS
no inciso Vlll deste artigo, observando-se o 
limite máximo de 5 (cinco) minutos, pa!a cad~""' 
um; .. ". 

c) 30 (trinta) mlnutos serão distribúidos en
tre os partidos políticos na proporção do nU
mero de seus representantes da Assembléia 
Legislativa; _ __ _ ___ _ 

d) havendo sobra de tempo na aplicaÇ,!O 
do critério da alínea "b" deste ln ciso, es.sá s·era 
acrescida ao tempo previstô flã alínea "á"; __ 

e) no Distrito Federal, o horário será distri-
buído observando-se os seguintes critérioS:---

1 -80 (oitenta) minutos se'rão distribufdõi" 
na proporção do número de represen~ntes~ 
de cada partido no Congresso Nacional;__ _ __ ~- _ 

2-40 (quarenta) minutos serão distnblir.-~ -
dos igualmente entre tôdos os parti_~os polítl~ · 
cos com representação no Congresso Nad0:_ 
na! e que tenham candidatos nos termos pr'e-_ 
vistos no incisO VIII deste artigo, observando-.~~. 
o limite máximo de 5 (cinco) minutos pata
cada um; : 
3-havendo sobra de tempo na aplicação_ 

do critério do n9 2 desta alínea, essa será acres
cida ao tempo previsto no n~ 1; 

lii- cada partido deverá utilizar pelo menos 
a metac{e de seu tempÕ para a propagand_a 
de candidatos à Assembléia Nacional C~S_::_ 
tituinte; 
IV~ compete aos.-pa:tidos, por melo de-co-

missão especialmente designada para esse_ 
fim, distribuir, entre os candidatos registra-doS, 
os horârios que lhes couberem; 

V- desde que ))aja Concordância entre_ tQ-
dós os partidos interessados, em cada parte
do horário gratuito poderá ser adotado crlt@"_Q:
de distribuição diferente do fixado pelaJusfíÇF' 
Eleitoral, à qual caberá homologar; --- --=--

VI- a$ emissoras de rádio e televisão flcain-
obrigadas a divulgar. gratuitamente, comuni~
cados o.u instruções da Justiça Eleitoral. até:' 
o máximo de 15 (quinz-e) minutOs diàdOS; con._ _ 
secutivos ou não, nos 30 (trinta) dias anterl07~ 
res ao pleito; · -

VIl- fica facultada a transmissão, pelo_ rã·
dio e pela televisão. de debat.;s entre os carrBT-~ 

• 
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dates registrados pelos partidos políticos e co
ligações; 

\lili-dos horários gratuitos de propaganda 
eleitoral, nas rádios e televisões, somente parti- , 
ciparão os partidos políticos ou coligações 
partidárias que tenham candidatos às eleições 
majoritárias ou às proporcionais devendo ter -
preenchido, para estas últimas, pelo menos 
1/3 (um terço) das cadeiras em disputa para 
a Câmara dos Deputados e Assembléias Le
gislativas. 

Art. 29 Da propaganda eleitoral gratuita 
participarão, apenas, candidatos registrados e_ 

representantes de partidos cujos nomes sejam 
comunicados às emissoras pelas comissões 
a que aiude o inciso IV, do arl 19, desta Lei. 

Parágrafo único. Não depende de censura--
prévia a propaganda partidária ou eleitora] feita 
através do rádio ou da televisão, respondendo_ 
cada um pelos excessos cometidos, com a· 
apuração da responsabilidade solidária deres-
pectivo partido. 

Art 39 A propaganda eleitoral, no rádio ou 
na televisão restringir-se-á úil.ICa e exclusiva
mente ao borário gratuito previsto nesta Le\ 
e disciplinado pela Justiça Eleitoral, com ex
pressa proibição de qualquer propaganda pa
ga. 

Parágrafo úniCo. Será permitida apenas a 
divulgação paga, pela imprensa escrita, do 
"cunicu1um vitae" de candidato e do número_ 
do seu registro na Justiça Eleitoral, bem como -
do partido a que pertence. 

Art. 4• (Vetado). 
Parágrafo único.- (Vetado). 
Art 59 Nos 21 (vinte e uffi) dias anteriores 

ao pleito, fica proibida a divu1gaçâo, por qual
quer forma, de resultado de prévias, pesquisas 
ou testes pré-eleitorais. 

Parágrafo único. As entidades ou empre
sas que realizarem prévias, pesquisas ou testes 
pré-eleitorais, no prazo permitido neste artigo, 
ficam obrigadas a colocar à disposição de to
dos os partidos, com canâidatos registrados 
para o pleito, os resultados obtidos e publica
dos, bem como informaÇões sobre os méto
dos ublizados e as fontes financiadoras dos 
respectivos trabalhos. 

Art. 6• (Vetado). 
Art. 7~ O Poder Executivo, a seu critério, 

editará normas regulamentando o modo e a 
forina de ressarcimento -fiscal às emissoras 
de rádio e de televisão, pelos espaços dedica
dos ao horário da propaganda eleitoral gra
tuita, (vetado). 

Art. & Em bens particu1ares, fica livre a 
fixação de propaganda eleitOral pelo detentor 
de .sua posse. 

Art. 9~ Esta-Li~i entia·-em Vlgor na data 
de sua pubUcação. · 

Arl 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. _ 

JOSÉ SARNEY- Paulo Biossard. 

LEI N• 7.493, 
DE 17 JUNHO DE 1986 

Estabelece normas para a realização 
de eleições em 1986 e dá outras provi-
dências 

• 

_Q_Presldente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1,. As eleições para Governadores e 

Vice-Goverriadores, Smadores e Suplentes, 
Deputados Federais e Estaduais serão realiza
das, simultaneamente, em todo o país, no dia 
1.5 de novembro de 1986. -

Art. 2,. __ Na mesma data prevista no artigo 
ant!;?rior serão realizadas eleições para Prefei
tos, Vice-Prefeitos e Vereadores nos novos Mu
nicípios que tenham sido criados até 15 de 
jWl[lo de 1986, ria forma da legislação vigente. 

Parágrafo único. Os mandatos dos Prefei
tos, Vice-Prefeitos e Vereadores -de que trata 
o .:'s:aput;, deste artigo terminarão em 31 de 
dezembro de 1988. 

Art. ~" Onúmero-deOeputados,_porEsta-
do, à Câmara dos Deputados e às Assemblélas 
Legislativas será focado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Art. 49 Nas eleiçoes reguladas por esta lei, 
aplica-se a legislação eleitoral vigente, ressal
vadas as regras especiais aqui previstas. 

Art 59 Poderão registrar candidatos e par
ticipar das eleições reguladas por esta lei os 
Partidos Politicos com registro definitivo ou 
provisório, os Partidos Politlcos em formação, 
habilitados na forma do art. 2"' da Lei n,. 
7 .454ct ), de 30 de dezembro de 1985, e as 
Coligações Partidárias. 

Art 69 - É facultado aos Partidos Políticos 
celébrar coligaÇões para o registro de candi
datos à eleiçãO majoritária,_ à eleição propor
cional, ou a ambas. 

§ 19 É vedado ao Partido Político célebrar 
coligações diferentes para a eleição majori
tária e para_ a. eleição. proporcional. 

-§ -29- A Co11Qã:Çã0- terá denominaÇão pró
pria, sendo a ela assegurados os direitos ·con
feridos aos Partidos Políticos no ·que se refere 
ao processe> eleitoral. 

M 79 As propostas de coligação serão 
formalizadas pela Comissão Executiva Regio
nal do Partido Politico ou Comissão Dii'etorã 
Regional Provisória,__ou por 30% (trinta por 
~nto) dos convencionais. 
_ Arl ____ 8Q As Convenções regionais dos Par-

tidOs polfticos deliberarão sobre coligação por 
maioria absoluta dos votos dos seus mem
bros. 

Art 99 Para as eleições que obedecerem 
ao sistema proporcional, partido poderá regis
trar candidatos até uma vez e meia o número 
d~ IuQ:ares a cada preencher na Câmara dos 
Deputados e nas Assembléias Legislativas. 

$ 19 Nocasodecoligaç6esde2(dois)Par
tidos, esta poderá registrar candidatos até o 
dobro do número de- lugares a preencher para 
a Câmara dos Deputados e para as Assem
bléias legislativas. 

-§ 29 No caso de coligação de 3 (tr.ês) ou 
mais Partidos, esta poderá registrar candidatos 
até o triplo do número de lugares a preencher 
para a Câma-ra dos Deputados e para as As--
sembléias Legislativas. -

(1) Leg. Fed., 19il5, pág. 1139, 

§ 3o A Convenção do Partido Polftico po
derá fixar, dentro do limite previsto no § 1"' 
ºeste artigo, quantos cattdfdatos deseja regis
trar, antes da võtaçáó da sua relação de candi
datos. 

Art. 1 O. Ressalvado o díspostÕ-no art. 8? 
desta lei, na formalização de coligações serão 
obseNadas as reg\as estabelecidas na Lei no 
7 .454, de 30 de dezembro de 1985, e as se~ 
guintes nonnas: 
1- na chapa de coligação poderão ser ins

crltos candidatos filiados a quaisquer Partidos 
Políticos dela integrantes; 

U - o pedido de registro dos candidatos 
serâ subscrito pelos Presidentes ou represen
tantes legais dos Partidos Políticos coligados . 
ou pela maioria dos membros das respectivas 
Comissões ExecutiVas ou Comissões DiretoR 
ras Regionais Provisórias; 

m - a coltgação será representada perante 
aJustiça Eleitoral por delegados indicados pe
los Partidos que a integram. 

Art. 11. As Convenções Regionais para 
deliberação sobre coligações partidárias e es
colha de candidatos serão realizadas entre 15 
de junho- e 5 de agosto de 1986 e o requeri
mento de registro deverá dar entrada no Tribu
nal Regional Eleftoral até às 18:00 (dezoito) 
horas do 90~ (il.-oriãQ-ésímO) dia anterior à data 
marcada para a eleição. 

Art. 12:- O Partido Político que tiver Diretó
rio Regional organizado no resp~ctivo Estado, 
Território ou Distrito Federal; realizará a Con
vençao Regional para a decisão sobre coliga
çoes e escOlha de candidatos com a seguinte 
composição: 

I - os membros do Diretório Regional; 
II-os Delegados dos Municípios à Conven· 

ção Regional; ' 
ID - os Senadores, Deputados Federais e 

Deputados Estaduais com domicilio eleitoral 
na respectiva Unidade-da Federação e filiados 
ao Partido até 6 (seis) meses da data da elei
ção; 

IV- 2 (dois) representantes de cada movi
mento Ou D_epartamento Regional específico 
de jovens ou estudantes, de trabalhadores e 
mulheres, desde que previamente reconhe
ddo pelo Diretório Regional do Partido. 

Art. 13. O Partido Político que não tiver 
Diretório Regional organizado ou o Partido em 
formu1ação, legalmente habilitado nos termos 
previstos no artigo 29 da Lei n9 7.454, de 30 
de dezembro de 1985, realizará COnvenção 
Regional para deliberar sobre coligação e ~ 
colha de candidatos, com a seguinte compo
sição: 
1-os membros da Comissão Diretora Re

gional Provisória; 
II - os Senadores, Deputados Federais e 

Deputados Estaduais com domicílio eleitoral 
na respectiva. Unidade da Federação, filiados 
a.o Partido até 6 {seis) meses da data da eleição 
ou que tenham encaminhado ao Tribunal Su
perior Eleita] declaração de apoio ao Estatuto 
e ao Programa do Partido em formação; 

III- 1 (um) repres_entante de cada Comis
são Diretora Municipal Provisória. 

§' )9 No caso de Partido Político que não 
tenha Diretórlo Regional organizado, a Con· 
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venção, a Convenção Regional de que trata 
o "caput" deste artigo será organizada e diri
gida pela Comissão Diretora Regional Provi
sória, integràda por 7 (sete) membros, desig
nados pela Comissão Executiva Nacional, sob 
a presidência de UJll deles, indicado no ato 
de designação. 

§ 2"' O Partido em formação, legalmente 
habilitado, devera ter nomeado Comissão Di
retora Municipal Provisória em pelo menos 5-% 
(cinco por cento) dos Municípios para a reali
zação de sua Convenção Regional prevista 
neste artigo. 

Art. 14. As Convenções Regionais dos 
Partidos Políticos deliberam com a presença 
da maioria absoluta de seus membros. 

§ ]9 A Comissão Executiva ou Com!ssão 
Diretora Regional Provisória, ou cada grupo 
de 10% (dez por cento) dos convencionais, 
pode inscrever candidato ou candidatos às 
eleições majoritárias, para decisão da Con-
venção. ·' _ __ 

§ 2"' A Comissão EXeC1,.1tiva ou comissão 
Diretora Regional Provisória, ou cada grupo 
de 10% (dez por cento) dos convencionais 
pode inscrever uma chapa de candidatos às 
eleições proporcionais. 

§ 3~:-As chapas serão apresentadas à Co
missão Executiva Regional dos Partidos, ou 
à Comissão Diretora Regional Provisória, até 
48 (quarenta e oito) horas do inicio da Con
venção. -

§ 4"' Serão votadas em escrutínios dife
rentes as chapas de candidatos às eleições 
majoritárias e proporcionais. 

§ 5~ Nemhum convencional poderá 
subscrever mais de uma chapa e nenhum ccm
didato poderá concorrer ao mesmo cargo em 
chapas diferentes, ficando anuladas as assina
turas em dobro. 

§ 6~ Todas as chapas que obtiveram, no 
mÚlimo, ZO% (vinte por cento) dos vot95 dos 
convendonaís, participarão, prop-orcio
nalmente, obedecida a ordem de_ votação, da 
lista de candidatos do Partido às eleições para 
a Câmara dos Deputados e para as Assem
bléias LegislativaS. 

Art. 15. Os presidentes dos Diretórios Re
gionais ou das Cornissõ_es Diretoias Regionais 
Provisórias solicitarão, à Justiça Eleitor.al, ore
gistro dos candidatos indicados na Conven
ção. 

§ 19 No caso de coligação, o pedido de 
registro dar-s_e-à na conformidade do disposto 
no indso J[ do artigo 1 O desta lei. 

§ 29 Em caso de morte, renúncia Qu inde
ferimento de registro d_e_candidatos, o Partido 
ou Coligaçã"o deverá providenciar a sua substi· 
tuição no prazo de até 10 (dez) dias, por de.ci
são da maioria absoluta da Comissão Execu
tiva Regional_ou da Comissão Dtretora Regio
nal Provisória do Partido a que ,pertence o 
substituído. 

§ 39 Havendo vagas a preencher nas-Cha· 
pas para as eleições proporcionais, as indica
ções serão feitas pela Comissão Executiva Re· 
giorlal ou Comissão Diretora Regional Provi
sória. 

Art 16. O T rlbunal Superior Eleitoral re
gulará a identificaç3o dos Partidos e-se-us can· 

didatos por séries de números e/ou em outras 
formas. 

§ }9 Aos Partidos fica assegurado o direito 
de manterem os números atribuídos à sua 
legenda em eleição anterior. 

§ 29 No caso de coligação na eleição ma-: 
joritária_,_ a' rilesma oPtará entre os números 
designativos dos Partidos que a integram para 
representar seus candidatos, na coligação pa
ra eleições proporcionais, os candidatos serão 
inscritos com o número da série do respectivo 
Partido. 

Art. 17. Constitui Crime eleitoral, punivel 
com a pena de ·detenção de 6 (seis) meses 
a 1 (um) ano e ca-ssàçãõ, do registro se o 
res'ponsâvel for candidato, a divulgação de 
qualquer espécie de propaganda política na 
(vétado) data da eleição, mediante (vetado) 
publicações, faixas, cartazes, dísticos em ves
tuários, postos de distribuição ou entrega de 
material (vetado) e qualquer forma de alicia
mento, coação, ou manifestação _tendente_ a 
influir, coe:rcitivamente, na vori.tade do eleitor, 
junto às seções e]eitorais ou vias públtcas de 
acesso às mesmas. 

Art 18. As cé_dulas oficiais para as elei
ções regulamentadas por esta Lei s~ã~ c:::on_-
fecdonàdas segundo modelo aprovado pelo 
TrJbünal Superfar Eleitoral, que as imprimirá 
-com exclusividade, para distribuição cqm as 
mesas receptoras. A impressão será feita em 
papel branco, opaco e pouco absorvente, com 
tipos uniformes de letras, podendo as cédulas 
ter campos de diferentes cores. conforme os 
cargos a eleger, números, fotos ou símbolos -
que permitam ao eleitor, sem a possibilidade 
de leitura de nomes, identificar e assinalar os 
candidatos de s_ua preferência. _ 

§ 19 Os candidatos para as eleições majo
-iitáiías: Identificados por nomes, fotos, símbo
los ou números, devem figurar na ordem de~ 
terminada por sorteio entre os candidatos e 
entre os Partidos. 

§ 2"'- Para as eleições realizadas pelo siste
ma propordonal a cédula terá a identificaçflo 
da legenda dos Partidos ou Coligações que 
concorrem, através do símbolo, número ou 
cor, e têtá espa:Çõ para que o eleitor escreva 
o nome ou õ ·núhiefo do candidato de sua 
preferência. _ 

§ 39 Além das caracteristicas estabeleci~ 
das rieste artigo, ci Tribunal SuPerior Eleitorai
poderá estabelecer outras no interesse de tor
nar fáCJ1 a manifestação da preferência do eJei
tor, bem como de definir os critérios para a 
identificação dos Partidos ou Coligações, atra
vés de cores ou símbolos. -

Art. 19. .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 atas que, no p"eríodO compreendido entr_e 
a publícação desta Lei e o término do mandato 
do Governador de Estado, importarem no
mear, contratar, exonerar "ex offido" ou dis
pensar, transferir, d(?signar, readaptar servidor 
público, regido por Estatuto ou pelà Canso· 
ltdação das Leis do Trabalho - CI.. T, ou pro
ceder a quaisqueromras formas de provimen
to na Ãdministração Direta e nas autarquias •. 

nas sodedades de economia mista, empresas 
públicas e fundações, instituídas ou mantidas 
pel_o Poder Público, (vetado) dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios ou T erritótios. 

§ 1 ç Excetuarn-se do disposto neste ar
tigo: 

I -nomeação de aprovados em concurso 
público ou de ascensão funcional; -
D-nomeação ou exoneração de cargos 

em comissão e designação ou dispensa de 
função ~e confiança; 

III- nomeação para cargos .de JY\a.glstratu
ra. do Ministério Público, de Procuradores_ do 
Estado e doS Tribunais d~ Contas; 
N- nomeação ou- contratação considera

da imprescindível pela Justiça Eleitoral, para 
a realização de recadastramento eleitoral. 

§ 29 Os atas editados com base no § 1 o 

deste artigo deverão ser fundamentados e pu
blicados dentrQ de 48 (quarenta e oito) horas 
após a sua edição, no respectivo órgão -oficial. 

§ 39 O atraso da publicação de "Diário 
Oficial" relativo aos 1_.5 _(quinze) dias que ante
cedem o prazo inicial a que se refere este 
artigo implica a nulidade automática dos atos 
relativos a pessoal nele inseridos, salvo s_e pro
vocado por caso fortuito ou for.ça maior. 

Art. 20. _ _Ao s_ervldOf público, s-ob regime 
eSt.atutá_rlo Ou-nãõ, nos órgãos ou entidades 
da Administração Oireta ou lndireta da Ul}ião, 
dos Estados, do Distrito Federal,-dos Muilict
pios e dos T errifóriOs; âas fUridações instituí
das ou mantidas pelo Poder Público e ao em
pregado de empresas concessiOnárias de ser
viços públicas, fica asseguraáo o direito à-per
cepção de seus vencimentos e vantagens ou 
salários, como se em exercido de suas ocupa
ções !iabituafs estivesse, durante O Japi;-0 de 
tempo que mediar entre o registro de sua can
didatura perante _a Justiça Eleitoral e o dia 
seguinte ao da eleiçãq, através de simples co
municação de afcistarnento, para promoção 
de sua campanha eleitoral. 

Art. 21. Para as eleições previstas nesta 
Lei, o candidato poderá ser registraqo _sem 
o prenome ou com nome abreviac'o, apelido 
ou nome pelo qual é mais conhecido, desde 
que não se estabeleça dúvida quanto à sua 
identida'de, não· atente contra o pudor, não 
seja ridículo ou irreverente. 

Parágrafo Yniç:_p_, ___ Para efelto de registro 
(vetado), bem corno para apuração e conta
gem de votos, no G.aso de dóvida quanto à 
identificação da vontade do eleitor, serão váli
dos e consignados os nomes. prenomes, cog
nomes ou apelidos de candidatos anterior
mente registrados em eleições imediatamente 
anteriores, para-Os mesmos cãrgos. 

Art. 22. Se o-elevado número de PartidOs 
e candidatos às eleições: pro_l)tlrd;majs_ tomar 
ínviáVel serem ãfooidãs-Suãs -relações dentro 
da cabine indevassável. será cumprido o inclso 
li, do artigo 133 da-lei "n9_-4.737_ e), _de ~-~ -
de julho de 1965 --:- Código· EJeiioral, ~través 
da fiXação _dessas relações em local visível no 
recinto da Seção Eleitoral. 

(') Leg. Fed., 1965, pág. 981. 
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Art. 23. A diplomação não impE:de a per- Art 59 Dois ou mais Partidos Políticos, 
da do mandato. pelaJustiça Eleitoral, em caso nas condições do artigo anterior, poderão coli-
de sentença julgada, quando se comprovar gat-se para registro de _candidatos comuns. 
que foi obtido por meio de abuso do poder § 1 ~> A Coligação terá denominação pró-
político ou econôrnico. pria, que poderá ser ajunsão de todas as siglas 

Art 24. O Tribunal Superior Eleitoral ex- que a integiam, Serido-a 'ela assegUraãoS OS 
pedirá instruções para o fiel cumprimento des- direitos conferidos aos Partidos Politicas, no 
ta Lei. que_ se: refere ao processo eleitoral. 

Art 25. Esta Lei_ entra em vigor na data § 2~> Os Partidos Políticos ou Coligações 
de sua publicação. - deverão, necessariamente, identificar sua Ie~ 

Arl 26. Revogam~se _os artigos 17 a 25 genda em tçdo o material de propaganda utili-
da Lei n9 6.091 (3), de 15 CJe agosto de 1974, zado na campanha. 
a Lei n9 6.961 (4), de 19 de dezembro de 1981, § 39 Cada Paitido deverá usar sua própria 
e demais disposições em contrário. legenda,_sob a denominação da Coligação. 

JOSÉ SARNEY- Presidente da Repúblicá. Art. 69 As Coligações dependerão de pro-
- Paulo Brossard. posta do órgão executivo de direção nacional 

ou de 25% (vinte e cinco por cento) de con
vencionais, e de aprovação pela maioria abso-

(•) LEl N9 7.773, luta dos membros da Convenção Nacional, 
DE 8 DE JUNHO DE 1989 - em voto direto_e secreto. 
Di~ sob·- a -•e,·ça"op••a n.esidente Art. 79 Na formação de Coligações serão 

_,.--- , ... !ri• ~· rJ.• observadasasseguintesnormas: 
e Vice-Presfdent~ .da República. l-a Coligação poderá inscrever candida-

0 Presidente da República, tos filiados a quaisquer Partidos Políticos dela 
FaÇo saber que o Corigresso Nacional de- integrantes; 

creta e eu sanciono a seguinte lei: ll-o pedido de registro dos candidatos se-
. Art. 19 A eleição para Presidente e Vice- rá subscrito pelos Presidentes ou represen-
Presidente da República para o mandato a tantes legais dos Partidos Polfticos col!gados 
iniciar-se no dia 15 de março de 1990, nos oupelamaioriadosmembrosdo6rgãoexecu-
termos do§ 19, do artigo 49, do Ato das Dispo- tivo de direção nacional; 
sições Constitucionais Transitórias de 5 de ou- ~r- a Coligação será representada perante 
tubro de 1988, será realizada, simultaneamen- a.Jóstiça Eleitoral,por delegados indicados pe~ 
te, no dia 15 de novembro de 1989. los, Partidos que a compõem. 

Par~grafo úriico. Na mesma data serão Art. 89 (Vetado). 
realizadas eleições para Prefeitos, Vice-Prefei- Art. 99 As Convenções Nacionais Partidá-
tos e Vereadores nos municípios criados até rias destinadas a deliberar sobre Coligações 
15 de junho de 1989, aplicando-se, no que e escolha de candidatos serão realizadas até 
couber, na forma das instruções a serem bai- o dta 15 de julho de 1989, e o requerirriento 
xadas pela Justiça Eleitoral, as disposições da de registro dos candidatos escolhidos deverá 
Lei n9 7.664 ( 1), de 29 de junho de 1988. ser apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral 

Art. ~ Será considerado eleito Presidente até às 18 (dezoito) horas do dia 17 de agosto 
o candidato que obtiver a maioria absoluta de 1989. 
dos votos, não computados os brancos e os § 19 A Convenção Nadonal será consti-
nulos. tuída na forma estabelecida nos Estatutos do 
· § 19 Se nenhum candidato alcança.r Partido Político. 
maioria absoluta na primeira votação, far·se-á § 29 São convalidadas as_convençbes na-
noVa eleição em até 20 (vinte) dias após. a clonais realizadas antes da data da publicação 
proclamação do .resultado, concorrendo os desta l_ei, desde que constituídas na fonna dos 
dois candidatos mais votados e consideran- Estatutos do Partido Político. 
do-se eleito aquele que obtiver a maioria dos Art. 1 O. A inscrição de candidatos às elei-
votos válidos. ções de que trata esta lei, para decisão da 

§ -2? Se, antes de reãlizado-o segUndo tur- Convenção, poderá ser feita por órgão execu-
ho, ocorrer morte, desistência ou impedimen- tivo de direção nacional, regional ou por grupo 
to legal de candidato a Presidente, convocar- de 30 (trinta) convencionais. 
se-á. dentre os remanescentes, o de maior § 19 Nenhum convencional poderá subs-
votação. crever mais de uma chapa, ficando anuladas 

§ 39 Se remanescer em segundo lugar as assinaturas em dobro. 
mais de wn candidato com a mesma votação, § 2'1 A inscrição de candidato só será váli-
qualificar-se-á o mais idoso. da mediante seu expresso consentimento. 

§ 49 A data da eleição na hipótese do § Art. 11. Os Presidentes dos órgãos execu-
19 deste artigo será fiXada pelo Tribunal Supe- tivos de direção nacional solicitarão à Justiça 
rior Eleitoral. Eleitoral o registro dos candidatos indicados 

Art. 39 A eleição do Presidente da Repú- na Convenção. 
blica importará' a do Vice-Presidente com ele § 19 No caso de Coligação, o pedido de 
registrado. _ registro dar-se-á na conformidade do disposto 

Art 49 (Vetado). no indso D, do artigo 79, desta lei. 

(A) Nota da Recklç!o: Ptlbliet~da de ~~;cordo com retlflcaç!io 
fett!l noD14ricO!icWde 15 de junho de 1989. 

(1) Leg. Fed.1968,.pág. 392. 

§ 29 Na hipótes_e de os Partidos ou Coliga
ções não requererem o registro de seus candi
datos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça 
Eleitoral nas 48 (quarenta e oito) horas seguin-

tes ao encerramento do prazo previsto no arti· 
go9•. 

§ 3? Em -casos de morte, renúncia ou in~ 
deferimento de reg.istro de candidato, o Par· 
tido ou Coligação deverá providencfar-ã-Suã" 
substituição no prazo de até 1 O (dez) dias, 
por decisão da maioria absoluta do órgão exe
cutivo de direção nacional do Partido a que 
pertenceu o substituído. 

§ 49 Se o Partido ou Coligação, no prazo 
do parágrafo anterior, não fiZer a substituição 
de candidato a Vice-Presidente, o candidato 
a Presidente poderá fazê-lo em 48 (quarenta 
e oitn) horas, indicando membro filiado, no 
prazo legal, ao mesmo Partido Político do 
substituído. 

Art 12: AJuStiÇa Eleitoral regufaráa iden
tificação dos Partidos e seus candidatos. 

§ 19 Aos Partidos fica assegurado o direito 
de mal'rter 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. ,'\s cédulas oficiais para as elei
ções regulamentadas por esta lei serão con
fecdonadas 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, dev_en
do as cédulas ter os nomes e números dos 
candidatos, bem como no caso de cédula es-
pecial 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, identifi
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 conhecido, 
desde que não se estabeleça dúvida quanto 
à sua identidade, não atente contra o pudor, 
não seja ridículo ou irreverente. 

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 dire[to para o beneficiário, 
os atas que, no período compreendido entre 
o 3~ (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-officio", demitir, dis
pensar, tranferir ou suprimir vantagens de 
qualquer .espécie de servidor público, estatu
tário ou não, da Administração Pública Direta 
ou lndireta 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 ascensão funcional; 
II- nomeação ou exoneração de cargos 

em comissão e designação ou dispensa de 
função de confiança; 
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UI- nomeação para cargos da Magistratu~ 
ra, do Ministério Público, de Procuradores do 
Estado e_ dos Tribuna!s de Contas. 

§ 29 Os atos editados com .base no § 19 

deste artigo deverão ser fundamentados e pu
blicados dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
após a sua edição, no respectivo órgão oficiaL 

§ 39 O atraso da publicação- no "Diário 
Oficial" relativo aos 15 (quinze} dias que ante
cedem os prazos lnlciais a que se refere este 
artigo implica a nulidade automática dos atos 
relativos a pessoal nele inseridos. 

Art. 16. A propaganda eleitoral no rádio 
e televisão restringir-se-á, unicamente, ao ho
rário gratuito disciplinado pela Justiça Eleito
ral, para o período de 15 de setembro a 12 
de novembro, com geração de Brasília, 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 observarâ os 
seguintes critérios: 

a) 30 (trinta) segundos a cada Partido Polí
tico sem representação no COngressO Nacio-
nal· ' 

Í:J) aos Partidos Políticos e COiiQaÇões, com -
representaçáo no Congresso Nacional, será 
concedido tempo, de acordo com o seguinte: 

l-até 20 (vinte) conQ:resststas, 5 (dnco} 
minutos; __ _ 

2-de21 (vinte e um) a 60 (sessenta)con
gressistas, 10 (dez) minutos; 

3-de 61 (sesSenta e.- um) a f20 (cento 
e vinte) congressistas, 13 (treze) minutos: 
4- de 121 (cento e vinte e um) a 200 (du

zentos) congressistas, 16 (dezesseis) minutos; 
5 -acima de 200 (duientos) congressis

tas, 2.2. (vinte e dOis) ri"linutos. 
§ 19 Aos Partidos Políticos 'a que se refere 

a alínea "a" do caput. deste artigo, facultar
se-á a soma desses tempos, mediante progra
mação comum, homologada ou determinada 
pela Justiça Eleitoral, para utilização cumu
lativa até o limite de 2 (dois) minutos. 

§ 29 Para os efeitos de concessão do tem
po a que se refere a alínea "b" do caput, deste 
a~go, será considerada a representação do 
Partido Polttico no Congresso Nacional exis
tente no dia 5 de abra de 1989; serão; entre
tanto, consideradas as adesões ou coligações 
realizadas posteriormente a esta data, até o 
encerramento do prato de registro das candi
daturas, desde que impliquem transferência 
de faixa da mesma alínea. 

s 3• (Vetado). 

§ 49 Desde que haja concordância entre 
todos os Partidos interessados, em cada parte 
do horário gratuito poderá ser adotado. critério 
de distribuição diferente do fiXado pela Justiça 
Eleitoral, à qual caberá homologar. 

Art. 18. A Justiça EJeitoral, encerrado o 
prazo de registro de candidaturas, requisitará 
às emissoras do país os horários que consi
derar necessários para a propaganda, sendo 
metade à noite, com inicfó àS 20h 30 min 
(vinte horas e trinta minutos) nas emissoras 
de televisão, e, com infdo às 2_0:00 (virtte) ho
ras nas emissoras de rádio, hora de BrasOia. 

§ 19 A propaganda diurna será iniciada às_ 
7:00 (sete) horas, nas emissOras de rádio,~ e 
às, _13:00 (treú~Yboras, nas de televisão, h~r~. 
de Brasília. 

§ 29 As emissoras de rádio e televisão fi-_ 
cam obrigadas a divulgar, gratuitamente, co-
municados ou instruções da Justiça Eleitoral, 
até o máximo de 15 (quinze) minutos diários, 
consecutivos ou não, nos .30 (trinta) dias ante· 
rlores ao pleito. _ 

Art. 19. Independentemente do horário 
gri:lfuito de proPaganda eleitÓral, fica facultad~ 
a transmissão, pelo rádio e pela televisão, de 
debates entre os candidatos registrados pelo~ _ 
Partidos Políticos e Coligações, assegurada a 
participação de todos os c_andidatos, em con~ -
junto ou divididos em grúpos e ·dias distintos·; 
nesta última hipótese, os debates deverão fa· 
z.er parte de programação previamente estabe
ledda, e a organização dos grupos far-se-á 
mediante sorteio, salvo acordo entre os Parti-
dos interessados. . . 

Art. iõ. Da propagandã. eleitoral gratuita 
poderão participar, além dos candidatos regis
trados, pessoas clevidamente autorizadas pe
los Partidos ou Coligaçães. ' 

§ ]9 Enquanto" durar a ·propaganda eleito
ral gratuita, fica assegurado 9 direito __ de res- -
pOsta aQ candidato atingido por atas ou afir
mações difamatórias, injuriosas ou caluniosas, 
pratiCados nos horários destinados às progra
mações normais das emissoras de rádio Q!-1 
televisão. 

§ 29 O Ofendido ou seu representante le
gal podéá formular pedido para o exercício 
do direito de resposta à Justiça Eleitoral, denR 
tro de 24 (vinte e qúatro) horzls da ciência 
do fato, devenc~o a decisão ~r protelada no 
prazo ri"iáXimo:de 48 (quarenta e oito) horas 
da formulação do pedido. 

§ 3~ No caso do parágrafo anterior, o temR 
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 Ftca assegurado o direito de resposta_ 
a qualquer- pessoa, candidato ou não, à qual. 
sejam feitas acusações difama,tórias, injurio
sas, ou caluniosas, no horário -g-ratuito da pro
paganda eleitoral; o ofendido utilizará, para sua ' 
defesa, tempo i_~ I ao usado_ para a ofens?!, __ 
dedUzido do tempo reservado ao mesmo Par-
tido ou Coligação em cujo -horário esta foi · 
cometido. _ 

§ 5~ No 'caso do parágnifo anterior, _o .c 

ofendido_ou seu_tepresentante legal, poderá 
foúnúlai- Pedido- para exercido 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 máximo de 
24 (vinte e quatro) horas da formulação do·. 
pedido. _ 

§ 6<:> Deferido o pedido, o exercido do diR 
reito de resposta dar-se-á em até 72 (setenta 
e duas) horas após a decisão. _ 

§ 79 Se a ofensa for produzida em dia e 
hoia qu_e írlviabili_zem sua. reparaç:ão_ dentre;'- . 
dos prazos estabelecidos nos parágrafos acJR _ 
ma, a Justiça Eleitoral determinará que esta 
seja divulgada nos horários que deferir, em 

termos e na forma que serão previamente 
aprovados, de modo a não ensejar tréplicas. 

Art 21. OcorrendO a hipótese dà eleição' 
em segundo turno, a distribuição d9 tempõ · · 
será igualitário entre_ os Partidos Polí:ticos ou 
Coligações dos candidatos concorrentes. . · 

§ }9 Na hipótese prevista neste artigo, 6 · 
tempo reservaçlo para a propaganda eleitoral 
gratuita será de 40 (quarenta) minutos~diários, -
sendo a metade_à noite; os programas serão 
iniciados nos hor~rios estabelecidos no art. 
1 á desta leL · 

§ 29 A propaganda eleitoral gratuita, no 
29 (segundo) turno, realizar-seRá no dia seguin
te à proclamação oficial do resultado do 19 
(prirrieii'o) tumo até48 (quarenta e oito) horas 
antes da data fixada para o 2? (segundo) turno. 

§ 39 Observar-se-ão, no segundo turno, 
as prorrogações e reparações previstas nos 
§§ 39 e 79 do arl 20, a serem veiculadas até 
24 (vinte e quatro} horas antes da data fixada 
para a votação. 

Art 22.. Será -permitida, na imPrensa es
crita, a divulgação paga de propaganda, no 
espaço máximo a Ser utilizado, por edição, 
para cada candid<;~_to, de 118 (um oitavo) de 
página de jomal padrão e de 1/4 (um quarto) 
de página de revi~ ou tablóide. _ _ _ 

Art. 23. Fica livre, em bens particulares, 
a fixação de propaganda eleitoral com a pe:r-, ; 
missão do detentor de sua posse; nos bens 
_que dependem de concessão do Poder Públi- • 
co ou que a ele-peáeri.çam, bem ComO nos . 
de uso comum, fi_Ca proibida a propaganda, 
inclusive por meio-_âe faixas ou cartazes afvca
dos em quadros ou~eainéis, salvo9 em i<?ca_i§ _ 
indicados pelas Pre"feituras, para uso gratuit91 

com igualdade de condi_ções, ouvido::;. os Pa.rti:-
dos Políticos. -

Art. 24. ConstitUi crime eleitoral, punivei 
com a pena de detenção de 6 (seis) méSes 
a 1 (um) ano de cassação do registro, ~- Q_ 
responsável for candidato, a divulgação de 
qualquer espécie de pr_opaganda política na 
data da eleição, mediante publicações, faixas, 
cartazes, dísticos em vestuários, postos de dis
tribuição ou entrega_de material ou_ qualquer 
forma de alíciamen-to~ .c-oãÇãO o Li manifesta~
ção tendente a influir coercitivamente, na von- , 
tade do eleitor, junto, às_.seções eleitorais _ou 
vias públicas de acesso às mesmas. 

Art. 25. Os candjàã.tos, após o regist_[q, -
ficam impedidos. de· apresentar ou participar. 
de quaisquer programas em emissoras d~ r4R 
dia e televisão, ressa_lvado o horário de propa
ganda eleitoral gratuita, os debates organiza
dos de acordo com esta lei e os noticiários 
jornalísticos regulares .. 

Parágrafo único.- O .desrespeitO às riormas 
deste artigo, sem prejuízo de outras sanç~s 
previstas em lei, acarretará a suspensão por 
até 10 (dez) dias dei emissora infringente,. de .. 
terminada pela Justiça Eleitoral, mediante .d~':'. 
núncia de Partido Político ou do Ministério Pú: 
blico. 

Art. 26. --AS entidades ou empresas -que
realizarem prévias, )?eS:Cluisa$. ,ou t~stes pré-e
leitorais fit:am obrigadas a colocar à dispo
sição de todos os Partidos Políticos, com can
didatos registrados para o pleito, os resultados 
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obtidos, bem como informações sobre méto
dos utilizados e fonte financiadora dos 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. asseguradas aos Partidos 
Políticos a que se refere o "caput" deste artigo 
as seguintes informações: 

1-período_ e método para a realização do 
trabalho; 
n- número de pessoas ouvidas em cada 

bairro ou localidade; 
m- plano amostral e peso ponderado no 

que se refere a sexo, idade, grau de instrução, 
nível econômico e área física de realização 
do trabalho; 

V-controle e verificação de coleta de da
dos e do trabalho de Campo. 

§ 29 Ffca vedada, nos 30 (trinta) dias ante
riores à data da eleição em 1 o (primeiro) turno 
e nos 10 (dez) dias anteriotes à do 2" (segUn
do) turno, a divulgação de quaisquer pesqui
sas, prévias ou testes pré-eleitorais, relativa
mente à eleição presidencial de que trata esta 
lei. 

§ 3" Ficam proibidos, no dia do pleito, até 
as 19:00 (dezenove) horas, quaisquer noticiá
rios de televisão e_ radiodifusão referentes a 
candidatos e ao comportamento de eleitores. 

§ 49 Os responsáveis pela realização das 
pesquisas referidas neste artigo e os órgãos 
que as divulgaram deverão adotar providên
cias eficazes para garantia da idoneidade, rigor 
metodológico, lisura e veracidade das mes
mas, constituindo a omissão crime eleitoral, 
com as penas cominadas no art. 354 da Lei 
~4.737e), de 15 de julho de 1965- Código 
Eleitoral. 

Art. 27. O Poder Executivo, a seü critério, 
editará normas sobre o modo e 'a forma de 
ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e 
de televisão, pelos espaços dedicados ao horá
rio de propaganda eleitoral gratuita. 

Art. 28. Os prazos-previstos na alínea c, 
do parágrafo único, do art. 118, da Lei n~ 
5.682l3), de 2ldejulho de !971, alterado pela 
Lei n9 (Ilegível), de 19 de julho de 1976, serão 
reduzidos para os 120 (cento e vinte) d!as que 
antecedem as eleiç~s. e até 30 (trinta) dias 
depois do pleito, desde <we o Partido Político 
requisitante do horário' tenha representação 
eleita ao Corigresso Nacional ou obtida até 
6 (seis) meses após a promulgaçao da Consti
tuição Federal,_ e ainda nãO tenha feito divulga
ção de seu programa no ano em curso. 

Parágrafo único. No caso de coincidência 
de datas requjgjtadas, 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 

. ':.Ç9fltrârf<?· 
.... i?;.:~-~ $ARNey .~ 9._!!pa.r. Pias Carrêa. 
~~··. Co.Jti/s-UJO de ~Con_stifl!içiio, JÚstlça 

>~-.- ·· e Cidadania- (cáin{)l!tência terminativa) 

Oficios 
COMISSÃO DE CONS1ITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E ODADANIA 

OF. N• 57/89-CCJ 

Exmo.Sr.
Br~Jlia, 21 de ~temb~o de 1989 

Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunicCf a V. Ex" 

que esta Comissão aprovou o -pLS n\' 107, 
de 1989, que "'regulamenta a publicidade dos 
atas, programas, obras, serviços e campanhas 
dos Orgãos Públicos", por unanimidade, na 
reunião desta data. 

Na oportunidade renovo a V. Ex!' meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Odaclr Soares, Vice-Presidente. 

COMISSÃO E CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E ODADANIA 

OF. N• 59189-CCJ 
Brasília, 21 de setembro de 1989 

Exriio. Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
DD.' Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. EX' 

que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado n9 20, de 1989, que "regulaménta 
o §_7~ do art 195 da Constituição brasileira", 
por unanimidade, na reunião desta data. 

Na oportunidade renovo a V. Ex" meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Odacir Soares, Vice-Presidente. 

COMISSÃO DE CONSmUIÇÃO, 
. JUSTIÇA E ODADAI'IIA 

OF. N• 60/89--CCJ 

Exmo. Sr. 
_!3rasllia, 21 de setembro de 1989 

Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. EX' 

que esta Comissão aprovOu o Projeto de Lei 
do Senado n" 137, de 1989~ qUe ''define cri· 
mes contra a liberdade individual", por unani
midade, na reunião desta data. 

Na oporhmidade renovo a V. Ex" meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador OGac/r Soares, Vice-Presidente. 

COMISSÃO DE CONSmUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CiDADANIA 

OF. N• 6!/89--CCJ _ 
Brasília. 21 de setembro de 1989 

Exmo.Sr .. 
Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Nos termo·s regim~ntais, comunico a V. Ext, 

que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei 
do Seóciao n" 153, de 1989, que "dispõe sobre 
recursos financeiros para custeio da campa
nha eleitoral que menciona, e dá outras provi-

ciências", por unarilinidade, na reunião desta 
data. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Odacir Soares, \!ice-Presidente. 

cDMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OF/CESF/17/89 

Exm•Sr. 
Brasília, 21 de Setembro de -19t?'9 

Seriador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 do artigo 91 do _Regi· 

menta Interno, com a redação dada pela Reso· 
lução n" 18, de 1989, comunico a Vossa Exce.. 
lênda que esta Comissão aprovou o PLS _n9 

202189, que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Guajará-Mirim, 
no Estado de Rondônia, na reunião de 
20/9/89, pOr 12' (doze}-votos. 

Na oportunidade renovo a V, ~ meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador João Menezes, Presidente em exer
cido. 

Comunicações da Presidência 
A Presidência recebeu, da Deputada Márda 

Kubitschek, anteprojeto de lei que dispõe so
bre a régularização de parcelamentos rurais, 
para fins urbanos, no Distrito Federal, estabe
lece normas para o cumprimento da Legis
lação sobre parcelamento do solo e dá outras 
providências. 

Nos termos do parágrafo único do artigo 
29 da Resolução n? 157, de 1988, a matéi"ia 
será despachada à Comissão do Distrito F~ 
dera!. 

É o seguinte o anteprojeto da Deputada 
Márcia Kubitschek 

ANTEPROJETO DE LEI DO DISlRITO 
FEDERAL N• , DE !989 . 

-- -Dispõe sobre a regularização de parce
lamentos rurais, para fins urbanos, no 
Distrito Federal; estabelece normas plll'a 
o cumprimento da legislação sobre par
celamento do solo e dá outras proYidên
cias. 

(À ComissãO do Distrito Federal) 
O Senadõ Féderal, nõ uso das atrituiçõeS

que lhe confere a Resolução n~ 157, de 1988, 
n9s termos do que dispõe o § 1 ~ do artigo 
16 do ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, decreta: 

Art 1 o Até que seja aprovado o Plano Di· 
reter de que trata o_ artigo 182, § 1 ~ da Consti
tuição Federal, fica o Poder Executivo do Dis
trito Federal autorizado a regularizar, caso a 
caso, os parcelamentos rurais para fins urba· 
nos existentes nesta data em terras particu
lares no Distrito Federal, desde que: 

a) atendam às exigências da Lei Federal 
n9 6.766n9, que dispõe sobre o parcelamento 
do solo urbano ou rural para fins urbanos; 

b} as áreas a serem regularizadas como ex
pansão urbana abranjam, no máximo, a super· 
fide necessáría à lo-calização da população e 
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de suas atividades previstas para os 15 (quin
ze) anos subseqüentes; de modo a preservar 
o restante da área rural para atividades agrí
colas. 

Art. 29 São requisitos para a regulariza
ção, além dos mencionados no artigo }9, os 
seguintes: _ _ 

I-as áreas destinadas a sistemas de drcu
lação, à implantação de equipamentos urba
nos e comunitários, bem como os espaços 
livres de uso público, serão propordonais à 
densidade de ocupação prevista para a gleba; 

n-os lotes tenham área minima de cento 
e vinte e cinco metros quadrados e frente mini
ma de cinco metros; 

III- ao longo das águas correntes e dor
mentes e das faixas de domínios públicos das 
rodovias e dutos, será obrigatória a reserva 
de uma faixa non a edeflcandi de quinze me
tros 'de cada lado. 

IV-. os arruamentos deverão articular-se 
com as vias adjacerites oficiais existentes ou 
projetadas, e hannonizar-se com a topografia 
local 

§ 19 A percentagem de áreas públicas 
previstas no inciso I deste artigo não poderá 
ser inferior a trinta e cinco por cento da gleba, 
podendo ser considerada como tal, a soma 
de até cinco parcelamentos, caso algum deles, 
isoladamente, pelo número reduzido de mOra
dores e exiguidade da área, não justifique a 
implantação de equipamentos urbanos e co
munitários na gleba. 

§ 29 Consideram-se comunitários os 
equipamentos públicos e educação, cultura, 
saúde, lazer e similares. 

Art. 3" Nas desapropriações parciais ne
cessárias à regularização,- o Govern:o do Dis· 
trito Federal reaüzará o depósito em Juizo em 
conta bloqueada e poderá, mediante ·àutori
zação judicial, efetuar a compensação das 
despesas promovidas com a citada regula-
rização, -

Art 49 As despesas efetuadas pelo Gover
no do Distrito Federal, referentes às obras ne
cessárias à regu]arização dos parcelamentos 
rurais para fins urbanos existentes até esta da
ta, serão ressarcidas pelos adquirentes, me
diante pagamento de conbibuição de melho· 
ria na proporção da área dé seus respectivos 
lotes e/ou frações ideais; considerando-se, a 
partir desta lei, como responsáveiS solidários 
por esse ressarciamento para os novos parce
lamentos, o !ateador e o proprietário do terre
no que vier a ser parcelado. 

Art. 59 Os lotes ou frações ldeals não ven
didos ficarão, a requedmento do Distrito fede
ral, bloqueados para suprir a área destinada 
a sjstemas de circulação, implantação de equi
pamentos urbanos e comunitários, bem comb 
às espaços livres de usO públtco, de que trata 
o indSo I do artigo 49 da Lei n9 6.766n9. 

Art. 6~ As despesas efeti.!adas pelo Dis
trito Federal previstas nos artigos 49 e ,59 da 
presente lei, devidamente corrigfdos, quando 
não reembolsadas no prazo de trinta dias, se
rão inscritas na Dívida Atlva do Distrito Federal 
e cobradas judicialmente. 

Art. 79 A regularização dos parcelamen· 
tos rurais para fins urbanos de que trata o 

artigo ]9 desta lei, será precedida de consulta, 
pelo Governo do Distrito federal, ao Instituto 
Naciona! de Colonização e Reforma Agrária 
Incra, à Secretaria do Meio Ambiente-Sema
tec e, no que couber, ao Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e Recursos Renováveis -
Ibama e à Corilpanhia de Água e Esgotos de 
Brasília - Caesb, na forma do que dispõe 
o artigo 53 da Lei n• 6.766n9. 

Art. & A partir da vigência desta lei não 
serão permitidos parcelamentos do solo rural 
para fins wbanos no Distrito Federal, sem a 
prévia autorização do Poder Executivo local, 
ficando os infratores sujeitos às sanções pre
vitsas no artigo 50 e sé9uintés da Lei n9 
6.766!19. 

Art. 99 Os parcelamentOs rurais para fins 
urbanos que não forem regularizados na for
ma desta lei, serão desconstituídos e seus pro
prietários indenizados na proporção da área 
de seus respectivos lotes e/ou frações ideais 
e benfeitoria:s neles existentes. 

Arl 1 O. Os- parcelaffieritos rurais susce
tíveis de regularização, terão um prazo de 90 
(noventa) dias, após notificados pelo Governo 
do Distrito Federal, para apresentarem ao ór
gão competente toda a documentação que 
lhes forem exigidas com base na Lei n9 
6,766!19. . . . . 

Art. 11. O GoverriO do Distrito Federal 
baixilrá no prazo de 30 (trinta) dias decreto 
fegulameritando e dispondo sobre a presente 
leL _ _ _ _ _ _ -

0
:_- • 

Ait. -12~- ~sta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justlff.cação 

O problema habitacional no Distrito Federal 
toma-se mals angustiante a cada dia que pas
sa. 

Se por um lado o Governo local procura 
minorar a situação daS- caniadas mais pobres, 
assentando os moradores de invasões e distri
buindo aos inquilinos de baixa renda lotes se
mi-urbanizados; por outro lado as poucas pro
jeções existentes no Plano Piloto e pertencen
tes a órgãos públicos, quando negociadas, 
destinam-se à construção de apartamentos de 
alto luxo, duplex e tdplex. 

Nessa política de extremos a classe média 
fic.!i Conipletamente abandonada, pois não é 
bastante pobre para receber lotes, nem bas
tante rica para comprar apartamentos ou lotes 
noS laQõS-s-ul e Norte. 

A única alternativa encontrada por essa faixa 
de brasmenseS foi adquirir lotes rurais próximo 
à zona urbana, onde vêm construindo suas 
casas e restdêndas. 

São os ·chamados "condomínios rurais", 
objeto de um o_utro anteprojeto+ também da 
nossa_au1oiia, e _que fài arquivado a nosso 
pedido pOr se _tomar obsoleto, devida ao longo 
tempo (nove meses) que aguarda para ser 
relatado. 

O problema dos parcelamentos rurais para 
fins urbanos, no Distrito Federal, vem se arras
tando há mais de 12 anos, sem que até hoje 
tenha sido adotada qualquer medida objetiva 
visando à sua regularização. 

Muito embora reconheçamos que a Lei Fe
deral n9 6.766n9, que dispõe sobre o parcela
mento do solo urbano, não se aplica aos con
domínios r_urats, quando destinados espedfi· 
camente às atividades rurais, acreditamos, no 
entanto, que ela pode ser aplicada aos parcela
mentos rwais com fins urbanos, em face do 
que dispõe o seu art. 53: 

'Todas as alterações de uso do solo 
rural para fins urbanos 'dependerão de 
prévia audiência do Instituto Nacional c!_e 
Colonização e Reforma Ag:rái-ia-lncr~. do 
órgão metropolitano, se houver onde se 
localiza o município e da aprovação da 
Prefeitura Municipal, ou do Distrito Fede* 
ral, quando foro caso, segundo as exigên
cias da legislação_ pertinente." 

O nosso projeto, pela regularização dos cha
mados condomíniso rurais, é um reforço ao 
que já dispõe a lei federal, que permite a altera
ção do uso do sola rural para fins urbanos. 

Sua aprovação pela Com[Ssão dà Distrito 
Federal. usando de sua competência como 
Câmara Legislativa, facilitará enormemente a 
tarefa do Executivo loca! carente de uma legis
lação que, objetivamente, discipline a existên
cia dqs condomínios rurais para fins urbanos, 
ao mesmo tempo que, por ato administrativo 
decorrente desta lei, poderá impedir, corno 
vem fazendo no caso de invasões, o surgi
mento de novos parcelamentos rurais sem 
prévia autorização dos seus órgãos técnicos. 

A nova realidade do Distrito Federal com 
quase 2 milhões de habitantes, hoje, não é 
a mesma de ontem. quando se previa para 
o ano dois mil uma população de 500- mil 
habitantes, e certamente não será a de ama
nhã, quando se espera, segundo· dados da 
ONU, que venha a ter wna população de 4 
milhôes de habitantes. 

Em vista disso e da dificuldade de se conse
guir terrenos a preços aceSsíveis, quer no Pla
no Diretor, corno nas cidacle~ satélites, as 
construções foram se derivando naturalmente 
para as zonas rurais, consideradas áreas de 
expansão urbana e que, mais dia menos dia, 
por força do crescimento populacional tomar* 
se-ào áreas urbanas. 

O tratamento qu~ vem sendo dado, até hoje, 
aos proprietários de lotes em condomínios ru
rais do Distrito federal, não condiz com o 
que dispõe o inciso XXII do art. 51 da COnsti
tuição Federal quanto ao direito de proprie
dad~ 

Com efeito, cidadãos que pagam impostos; 
que são proprietários legítimos de lotes adqui
ridos com sacrifício; que têm escritura pública 
de compra e venda devidamente registrada; 
não podem exercer o dircito universal mais 
comesinho e elementar, que é o de usar e 
fruir do seu próprio bem. 

fsto tudo se deve a falta de uma legislação 
que, sem colidif cOm o texto Constitucional 
e a legislação federal existente, reconheça os 
direitos daqueles que são de fato os legítimos 
proprietários de suas terras, mas que são trata
dos como se fossem invasores de terras pú
blicas. 
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E hoje a situação dos condomínios rurais e setenta e cinco mil e trezeritos cruzeiros) 
.-,do DF, como se diz, nem ata, nem desata. o montante de sua dívida consolidada. 
· Nem o Governo- autoriza os proprietários- c , ~- A matérla será despaChada à Comissão de 

~ · a dispor de seus lotes, nem os desapropda, Assuntos Ecónôrtlicos. 
~ com o pagamento prévio, justo e em dinheiro, 
:: como determina o inciso .)(XIV do art. 5o da 
cq~tituição federal. . 
IA verdade é que há um déficit de cem mil 

rroradias no Distrito F~deral, enquanto o mer
cado de construção civil reclama da falta de 

j novas construções. 

I ·_A regularização de ,condomínios rurais, nos 
, têrmos propostos na presente lei, além de re
+ SC?lver o problema de moradia para mais de 
:30 mil proprietários, qúe querem, mas não 
· pódem construir em seus lotes, enquanto são 
'vítimas de a1uguéis escorchantes, virá, por ou· 
, tro lado, resolver a crise de estagnação da 
construção civil com -o-início da construção 
de mais de 30 mi1 novas residências, o que 
propiciará a dinamização do comércio de ma

. ~riais de construção, éi oferta de mais empre-
1 gos na área, e maior arrecadação sobre lotes 
_, CIU.e hoje nada pagam. -__ - _- -- - -
• ·.f. regularização de cond~mínios rurais do 
i Qf:', nas condições prop-ostas na presente lei, 
.. se~a o reconhedmento_!~gal de uma situação 
já _'reconhecida pareia] e administrativamente 

ipel_o GDF, quando assentoU, com muftajusti· 
"ça, a Vila Planalto e o Vale do Amanhecer, 
LComunklades essas con~ídas em terras pú
~ blícas, sem titularidade legal de seus ocupan
l te,s; sem autorização da_ SVO para qualquer 
~tipo de construção mas que, em termos ser 
, ci.ais, tomaram-se irreversív~rs de desativação. 
,:· .A regularização de Cõn.cfom'ínioS rurais do 
:o)Strito Federal, ilustres !;?enadores, alguns 
com mais de 12 anos dé existência, com casas 

;de grande porte, com }uz, posteação e telefo-
. ne, colocados pelo própriO GDF e pela Tele-
. bràsília, como é o caso- dos condomínios 
i~D~S da_~voraáa,_-,~jã:ncia ..,Jardim Bot4-
nico e Mirailte dãs Pairietras, é uma medida 
que se impõe e de inteira e já tardia justiça 
aos seus proprietários, e até um saída legal 
para o Governo do Distrito Federal, que proéu
ra uma solução para o caso dos proprietários 
rurais, enquanto resolve' o caso dos invasores 
urbanos. 

Em face dos argumentos expostos, Senho
res Senadores, urge a necessidade de uma 
lei' para disciplinar e regularizar a existência 
dos _condomínios rurais do Distri~o _federal 
ameaçados em sua existência p& uma série 
de decretos reputados como inconstitucionais 
até por ministros da nossa mais alta corte de 
Justiça. 

Brasília, DF, de de 1989. - Márcia 
Kubitschek. 

A Presidência recebeu, da Prefeitura Munf
dpal de Jtambacuri, o Oft'cio n~ S/27, de 1989 
(n~ 356/89, na origein), solicitando a retifica
ção da Resolução n~ 208, de 1983, que auto· 
riza a Prefeitura Municipal de ltambacuri, Esta
do de MIOas Cierais, a elevar erTI Cr$ 

! 92.175300,00 (noVenta i:!- dois milhões. cento 

O Projeto de Decreto Legislativo n» 38, de 
1989, recebido da Câmara dos Deputados, 
será encaminhado à Coinissã_o de Assuntos 
Económicos, uma vez que, na Câmara, foi 
examinado pela Comissão de Fiscalização e 
Çontrole, por se tratar de proposição em tranli
~ção na vigência da Constituição anterior. 

" A Presidência, em virtude do recebimento 
~os OfícioS-n91 57, 59, e 61, da- Comissão 
de Coristituição, -Justiça e Cidadaniã-referente 
~ aprovação dos Projetes de Lei do Senado 
no• 107, 20 e 137, e rejeição do Projeto de 
Lei do Sena;do n~ 153/89; e dõ Oficio' no 17/89, 
da ComisSãO de Educação, relativamente à 
aprovação do Projeto de Lei do Senado no 
202, de 1 ~89, coinuillca ao Plenário que, nos 
tell)ióS do art. 91 §§' 3o-a __ 6~ dO Reginlento 
Interno, depois de publicada a decisão da Co
~issão no Diário do Ci:>ng(eS$0 !Yacional, 
abrir-se~à _o prazo de 72 h6rãs para interpo
sição de recurso, por Ull1 décüno da compo
sição da Casa, pará que· oS -projetas de Lei 
do Senado n9'5 20, I07, 137, 153 e 202, de 
1989, sejam apreciados pelo PI'enário. Esgo
tado esse prazo sem a interposiçã-o_de recurso 
O? projetas ser,Ao remeitidos à Câmara dos 
Qeputados, salvo o de n9 153, que irá ao ar
qUivo. 

(*) 1\l"Q PO PRESU>ENTE 
N• }_95, PJ? }!llj9 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, _e .9_7, inciso'-W, do Regimento 
[ntemo, em 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 
Processo n~ 009559/89-2, resolve aposentar, 
por invalidez, Eva! do Gomes Carneiro, Ac:!iunto 
L~gislativo, Classe "Especial", Referência 
NS-19, dó Quadro Permanente do Senado Fe
deral, nOs tefmos do artig0~40, inciso I, da · 
Cons_tit_yição da República Federativa do Bra· 
si!, combinado com Oª--_ artigos 4.28, indso m. 
S2», 429, inciso IU, 430, inciso V, e 414, § 
4?, d@ Resolt,~ção SF no 58, de 1972; artigo 
3~" da Resolução SF n9 13, de 1985; artigo 
2.1' da Resolução SF no I 82, de 1987; artigo 
5~' da Resolução SF n~' I 55, de 1988, e artigó 
1 ~' da Lei n9 I .050, de I 950, com proventos
integrais, observado o disposto no artigo 37,, 
inciso XI, da Constituição F:":ederal. 

:senado Federal, 19 de julho de t989. -
Senador Nelson Carneiro~ Presidente. 

(•) Repub!Jc11do por h!lver saldo com inco:reção no DCI"L 
11, de 2-8-89. 

PORT!\RIJ\ 
N• 48, PE 1989 

O Primeiro Secretário do Senado federal, 
no uso de suas atribuições, e tendo em vista 
o- disposto no art. 482 do Regulamento Admi~ -
nistrativo do S_enado Federal, resolvé: 

Designar os servidores Djalma José; Pereira 
da Costa, Sérgio de Otero Ribeiro· e Goitacaz 
Brasõnio Pedroso __ de Albuquerque, para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem Comis
São de Inquérito incumbida de apurar os fatos 
constantes no Processo n"' 012073/89-0. 

Senado Federal, 21-9-89. -Senador Men
des Caoo/e, Primeiro Secretário~ 

PORTARIJ\ 
rl'49, PE 191l9 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
no uso das suas atribuições regimentais, re
solve: 

Designar Afrânio Cavalcanti Melo J úni_or, 
:fê<;nico::> Legi_sl~~o. -!osê Marcos de _f:reitas, 
Técnico Legislativo, e Doracy Carvalho ReiS 
Adjunto LegiSlatiVo para, sob a presidência d~ 
primeiro, integrarem· a Comissão de ln(:ruérito, 
incumbida de .apurar os fatos constantes do 
Proc_esso n9 007693/85-0., - _ 

Senado Federal, 22 de setembro de 1989. 
- Senador Menf}es Cmale,- Primeiro Secre
tário. ...--- -

ATO PQ PIRETOR-GERM. 
i'!• 1, PE 1989 . 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das atribuições regulamentares e à vista da 
delegação contida no art. 99, do Ato no 9, de 
1987, da Comissão Diretora, Resolve: 

Art. 19 Designar os servidores do Senado 
Federa], Luiz do Nascimento Monteiro, Paula 
Cunha Canto de Miranda e Francfsco Sampaio 
de Carvalho- e os selVidores Nilsori da Silva 
Rebelo .e Florian Augusto Coutinho Madruga. 
respectivamente, do Prodasen e do Cegraf, 
para, sob a pres!déncia do primeiro, compo
rem zi Comissão de Administração do Pecúlio 
dos Servidores do Senado Federal, criado pela_ 
resoluçãO rt' 12, de 1985, alterada pela Resolu~ 
ção n9 344, de 1986, do Senado Federal e 
regulamentada pelo Ato no 9, de 1987, da Co· 
_missão Diretora. 

Art. 29 . Designar, como suplentes da Ccr 
missão de que trata o- art. I o deste Ato, João 
Basco Alto_é, Ettore da Costa Pereira e Dilma· 
noel de Araújo Soares, servidores do Senado _ 
Federal, do Prodasen e do Cegraf, respecti-
vamente. -- - -

Art., 3o Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4o Revogam-se as disposições em 
contrário, .especialmente o Ato do Diretor-Ge
ral n9 2, de 1987. 

Senado Federal, 25 de setembro de 1989. 
-José Passos Pôrto, Diretor-GeraJ. 
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1.1-ABERTURA 

12-EXPED!El'ITE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da República 

-N"201, 202, e 203189 (n" 555,556, 
e 557/89, na origem), reStituindo autógra
fos de projetos de lei sancionados. 

1.2.2 -Aviso do Ministro da Faz:en. 
da 
-N~ 884/89, enca"minhandO esclareci

mentos sobre quesitos constantes do Re
querimento n~ 41 O, de 1989, do Senador 
Jutahy Magalhães. 

1.2.3 -Aviso do Ministro das Rela
ções Exteriores 

- Encaminhando esclarecimentos so
bre quesitos constantes do Requerimento 
n"' 284, de 1989, do Senador José Richa. 

1.2.4 - AvJso do Mhústro das Minas 
e Energia 

-N~ 348/89, encariliôhando esclareci
mentos prestados pela Companhia Vale do 
Rio Doce-CVRD, ~bre quesitos constan
tes dos Requerimentos n'i" 204 e_ 342: de 
1989, do Senador Itamar Franco.-~-

1.2.5 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: 
-Oficio "S" n~' 3/87 (Ofício n~ 15/P·MC. 

SUMÁRIO 
de 26·3"-87, ·na origem), encaminhando ao 
Senado Federal as cópias das notas taqui
gráficas e do acórdão proferido pelo Su
premo Tnbunal Federal nos autos dÓ Re
curso Extraordinário n9 102553-1, doEs
tado do Rio de Janeiro, o qual declarou 
a inconstitucionalidade da Resolução n~' 7, 
de 22-4-804 do Senado Federal. 

1,<!.6- Relatório 

-Da Comissão Especial, dia da através 
do ·Requerimento n"' 23/89, para no prazo 
de 30 dias, apresentar proposição legis
lativa regulando a competência privativa 
do Senado disposta no art. 52, íncisos V, 
VIII e IX da Constituição Federal. 

1.2.7-Discursos do Expediente 

SEI'IADOR M.ÁR/0 fiW'I - Resultado 
das úJtimas pesquisas eleitorais e o com
portamento dos iJ!stitutos de opinião. 

SEI'IADOR JQ40 MENEZES- Justifi
cando projeto de lei que encaminha à Me
sa. criando a Fundação Machado de Assis, 
e dá outras providêndas. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, co
mo Uder-:-- Reparo a noticiário' da Impren
sa a respeito de térras destinadas ao uso 
especial do Exército. 

SENADOR RONAJY 7TTO, com·o -uder 
.:..::. Considera_ções sobre projeto de lei que 
conCede aposentadoria especial aos 25 
anos de serviço para as telefonistas. cons
tante da Ordem do Dia da presente sessão. 

SENADOR MARCO fitACIEL- Estudos 
para ·nova: lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação. Falecimento do cientista Osvaldo 
Gonçalves de Lima. 

SENADORRONAL/)OAf?AcuíO-Pro
blema de saneamento básico no País e, 
erri particUlar~ de murlicfPtõs de Rondônia. 
Uberação de recurs.õs para atender as ne
cessidades de saneamento básico do~
do de Rondôniã. 

1.2.8- J..eltura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~' 298/89, 
de autoria do Senador Iram Saraiva. que 
isenta do pagamento do imposto sobre 
a renda e proventos de qualquer natureza 
no caso que especifica. 

-Projeto de lei do Senado rt' 299/89, 
de autoria do Senador João Menezes, que 
cria a Fundação Machado de Assis e dâ 
outras providências. 

-Projeto de lei do Senado n~' 300/89, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que dispõe sotire as pesquisas esta
tísticas, de opinião pública, mercadol6gi
cas e assemelhadas e dâ outras providên
cias. 

-Projeto de Resolução n» 61189, de au
toria da Comissão Especial, qUe dispõe 
sobre limites globais e condições pàra as 
operações de crédito de qualquer natureza, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni
cípios e de suas respectivas autarquias. 

-Projeto de Resolução n~ 62/89, de au· 
teria da Comissão Especial, que dispõe 
sobre limites globais e condiçõe's para as 
operações de crédito externo e interno da 
União, de suas autarquias e demais entida
des controladas pelo Poder Público Fede-
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PASSOS PORTO 
Oiretor~Geral do Senado Federal 
AGAC1EL OA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

cal, e estabelece limites e condições para 
a concessão da garantia da União em ope
rações de crédito externo e interno. 

1.2.9- Requerimento 

- N9 506/89, de prorrogação por mais 
30 dias do. prazo concedido à Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada a apu
rar as denúncias sobre a devastaçáo da 
hiléia amazônka e a participação estran
geira nessas denúncias. 

1.2.10-0IIdo 

-N9 58/89, da -Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, comunicando a 
rejeição do Projeto de Lei do Senado n9 
105/88, que ci:uacterlza a prática da tortura, 
o tráfico ilícito de entorpe_centes e drogas 
afins, o terrorismo e os crimes conside~ 
rados hediondos, tomando eficaz o inciso 
XLUI, do art 5~> da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil e dá outras provi
dências. 

1.2.11 -Comunicação da Presi
dência 

-Abertura de prazo de 72 horas para 
interposição de recursos, por um décimo 
da composição da Casa, para que o Projeto 
de Lei do Senado i1~' 1 05!88, seja apreciado 
pelo Plenário. · 

1.2.12- Leitura de Projeto 

-Projeto de Resolução n9 63/89, de au
toria do Senador Jutahy Magalhães, que 
disp5e sobre a urgência e dá outras provi
dências. 

1.2.13- Requerimento 
--.J'i9 507/89, de autoria do Senàdor 

Pompeu de Sousa, solicitando dispensa de 
interstício e prévia c(jstribulção de avulsos 
para o Projeto de Lei do DF n9 29/89, que 
extingue órgãos e cargos, altera a estruh.lra 
da Administração do Distrito Federal, e dá 
outras providências, a ftm de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 
Aptovado. 

EXPEDIENTE 
CE1111110 CIRAFICO DO SENADO FlEOEIIIAL 

DfÁtiiO DO CONGIIESSO -CION.U 
Impresso sob a responsablhd~ dll Meu do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ••,.••••••~•••••••••••n•••••••••••u-•••-••••••••••••• 
NCz$17,04 

Exemplar Avulso ............................................... NCzS 0,11 

T~ragem: 2.200~emptares. 

1.2.14- Comunicações da Presi
dênda 

-Recebimento da Mensagem n9 
204189 (n• 559/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República propõe 
seja autorizada à S!derbrás -Siderúrgica 
Brasileira S.A. a u1timar aditivQ contratual 
à operação de crédito externo para elevar 
o valor inicial contratado de oitenta mi~ 
lhões de dólares americanos para cento 
e trinta milhões de dólares americanos, 
.junto às instituições financeiras que espe
cifica, mediante garantia da União_. 

-Recebim'ento da Mensagem n~ 
205/89 (n~ 574/89, na origem), pela qual 
o Serihor Presidente da_ República, solicita 
autorização para que o Governo do Distrito 
Federal possa contratar operação de_ cré
dito externo, com garantia da União, no 
valor total de até cem milhões de dólares 
americanos, junto ao Banco lnteramerica
no de DesenvolvimentO - BID, para os 
fins que especifica. 

-Referente à indicação do Senador 
Márcio Lacerda como representante do 
Senado_F'éderal junto à 223t __ Reunião do 
ConSelho Deliberativo da Sudam, a reali
zar-se nos dias 27 a 29/9 do corrente _ano, 
em Cuiabá-MT • .Aprovada. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Proposta de Emenda. à Constituição n9 
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 Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e _d_os 
Prefeitos. Votação adiada .por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 33,· de 1988 
(n~_5.775/85, na Casa de origem), que con~ 
sidera penosa, para efelto de concessão 
de aposentado ri~ especial aos vinte~ cinco 
anos de serviço, a atividade profissional 
de telefonista. Votação adiada por falta de 

-quorum, após usarem da palavra os Srs. 
Marcbndes ·aadelha, Jarbas Passarinho, 

Cid Sabóia de Carvalho,JUtahy Magalhães, 
Mário Maia, José Fogaça, Iram Saraiva, 
João _Menezes, Ronan Tito, Carlos Patro· 
cínio, Nab9r Júnior e Maurício Corrêa. · 

ProjetO de Leida Câmara n~' 13, de 1989 
(n9 772/88, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que cria 
o Quadro Complementar de Oficiais do 
Exército (QCO), e dá -outras providências. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n~' 485, de 1989, do S~na
dor Josê lglfácio Ferreira, solicitando. nos 
_f.errt].OS regimentais, trami~ção coniunta 
para os Projetas de Lei do Senado noS 124, 
de 1989, de autoria do ·senadOr EdisOn 
Lobão, e ~91, de 1989, de autoria do Sena
dor Jutahy Magalhães, dispondo sobre a 
organização dos trabalhadores rurais e 
pescadores em sinc(jcatos e colônias, res
pectivamente. Votação adiada por falta de 
quorum. ·---

Requerimento n"' 487, de 1989, de auto· 
ria do Senador Nabor Júnior e outros Se
nhores Senadores, solicitando, nos termos 
re,gimentais •. a tramitação conjunta dos_ 
Projetas de Lei do Senado n~ 125 e 233, 
de 1989, dos SenadoresJutahy Magalhães 
e Iram Saraiva, respectivamente, que regu
lamentam o art. 143, §§ 19 c 2Q da Consti
tuição Federal. Votação adiada POr falta 
de quorum. 

Requerimento n9 488, de 1989, do Sena
dor Ronan TitO, solidtarido, nos- termos 
regimentais, a retirada, em caráter defini
tivo, do Projeto de Lei do Senado n"' 266, · 
de 1989,_de su_a autoriã,-qi.Je cria-o Adido~ 
na! de Tanla Aeroportuária (ATA) e dá ou
tras providências. Votaçáo adiada por falta 
de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n9 166, de 1989 (n9 383/89, na ori
gem), de 3 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberaÇão do Senado 
a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro 
de Vasconcelos, Ministro de Segunda Oas
se, da carreira de diplomata, para exercer 
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a função de Embaixador do Brasil junto 
à RepUblica do Haiti. Apreciação adiada 
por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobr-e a Mensa
gem n9 167, de 1989 (n° 384/89, na ori
gem), de 3 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação-·do Senado 
a escolha do Senhor Nuno Álvaro Guilher
me D'Oiiveira, Ministro de Segunda a asse, 
da carreira de diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto a 
República de Cabo Verde.Apreciaçáoadia· 
da por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n• 170, de 1989 (n• 397/89; na ori· 
gem), de 9 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor José Ferreira Lopes, 
Min!stro de Segunda Oasse, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de 
Çmbaixador do Brasil junto aos Emirados 
Arabes Unidos e, cumulativamente, junto 
ao Estado de Catar. Apreciaç§o adiada por 
falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n' 173, de 1989 (n' 396/89, na ori· 
gem), de 9 de agosto __ do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repúbl
cia submete à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Antonio Carlos Diniz 
de Andrada, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à 
Jamaica, e, cumulativamente, junto às Ba
hamas e a Belize. Apreciação adiada por 
falta de quorum. 

Parecer a Comissão de Relações EXte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n9 171, de 1989 (n~ 399/89, na ori
gem), de 9 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Ta-rcisio Marciano da 
Rocha, Ministro de Segunda Casse, da car
reira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Togolesa e, cumulativamente, junto à Re
pública do NJger. Apreciação adiada por 
falta _de quorum. 

Redação final (oferecida pela Comissão 
Diretora em seu Parecer n9 194, de 1989), 
do Projeto de Lei do Senado n9 163, de 
1989- Complementar, de autoria do Se
nador Fernando Henrique Cardoso, que 
define, 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. 
Discussão ent:eirada após usar da palavra 
o Sr. Fimail.do Henrique Cardoso, ficando 
a votação adiada por falta de quorum. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei d_o_ DF n9 35, de 19.89, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que al
tera denominações de unidades orgânicas 
da Secretaria de-Segurança Pública do Dis
trito Federal e dá outr~as providências. 
Aprovado. À sanção do Governo do Distrito· 
Federal. 

Projeto de Lei da Cãinãra·n9·27, de ::.989 
(n91.455/89, na Casa de orfgem), de intcia
tiva dc>_l'ribunal Superior do Trabalho, que 
altera a composição e a organização Inter
na do Tribunal Regional do Trabalho da 
12• Região, cria cargos-e dá outJ:as provi
dências. Discussão encermda ficanco·a vo- · 
-taçao ã:diãda -por faltã de quorum. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR FRANCISCO• ROLLEM· 
BERG.- Hqmenagem ao Sr. Armando 
Barreto. _ . 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES
Apuração de denúncias, veiculadas na Im
prensa, sobre irregularidades na Comissão 
de Financiamento da P~;odução. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Pro
grama de reforma do sistema financeiro 
naciOnal, proposto ao Governo brasileiro 
pelo Banco Mundial, como coildição para 
a conceSSão de empréstimo. 

SENADOR LOURIVA_L1/3APTISTA -
Distribuição, pelo Governador Joaquim 
Roriz. de lotes semi-urb~zados a famílias 
de baixa renda do Distrito Federal. 

1.3.2 - Comurúcação da Presidên
cia 

Convocação de sesSão extraordinária a 
realizar·se hoje, às 18 horas e 30 -minutos, 
·com Ordem do Dia que designa. 

- - - -

1.4-ENCERRAMENTO 

2 ..:.ATA DA 139• SEssÃO, EM 26 
DE SEll!MBRO DE 1989 

2.1-ABERTURA 

2.2-EXPEDIENTE 

2.2.1 - Oficio do Sr. t• Secretário 
da Câmara dos Deputados 

-N9 91/89, scilkitando retifiCação nos 
.autógrafos do Projeto de_ Lei n" 1.666-B, 
-de 1989 na Câmara dos Deputados e n9 
38/89 no Senado Federal, que fiXa o efetivo 
da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá 
outras pfovidéncias. 

2..2.2 -Requerimentos 

-N9 508/89, de autoria do Senador Lei
te Chaves e outros Senadores, solicitando 
prorrogação por mais 60 dias do prazo 
concedido à Comissão Parlamentar de In
quérito, destinada a investigar indícios de 
fraude na importação e exportação de pro-· 
dutos e insumos farmacêuticos, por em-

presas mullinacfonais; e os possíveis des- _ 
dobramentos da atuação dessas empresas 
nó Pars, inclusive a desnacionalização do 
setor e a desmesurada elevação dos pre
ços de medicamentos. 

- N9 509/89, de urgência para a Mensa
gerri n9 20!i/69, do Senhor Presidente da 
República; solicitando autorização para o 
-Governo do Disbito Federal contratar ope
rações de crédito externo, com garantia 
da União, no valor de até US $ 
100,000,000.00,junto ao Banco lnterame
ricano de_ Desenvolvimento -.:::: BID, para 
os fins que especifica. 
_ ;_N9 510/89_,_de urgência para o Projeto 

de Lei do Senado n9 297/89, de autoria· 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que estabelece normas para a realização 
de eleições em 1990 e dá outraS provi
déncias. 

2.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n9 13, de 1989 
(n9 772/88, na Casa de origem), de iriici8-
tiva do Presidente_ da República, que cria 
o Quadro Complementar de Oficiais do 
Exércicio (QCO), e dá outras providências. 
AprOvado. À sanção. 

Projeto de Lei do DF n9 29, de 1989, 
de iniciativa do Govemado"r" do Distrito Fe
deral, que eXtingue órgãos e cargos, altera 
a -.eStr1.,1t1,1ra -_d_a __ Aclminis_tração do DistritO 
Federal, e dá outras providências. Apro
vado nos termos de substitutivo~ com des
taque. À Comissão Diretora para redigir 
o vencido para o turno suplementar. 

2.3.1 -Matérias apredadas após a 
OrdemdoDw 

~Mensagem n9 205/89, em regrme de 
urgência nos termos do Requerimento n9 
509/89,1ido no Expediente. Aprova_da, nos 
tennos do Projeto de Resolução n9 64/89, 
após-parecer proferido pelo Senador Pom
peu de Sousa. tendo_ discutido a matéria 
os Srs. Maurício Corrêa,Jutahy Magalhães, 
Rpnan Tito, Gérson Camata e Edison .Lo
bão. 

-Redação Final do Projeto de Resolu
ção n9 64/89, em regirrie de urgência. 
Aprovada. À promulgação. 

2.3.2--Pronundamentos 

SENADOR RONAN TITO- Liberação 
de. verbas para a agricultura. 

SENADOR OLAVO PIRES- Comen· 
tários e piojeto de emerida à Constituição, 
de sua autoria, sobre a eleição para gover
nadores. 

2.3.3 - Matérias apFedadas após a 
Ordem do Dia (continuação) 

-Projeto de Lei do Senado n~ 297/89, 
em regime de urgência nos termos do Re
querimento n9 510/89, lido no Expediente. 
Aprovado com destaque, nos termos do 
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substitutivo_ oferecido pelo relator Senador 
Jarbas Passarinho, ficando prejudicado o 
projeto, tendo usado da palavra os Srs. 
Fernando Henrique Cardoso, Mauricio 
Corrêa, Ronan Tito e Jutahy Magalhães. 
À Comissão Diretora, a fim de ser redigido 
o vencido "para o turno suplementar. 

- Redação do vencido, para o turno su
plementar do substitutivo ao Proj~to de Lei 

do Senado n9 297189.Aprovadb. A Câmara 
dos Deputados. 

:2.3.4 -Designação da 01'dem do 
Dia da próxima sessão 

2.4 -ENCERRAMENTO 

3-ATA DE COMISSÃO 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VJCE-LIDEREs DE. 
PAR11DOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 13811 Sessão, em 26 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Srs. Nelson Carneiro e Nabor Júnior 

As 14 HORAS E 30 MlNttrOS.ACHAM..SE 
PRESENTES OS SRS. SE:NAI:50RES: 

Mário Maia - Áureo Mello - Olavo Pires 
-João Menezes ~ Carlos Patrocínio -Ale
xandre Costa - Chagas Rodrigues - Hugo 
Napoleão - Afonso Sancho - Cid Sab6ia 
de Ca'rvalho - Marcondes Gadelha - Rai
mundo Lira - Marco Maciel - Mans_ueto de 
Lavor- Francisco Rollemberg- Louriv_al 
Baptista- Jutahy Magalhães_~ Ronan Tito 
-Severo Gomes - Feinando Henrique Car
doso - Márdo Lacerda - Mendes CariaJe 
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins 
-Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Usta de presença acusa o compareci
mento de 25 Srs. SenadoreS. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 o Secretário irá proceder à ÍeJiuia 
do Expediente. 

E lido _o _ _segUinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 
do Presidente da República 

Restituindo autógrafos de Projetas de 
Lei sandonados: 

N• 201/89 (n• 555/89. na origem), de 22 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n9 13, 
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir créditos adicionais até o limite _de NCz$ 
170.000~000,00, em favOf do Mintstério da 
Educação. (Pi-ojeto que se transformoU ria Lei 
n9 7.823, de 22 de_Setembro de 1989.) 

N• 202189 (n•-556/89, na origem), de 22 
do corrente, referente ao Projeto de Lei_n9 20, 
de 1989-CN, que autoriza o Poder ExeCutivo 
a abrir ao Orçamento FiScal da União, Lei n9 
7.715, de 3 janeirO de 1989, crédito especial 
até o limite de NCz$ 55.305.23-0,00, e"in Javoi 
da Secretaria EspeciaJ de Ciência e ·T ecno
logia, para os fins que especifica. (Projeto_que 

.se·liansformciu na Léi n9 7 .824, de 22 de se
tembro de 1989.) 

N• 203/89 (n• 557/89, na origem), de 22 
do corrente, referente ao Projeto de Lei f1'1 22, 
de 1989-CN,tt~ue autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da UniãO créditos 
adicionais até o limite de NCz$ 
4.227.302;914,_00, "para os'ffnS Que especifica. 
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.825, 
de 22 de setembro de 1989.) 

Aviso 
DO MINISTRO DA FAZEI'IDA 

N9 884/89, de 2L de setenibro corrente, en
caminhando esclarecimentos prestados pelo 
Ministéfio da_ Fazenda sobre quesitos cons
tant~s do Requerimento n9 41 O, de 1 9_8_9, do 
Senador Jutahy Magalhães, formulado com 
o objetivo_ de obter informaçÇies pertinentes 
_ao Conselho Nacional de Seguros Priva.dos. 

Aviso 
DO MINIS1RO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES 

SRODCE/APES, de 20 do corrente, enca
minhando esclarecimentos prestados pelo Mi
nistériO das Relações Exteriores sobre que
sitos constantes do Requerimento n9 284, de 
1989, dei -Senador José Richa, formulado com 
o objetivo de obter informações pertinentes 
à movimentação dos servidores da carreira 
diplomática. 

. , --· Aviso 
·DO MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA 

N9 348189, de" 12 do correrite, encaminhan
do esdareciment9s pr~stados pela Compa
nhia Vale do Rio J?~e:--:- ~.sobre quesitos 
constânteS doS Requerimentos n<.>S 204 e 342, 
de 1989, do Senador Itamar Franco, forrnu-

lados com o objetivo de Instruir o -exame do 
Projeto de Lei da Câmar~ n9 2, de 1989. 

Pareceres 

PARECER l'f> 223, DE 1989 

Da COmissãó de Constituição, Justiça 
e Gdadania, sobre o Ofício -"S" nP 3. de 

·1987 (Olfcio é 15/P-MC de26-3-B7, no 
origem) do Senhor Presidente do Supre-. 
mo Tribunal Federal, encaminhando 110 
&nado Federal as cópias _das notas fa. 
qtligrálicas e do acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal nos autos-do 
Recurso Extraordinário n' 102.553-1, do 
Estado do Rio de Janeiro.~ O qual declarou 
a inconstitucionalidade da Resolução n? 
7, de 22-4-80, do Senado Federal. 

Relator: Senador Chagas Rodrigues 

O Excelentíssimo Senhor Ministro Rafãel 
Mayer, então Presidente do Supremo Tribunal, 
remeteu a esta Casa o Offdo n9 S/3, de 1987 
(n9 15/87-P/MC, r de 2Q de -março de--1987; 
na origem) acompanhado das cópias das no-
tas taquigráficas e do acórdao proferido por 

_ aquela Corte de Justiça nos autos do Recurso 
Extraordinário n9 102.553-1, do Rio de Janei
ro, o qual declarou a inconstitudonaJidade da 
Resolução nQ 7, de 22-4--80, do Senado Fede
ral. Esse proceder visa a alcançar os fins pre
vistos no art. 52, itein X da Constituição Fede
ral, ou seja, propiciar ao Senado Federal a 
oportunidade de decretar a suspensão do ato 
declarado inconstitucionaJ. 

Ã hipótese submeti dei a julgamento_ pode 
ser assim resumida: 
- Tintas Ypiranga [mpetrou mandado de se

gurança preventivo contra o Inspetor_Regional 
da 12~ Região Trib~a,' insurgindo-se contra 
o cálculo do JCM à aJíquota de 15,5%, estabe
lecida na Resolução n9 129, de 1979, do Sena
do Federal (art 19- item 1). Sustentou que, 
sendo suas vendas de natureza interestaduais, 
e sem embargo da qualidade de consumidor· 
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final do comprador, o cálculo da alíquota devia 
set feito nos termos da Resolução do Senado 
n9 7, de 1980. ~-

A segurança foi denegada em ambas as 1 
instâncias ordinárias, chegando ao exame do 
Pretória Excelso na via do recurso extraor
dinário. 

Senado Federal, Inconstitucionalidade 
(COnstituição Federal, art. 23, § 5?) (Reda
ção arlterior à EC 23/83). Dtvergêricia da 
Súmula 569. - -

As Resoluções submetidas ao exame do Su
premo têm a seguinte redação: 

"RESOLUÇÃO N• 129, DE 1979 

Art 19 As alíquotas máximas do im
posto sobre operações relativas à circula
ção de mercadorias serão as seguintes: 
I-para as operações internas e inte-

restaduais: 
a) nas Regiões Sudieste- e SUl: 
1) 15% (quinze por-cento) em 1980; 
2) 15,5% (quinze inteiros e cinco dé

cimos por cento) em 1981; 
3) 16% (dezesseiS--por centO) em 

1982 e exercidos subseqüentes; 
b) Nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste: 16% (dezesseis por cento) 
em 1980 e exercícios subseqúentes; 
II-para as operações de exportação: 

13% (treze por cento) em 1980 e exercí
cios subseqüentes." 

"RESOLUÇÃO N• 7, DE 1989 

Arl 19 São acrescentados ao arl 1 Q 

da Resolução n9 129; -âe novembro de 
1979, o item e parágrafo segUintes: 

ni-Para as operações interestaduais 
que destinam mercadorias a contribuin
tes para fins de industrialização ou comer
cialização: 11% (onze por cento). 

Parágrafo (mico. Nas operações de que 
trata o item lll, promovidas nas Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a a1íquo
ta será: 

a) 10% (dez por cento) em 1980; 
b} 9,5% (nove inteiros e cinco déci

mos por cento) em 1981; 
c) 9% (nove pof-- centO) em 1982 e 

exercícios subseqüentes." 

Eri1 Sessão Plenária', realizada em 21-8-86, 
o Supremo Tribunal dirimiu a controvérsia, 
assim extratificada na Ata de Julgamento: 

"Conhe.ceram do recurso extraordiná
rio os Ministros Cordeiro Guerra,-Oscar 
Corrêa, Néri da Silveira, Rafael Mayer, Dja
ci Falcão e o Presidente, vencidos, porque 
não conheciam, os Ministros Relâtores, 
Octávio Gallotti, Sydney Sanches ê Aldir 
Passarinho, mas lhe negaram provimen
to, vencido o Ministro Cordeiro Guerra 
ue lhe dava provimento, e se declarou 
a inconstitucionalidade da Resolução n~ 
7, de 22-4-80, do Senado Federal, ven
cido em parte o Ministro Cordeiro Guerra, 
porque só declarava parcialmente a in
constitucionalidade." 

Essa decisão foi consubstanciada no se
guinte acórdão: 

"Ementa -Imposto sobre CirculaÇão 
de Mercadorias. OperaÇões-Interesta
duais. Discriminação de a1fquotas. Reso
lução n9 7, de 22 de abril de l 980, do 

Recurso extraordinário conhecido, mas 
não provido." 

Como se observa, a inconstituCionalidade 
da Resolução n~ 7/80 foi declarada pelo Supre
mo Tribunal face às disposições coiltidas na 
Constituição de 1967, com a Emenda Consti
tulclonal de 1969. 

Creio tratar-se do primeiro caso de suspen
são de ato normativo após a vigência da Cons
tituição de 1988 a tramitar nesta Casa. Por 
fsso mesmo, permito-me formular algumas 
considerações iniciais para, afinal, concluir o 
meu parecer. 

A Constituição de 1969; -em·. seU art. 42, 
Item VU, dispunha o seguinte, no âmbito da 
competência do Senado Federal: 

"Art, 42. """""""'""-""'-·----·--
VII- suspender a execução, no todo 

ou em parte, de lei ou decreto, declarados 
inconstitucionais por decisão definitiva do 

--Supremo Tribunal Federal;" 

- A cOnstitUIÇêO atual, em seu arl 52, item 
X. diz o seguinte, nessa mesma esfera de com
petência: 

"Art. 52. """"""""'""""""""'"""-·-· 
X- suspetld_er a execução, no todo ou 

em parte, de lei declarada inconstitucio
nal, por decisão defmitiva do Supremo 
Tribunal Federal." 

Observe-se que, mantendo o dispositivo 
quase na integra, retirou-lhe o constituinte de 
1988 a alternativa consignada na expressão 
"ou decreto". 

O_ atual Regimento do Senado (Resolução 
n9 18/1989) trata, no CapítUlO V, "Da suspen
são da execução da lei" e prescreve no art. 
410: 

"Art. 41 O. O Senado conhecerá da 
declaração, proferida em decisão defini
tiva pelo Supremo Tribunal Federal, de 
inconstitucionalidade total ou parcial de 
lei mediante: 

!),,_,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, __ 

2) .. CC:.C,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_, __ _ 

3) projeto de resolução de iniciativa 
da Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania." 

como sé percebe, tanto a ConstituiçãO 
quanto o Regimento do Senado referem-se 
exclusivamente à suspensão de lei, omitindo 
qualquer outra expressão que configure ato 
normativo de menor categoria. 

Isto, entretanto, se nos afigura como uma 
indicação de aprimoramento de técnica legis
lativa, vez que a expressão "lei" deve ser toma
da em sentido lato e, assim, em condições 
de abranger todas as !JUtras manif_estações 
normativas de hierarquia inferior. 

Afora essas considerações, há ainda que 
iegistrar-se a ocorrência de um fato novo, o 
quaL a nosso ver, altera a configuração jurídica 
da presente matéria. 

É que o Senado Federal, nO- exercício -das 
.atribuições que lhe confere o art. 155, § 2~. 
!f!~iS? IV, da ConstituiÇáo", ba~ou a ResoluÇão 
n~ 22, de 19 de maio de 1989 versando sobre 
o mesmo objeto da Resolução n~ 7/80 e, con~ 
seqüentemente, revogando o ato julgado in
constitucional pelo Supremo Tribunal. 

Assim, salvo melhor compreensão do pro
blema, não há mais que se cogitar de suspen
der a execução do ato maculado de inconstitu
cionalidade, uma vez que, ao abrigo do novo 
regime-Cotistitucional, resolveu o Senado reti
rá-lo da ordem jurídica, substituindo-o por ou
tro, acorde ao novo sistema normativo _supe
rior. 

Em conclusão, portanto, a matéria está pre
judicada pela ausência de objeto, motivo pelo 
qual somos por seu arquivamento. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 

1989. - Odacir So8res, Presidente em exer· 
c:ício - ChaiJiiS Rodrigues, Relator - Carias 
Patrocínio- Francisco Rolletnberg -Márcio 
Lacerda - Mansueto de Lavor- Meira Filho 
- J.1aurício- Correa - JUtahy Magalhães -
Jamff Haddad- Áureo MeDo. 

Relatório 
RELATÓRIO N• 3, DE 1989 
Da CoriJJssao EsjJ&ial, Criada alravGs 

do Requerimento n" 23189, para "no pri!
zo de 30 (trinta) dias, apresentar propo
sição legislativa, regulando a competên
cia pn"vativa do Senado disposta no artigo 
52, incisos V, II]J. W// e IX da Constituição 
Federal': 

Relator: Senador Mansueto de Lavor . 
O requerimento do nobre Senador Jutahy 

Mag~lhães, datado de 8 de março_ do corrente 
ano, foi constituída, nos termos do arl 76 do 
Regimento fr).terno desta Casa Legislativa, esta 
Comissão Espécial - da qual tenho a honra 
de haver sido designado Relator - com o 
fim espedfic_o de apresentar proposição legis
lativa Para regular a comPetência privativa do 
Senado Federal prevista nos incísos V, Vll, VIII 
e IX do arl 52 da Constituição Federal. 

A Comissão foi instalada no dia 6 de abril, 
e é composta pelos Eminentes Senadores 
L.ouremberbg Nunes Rocha- escolhido para 
presidi-la, Cid Sabóia de Carvalho, Jutahy Ma
galhães, Alexandre Costa, José Paulo Biso! e 
João Castelo, como titulares, e AJfredo Cam
pos, Ronaldo Aragão, Edison Lobão, Silvio 
Nambf e Mauro Borges,_ como suplentes. 

Em obediência aos princípios que reSem 
a nova Carta constifuciõllai e tendo em $ta 
a matéria a ser objeto de seu exame, a Comis
são decidiu, ao elaborar o roteiro de seus tra
balhos, iniciá-los pela audiência dos diversos 
órgãos das administrações federal, estadual 
e municipal envolvidos no processo de capta
ção de recursos para o setor público, pela 
via das operações de crédito. 

A adoção de tal metodologia, se permitiu 
uma discussão ampla e democrática do pro
cesso de elaboração das proposições legisla
tivas a que se refere o Requerimento n9 23/89, 
teve o fncOnveniente de retardar a conclusão 
de nossos trabalhos, por três vezes adiada. 
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Os resultados alcançados, contudo, justifi
caràm amplamente, a nosso ver a dilatação 
do prazo, e possibilitaram-nos receber inúme
ras sugestões e colaborações que, do outro 
modo, não teriam sido objeto de nosso_ exame. 

.Nesse sentido, foram ouvidos os depoimen
tos das seguintes autoridades: 

26-4-89- Ricardo Luiz Santiago--Secre
tário-Geral da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação da Presidência da República; 

27-4-89- EJmo de Araújo Carriôes- en
tão Presidente do Banco Central do Brasil; e 

3-5-89 - Luiz Antônio Andrade Gonçalves 
-Secretiirto do Tesouro NacionaJ. 

Entre as sugestões que nos foram reme
tidas, destacaram-se as da Procuradoria-Geral 
da Fazenda NadonaJ e a do Conselho de Se
cretários da Fazenda- Confaz, na forma de 
anteprojetos de resoluções, disciplinando as 
operações de crédito da União, no primeiro 
caso, e dos Estados e Municípios no segundo. 

Estas propostas, e as informações recolhi· 
das nas audiências ou em rodadas de discus
são realizadas com os secretários de fazenda 
dos Estados e com os secretários de fmanças 
dos .Municípios- com quem _estivemos reuni· 
dos por quatro vezes, uma das quais no Recife 
-, foram todas detidamente estudadas e, 
sempre que possível, acolhidas, quando da 
elaboração dos projetas de resolução que ora 
submeto aos Eminentes Senadores. 

Na elaboração das proposições em causa, 
tivemos que vencer, preliminarmente, dificul· 
dades de duas ordens. · 

A primeira dessas dificuldades é de ordem 
conjuntural e prende·se à situação das fman· 
ças da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, cujo nível de endividamento 
por operaçôes de crédito está excessivamente 
elevado. . --· 

Some-se, ao tamanho da dívida pública das 
diferentes unidades da Federação, a diversi
dade de sua composição e de seu cronograma 
de vencimentos, e ter·se-á uma idéia da difi
culdade para se estabelecer um llmite geral, 
razoável e estável às operações_de crédito do 
setor público. 

Essa etapa foi satisfatoriamente resolvida, 
em encontros com Secretários da Fazenda 
dos Estados e dos Municípios, tanto quanto 
nós preocupados com excessivo grau de com
prometimento das fmanças públicas. 

A segunda dificuldade, de caráter teórico, 
tem a ver com a delimitação do campo de 
abrangência da competência privativa, disci
plinada nos incisos V, VIl, VIII e IX do art. 52 
da Constituição, que determina: 

"Art. 52. coinpete privativamente ao 
Senado Federal: 

V- autorizar operações externas de 
natureza fmanceira, de interesse da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Ter
rltórios e dos .Municípios; 

Vil- dispor sobre limites globais e 
condições para as operações de crédito 
externo e interno da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, de 

sua$ ,autarquias e demais entidades con
troladas pelo Poder Público Federal; 

vm- dispor sobre limites e condições 
para a concessão de garantia da Clnião 
em operações de crédito externo e in
terno; 

IX- estabelecer limites globais e con
dições para o montante da dívida mobi
liária dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios." 

E,- para -solucioná-la, era necessário, de Iní
cio, conceituar as operações a que se referem 
os dispositivos transcritos, com vistas a verifi
car sobre quaJ de seus aspectos se deve exer
cer a _competência privativa desta Casa. 

O inciso V do citado art. 52 faz referência 
a "operações externas de natureza financeira", 
ou seja, operações que envolvem a interme
diação de recursos externos para o setor públi
co posto que tais operações serão, na forma 
do dispositivo constitucional, "de interesse da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municipios". 

o inc[so vn do mesmo texto, trata das "ope
rações _de crédito" desse mesmo $etor públi· 
co, já aqui de forma mais abrangente, de vez 
que compreendem também as dos órgão_s 
da chamada Administração Indireta da União. 
O indso VII~ por sua vez, versa sobre "a con
cessão de garantia da União em operações 
de crédito" e oJX sobre a "dívida mobiliária" 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios. 

Ou seja, tratam todos de operações que 
envolvem a intermediação de recursos-ope
rações de natureza financeira, tendo cq_~o 
uma das partes, o setor público. 

A pergunta seguinte, necessária ao esclare
cimento da questão, seria relativa ao tipo de 
envolvimento, ao. "interesse" do setor público 
em tais operações. 

A intermediação de recursos entre os diver
sos segmentos da economia, dadas a especia
lização e a hierarquização próprias das socie
dades mais desenvolvidas, é atividade normal~ 
mente exercida por órgãos integrantes do sis
tema fmanceiro, que fazem chegar, aos seto
res carentes.- de recursos, a "sobra" - pou
pança - dos demais setores. E a sociedade 
prasileira, nesse aspecto, não se distingue das 
demais. 

Na relação jurídica que assim se estabelece, 
o sistema financeiro figura como credor ou. 
mutuante e o segmento receptor dos recursos 
como devedor ou mutuário. 

Ocorre que o governo, em aJguns casos, 
financia, com recursos públicos, o desenvol
vimento de determinadas atividades, através 
dos chamados "empréstimos do Tesouro". 
Estariam tais empréstimos contidos na com
petência disciplinada nos textos em exame? 

Os dispositivos transcritos tratam, a nosso 
ver, das chamadas "operações passivas" do 
Tesouro, por oposição às "operações ativas", 
erradamente designadas como "empréstimos 
do TeSoUrO". 

Os empréstimos impropriamente chama
dos "do Tesouro" são, na prática, operações 

de financiamento promovidas pelo sistema fi
nanceiro com recursos públicos. 

É o caso, entre nós, de alguns empréstimos 
à agricultura, realizados no âmbito do Crédito 
RuraJ, dos empréstimos Com recursos do Fun· 
do de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FN-
00) e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social (FAS). Ou, ainda, de opera-Ç:Oes de fi
nanciamento externo com recursos públicos, 
decorrentes de acordos internacionais, a 
exemplo dos empréstimos do Governo brasi
leiro ao_ Peru, à Polônia ou à Argentina. 

Nesse tipo de operação, a origem dos recur
sos_ ---:- inegavelmente públicos ......,. não é bas
tante para caracterizar o Poder Público, contra
tualmente, como credor. 

Outro não pode ser o entendimento dos 
dispositivos em estudo à lw dos demais man
damentos constitucionais que determinam a 
disciplina das finanças públicas, seja na forma 
prevista no art. 163, l, da Constituição, por 
Lei Complementar, seja no caso dos emprés
timõs_ externoS realizados- com recursos públi· 
cos em decorrência de tratados ou acordos 
internacionais, por decisão de competência 
exclusiva do Congresso, na forma do seu art 
49,1. 

Convém lembrar, ademais, que o inciso VIl 
do art. 52 trata nãO apenas das operações 
de crédito .das Unidades Federadas. Inclui, 
também, as operações das entidades contro
ladas pelo Poder Público federal, entre as quais 
s_e contam várias integrantes do sistema fman
ceiro nacional (Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste do Brasil, Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social etc). 

Seria razoável supor que a Constituição pre-
tendeu atribuir ao Senado Federal competên· 
cia para dispor sobre limites para as operações 
ativas dessas agências federais? ou, pelo con
trário, não estão tais entidades, por manda
men:to constitucional, sujeitas ao regime jurí~ 
dica pr6prio das empresas privadas? E ainda, 
não serão elas, por int~grarem o sistema fman
celro nacional, objeto da lei que o regulará? 
Vejam-seaprop6sito,osarts. 173, §!?e 192, 
da Carta Magna. 

Tafs dispositivos deixam -claro que essas en
tidades sujeltam-se às normas que regulam 
as empresas privadas e que, inteQrando o sis
tema financeiro nacional, serão disciplinadas 
pela lei que o regulará. 

Assim, escoimadas as dúvidas quanto ao 
campo de abrangência da atuação a esta Casa 
privativamente conferida pela Constituição, 
restava ainda examinar os diversos tipos de 
competência previstos no texto em questão. 

Nota-se logo que as disposições transcritas 
tratam de dois tipos de competência: uma au
torizativa, objeto do inciso V, e uma dispositiva, 
cOnstante dos incisos VIl, VIU e IX. 

A competência autorizativa, como é de sua 
natureza, é casuística e deve ser exercida pre
viamente à _celebração de cada operação ex
tema de natureza financeira, de interesse da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e elos Municfplos. 

Já-a colnpetênda preViSta rios demaiS inci
sos não é necessariamente exercida caso a 
caso.- Nessa hipótese, basta que os interes-
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sados observem os ~mites determinados pelo 
Senado para que possam, validamente, cele
brar operações de crédito interno. 

Por outro lado, tendo em vista que os incisos 
objeto de nosso exame tratam da disciplina 
das operações da dMda públtca dos três níveis 
de Governo, induídas as entidades autárqui
cas e, no caso da União, as empresas s_ob 
seu controle aclonário, entendemos mais con
veniente disciplinar a competência ali prevista 
em duas Resoluções - uma versando sobre 
as operações de interesse dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas res
pectivas autarquias, que denominaremos, pa
ra facilitar a Identificação, de "Projeto A", e 
uma outra, que trata das operações de inte
resse da União, de suas autarquias e das em
presas sob seu controle acionário, que chama
remos de "Projeto B", que ora submeto à·con
sideraç:ão dos Nobres Senadores. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 
1989.--Senador Louremberg Nunes Rocha, 
Presidente-Senador Mansueto de Lavor, Re
lator-Senador Alexandre Costa- Senador 
Jutahy Magalhães. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• , DE 
1989 

Dispõe sobre limites globais e condi
ções para as operações de crédito de 
qualquer natureza, dos Estados, do Dis
trito Federai dos Municfpios e de suas 
n:spectivas autarquias. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 1 ~" Subordinam-se às normas focadas 

nesta resolução as operações de crédito reali
zadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pe-
los Municípios e por suas respectivaS autar
quias. 

ParágrafO único. Para os efeitos desta Re-
solução, compreende-se como operação de 
crédito toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamentos ou empréstimos, mediante 
a celebração de contratos, emissão e aceite 
de títuJos, ou concessão de quaisquer garan
tias, que represente compromissos assumidos 
em um exercício para pagamentos em exercí
cios subseqüentes, com credores situados no 
País e no exterior. 

Art. 29 As operações de crédito interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias 
observarão os seguintes limites: 
1-o montante global não poderá ultrapas

sar a dez vezes o valor da margem de pou
pança real; 

D-o dispêndio anual máximo - com
preendendo principal e acessórios de todas 
as operações- não poderá ultrapassar a mar~ 
gem de poupança real; 

§ 19 As garantias concedidas pelas Unida
des Federadas a que se refere este artigo às 
operações de crédito de responsabilidade dos 
órgãos ou entidades de suas respectivas admi
nistrações indiretas somente serão computa~ 
das, para cálculo dos limites aqui previstos, 
quanto às parcelas vencidas e não pagas por 
prazo superior a 90 (nove-rita) dias. 

§ 29 As operações de crédito realizadas 
em um exerdcio não poderão exceder o mon
tante das despesas de capital previstas na lei 
orÇamentáda anual, ressalvadas as autoriza
das mediante créditos suplementares ou espe
ciais com finalidade precisa, aprovadas pelo 
Poder Legislativo por maioria ·absoluta e ob
servado o disposto nesta Resolução. 

§ J9 Entende-se por margem de poupan
ça real, para os efeitos desta Resolução, o valor 
resuJtante das seguintes operações: 

a) receitas totais mensais do exerdcto fi
nanceiro imediatamente anterior ao que esti
ver em curso, menos operações de crédito 
realizadas em cada mês correspondente; 

b} do resu1tado da alínea "a" serão dedu
zidas as despesas correntes pagas, acrescidas 
dos encargos da d'Nida consolidada pagos. 

§ 49 Os valores utilizados para cálculo da 
margem de poupança real serão extraídos dos 
baJancetes mensais das Unidades _Federadas 
a que se refere este artigo e corrigidos mês 
a mês, até o mês que se _estiver apurando, 
pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), 
ou por outro índice que vier a substitui-lo. 

§ 59 A correção a que se refere o pará
grafo anterior terá como data base o dia 19 
de cada" mê~. 

Art 3~" Os Estados, o Distrito Federal, _os 
Municípios e suas respectivas autarquias deve
rão remeter ao Senado Federal e a.o Banco 
Centfal-dci-BTa5ll-iiúorrii.!IÇOes mensais sobre 
a posjção de seus endividamentos. 

Parágrafo único. As Unidades Federadas 
a que se refere este artigo e suas autarquias 
remeterão ao Senad.o_Federal, mensalmente, 
cronograma físico e financeiro dos projetas 
financiados por operação de crédito, cuja exe
cução será atestada pelos respectivos Tribu

-nais ou Conselhos de Contas. 
Art. 49 A celebração de operaçáo de crê

-ditO de qua1quer natureza pelos Estados, pelo 
Distrito Federal, pelos Municípios ou por suas 
respectivas autarquias somente poderá ser 
efetiva após manifestação do Banco_ Central, 
a ser proferida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis do recebimento de cada solicitação, 
relativamente ao ·cumprimento do disposto no 
art 29, -e aUtorização do Senado Federal, nas 
hipóteses dosarts. 5~>, 6~> e 13 desta ResoJução. 

Parágrafo único. Os contratos relativos às 
operações de que trata esta Resolução deve
rão ser remetHõs ao -BanCO Cerliral do Brasil 
no prazo máximo de 30 dias após sua efetiva
ção, para efeito de registro e controle. 

Arl 5~" A realização de operações externas 
de natureza financeira pelos Estados, pelo Dis
trito Federal, pelos T~rritórios, pelos Municí
pios e por suas respectivas autarquias depen
de de prévia e expressa autorização do Senado 
Federal. 

§ 1 Q Os pedidos de autorização para a 
realização das operações a que se refe_re este 
artigo serão encaminhados as Senado Federal 
instruídos com: 

a) prova de cumprimento do disposto no 
art. 39· 

b) ~nálise dos custos e beneficias econó
micos e sociais do projeto a ser financiado 
pela operação de crédito; 

c) análise financeira da operação; 
d) análise das fontes alternativas de flllan

ciamento do Projeto; 
e) data do início do Programa ou do Projeto 

e informação sobre se o mesmo está incluído 
na lei orçamentária anual; 

I) informações sobre o atendimento do dis
posto no inciso m do art.167 da Constituição 
Federal; 

g) informações sobre as f10anças do toma
dor, a saber: 

1. Montante da dívida externa. 
2. Cronograma dos dispêndios com â dívi

da total, interna e externa. 
3. Cronograma de dispêndios com a ope

ração a ser autorizada. 
4. Comprovação da capacidade de paga~ 

mente da operação. 
5. Débitos vencidos e não pagos. 
6. Informações sobre as dotações orça~ 

mentârias relativas ao projeto. 
h) comprovação de que o projeto está in

cluído nas prioridades orçamentárias; 
i) lei autorizatlva da Opefação; 
j) minuta do contrato e parecer preliminar 

da Procuradoria Geral da Fazenda, quando 
for o caso; 

I) outras informações que habilitem o Se
na~o Federal a conh~er perfeitamente a ope-
ração de crédito. 

§ 29 As operações a que se refere este 
artigo subordinam-se às normas da Resolução 
do_ Senado Federal que "dispõe sobre os limi
tes globais e condições para as operações in
ternas e externas de natureza financeira, de 
interesse da União, de suas autarquias e de-
mais entidades controladas pelo Poder Públi
co federal, e estabelece limites_ e condições 
para a concessão de garantia da União em 
operações de crédito". 

Art. 6~> Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão- pleitear a elevação 
temporária do limite fixado no art 29 inciso 
1 desta Resolução para a realização de opera~ 

. ção específica nos casos comprovados de ca
lamidade pública. 

Parágrafo único. Os pedidos de que trata 
este artigo deverão ser encaminhados pela en
tidade pleiteante ao Senado Federal; acompa
nhados dos seguintes documentos: 

-lei autorltzativa; 
-características da operação: prazo, taxas 

de juros: encargos, cronograma financeiro; 
-informações sobre as suas finanças. 
Art. 7~" Os limites fixados no art 29 desta 

Resolução não se aplicam às operações de 
crédito pOr antecipação da receita orçamen
tária, nos termos da lei. 

§ }9 O saldo devedor das operações por 
antecipação da receita orçamentária não pa. 
derá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) 
da receita totai estimada para o exercício fman
ceiro que estiver em curso. 

§ 2? O dispêndio mensal, compreenden
do principal e acessórios, não poderá ultra
passar 5% (cinco por cento) da receita total 
estimada para o exercido fmanceiro que esti
ver em t::urso. 

§ 39 Para efeito de apuração dos limites 
previstos nos parágrafos anteriores, será dedu~ 
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zido do total da receita orçamentárla prevista 
o valor das operações de crédito consignado 
na Lei de Meios. 

§ 4q A contratação das operações de que 
trata este artigo deverá ser precedida da man!· 
festação prévia do Banco Central do BrasiJ 
quanto ao enquadramento das mesmas nos 
limites regu]amentares, obseNado o disposto 
no art 49 desta Resolução. 

§ 5 9 As operações de que trata este artigo 
deverão ser obrigatoriamente liquidadas até 
30 (binta) dias após o encerramento do exer
cido em que forem contratadas, excetuadas 
aquelas contratadas no último ano do man
, dato do Chefe do Poder Executivà, que deve
rão ser liquidadas no próprio exercício. 

Art. a~ Os títulos da dívida pública dos Es
tados, do Distrito FederaJ e dos Munídp!os 
somente poderão ser lançados, oferecidos pu
blicamente ou ter iniciada a sua colocação 
no mercado, depois de registrados pelo Banco 
Central do Brasil. 

§ 19 Os tfuiiOs de -que-trata est"e artigo de
verão guardar equivalência com os titulas fe
derais e seus respectivos prazos de resgate 
não poderão ser inferiores a 6 (seis) meses, 
contados da data de emissão dos referidos 
titulos. 

§ 29 Incluem-se nas disposições deste ar
tigo os tltuJos a serem emitidos para atender 
à llquidação das precat6rias judiciais penden
tes de pagamento, objeto do art. 33 e seu 
parágrafo único das Disposições Coitititudô-
najs Transitórias. · -

§ 39 Os títulos de que trata o parágrãfo
anterior não se incluem nos limites previstos 
no art 29, -

Art. 99 É vedado aos Estados, ao Distrito 
Federal, aos Municípios e às suas respectivas 
autarquias assumir compromissos diretamen
te com fornecedores, prestadores de serviços 
ou empreiteiros de obras, mediante emissão 
Ou aval de promissórias, aceite de duplicatas 
ou outras operações similares. 

Art 1 O. A inobservância das disposições 
da presente Resolução sujeitará os Estados, 
os Munidpios, o Distrito Federal e suas respec
tivas autarquias às sanções pertinentes, ca
bendo ao Banco Central do Brasil exercer a 
competente fiscalização, no âmbito dos mer
cados financeiro e de capitais, nas formas pre
vistas em lei. 

Art. 11. O Banco Central do Brasil man
terá atualizados os registres das operações de 
crédito de que trata esta Resolução, devendo 
enviar ao Senado Federal, mensalmente, as 
posições do mês anterfor. 

Art 12. Os refinanciamentos dos Avisos 
M.F. 30 e sucedâneos e das operações de 
crédito interno que ultrapassarem os limites 
previstos nesta Resolução somente poderão 
ser realizados após autorização do Senado Fe
deral. 

Parágrafo único. No prazo de 60 dias da 
aprovação desta Resolução dever~o ser reme
tidos ao Senado Federal todos os pedidos de 
autorização para os refinanciamentos previs
tos neste artigo. 

Art. 13. Esta ResoluçãO erltra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as Re50Iu-· 

ções n•• 62, de 28-10-75; 93, de 11·10-76: 
64, ao 28-6-85, e 140,de 5-12-85. 

Sald dâs ComissÕes, 20 de setembro de 
1989* -Senador Lourember{j Nunes Rocha, 
Presidg_nte- Senador Mansueto de Lâ110r, Re
lator -Senador Alexandre Costa- Senador 
Jutahy Magalhães. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• , DE 
1989 

Dispõe sobre /imHes globais e condi
ções para as operações de crédito externo 
e Interno na Uniáo, de suas autarquias 

_ e demais entidades controladas pelo Po
der Público Federal, e estabelece limites 
e condições para a conce~o da garantia 
da (Jnião em operações de crédfto exter
no-e interno. 

o-senado Federal decreta: 
Art 1 '? Subordinam-se às normas fixadas 

neSta-Resolução as operações de crédíto ex
temo e intemo1 inclusive as de arrendamento 
mercantil, realizadas peJa União, por suas au
tarqUias e pelas demais entidades controladas 
pelo Poder Público Federal, bem assim a con
cessão da garantia da União nas referidas ope
rações. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Re
solução, conipreende-se como operação de· 
crédito toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamentos ou empréstimos, mediante 
a celebra,ção de contratos, emissão e aceite 
de títulos, ou concessão de quaisquer garan
tias que represente compromissos assumidos 

, em um exercício para pagamento em exerci
cios subseqüentes, com credores situados no 
Pais e no exterior. 

Art. 29 As operações de crédito realizadas 
em um exercício não poderão exceder o mon
tante das despesas de capital previstas na lei 
orÇaffientáría anual, ressalvadas· as autoriza
das mediante créditos supleme~res ou espe
ciais com finalidade precisa, aprovadas pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta e oh
seNado o disposto nesta Resolução. 

Art. ,39 As operações de crédito externo 
de qualquer natureza da União e as por esta 
garantidas deverão conter-se nos seguinte li
mites: 
1-o montante global anual não poderá ex

ceder a 3 vezes o saldo médio da balança 
comercial dos últimos três anos; 

n-o dispêndio anual mâximo, compreen
dendo principal e acessórios, não poderá ex
ceder_, no exercicio que estiver em cwso e 
nos exercícios posteriores, o saldo médio da 
balança comercial verificado nos últimos três 
anos, obsenrado, também, o limite estabele
cido no art 69, inciso li; 

III-a taxa de crescimento anual não pode~ 
rá ultrapassar a taxa média _geométrica de 
crescimento verificada no saldo da balança 
comercial nos últimos três anos; 

IV-as garantias da União não poderão ex
ceder a 50%" do montante estabelecido no 
item I deste artigo. 

§ 1 o Não se contabilizam no !.imite global 
anual de que trata o ineúio I as renegociações 

da dívida externa que representem a simples 
prorrogação dos prazos de liquidação de dM
das vencidas anteriores à promulgação desta 
Resolução. 

§ 2<? A renegociação ou a rolagem das 
operações de crédito externo ser~o subme
tidas à deliberação do Senado Federal, com 
todas as informações pertinentes e os seus 
encargos serão contabilizados para os efeitos 
dO-disposto nos incisos II e lll deste artigo. 

§ 3~ A fundamentação técnica da medida 
excepcional será submetida à deliberação do 
Senado Federal pelo Pces_idente da República, 
acompanhada de Exposição de Motivos do 
Ministro da Fazenda. 

Art 49 Arealizaçãodeoperaçóesextemas 
de natweza fmanceira pela União, bem assim 
a concessão da garantia da União nas referidas 
operações, depende de prévia e expressa auto
rização do Senado Federal. 

Parágrafo único. _Os pedidos de autoriza
ção para a ceal,ização das op_ernções. a que 
se refere este artigo serão encaminhados ao 
Senado Federal instruídos com: 

a) Exposição de Motivos do Ministro da Fa-
zenda; _ _ 

b) análise dos custos e benefícios ecori9-: 
micos e soCiais do projeto a ser financiado 
pela operação de crédito; 

c) análise financeira da operação; 
d) análise das fontes alternativas de finan

ciamento do projeto; 
e) data do infcio do programa ou do projeto 

e informação sobre ;;e o mesmo está incluído 
na lei orçamentária anual; · 

I) informações sobre o atendiment.o do dis
posto no inciso ID, do art. 167, da Constituição 
Federal; 

g) informações sobre as finanças do toma
dor, destacando: 

1. montante da dívida- externa; 
2. cronograma de dispêndios com a dívida 

externa total (União, inclusive as garantias); 
3. cronograma dos dispêndios com a dívi· 

da total, interna e externa (Estado, Munldpios, · 
Distrito Federal e Territórios); 

4. cronograma de dispêndios com a opera· 
ção a ser autorizada; 

5. comprovação da capacidade de paga
mento da operação; 

6. débitos vencidos e não pagos; 
7. informações sobre as dotações orça

mentárias relativas ao projeto; 
h) comprovação de ~e o projeto está in

cluído nas prioridades orçamentárias ou cópia 
da lei que autoriza sua execução; 

i) parecer preliminar da Procuradoria Geral 
da Fazenda sobre a minuta do contrato; 

j) outras informações que habilitem o Se
nado Federal a conhecer perfeitamente a ope
ração de <:rédlto. 

Art. 59 Os cOntratos relativos a operações 
de crédito externo não podem conter qualquer 
cláusula: 
I-de natureza politica; 
n.....:.. atentat6ria à soberania nacional ou à 

orçlem pública; 
m- contrária à Constituição e às leis brasl- . 

Jeiras; 
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IV -que implique em compensação auto
mática de débitos e çréditos (set off). 

§. 19 Os eventuais litfgios entre a União 
ou suas autarquias e o credor ou arrendante, 
decorrentes do contrato, serão resolvidos pe-
rante o foro brasileiro ou submetidos a arbitra
gem. 

§ 29 Poderão ser aceitos, nos instrumen
tos contratuáis respectivos, as cláusulas e con
dições usuais nas operações de empréstimos 
ou arrendamento mercantil (Jeaslng) no mer
cádo internacional, obedecidas as normas 
desta Resolução. 

§ 39 Subordina-se às normas fJXadas nes
ta Resolução a celebração de qualquer adita
mento a contrato relativo a operação de (:fé

dito extemo que preveja a elevação dos valores 
mutuados ou financiados ou a redução dos 
prazos de amortização. · 

Art. 6~> As operações de crédito interno de 
natureza financeira da União e a concessão 
de garantias pela União deverão conter-se nos 
seguintes limites: 

1.....:. O limite global não poderá ultrapassar 
• 5 (cinco} vezes o valor da margem de pou· 
pençarelll; e 

1-0 Dispêndio Anual Máximo, compreen
dendo principal e acessórios, não poderá ultra
passar a margem de poupança real. 

§ }9 Entende-se por margem de poupan
. ça real, para os efeitos desta Resolução, o valor 
resultante das seguintes operações~ 

a) receitas totais mensais do exercício fi
nanceiro imediatamente anterior ao que esti
ver em curso, menos operações de crédito 
realizadas em cada mês correspondente; 

b) do resultado da alínea a serão deduzidos 
as despesas correntes pagas, acrescidas dos 
encargos da dív:lda consolidada pagos. 

§ 29 Os valores utilizados para o cálculo 
da margem de poupança real serão extraídos 
dos balancetes mensais da Onião e corrigidos 
mês a mês, até o mês que se estiver apurando, 
pelo fndice de Preços a.o Consumidor (IPC), 
Ou outro ípdice que vier a substib..lí-lo. 

Art 7'1 AS operações de crédito interno e 
externo das autarquias federais e das demais 
entidades controladas pelo Poder Público Fe
.deral observarão os seguintes limites: 

· 1-O montante global não poderá ultra
passar a dez vezes o valor da margem de pou
pança real; e 

n-O dispêndio anual máximo - com
preendendo principal e acessórios de todas 
as operações, não poderão ultrapassar a mar
gem de poupança real. 

§ }9 As operações de crédito realizadas 
em um exercido não poderão exceder o mon
tante das despesas de capital previstas na lei 
orçamentária anual. 

§ 2'~' O valor da margem de poupança 
real, calculado na forma prevista no § 19 do 
art. 79, será adaptado às normas contábeis 
aplicáveis às entidades a que se refere este 
artigo e <::orrigido na forma prevista no pará
grafo 29 do art 79, 

§ 39 A oorreção a que se refere o pará
grafo anterior terá como data base o dia J9 
de cada mês. 

Art. &' A Onião, suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo Poder Público Fe
deral deverão remeter ao Senado Federal in
formações mensais sobre a posição dos seus 
respe-ctivos endividamentos face aos limites 
desta Resolução, inclusive sobre os cronogra
mas de vencimento das respectivas operações 
de crédito. 

Arl 99 A Onião poderá pleitear a elevação 
temporária doJimite global a que se referem 
o inciso I do art 39 e o inciso I dç art. 79, 
para realização de operação específica nos ca~ 
sOs COmprovados de calamidade pública, 

Parágrafo único. Os pedidos de que trata 
este artigo deverão ser encaminhados ao Se
nado Federal instruidos com: 

-lei autorizativa; 
- caracteristicas da operação: prazo, taxas 

de juros, encargos, cronograma financeiro; 
-informações sobre a situação financeira 

do requerente. 
Art 1 O. Os limites fixados no art 79 desta 

resolução não se aplicam às operações de 
c::rédito por antecipação da receita orçamen
tária autoriiãdas por lei. 

§ 19 O Saldo devedor das .operações a que 
se refere este artigo não poderá exceder a 
25% (vinte e cinco por cento) da receita total 
estimada para o exercício fmanceiro que esti
ver em curso. 

§ 2q O dispêndio mensal, compreenden
do principal e acessórios, não poderá ultra
pasar a 5% (cinco por cento) da receita total 
estimada para o exerclcici financeiro que esti
ver em curso. 

§ 39 Para efeito de apuração dos limites 
previstos nos parágrafos anteriores. será dedu~ 
zido do total da receita orçamentária prevista 
o valor das operações de crédito consignado 
na Lei de Meios. 

§ 49 As operações de que trata este artigo 
deverão ser obrigatoriamente liquidadas. até 
30 (trinta) dias após o encerramento do exer
cício em que forem contratadas, excetuadas 
aquelas contratadas no último ano do man
dato do Chefe do Poder Executivo, que deve
rão ser liquidadas no próprio exercício. 

Art. 11. É vedado à Onião e às suas autar
quias assumir compromissos diretamente 
com fornecedores, prestadores de serviços ou 
empreiteiros ·de obras, mediante emissão ou 
aval de promissórias, aceite de duplicatas ou 
outras operações similares. 

Art. 12. A inobservância das disposições 
da presente Resolução sujeitará os respon
sáveis às sanções pertinentes, cabendo ao 
Banco Central do Brasa exercer a competente 
fisc:alização, no âmbito dos mercados fman
celro e de capitais, nas formas previstas em 
lei. 

Art. 13. O Banco <:eriti'ãl do Brasü man
terá atualizados os registres das operações de 
crédito de que trata esta Resolução, devendo 
enviar ao Senado Federal, mensalmente, as 
posições do mês anterior. 

Parágrafo úriicó. Para efeitos do registro 
de que trata este artigo, as operações de cré
dito externo terão seus valores convertidos em 
moeda nacional com base na taxa de câmbio 
do dia do regresso das divisas no País. 

Art. 14. Esta Resolução entre em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 
1989. :..__ Senado~- Lourenberg_ {Yunes Rocha,, 
Presidente - Senador Mansueto de Lavor 
Relator - SenadorA!exandre Costa - Sen~
dor Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDEl'!TE (Nabor Júnior) -
O Expediente lido vai à publicação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia, primeiro orador isncrito. 

0 SR. MAR! O MAIA.- (PDT- A C. Pro
nUDI<::a .o s~guinte_ discurso.) -Sr. Preside_nte, 
Srs. Senadores, _e&te Plenário sabe que sou 
médico, não estatfstlco. _Embora na medi.cinª 
tenhamos que realizar complicados cálculos 
matemáticos, agudas eqüações em fLSica, te
nhamos que nos aprofundar em química, bio
logia, engenharia genética, mas estatística, 
realmente, estudei pouco, principalmente, a 
estatística apltcada a pesquisas de opinião. Na
da entendo, também, desta moderna ciência 
conhecida por marketingpolítico. Mesmo p'or
que, na distância dos meus 63 anos, oriQinário 
de uma longínqua Província, Oão poderia 
manter-me atuallzado com a vertiginosa evo
lução das ciências, dos costumes, das cultwas 
niOdemas. Mantenho-me informado quanto 
aos avanços da medicina, em especial, da mi
nha área específica de atuação, que é a aneste
siologia e drurgia geral. Porém, mesmO sendo 
wn quase ignorante em estatiStiCa, não pode
ria deixar de fazer alguns comentários sobre 
os resultados das últimaS pesqUiSas e o com
portamento de alguns institutos de opinião pú
blica. Comportamento este; por sinal, que nos 
causa muita estranheza. 

A atual campanha política, depois de um 
jejum de 30 anos, está: sendo transformada 
numa fusão de pesquisas de opinião com o 
marketing político. Isto é, eSta campanha 
transformouwse numa ficção, numa miragem 
para iludir o povo: Os detentores do poder, 
os donos do dinheiro, aqueles que sempre 
se_beneficiaram dos privilégios oferecidos pelo 
Estado brasileiro, esperam substituir o voto 
e a uma por resultados de pesquisas alardea
dos com estardalhaço multo _antes_ das e_!e_i
ções pelos meios de comunicação de massa. 
Tentaram criar o fato consum_a.do. tentaram 
~uir aquela história do "estupra, mas não 
mata". Fomos bombardeados diuturnamente, 
durante meses, com resultados de pesquisas 
de opinião públlca francamente adversos ao 
nosso candidato. Tentaram fabricar a ilusão 
junto ao povo de que a vitória do candidato 
das ~lltes era inevitável. O custo de uma só 
pesquisa é astronómico, daL para nós, estar 
claro a quem interessava alardear incessan~ 
temente tantas pesquiSas, tantos resultados 
que só interessavam a eles, os eternos privile~ 
giados pelo poder. 

-Mas o povo não é bobo. Quando o navio 
Cõmeçou a fazer água, quando a farsa come
çou a'se tomar transparente, quando o engodo 
se tomou por demais claro, e os resultados 
destas pesquisas indicaram novas tendências 
na intenção de voto do eleitor brasileíro, de 
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repente, não mais que de repente, as pesqui
sas sumiram. Os instibltos de opinião, retraí
ram à exceção do DataFo/ha, da empresa jor
nalística Folha d~S. Paulo quando não davam 
resultados atrasados, retardaram o mais que 
puderam a divulgação dos resultados que 
Contrariavam as estimativas pré-fabricadas do 
candidato preferido pelas elites do poder fi
nanceiro. Quando. depois de longas conver
sas, depois de demoradas maquinações do 
chamado marketíng sem o costumeiro estar
dalhaço, os resultados das pesquisa vieram 
a público, o candidato dessas elites apresen
tou uma queda de 15% na preferência do 
eleitorado. · 

O comportamento desses institutos de opi
nião é demonstração de, pelo menos, três _evi
dências. Orna, é que nosso candidato, Dr. Lecr 
nel Brizola continua firme em seu crescimento 
junto ao eleitorado subindo de meio em meio 
degrau, mas sempre subindo nas pesquisas. 
Outra, é quanto à-brusca que"dajunto ao eleitO
rado do candidato das elites. A terceira, mais 
importante, é quanto a um inegável compro
metimento desses institutos de opinião com 
um dos candidatos, o que impede qualquer 
grau de confiança no trab_alh_C? desses órgãos. 

Os resultados do DataFolha são claros . .Ma
nifestamente demonstram uma grande queda 
no prestígio do candidato da preferência dos 
poderosos. Continuamos recebendo essas in
formações com um elevado grau de ceticls
mo, pois certezas somente depois de abertas 
as wnas e apurados seus votos. Mas estamos 
até curiosos para vermos a reação dos grupos 
que dão sustentação ao candidato ct,a direita. 

Percebe-se no horizonte a grande inquie
tação na seara de nossos adversários políticos. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA-Com todo prozer, 
nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr.Afonso Sancho-Gostaria de saber 
quem é o candidato dos poderosos. 

O SR. MÁRIO MAIA-Na nossa concep
. ção, pela sintomatologia e a exteriorização da 

riqueza com que se apresenta o candidato, 
neste_ momento em que todas as evidências 
mostram que ele tem o apoio de um dos mais 
poderoso·s homens da mídia nacional, que 
considero até, entre aspas, o "Quarto Poder 
da República", o Sr. Roberto_ Marinho, con1 
a Rede Globo e a sua sistemática, é o Sr. 
Fernando CoUor de MeDo, ex-Governador de 
Alagoas e um dos candldatos à Presidência 
da República. É o nosso conceito. 

O Sr. Monso Sancho- Esta é a opinião 
de V. Exi', mas na do povão, ele é o candidato 
da dass_e humilde. É tanto que essas pesqui
sas que V. Ex' tanto condena é onde ele encon
tra mais apoio, exatamente nas classes "D" 
e "E". Coin relaçãO à elite, esta agora está 
um pouco desistindo da sua candidatura. En
tão, não podemos considerá-IÕ o-c"ãndidato 
dos poderosos, ele é o candidato do povão. 
Essa história de dizer que o Sr. Roberto Mari~ 
nho está apoiando o Sr. Fernando Collor de 

Mello, significa o mesmo que estar apoiando 
o nosso ilustre candidato, Engenheiro Leonel 
de Moura Brizola, porque o que apareceu, de 
público, foi aquele pronunciamento de todos 
os candidatos. O nosso candidato Leonel de 
Moura Brizola teve até mais quinze minutos 
do que os outros. Quer dizer, se acontecesse 
isso com Fernando Cofiar de Mello, ai, diria 
que seria mais vantagem para ele. O que_acon
teceu foi exatamente corn o candidato que 
V. Ex" defende e que respeito. De fom1a que 
entendo que ele não é o candidato dos pode
rosos, é o candidato do povão. Se ele conti
nuar candidato do pováo, como sempre tem 
ocorrido com os candidatos populares, tais 
como Juscelino Kubitschek, Getúllo Vargas 
e Jânio da Süva Quadros, ultimamente, náo 
tenha dúvida de __ _gue não haverá necessidade 
de pesquisa, porque ele estará lá no Palácio 
do Planalto no dia 15 de novembro. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador 
AfolJ-SQ Sa,_nç_ho, a referência que V. Ex" faz 
com respeito ao programa da Rede Globo foi 
uma presença episódica, em que, por coinci
dência, durou quinze minutos. Entretanto, é 
púbUco e notório que a cobertura não é de 
agora. Antes de ser candidato, as Organiza
ções Globo vinham fmendo, ora de maneira 
subreptícia, ora de maneira explícita, a propa
ganda do atual candídato do PRN. No entanto, 
é, em verdade, da simpatia, confessada aliás, 
do Presidente das Organizações Globo, princi
palmente a sua rv. De modo que aquela pre
sença foi uma presença do episódio no qual, 
por acaso, ele passou qw"nze minutos. Quanto 
a ser candidato do povão, também, no mo
mento, devido à TV Globo, justiça se lhe faça, 
ê uma das organizações da mídia eletr_ônlca 
mais bem montadas do Mundo. Dê-se a mão 
à_ palmatória quanto à competência de como 
e®a organização da mídia nacional nasceu, 
se _desenvolveu e se aperfeiçoou. A serviço 
de quem ela está, como um verdadeiro mono
pólio da mídia nacional, é que questionamos. 
Não somos contra a existência da 7V Globo. 
Dizem que o Sr. Leonel Brirola vai acabar com 
a nr Globo, se chegar à Presidência da Repú· 
blica. Ele jamais fez esta afirmação, nem é 
sua pretensão, pois seria, até, demonstração 
de incompetência política qualquer candidato_ 
fazer uma afirmação dessa natureza. O que 
temos dito sempre, e é o que nosso candidato 
defende, é a disciplinação dessa mídia nacio
nal, de maneira que uma única emissora não 
fique c;:om o bolo todo, apenas com a fatia 
devida, que não seja um monopólio nacional, 
para que se dê vez à existência de redes de 
comunicação estaduais e regionais, ã fim de 
que os programas regionais tenham vez e se~ 
jam veiculados, promovendo~se a interação 
~as várias regiões, r_espeitando-se_ os hábitos 
e os costumes locais c;leste nosso vasto País 
continental. 

Quanto a ser candidato do povão, já afirmei 
aqui, uma vez, estudando a presença do candi
dato CoUor de_Mello dentro do atual panorama 
político, ele é um fenômeno pslcosso_cial. De
fini Collor de Mel! o como sendo um f~nômeno 
inusitado do inconsciente coletivo manipulado 

pela midia eletrônlca nacional. E tanto isso 
é uma manipulaçao que, agora, depois de de
sencadeado o processo de veiculação dos 
candidatos, através da Justiça Eleitoral, nota
se que aquela hegemonia, aquela preferência 
aparente do povo por esse candidato era uma 
reação do inconsciente coletivo, à falta de ou
tras razões para que o seu radonal pudesse 
fazer comparações. Agora, com as d:>tnpa
rações, percebe-se que outros candidatos, até 
os que estavam Já embaixo, surpreendente
mente ·carfleçãin a trescer, porque passaram 
a ter igualdade de oportunidades na mídia na
cional, e o povo começou a ter outras opções. 
É o que vem de se verificar pelas pesquisas, 
e não só na Data folha. Na Isto é desta semana 
registra~se uma queda, diria quase vertiginosa, 
porque, em poucos dias, despenca de 45% 
das preferências pesquisadas para vinte e nove 
vírgula poucos por cento. De modo que essa 
súbita variação tem que ser estudada. Real· 
mente, não há, no momento, qualquer defini
çao, como se pretendeu apresentar como fato 
consumado, por determinado candidato. 
Achamos que o momento político-eJeitoral 
continua indefinido e, assim, grandes surpre
sas ~os aguardam. _ 

O Sr. Afonso Sancho - V. Ex~ há de 
convir que uma única empresa deu esse nú
mero de 45%, porque tanto a Data folha quan
to o lbope nunca deram mais de 42, e essa 
queda é muito pequena. 

O SR. MÁRIO MAIA - Mas howe wn 
momento em que ficou em 45,- depois em 
42,43. 

O Sr. Afonso Sancho - Os adversários 
do Sr. Collor de MeUo não podem régozijar-se 
por essa queda, porque é muito pequena, pe
quenísslm:a. Isso é um ajuste até mesmo do 
número de indecisos. Não tenho nenhum re
ceio de que o candidato femando Colloresteja 
caindo. 

O SR. MÁRIO MAIA - Os números di
zem isso, são as próprias pesquisas. 

O Sr. Afonso Sancho - Quero Salientar 
.que, frente a esses números, o último número 
do lbope foi de 38%. De lá para cá não tivemos 
outra pesquisa. O último número do Gallup' 
foi 38%. Txvemos a pesquisa de uma empresa 
que não é muitO_cOnhecida, que fala ~m 35,6, 
quase 36. 

OSR. MÁRIO MAIA-O GaUupe o lbope 
passaram, neste particular, a procurar induzir 
a consciência do povo c_omo se f~ssem o ma
gister dixit: o que eles dizem não se discute. 
Então, _outras pesqWsas regionais, de empre
sas menos conhecidas, não são reconhecidas. 
Esses números foram questionados em deter
minados momentos. O que sé questiona não 
é o lbope nem o Gallup, mas aquele_s que 
encomendam e depois usam, manipulam os 
núemros. Não quero colocar a culpa nem 
questionar a autentiddade técni_ca e .cientifica 
da metodologia da pesquisa. Depois, quando 
é tabulada e rnarupulada, escamoteava-se, às 
vezes, um dado. Era o que se vinha verificando. 
Houve um depoimento de um dos diretores 
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-não sou bom para decorar nomes-, refe
rindo que os dados que estavam sendo mani
pulados eram dados apenas das declarações 
de voto explícitas e que, naquele momento, 
63% dos eleitores indefinidos não eram consi
derados. Então, estava-se fazendo uma proje
ção, dando a impressão para o povo como 
se fosse sobre o todo quando, na verdade, 
era apenas sobre 43 ou 4 7% da massa elei~
toral. 

O Sr. Monso Sancho - Gostaria de for
necer dados ao ilustre Senador. Essa pesquisa 
que saiu ultimamente, dessa firma que não 
é muito conhecida, foi realizada em 90 muni
cipios. Geralmente a pesquisa tem- sido feita 
em 180 municipios. Esses 90 municípios, na
turalmente, para o pesquisador devem ter sido 
os municípios maiores. V. Ex' sabe que o can
didato Collor de Mello, nos municípios meno· 
res, está dando _uma lavagem. Eu ainda ponho 
dúvida nesse resultado, e que venha a abalar 
a candidatura Collor de Mello. 

O SR. MÁRIO MAIA - Repare, nobre 
Senador Afonso Sancho, como realmente esta 
abalada a credibilidade dos institutos de pes
quisas, porque todos, neste momento, colo
cam dúvidas sobre elas. O Gallup, por exem
plo, foi colocado sob suspeita por vários candi
datos e por vários pesquisadores. Outras em
presas que _estão aparecendo também são co
locadas em dúvida. 

Realmente, estamos perplexos, porque n~o 
houve, não vou dizer desonestidade, mas hou
ve capciosidade das pesquisas, procur<lndo 
utilizá-las como elementos não de informação 
límpida e transparente, mas como objeto de 
propaganda política dirigida para determinado 
candidato, seja ela para que candidato for. No 
caso, está em foco o candidato Collor de Mello. 
Qualquer candidato, ao verificar a existência 
de uma pesquisa, com informação tenden
ciosa para promover determinado candidato, 
coloca o sistema pesqu!sador em dúvlda, e 
isso leva o povo à conclusã_o de que há segun
da intenções nessas pesquisas. 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A Mesa lembra ao orador de que dispõe de 
dois minutos para concluir seu pronuncia
mento. 

O SR. MARIO MAIA - Agradeço a V. 
~ a advertência. Quero apenas ter a oportu· 
nidade de dar o aparte ao nobre Senador João 
Menezes. 

O Sr. João Menezes - Também con
cordo com V. Ex" com o fato de que o resul
tado eleitoral não está defmido. As forças estão 
aí movimentando-se e não sabemos bem co
mo. O que tenho notado, nesta campanha 
eleitoral, é que há quase que uma burla daque
le prindpio que criamos, o princípio contra 
o poder económico. Deu-se tempo gratuito 
na televisão e no rádio para o candidato, mas 
o que se tem feito? Está-se gastando muito 
mais do que se pagasse um programa, com 
a feitura dos cenários, com todo aquele apa-

rato técnico para embelezar um programa de 
televisão. Isso não deixa de ser uma burla e 
não representa a realidade, porque o de que 
o povo precisava saber é o que realmente os 
ca_o_di_datos pensam, e rião ó que está naquela 
figuração, naquele cinema, verdadeiro video 
teipe, cada um querendo fazer o papel melhor. 
Estou de acordo com V. Ex" de que, até o 
presente .momento, a situação eleitoral não 
está defmiOa. 

o SR. MARio MAIA- Realmente v. EX' 
cham& a atenção para um aspeçto com o 
qual concordamos. Dizem que_ é a evolução, 
o progresso. Já tratei deste assunto, aqui, em 
recente pronunciamento. dizendo que, hoje, 
a mídia eletrônica coloca, cada vez ma!s, o 
candidato distante do povo. Aquela expressão 
popular de o candidato em con\ato com o 
Calor, com o cheiro do povo, está ficando cada 
vez mais difícil, porque ele fica atrás das câma
ras dã televisão e só aparece a sua imagem, 
tornando-o distante, intocável. . 

Sou do tempo das campanhas políticas, lá 
no nieu interior do Acre, no interior do seu 
Ceará, no interior do Pará •. do nosso conter~ 
ráneo Senador Jarbas Passarinho. em q\ie se 
andava de canoa, remando com remo .moco
t6, na esirã.da, a pé, um carregando o alto~fa~ 
!ante, outro com a bateria no ombro e outro 
falando. Chegava-se a wna cidade pequena, 
~_marrava-se o alto-falan~ nwn poste. Hoje 
é coisa de artista; quem_ rião tem ínclinação 
para artista, nem presença de galã, tem difidul~ 
dade de veicular sua mensagem política. 

FinalizandO, Sr. Piesidente, volto a fazer 
aquela comparação com _o arco-íriS: o arco-i ris 
é um fenômeno e, como tal, tem existência 
fugaz, não é uma lei eterna; os fenômenos 
sao _exceções. O arco-íris vai de horizonte a 
horizonte, dependendo da neblina que o for
ma. Na decomposição da luz branca, que, sa
bemos dos bancos escolares, é composta de 
sete cores_. forma-se o arco-íris. Quando a ne
blina se vai_ dissipando, o arco-íris- vai desapa
recendo. Sempre comparei, desde _o começo, 
Collor de MeDo ão fenômeno do arco-íris -
vai desaparecer quando se dissipar a neblina. 
Parece que, agora, a neblina da preferência 
eleitoral, que lhe estava favorecendo, está-se 
dlssipando e_ o arco-íris, desaparecendo. 

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

(Duraiite o discurso do .Sr. Mário Maia, 
o Sr . .Nabor Júnior. Suplente de Secr~ 
tário, deixa a cadei'ra da preSidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson O~mei'ro, Pn:~ 
sidente.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra, por 5 minutos, ao nobre 
Senador João Menezes, para uma comuni
cação de Liderança. 

O SR. JOÃO MENEZES (PLF- PA Co
rno Líder, para comunicação.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, embora estejamos ba
tendo palmas às homenagens que o Senado, 
pot iniciativa do Presidente Nelson Carneiro, 
prestou a Machado de Assis, das quais não 

participei por estar ausente de Brasflia, acha
mos que esse homem, que nasceu pobre, ga
go, epiléptico e mestiço, apesar disso, chegou 
às culminâncias das Letras nacionais, conse
guindo, em~a, congregar, em tomo de sua 
pessoa, as inais ilustres personalidades de seu 
tempo, de Joaquim Nabuco e Quintino Bo
tãiúva, merece homenagem mais duradoura. 
Dai virmos propor criar-se, sob s~a égide,_ urna 
fundação com seu nome, destinada a divulgar 
ainda mais sua obra e estreitar os laços entre 
os povos de fala portuguesa, procurando_, atra· 
vés de Machado de Assis; difundir nosso _idio
ma, evitando que as terras de formação portu
guesa onde nosso idioma sempre fÔi falado 
corretamente, sejam hoje uma algaravia de 
fazer dó a nós, herdeiros da civilização lusitana. 

.. A Língua Portuguesa, o maior patrimônio 
que Portugal nos legou, deve ser estuda, cul~ 
tuada e, se possível, melhor e mais difundid_a. 
Embora seja a sexta língua mais faJada, no 
mundo, pois somente o Inglês, Francês, Ara
be, Olinês, Russo e Espanhol levem a palma, 
é necessário cuidemos de evitar o desapare
cimento da fala portuguesa nos lugares onde 
a mesma era o idioma corrente, como em 
Macaü, na China, e 1loJe~ sõfrendo tantas trans--
formações, se transfigurou num dialeto "ma
caiense,.,, conforme lemos em estudos do filó
logo Leite de Vasconcellos. 

Não obstante tratar-se de um território sob 
o Sovemo português, em Macau já não se 
fala Português, como no tempo em que lá 
viveu Camões (com as variações naturais de· 
correntes do tempo), pois, ali, o idioma que 
se fala, ouve e escreve, é uma algaravia onde 
a maioria das palavras é sempre deturpada, 
conlo se pode ver do sOneto Alma Minha Gen
til, assim recitado e escrito em Macau: 

"Alma, ou-sa doei Alma que já vai 
Qui azinha triste di estunga vida 
Discansa ali riva no ceu pa simpri 
Dessa i ou vivo na tera tud'ora triste." 

De outro lado, assevera.. alnd~ o filólogo, 
muitas palavras masculinas passam para o 
feminino, enquanto velhos vocábulos portu
gueses como "azinha" (depressa) são ali de 
uso corrente. 

É evidente que não poderíamos extinguir 
de todo os efe_itos da evolução lingüística nos 
povos de origem portuguesa. Todavia, pode
riamos minorá-la e, é claro, quanto maio_r 
for a identificação, conosco, dos países que· 
estiveram sob a dominação portuguesa, me
lho_r poderemos cumpl"ir nosso destino histó
rico de preservar nossa Língua. 

Somos, hoje, a oitava economia do mundo 
e, longe de sermos o país subdesenvolvido 
que velhas nações ciosas de_seus_poderios 
costumam proclamar, estamos em pleno de
senvolvimento. 

A língua é um dos nossos patrimônlos que 
devemos preservar, pois da interpenetração 
das culturas é que-naSCe a-amizade dos povos, 
especialmente quando eles, como Angola, 
Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Prín
cipe, Macau, Guiné-Bissau, Dju, Timor, Aço
res, Guiné, Madeira e nós mesmos. proviemos 

- do m~smo tronco: Portugal. 
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Organizar cwsos, seminários, distribuir prê~ 
mios aos intelectuais de origem e fala portu
guesa é difundir o Brasil, procurando estreitar 
os laços com a comunidade desses povos 
nascidos sob a custódia lusitana, pois fortale
cem nosso interc!mbio com eles, facilitando 
a integração, que proporcionará benefícios 
não s6 culturais como econômicos, pois, atra
vés do intercâmbio cultural, alcançaremos o 
intercâmbio económico e poderemos chegar 
à formação do Mercado Comum dos Povos 
de Linha Portuguesa. 

Sonho! -Certamente dirão os céticos._So
nho, Sr. Presidente; sonho, Srs. Senadores: 
também era sonho a máquina voadora de Da 
Vinci, que se tomou realidade nas mãos do 
nosso patrfdo Santos DumonL 

A idéia de ministrar cursos sobre Machado 
de Assim não é nova, nem cert.êlmente so
mente minha. 

Já Otto Lara Resende, o admirável cronista 
mineiro, em crônica publicada em O Globo, 
assim se expressa: -

"Machado de Assis devia ser canoni
zado e em todas as faculdades haveria 
uma Cadeira para estudos desse gênio 
do Morro do Uvramento e __ da Humani
dade. 

Jornalista que se preza, ou quem quer 
que no Br.:~sil pretenda encontrar um 
meio de expressão, tem de ler Macha-

do. DiariamenJ:.e." 

E, quanto ao pagamento desses cursos que 
estamos propondo sejam ministrados no exte-
rior sobre Machado de Assis, para a difusão 
do grande mestre brasileiro, a idéia também 
não é nova. Quem compulsar a cauda orça
mentária de alguns orçamentos da Velha Re
pública verá, nelas, dotação orçamentária para 
auxiliar o pagamento de cursos sobre Ca
mões, na Inglaterra. Se fizermos isso para o 
maior poeta da Língua, por que não podere
mos fazê .. Jo para o maior romandsta da ün
gua Portuguesa? 

É hora de terminar. Nesta hora, pois, retra
cemos o perfil intelectual desse homem que, 
na palavra de Graça Aranha, 

"Veiu do nada, venceu as suas origens 
modestas, tomou-se homem de cultura 
de gosto e creou a sua própria persona
Jidade. É um doloroso e bello poema o 
da elaboração do gênio neste obscuro 
heroismo." 

Entretanto, para traçar esse perfil, não sere
mos nós que a tanto nos iremos abalançar. 
Vamos pedir a Ruí Barbosa, a maior celebra
ção que o Brasil já produziu, que nos diga 
de Machado de Assis, da sua linguagem da 
maestria de sua frase: 

"Não é o clássico da üngua; não é 
o mestre da frase; não é o árbitro das 
letras; não é o füósofo do romance; não 
é o mágicq do conto; não é o joalheiro 
do verso; é exemplar sem rival entre os 
contemporâneos da elegância e da graça, 

do aticismo e da singeleza no conceber 
e no dizer; é o que soube viver intensa· 
mente na arte, sem deixar de ser bom. 

_ Da riqu_eza de sua insp[ração na lírica, 
da sua mestria no estilo da sua sagaciM 
dade na psicologia, do seu mimo na in· 
venção, da sua bonomia no humorismo, 
do seu nacionalismo na originalidade, da 

- Sua lhaneza, tato e gosto literário, .darão 
testemunho perpetuamenteos seus escri
tos, galeria de obras primas, que não ates
ta menos da nossa cultura, da indepen
dência da vitalidade e das energias civili
zadOras da nossa raça do que uma expo
sição inteira de tesoiros do solo e produ
tos ·mecânicoS do trabalho." 

Com esSa justificativa, Sr. Presidente, esta~ 
mos passando às mãos de V. ~ o projeto 
de lei que cria a Fundação Jv\achado de Assis 
e dá outras providências. 

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

DOCUMENTO A OOE. SE REFERE O 
SR. JOÃO MEJYEZE.S E/>1 SE(} D!SCaR
SO: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•, DE 1989 

Cria a Fundaç§o Machado de Assis e dá 
outras provid~cias. 

Art 19 O Poder Executivo, -cento e oitenta 
dias a partir da publicação da presente lei, 
instituirá a Fundação-Machado de Assis desti~ 
nada a aprimorar e difundir o uso da língua 
portuguesa, devendo para consecução deste 
objetivo ad~~~ o seguinte: 

a) Organizar cursos sobre a vida, a lingua
gem e a obra de Machado de Assis, inicial
mente nos países e locais onde se fale o portu
guês; 

b) instituir anualmente um concurso literá
rio premiando a melhor obra em língua portu~ 
guesa. prosa ou verso, publicada no ano ante-
rior à data da realização do concurso nos paí
ses ou loCais de fala portuguesa. O concurso 
será reaUzado, sempre, no dia 21 de junh~ 
data do nascimento de Machado de Assis, e 
o prêmio será estipulado pela Fundação; 

c) distribuir, anualmente, às bibliotecas dos 
países e locais onde se fala português, as me
lhores obras publicadas no Brasil, 

Art 2"' Para instituir a Fundação /Y\achado 
de_ Assis, o Poder Executivo, através do Minis
tério da Fazenda, destinará o lucro líquido do 
primeiro sorteio da Loteria de Números, deno
minada SENA, realizado após a publicação 
da lei. 

§ 1 '? anca por cento do lucro líquido de 
todos os sorteios da Loteria de Números, de
nominada SENa, serão por dois anos conse
cutivos entregues pelo Ministério da fazenda 
à Fundação Machado de Assis, para a forma
ção de seu património. 

§ 29 OMinistériodaFazendatambémde
verá à Fundação Machado de Assis, dnqüenta 
por cento de todos os sorteios dos jogos_ ad
minsitrados pela União, cujos prêmios não te-
nham sido reclamados pelos ganhadores. 

Art. 39 A Fundação Machado de Assis se-
rá presidida pelo Presidente da Academia Bra
sileíra de Letras, que no prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, elaborará e fará registrar seus 
estatutos. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. so Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Con.cedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho, que falará pela Liderança do 
PDS. . 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Como Líder. Pronuncia o s_eguinte discur
so.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, matéria 
amplamente divulgada na imprensa trata das 
terras que são destinadas ao Exército brasi
leiro e que foram _consideradas excessivas._ 

Recebi informações completas do Ministé
rio do Exército, e delas se pode _concluir que 
essas terras, no que tanQe à Amazônia, fazem 
parte daquela, chamemos, hipoteca que a Na
ção fazia em relação aos 100 quilómetros de 
cada lado das_ e$adas federais. Se não me 
engano, isso começou com o Presidente Mé
dici. com o Presidente Juscelino, eram 1 O quiM 
lômetros; depois, com o Presidente Médici; 
na Transamazônica, passaram para 100 qi.illô
metros as reservas. E dentro, e.xatamente, des
sa faixa, é que houve a possibilidade de o 
Exército brasileiro receber, não como doação, 
mas, sim, como afetação. Portanto, o Exército 
não é proprietário das terras, que apenas ficam 
à sua guarda. O Exército tem essas terras na 
Amazônia, porém, o -que mais se procura ata
car é que elas seriam um desvirtuamento da 
finalidade original que seria exatamente o as
sentamento de colonos numa reforma agrária. 

Ora, o Mirad deu a seguinte informação SO· 

bre essas terras que foram cedidas para guar
da do Exército para utilização como campo 
de insta ração e como sede de unidades mllita
res a serem criadas: 

"As áreas indicadas são absolutamente 
ínservívels a assentamentos, seja pela ffiá 
qualidade do solo, seja por estarem passi
veis de inundações, encontrando~se, por
tanto, em condições de serem afetadas 
ao uso especial do Exército." 

Esta é a declaração do Mirad (Incra). Conse
qüentemente, houve aqui, Se!ll dúvi~, uma 
interpretação que, por contaminação verbal, 
acabou criando essa expectativa. É porque es
sas terras têm nome de Projeto Fundiário. Ora, 
Projeto Fundiário partiria do pressuposto de 
que ali se pretendiam fazer exatamente assen
tamentos, mas, com essa declaração, que 
consta, do Mirad, claramente _se verifica que 
as terras oferedàas para que o Exército possa 
delas se beneficiar, seja na construção de sede 
de unidades, seja para seus campos de instru
ção, essas áreas, repito, não teriam a menor 
possibilidade de servir para assentamentos de 
colonos. 

É evidente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que o Exército brasileiro precisa de campos 
de instrução. Na minha juventude, quando alu-
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no da Escola Militar do Realengo, no Rio de 
Janeiro, havia Gericin6. O nobre- Senador Nel
son Carneiro, que representa aqui o Estado 
do Rio de Janeiro, deve lembrar bem. O Geri
cinó, naquela época, era praticamente inabi
tado, ou desabitado, dizendo melhor. Hoje, Ge
ricinó é cercado completamente pela chegada 
de populações, de maneira que o tiro real, 
hoje, no Gerícin6, é extremamente dificil e a 
minha Arma de origem, que é a Artilharia, 
não pode nem fazer exercício de tiro vertical, 
porque a flecha, como se chama em balística, 
quer dizer, a altitude que a granada tomaria, 
criaria um problema de insegurança para o 
vôo das aeronaves que se estão aproximando 
dos aeroportos. Em cónseqGência, a área mili
tar do próprio Rio de Janeiro já é sacrificada, 
e isso acontece também em Resende. Tínha
mos lá, quando fui Tenente e, depois, Capitão, 
áreas amplas para instruçêo e que agora já 
estão, também, limitadas por determinadas 
serventias. 

Twe oportunidade de dizer a uma jornalista 
que me ouvia, no domingo, em minha casa, 
que a razão de essas áreas serem um pouco 
mais extensas figura, em grande parte, na Ar
ma a que pertenço ou a que pertenci, melhor 
dizendo - boje, a minha arma é verbal -
e que era, justamente, o tiro de Artilharia. O 
tiro de Artilharia atinge até a uma dezena de 
quilómetros e, então, a partir do momento 
em que se fez um tipo de exercido de longa 
duração, uma combinação, com Infantaria na 
frente, tem que atingir dezenas de quilômetros 
à frente, onde está balizada pelas tropas de 
vanguarda 

Conseqüentemente, o campo de instrução 
é uma necessidade. Agora, combatê-lo, dizen
do que, no momento, o Exército está prejudi~ 
cando assentamentos, é absolutamente inveó
dico, e foi para isto que pedi a palavra, como 
líder, para fazer esta revelação. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito, para uma comunicação de liderança. 

O SR. RONAI'! TITO (PMDB - MG. Co
mo lfder. Para comunicação. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, pretendo falar -
e já fiz a inscrição - após a Ordem _do Dia. 
No entanto, neste instante, quero apenas, co
mo líder, avisar que não temos como votar 
qualquer matéria hoje - porque há expec
tativa, inclusive das galerias, sobre a votação 
de qualquer matéria - por falta de quorum. 
Temos apenas 26 Srs. Senadores ~ná- <:asa, 
e não estou querendo alimentar, neste instan
te, expectativas frustantes e, por isto mesmo, 
estou fazendo este aviso da liderança, embora 
Inusitado, porque estamos impossibilitados de 
votar qualquer assunto, embora eu deva dizer, 
até, que me sinto um tanto frustrado, porque 
wna dessas matérias é um projeto da maior 
justiça- aposentadoria aos 25 anos de selVi
ço para as telefonistas - e, quanto à Previ~ 
dência, não sei como ficará, é outra coisa: 
todos somos, assim, muito generosos com 
o dinheiro da "viúva", como Já foi dito, e a 
nossa Constituição, inclusive, prevê que, para 

qualquer beneficio novo, há qUê, primeiro, ser 
descoberto o fin.ãnciamento e, dépois; com:e
dido o benefício. 

Não frei, Sr. Presidente, de ilianeira-alguma, 
''lutar contra a maré", A Comissão já disse 
que _é_ constl:tucíonal, jurídico, justo. Entendo 
também que é muito justo. Já se pensou uma 
telefonista trabalhar durante 25 anos? Jmagi~ 
nando que __ ela começe a trabalhar aos 18 
anos, vai ter que trabalhar até aos 43 anos 
de idade nesse serviço? É um absurdo verda
deiramente, embora, em nenhum lugar do 
mundo, se conheça paralelo semelhante, por~ 
que boje, no mundo todo, a questão da apo
sentadoria se amarra, quase sempre, ao tem
po de serviço e à ídade das pessoas. Aqui, 
no Brasil, estamos querendo criar algumas 
coisas inéditas. ComO o Brasil, até agOra, tem 
se mostrado vanguardeiro em criatividades, 
pode ser que até acabe criando alguma·coisa 
de que aiii.da não exista paralelo no mundo, 
qual seja gerar benefícios sem; por outro lado, 
ter recursos. 

Por outro lado, Sr. Presidente, não queria 
deixar de registrar esta minha observação: no 
meu entendimento, não há nada mais triste 
do que lançar alguém aos aposentos! Nada 
mais triste! E qUero homenagear V. Ex', que, 
aos 80 anos ~de idade, preside esta Câmara, 
com muito saber, com muita competência, 
Cõrri muita aCuidade e com muita autoddade. 
(Muito bem!) 

O SR.. PRESIDENTE (NeJson Carneiro) 
-Quero informar a V. Ex'- que, no momento, 
deram entrada na Casa 35 Srs. Senadores. 
Com mais três senadOres, será possível a vota
ção da Ordem do Dia. Vamos, portanto, conti
nuar os debates, até que cheguem os três 
senadores que faltam. (Pausa) 

Tem .a palavra o nobre Senador Marco Ma
ciet 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. SenadoreS,_ d~gnado pelo Senador João 
Calmon, Presidente da Comissão dé Educa
ção, para relatar, nesta Casa, os Projetas de 
J...ei de Diretrlzes e Bases de Educação Nacio
nal, trago a este ilustre plenário - e, por seu 
intermédio, ao País -a: seqüência dos traba
lhos que servirão de roteiro para a tramitação 
de assunto de tão reconhecida magnitude. 

Como é do conhecimento de todos, Sr. Pre
sidente, existem já, em tramitação no Senado, 
duas propostas de lei de iniciativa dos ilustres 
colegas Mário Maia, PDT do Acr~, __ e ___ Antônio 
LU:íz Maya, representãrite do novo Estado de 
Tocantins, alérrlâe vários projetas que parcial
mente tratam de questões atinentes à nova 
Lei de Diretrizes e Bases. 

A partir da próxima semana e até 6 fim 
do mês de outubro, pretendo ouvir,- em au
diência, os governos (federal, estaduais e mu
_nicipais) e entidades da sociedade civil, com 
o objeti.vo de colher-subsídios e sugeStões que 
serão úteis ao trabalho, pois tenho sempre 
presente qüe a de"m-ocracia que desejamos 
para o País, e isto ficou claro no novo texto 
constitucional que promulgamos, é sobretudo 
a da participação. 

A audiência compreenderá não somente 
contribuições ligadas diretamente à causa da 
educação, bem como indiretame_nte tn~r~ 
sadas no assunto e que possam oferecer suas 
contribuições. É o caso, por exemplo, da So
ciedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), da Conferência Nacional dos-Bispos 
dq _6rasil (CNBB), do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI), da Associação Nacional de 
Bibliotecários, de Museólogos e outros, e Con
selhos Federcils de-Profissionais Liberais. 

Terminada essa faSe preliminar, é minha 
idéia realizar os trabalhos de elaboração do 
relatório e do parecer conclusivo sobre o já 
referida projeto de lei, para o qual espero con
tar com o apoio e colaboração dos colegas 
integrantes da Casa._ 

Tão logo estejam redigidos relatório e pare
cer, espero possa iniciar- quem sabe ainda 
este ano!- A discussão do projeto na Comis
são de Educação, d_a Senado, em que pese 
reconhecer as limitaç_Qes de nossos trabalhos, 
em face às eleições presidenciais, cuja campa
nha interfere decisivamente_ no funcionamen
to da instituição parlamentar, provocando, in
clusive, indesejado retardamento no trabalho 
de reguJamentação da nova Constituição. 

Se houver condições, - praza aos céus, 
que tal aconteça- espero entender-me, alfa~ 
vés do eminente Senador João Calmon, com 
a Mesa, para fixar o calendário da discussão 
da matéria em plenário. 

Por ftm, Sr. PreSidente, tendo sido o ano 
de 1990 cOnsagrãâo pela ONU para-ser o 
Ano Internacional da Alfabetização, considero 
ser a análise e aprovação da nova Lei de Dire· 
trizes e Bases da Educação, por esta Casa, 
assunto da maior relevância, mormente quan
do se sabe que nos próximos dez anos, deve 
ser dada, pelos poderes públicos, absoluta 
prioridade à erradicação do anaJfabetismo- e 
à universalização do ensino fundamental, co· 
mo determina o art60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias: · 

De mais a mais, continuo considerando que 
a educação deva ser assunto prioritárip para 
a Nação porquanto somente assim seremos 
uma nação desenvolvida e justa, apta a prati
car uma democracia estável e participativa. 

Sr. Presidente, antes de encerrar, desejo, 
com pesar, registrar o passamento, no Recife, 
do cientista pernambucano, Prof. Oswaldo 
Gonçalves de Uma, uma das maiores expres
sOes_d_o mundo cultural do Nordeste. 

Sobre o assunto, o Diárió de Pernambuco, 
em sua edição de 23 do corrente, faz merecida 
preferência ao papel que desempenhou o 
pranteado mestre e cientista. 

E para que não mé demoré em conside
rações, solicito à Mesa seja transcrito, nos 
Anais da Casa, a referida matéria constante 
da edição do Diário de Pemambuco, do dia 
23 do corrente. 

Casado com D. Hon_orina de Sousa -IJina, 
õ pesquisador completaria 81 anos, no dia 
7 de novembro. Deixou três filhos, sendo duas 
mulheres, Sônia, que fot minha contempo
rânea de bancos universitários,. e Oarissa, e 
um homem, professor na Universidade de 
Brasília, Cláudio Gonçalves de Uma, aos 
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quais, por intermédio, e creio expressando o 
sentimento, desta Casa. transmito a êXJ>Tessão 
do nosso pesar. 

Era o qUe eu tinha a dizer, Sr. Presidente. , 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE. O 
SR. MARCO MAOEL EM SEU D!SCllR
SO: . ' 

'"OEN11STA É SEP<JLTADO NO 
CEMITÉRIO DE SANTO AMARO 

O qufmiC:o pernambUCano Oswaldo GOn
çalves Uma, fundador do Instituto de Antibió
tico da Universidade Federal de Pernambuco, 
que morreu aos 80 anos, na última quinta
feira, vítima do Mal de Parkinson, que o aco
metia há quinze anos, foi sepultado, ontem, 
às Sh, no Cemitério de Santo Amaro. 

Conhecido internacionalmente pelos rele
vantes serviços prestados à ciência, tendo 
atuado na área de bioquímica e de produção 
de antibióticos desde 1932, o profeSsorOswal
do GonçalveS encontrava..se afastado de seu 
laboratório no Instituto de Antibióticos da .UF
PE-desde 1986 por conta de recrudesCimento 
da sua doença. 

Gonçalves Uma recebeu seu Diploma de 
químico industrial em 1928 pela Escola Na~ 
clonai de Química do Rio de Janeiro. Defen~ 
deu tese sob "A Fermentabilidade dos Açúca
res" na Escola de Engenharia de Pernambuco. 
Afora a vida acadêmica, atuou na iniciativa 
privada, quando foi gerente de urna destilaria 
em Minas Gerais, trabalhou na usina Água 
Branca, em Pernambuco, e foi diretor das In
dústrias Carlos de Brito, no Recife. Em 1933, 
por pedido do Governo do Estado de Pernam
buco, passou a estudar o problema das caldas 
de usinas e a racionalização de seu uso. Ainda 
em 1933 começou a exercer a cátedra de 
microbiologia e têcnica das fermentações no 
curso de Quimica Industrial. Em 1947 assu
miu a diretoria da Escola Superior de Ou única 
da UFPE .. 

Em suas pesquisas sobre os fermentados 
primitivos utilizados por índios latino-ameri
canos em épocas pré-colombianas, o profes
sor Oswaldo Gonçalves Lima objetivava 
aprender as técnicas de fermentação e o uso 
farmacêutico de diversas partes existentes na 
região entre o Méx...:o e a Terra do Fogo. 

A síntese de seus trabalhos desenvolvidos 
no México e na Colômbia, foi publicada em 
1975, pela editora Fendo de Cultura, México, 
publicou a sua obra "EI Maquey EI Pulque 
em los C6digos Mexicanos" que é uma explo
n!lção etnológica das bebidas fermentativas 
primitivas. Gonçalves Uma teve mais de du
zentos trabalhos científicos publicados. 

Em 1957, criou o Instituto de Antibióticos 
da. UFPE. Por sua influência o Instituto de Anti
bióticos mantém, desde 1965 um convênio 
com o Lafepe para a produção de medica
mentos isolados em seu laboratório: Actomi
cina D, Eurimicina, Maitenita, Primina, que 
atua nO combate ao câncer de pele e Carl
neuro Bacterium Parvam. 

De todas as suas descobertas, a que mais 
o destacou mundialmente foi a existência de 
\.1m poderoso anticancerígeno no ipê roxo, 

planta bastante encontrada no interior do Bra
s~ da quat se obtém o extrato para produzir 
o Lapachol, utilizado sobretudo no tratamento 
do .câncer de estômago." 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo 
Mello. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra aó riobre Senador Ro

naldo Aragão. 

. O ~II('JIONALÓO ARAGÃO (PMDB -
RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores o que me traz à -tribuna desta Casa 
é mais uma preocupação com o problema 
de saneamento básico neste País. 

Não temos, hoje, um programa de governo 
para atender a esse grande problema. Sabe
mos que nas regiões Norte e no Nordeste, 
carentes, que são desses serviços, a cada dia 
que passa mais se agudiza esse problema. 

Estive esta semcma percorrendo todo o meU 
Estado, Rondônia,_ e, com tristeza, pude ver 
a situação em que se encontra a população 
dos município~ do Estado com relação ao 
problema de saneamento básico. 

O Estado de Rondônia, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, no Governo passado, conseguiu 
recursos para a construção de captação d'á
gua em vários municípios. E, hoje, aqueles 
monumentos construídos são verdadeiros 
"elefantes brancos", o que é uma tónica em 
toda a Região Norte; dinheiro gasto sem ser 
aproveitado pela população. 

O ineU Estado, através de seu Governador 
Jerónimo Santana, desde o inkio da admínls
tração, se preocupou e continua preocupan
do-se em dotar todos os municípios do Estado 
de um sistema d'água moderno e que atenda 
às necessidades tão urgentes daquela popu
lação. 

Recebo de S. EX' até um apelo para dizer 
à Nação, através da tribuna do Senado, a situa
ção em que se encontram os municípios de 
Rondônia com.relação ao problema do sanea
mento. 

O Governo do Estado cOlocou, para apre
ciação da Caixa Económica Federal, projetes 
pedindo empréstimos para solucionar esse 
·grave problema. 

Depois de várias gestões com a Presidência 
daquele órgão, sempre como respostas evasi
vas, sem conclusão de sim ou não, continua, 
até hoje, levando adiante, sem dar wna res
posta concreta a essas pretensões do Estado. 

O mais grav~ Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é que os projetes estão aprovados, tecni
camente aprovados com o sim, e a Presidên
cia da Caixa Económica se recusa a dizer sim 
ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Para tranqüilizar o nobre Senador Ronan 
lito, já estOO na Casa 42 Srs. Senadores. Há 
número regimental. 

Continua com _a palavra o nobre Senador 
Ronaldo Aragão. 

O SR. ROI'IALDO ARAGÃO - É bom, 
porque jã podemos votar, Sr. Presidente. 

Continuando, recebo de S. Ex.' o Governa
dor Jer6nimo Santana um apelo, que passarei 
a ler, sugerindo até o pronunciamento que 
faço hoje nesta Casa, para reivindicar a Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República 
a liberação de recursos para esses projetes 
já aprovados, tecnicamente, pela Caixa Eco
nômica Feder'al, e já se vão mais de três anosl 

Lembro, aqui, um dos apartes dado pelo 
nobre Senador Jutahy Magalhães que quanto 
mais se reclama, mais o Governo fica surdo . 
No entanto, continuo a chamar a atenção do 
Senhor Presidente da República e do Presi
dente da Caixa Econômlca Federal. 

Prossigo no apelo do Sr. Governador do 
Estado de Rondônia, Dr. Jerônimo Santana: 

"~.para pedir a liberação para a amplia
çáo da rede de distribuição onde se cons
truiu reservatórios de tratamento e ficou 
incompleto por falta da rede de distribui
ção. Essa situação grave dos Municípios 
de Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Colo
rado, Cereje[ras, Ariquemes, Presidente 
Médici, Guajará·Mirim e Porto Velho, nes
sas cidades fizeram-se as obras de capta
ção, tratamento e reservação, faltando, 
entretanto, os recursos-para a redistribui
ção." 

Projetes que estão na Caixa Económica Fe
deral, repito, e aprovados tecnicamente. 

Em outro trecho de sua fala, diz S. EX': 

" ... ou a Caixa Econômica Federa1llbera 
os financiamentos a ela pleiteados ou ha
veremos de tentar emendas de suple
mentaçáo para viabilizar essas obras, dar 
maior prioridade para as populações des
sas cidades desenvoMdas." 

Sr. Presidente, Si's. Senadores, há uma dis
criminação da Caixa Econõmica Federal por 
Estado e até por Região. Aqui, S. Ex!' o Gover
nador Jerónimo Santana cita que a Caixa Eco
nômica Federal vem liberando financiamen
tos, conforme notícias de jamais, para deter
minadas Regiões e detem1inados Estados, co
mo o Estado de Mato Grosso do Sul, na Região 
Centro-Oeste, para onde ela liberou 248.655 
milhões para obras em diversos Estados, sen
do que esse Estado foi o ma!s bem aquinhoa
do. é: claro que o Estado de Mato Grosso 
do Sul também necessita dessas obras, neces
sita desses recursos, mas é preciso que o Go
verno Federal tambérri se sensibilize e-libere 
recursos para a Região Norte, em especial pi!!i
ra o Estado de Rondônia. 

Sr. Presidente, foram enviados vários oficies 
ao Presidente da Caixa Económica Federal, 
a Sua Excelência o senhor Presiderite da Re
pública, para a solução deSse angustiante pro
blema. E o que temos é o silêncio como res
posta. Não podemos conCordar com essã ati· 
tude. O Norte hoje é discriminado pelos ór
gãos do Governo Federal. Estados como Ron
dônia, Acre, Amazonas parece que não fazem 
parte deste Brasil, embora tenhamos conheci
mento de que existem vários Brasls. Sr. Presi
dente, é preciso que se comece a encurtar 
essas distâncias; é necessário que o Governo 
Federal procure, c9m a responsabilidade que 
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tem, diminuir as distancias entre esses vários 
Brasís. 

Fica aqui o meu apelo ao Governo Federal, 
a Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública, que esteve, há pouco tempo, no meu 
Estado, Rondônia; ao Presidente da Caixa 
Econômica Federal, para que sejam imediata
mente liberados recursos para os projetas já 
aprovados, em atendimento_ às necessidades 
de saneamento básico do Estado de Rondô
nia. 

é:· com esperança, mais uma vez, que faÇo 
este apelo da tribuna do Senado a esses ór~ 
gãos, embora saiba da existência de dificul
dades de recursos, mas não posso aceitar a 
discriminação feita pelo GOverno Fedeia~ pela 
Caixa EtoOOmica Federal com o Estadci de 
Rondônia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica aqui, 
mais uma vez, o meu apelo ao Governo Fede-
rale aos órgãos responsáveis, hoje, pelo finan
ciamento de saneamento básico neste País. 
(Muito bem!) 

DOCGMENTOS A Q(JE SE REFERE~ 
O SR. RONALDO ARAGÃO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

"GOVERI'IO DO ESTADO 
DERONDÓNIA 
Govemadorfa 

Oficio N9 1 A83/GG 
Porto Velho, 20 de setembro de 1989 

Senador, 
EstainOs sugerfndo pronunciamento reivin

dicando ao Presidente da República a libera
ção pelo CEF dos projetas de financiamento 
pleiteados pelo Estado para o Abastecimento 
d'água principalmente das ddades de VUhena, 
Rolim de Moura e Porto Velho, projetas ali 
já aprOvados tecnicamente. 

Liberação dos financiamentos para amp~a
ção das redes de distribuição onde se cons
truiu reservatórios e tratamento e ficou incom
pleto por falta das redes (obras Governo Ange
lim, empréstimo extemo-Mendes Júnior). É 
a situação das cidades de: 

-Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Colora
do, Cerejeiras, Ariquemes, Presidente Médici, 
GUajará-Mirim e Porto_ Velho. Nestas cidades 
se fez as obras de captação tratamento e reser
vação, faltam entretanto os recursos para as 
redes de distribuição, projetas na CEF para 
serem liberados. 

Ou a Caixa libera os fmanclamentos a ela 
pleiteados ou haveremos de tentar emendas 
no OGO ou suplemeôtaçao para viabilizar es
sas obras da maior prioridade para as popula
ções das cidades envolvidas. 

A CEF vem liberando fmanciamentos con
forme notícia dos jornais cópias anexas, será 
que mais uma vez ficaremos no esquecimento 
e abandono? 

Entendo que além das gestões junta a CEF. 
É preciso focalizar da tribuna o problema da 
falta d'água no Estado e solicitar do Presidente 
uma solução. Não podemos mais conviver 
com esses problemas que penaliza sobremaw 
neirá as nossas-popUlações. 

Também o pleito para o crescimento vege
tativo da Caerd é da maior Op<;lrtun~da_de _con
forme cópia -de pleitO -anexa. 

Na oportunidade, reitero protestos de esti
ma e distinta consideração. -Jerónimo Gar-
cia de Santlma, Governador. · · 
Oficio n•~ 72/89/GR-

Brasilia, 20 de julho de 1989 
_ Senhor Eresidente, 

Conforme já ~osto a Vossa Excelência, 
o nosso Estado de Rondônia tem atravessado 
sérias dificuldades quantO ·ao atendimento das 
nec_essidades mínimas no campo de sanea
mento 'básico. 

São inúmêrõs os PedidoS de~ finimciamen
toS pleiteados pela Companhia de Agua e E,s.:. 
gatos de Rondônia - Caerd, junto a esse ór
gão, que já se encontram aprovados tecnica
mente, necessitando apenas da liberação de 
recursos. 

Ressaltamos como ele capital importância 
os financlamE:ntOS pal-a Crescimento Vegeta
tivo e Desenvolvimento Empresarial, a saber. 

1. Crescimento Vegetativo- pPansão de_ 
Rede 

Qdades t;eneficiadas- Porto Velho, Ji-Pa
rãrlã, GuaJaráw~, Pimenta Bueno, Jarú, Ari
quemes, ViJhena, Cerejeiras, Espigão D'Oeste, 
Ouro Preto D'Oeste, Presidente Médici, Rolirn 
de Moura, Costa Marques e Colorado D'Oeste. 

Valor da Solicitação- 342.823 OTN 
__ Data da Solicitação -3-11-87 _ 

2. Crescimento VeSetativo--:-AmpllaçãO de 
ügações 

Cidades Beneficiadas- Porto Velho, Guajaw 
ráwMirim, Pimenta Bueno, Jarú, Ariquemes, Vi
lhena, Cerejeiras, Vilhena, Cerejeiras, Espigão, 
D'Oeste, OurO Preto D'Oeste, Rolim de Moura, 
Costa Marques, VIla Nova e ColoCado Õ'Oeste. 

Valor da Solicitação -155.473 OTN 
Data da Solicitação- 3-11-87 
3. Desenvolvimento Empresarial- POSE. 
Odade Beneficiada - Porto Velho 
Valor da Solicitação -524.502 OTN 
Data da Solicitação- 7-88 
Com base no acima exposto, pedimos espe

cial empenho de Vossa Excelência no sentido 
de viabilizar os recursos necessários para estes 
financiamentos os quais, apesar de modestos, 
em muito já ajudariam na melhoria do abaste
cimento de água no Estado de Rondônia. 

Certo de poder contar uma vez mais com 
o indispensável apoio _da Vossa Excelência, 
subscrevo-me com elevado apreço e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, Jerónimo Garcia de San· 
tana, Governador do Estado de Rondônia." 

"COMPANHIA DE AGCIAS E ESGOTOS 
DE RONDÔNIA- CAERD 

Minuta 

OF.N9 

Porto Velho, de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
O Estado de Rondônia tem sofrido intenso 

e desordenado processo de urbanização, ge
rando problemas quanto à _prestação dos ser
viços públicos, principalmente na esfera de 

saneamento básico.Atualmente cerca de49% 
da população urbana é beneficiada com abas
teçimento de água potável, enquanto que ape
nas 4% é servida por sistema de coleta e desti
nação de esgotos sanitários. Estes índices de
rijonstram ~ precária situação do saneamento 
acarretando ambiência física favorável à proli~ 
feração de_ doenças de origem ou veiculação 
hídrica, comprometendo seriamente o grau 
de salubridade das comunidades do Estãdo. 

VIsando à reverter este quadro, prÕpordo
nando o atendimento necessário com os servi
çOs de água e esgotos, este GoVerno, através 
da Companhia de As_uas e Esgotos de Rondô
nia - Caerd -, encan1inhou à Caixa Econô
rrifca Federal- CEF--=-~Pedid.os de -tillancia
mento para execução de obras de ampliação 
de sistemas de água e de coleta de esgotos 
sanitários, conforme discriminação abaixo: 

-ampliação do Sistema de Abastecimento 
de Água (E.3) da cidade Porto Velho; 

-expansão da Rede de Distribuição de 
Água (E.7) das cidades de Porto Velho, Ji-Pa
ranã, Guajará-Mirim; Piineiita Bueno. Arique
mes, VIlhena e outras; 

-expansão das Ugações Domiciliares 
(E.8} das ddades de Porto Velho, Ji-Paraná, 
Guajará-Mirim, Pimenta Bueno, Ariquemes, 
Vilhena e outras; 

-expansão do Sistema de Abastecimento 
de Água (E.3) da cidade de VUhena; 

-implantação do Sistema de Abasteci
mento de Água (E2) da cidade de Rolim de 
Moura; 

-elaboração do Projeto Té.cnico e Execu
tivo (E. I} do Sistema de Abastecimento de 
Água das cidades_ de Rollm de Moura, Cere
jeiras, Alta Floresta, Santa Luzia, Alvorada 
D'Oeste e Nova Brasilândlai __ _ 

-elaboração_do Projeto Técnico e ExeCu
tivo (E. I) do Sistema de Abastecimento de 
Água das dd_ades deJi-Paraná, Pimenta Sue
no, Jaru e EsPigão D'Oeste, _ __ _ 

-Programa \te Desenvolvimento de Siste· 
mas

7
EmpreSaria"is - POSE; para-a cidade de 

PortO VeDlo; 
-implantaçãO do Sistema de Esgotos Sa-

nitários (E.2) da cidade de Porto_ Velho; -
-elaboração do Projeto Técniç:o _e Exeçu

tivo (E.1) do Sistema de Esgotos Sanitãrios 
das cidades de Ji-Paraná. Vllhena, Ariquemes, 
Guajará-Miiim, Pimenta Bueno e Ouro Pfeto 
D'Oeste. 

As solicitações de financiamento retromen~ 
clonadas encontram-se na Desan!Rlo de Ja
neiro, para análise e aprovação da CEF. Toda
'. ia até a presente data nenhum dos pedidos 
apresentados receberam designação de re
cursos financeiros, apesar de terem sldo tecni
camente aprovados, retardando o início de 
obras e serviços de fundamental importância 
para a população, devido ao seu valioso-cunho 
social. 

Em Face_do exposto e esclarecendo ainda_ 
que os_ referidos investimentos constam na 
profJCBJTlação da Caerd para o ano de 1989, 
vimos solicitar a Vossa EXcelênda o vosso em
penho no sentido de agilizar a aprovação dos 
financiamentos eira dtados, liberando os re
cursos financeiros necessários, referentes a 
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cada CTN, de forma a dar início ao programa 
de mbras previsto elevando os indices de aten· 
dimento dos serviços de água e esgotos ~ 
comunidades do Estado. 

Na oportunidade, renovamos a Vossa Exce· 
lência. nossos protestos de elevada conside· 
ração e apreço. -Jerónimo GMC/a de &mtll
nlt Governador do Estado de R,qndônia." 

"CEF UBERA NCz$ 248,655 MILHÕES 
PARA OBRAS EM DIVERSOS ESTADOS 

0 Governo Federal destinou ontem, através , · 
da Caixa Económica Federal (CEF), cerca de 
NCz$ 248,655 milhões para obras de infra-es-
trutura em diversos estados e munidpios. Os 
contratos foram assinados entre a CEF e os 
governos estaduais e municipais durante sole
nidade, pela manhã, no Palácio da Alvorada, 
com a presença do Presidente José Samey. 

A maior verba foi destinadas ao Estado do 
Mato Grosso do Sul, através da assinatura-de 
dois contratos pelo GovernadOr-Marcelo Mi
randa e o presidente da CEF, Paulo Manda
rino, com o aval de Samey. O primeiro c'oil
trato foi de NCz$ 32,402 milhões, e será para 
implantação de sistema viário e drenagem de 
águas pluviais em dois bairros e a construção 
de quatro escolas com 40 salas de aula. O 
segundo empréstimo, de NCz$ 66,426 mi· 
lhóes, vai para obras de infra-estrutura e equi
pamentos comunitários em quatro ·municí
pios. 

Para o Estado da Paraíba- a CEF destinou 
cerca de NO;$ 76,288 milhões, dMdidas em 
quatro contratos. Para o Rio Grande do Norte 
coube uma quantia de NCz$ 44-,166 mühões, 
para implantação do sistema de abastecimen
to de água da cidade de Natal. A Prefeitura 
de Salvador ganhou empréstimos de NCz$ 
22,648 milhões. que serão destinados para 
a recuperação da pista asfáltica e contenção 
de encostas, e implantação do programa de 
transporte de massa da capftal baiana. 

O município de Vitória da Conquista, da Ba
hia, ganhou empréstimos no valor de NCz$ 
5. 725 milhões, que serão destinados para 
obras de Infra-estrutura. O município de Se
nhor do Bonfim ganhou NCz$ 1259 milhão, 
para' obras do sistema viário e drenagem de 
águas pluviais. 

Foi o segundo maior volume de recursos 
autorizado pelo Presidente Samey. Recente-
mente ele mandou a CEF liberar recursos s_u
periores a NCz$ 350 rriühões." 

"CEF FINANCIA SANEAMENTO 
PARA REGIÃO CENlRO-OESTE 

Os Estados de Goiás e do Mato Grosso rece
beram ontem empréstimos da Caixa Econô
mica Federal (CEF)da ordem de NCz$ 418 
milhões, para obras de infra-estrutura e de 
melhoramento no sistema de abastecimento 
de água e esgotos. Os contratõs.foram assina
dos pelo Presidente da CEF, Paulo Mandarino, 
e os Governadores Henrique SantiUo e Carlos 
Bezerra, no gabinete do Presidente José Sar
ney. 

O Estado de Goiás foi beneficiado com 
N.Cz$ 373 milhões, sendo que NCz$ 77 A mi
lhões serão- destinados à conclusão do siste-

ma sanitário de Anápolis. O município de Lu
ziânia ganhou NCz$ 201,5 milhões, para o 
projeto Grande Luziânia, que tem por objetivo 
construir o sistema de abastecimento de _água 
das ddades de Valparaiw, Céu Azul, Novo Ga
ma, Jardim Ingá e Parque Alvorada. 

O Governador do Mato Grosso, Carlos Be
zerr~~ c;l_isse que os NCz$ 45 milhões serão 
utilizados para obras de infra-estrutura em 
Cuiabá e em quatro muni~pios do Estado. 

FGTS 
Os recursos são oriundos do FGTS- Fun

do de Garantia por Tempo de Serviço. A CEF 
já concedeu empréstimos supertores a NCz$ 
561 milhões, beneficiando o Distrito Federal, 
o Piauí, Roraima, Tocantins, Mato Grosso do 
Sul, Paralba, Rio Grande do Norte, e os muni
cípios de Salvador, Vitória d?! Conquista e Se
nhor do Bonfim, todos da Bahi~. 

O Governador de Alagoas, Moacir Andrade, 
esteve no Palácio do Planalto reivindicando 
empréstimos no valor de NQ$ 210 milhões 
para recuperação de escolas, hospitais, estra
das, abastecimento de água e eletricidade, da
nificados pelas últimas chuvas que castigaram 
o Estado, Samey prometeu mandar o pl~ito 
pãra -ser eshi.d.ado pela área econômica." 

CT. n<1 060/PRE 
Porto Velho, 1 O de fevereiro de 1989 

Anexo: Quadros Demonstrativos de SoUci
tações de F111anciamento à Caixa Econômica 
Federal- CEF -. 

Senhor Governador, 
Conforme solicitado por Vossa Excelência, 

segue em anexo a relação de pédidos de fman
damento encaminhados à CEF por esta com
panhia, bem como suas respectivas pendên
cias para liberação de verbas. 

Solicitamos vossa especial atenção quanto 
aos dois pedidos referentes ao Crescimento 
Vegetativo, pois a liberação dos mesmos de
ver-se-ia dar de forma automática ao passo 
que já tramitam desde novembro/87. Juntos 

totatlzam 498296 OTN e uma vez liDeradOs, 
seria possível fazer obras de extensão de rede 
e ampliação de ligações nos municij:>iOs- de 
Porto Velho, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Pimen
ta Bueno,Jaru, Ariquemes, Vilhena, Cerejeiras, 
Espigão D'Oeste, Ouro Preto, Presidente Mé
dici,RoUm de Moura, Costa Marques, Vila Nova 
e Colorado D'Oeste. -

De suma importância é também a liberação 
do financiamento relativo ao desenvolvimento 
empresarial- POSE. pois visa a atender iodas 
as áreas internas da Caer~. possibilitando que 
a mesma, a curto prazo, se transforiné em 
urna empresa modema. 

Informamos ainda a Vossa Excelência que 
do montante referente ao Crescimento Vege
tativo, o que corresponde a 498296 dTN, a 
CEF participa com 80%, cabendo ao Governo 
do Estado cooperar com 10%, assim como 
é também de sua responsaQilidade o supri
mento derecursos para o FAE, de forma a 
<iue este fundo possa integralizar os 10% res
tantes. Quanto ao montante de 524.502 OTN, 
para o desenvoMmento empresarial da Careci, 
comunicamos que se trata de uma linha de 
financiamento especial onde a CEF, participa 
com 100% dos recursos. 

Os três fin-anciamentos por nós Citados tota
lizam 1.022.798 OTN, o que não vem a ser 
muito, uma vez que temos hoje pendentes 
junto à CEF pedidos num total de 16.834.543 
OTN. No entanto, com estas liberações, já po
deriam os melhorar em muito a situação atual 
interna da Caerd, com conseqüentes melho
rias para a população de Rondônia, a serem 
verificados através de melhor pad~ão .9os ser
viços prestados pela Ca:erd. bem como au
mento de redes e ligações. 

Aproveitamos para renovaryotos de eleyada 
estima e colocamo-nos à inteira disposição 
para quaisquer informações adicionais que se 
façam necessárias. 

Atenciosamente, --Marcus Vmicius Lopes 
Martins, Diretor Presidente." 
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OEOSTRATIVO DE SOliCirAÇÕES DE FIN.tl.I'-(;IAMENTO À CAIXA ECOI'iJMICA FEDERAL - CEF 

VALOR EM OTN SERVIC:O - ESGOTO QUADRO 02 

Deno•inaçi.o/Servi~o Locattdaele Beneficiada Valor da Data de Localização AtUaT do Pendências 

ctlras de Implantação 
Cb Sistema de Esgotos 
San1târfas. 

Porto Velho (E.2) 

Solicitação Solicitação Pedido de FtnanCfanrento 

4.165.:302 25-3-88 CEF • 
Desan - Rio 

-oes i91_3!;;5o de _recui-sos · 
f inancelros. 

Ji-Paraná e outros 
(Projeto TOOnico 

JI-Paraná/Vflhena/ 309.349 15-4-88 CEF 

(bs.: Pedido de ffnanc.ia
mento aprovado tecnicamente 
-Des l!;.,acão de recursos 

Ar iQJemes/Guajará-Mfr I m/ 
Pi menta Bueno/Ouro Preto 
D'Oeste. (E. 1) 

Desan -Rio f lnanceiros. 
e ExecutIvo). 

Subtotal - Serv./Esgoto 
lota 1 -- Água • Esgoto 

4.555.651 
16.834.542 

__ Qbs_:_ Pedido de financia
mento aprovado tecnicamente 

'"'Obs.·: PI"'C\Jrar na oesan - Rio o Dr. Paulo Garraro ou o Dr. Humberto Chaves. TE!lefooe Pará corit.ito-- 292-3123.:.. ramal 1417. ou 
1418 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projetas que serão lidos 
pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SE!'IADO 
N9 298, DE 1989 

Isenta do pagamento do lmpos~ 
to sobre 11 Renda e proventos de 
qualquer naturem, no caso que es~ 
pecilica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 O Imposto sobre a Renda e pro-

ventos de qualquer natureza não incidirá sobre 
rendimentos provenientes de aposentadoria e 
pensão pagos pela previdê'ncia social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, a pessoa com idade superlor a 
sessenta e cinco anos. 

Parágrafo único. O benefido de que trata 
este artigo ocorrerá a partir do mês em que 
o contribuinte completar sessf!nta e cinco 
anos de idade. 

Arl 29 A isenção tributária prevista nesta 
lei não se estenderá à outras fontes de rendi
mentos do contribuinte, ou do cônjuQe, ainda 
que proveniente do trabalho assalariado. 

Art. 3"' Esta lei estrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Lei Maior (art. 153, § 29, U) remete para 
a legislação ordinária a fixação dos limites da 
incidência do Imposto sobre a Renda e pro
ventos de qualquer natureza sobre os rendi
mentos provenientes de aposentadoria e pen
são pagos pela previdência sodal da União, 
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municí
pios, a pessoa com mais de sessenta e cinco 
anos de Idade. 

Por princípio constitucional todos são iguais 
perante a lei. Contudo, o constituinte intro
duziu a exceção garantindo tratamento espe
cial aos idosos. O dispositivo constitucional 
pennite estabelecer limites para isenção do 
Imposto de Renda sobre os rendimentos da 
inatividade, classe que a inflação mais pena
.Jiza. 

Propomos, no entanto, a isenção total do 
tributo sobre este rendimentos vedando, ou
trossim, privilegiar outras fontes de renda, por 
entendermos que o legislador constituinte ao 
concluir o tratamento diferenciado buscou 
criar condições para minimizar os efeitos con
junturais que põem em risco o merecido 6cio 
e a vida na velhice com dignidade. 

A presente proposição tem teste objetivo, 
é a situação perversa que se encontram os 
aposentados e pensionistas neste País que exi
ge esta nossa iniciativa. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
- SeniJi:IOr lfãni SiiriiiVa 

LEGISLAÇÃO aTADA 

CONSTITUIÇÁO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÁOIII 
Dos impostos da Gníão 

Art. 153. C6í:nPete à União- instituir im
pOstos sobre:-

-·······-·······-··-·····-·······-·-···---' m -renda e proventos de qualquer natureza; 

i 2"' o m:põsto -Previsto no inciso m: 
···-······-········-·-··-··-·········----n-não incidirá, nos termos e limites fiXa-

dos em lei, sobre rendimentos provenientes 
de aposentadoria e pensão, pagos pela previ
dência social da União, dos Estados, do Dig.. 
trito Federal e dos Municípios, a pessoa com 
idade superior a sessenta e cinco anos, cuja 
renda total seja constftuida, exclusivamente, 
de rendimentos do trabalho. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 299, DE 1989 

Cria a FundaçáoMachiJdo de h6J6 
e dá or.rfra6 providências. 

O CongreSSO Nacional flecr_!$: 
Art. }9 O Poder Executivo, cento e oitenta 

dias a partir da publicação da presente lei, 

instit:t.tirá a Fpndação Machado de Assis desti
nada a .aprimorar e difundir o uso da língua 
portuguesa, devendo para a r.onsecução deste 
objetivo adotar o seguinte: 

a) organizar cursos sobre a vida, a lingua
-~.gem e a obra de Machado de Assis, inicial

rrlente nos pafses e locais onde se fala o portu
guês; 

b} instituir anualmente um concurso literá~ 
rio premiando a melhor obra em língua portu
guesa, prosa ou verso, publicada no ano ante
rior à data da realização do concurso nos paí
ses _ou locais de fala portl,Iguesa. O concurso 
será- realfitdo, sempre, no dia 21 de junho, 
data do nascimento de Machado de Assis, e 
o prêmio será estipulado pela Fundação; 

c) distribuir, anualmente, às bibliotecas dos 
países e locais onde se fala português, as me-
lhores obras publicadas no Brasil. _ 

Art. 2? Para instituir a Fundação Machado 
de Assis, o Poder Executivo, através do MiniS
tério da Fazenda, destinará o lucro líquido do 
primeiro sorteio da Loteria de Números, deno
minada Sena, realizado ap6s a publicação da 
lei._ _ __ _ ~ _ 

§ }9 Canco por cento do lucro líquido de 
todos ç:~s sorte:ios da Loteria de Número_s. de-:-_ 
noffiinada Seila, Serão pÕr doiS anoS cOnse- -
Cl.tl;iVO$ entregues pelo Ministério da Fazenda 
à Fundação Machado de Assis, para a forma
ção de seu património. 

§ 2? O Ministério da Fazenda também de
verá entregar à Fundação Machado de Assis, 
cinqüenta por cento de todos os sorteios dos 
jogos administrados pela União, cujos prê
mios não tenham sido reclamados pelos ga~ 
nhadores. 

Art 39 A Fund.ação Machado de.A$sis se~ 
rã presicíida Pelo' Pre-sideilte - da Academia 
Brasileira de Letras, que no prazo de 120 (cen· 
to e vinte) dias, elaborará e fará registrar seus 
estatutos. 

Art 49 Esta leí entrará· em vigor na data · 
de sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se disposições em con~ 
trárlo. 

Justificação 

Embora estejamos batendo palmas às oo~ 
menagens que o Senado, por iniciativa do Pre~ 
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sidente Nelson Carneiro, prestou a Machado 
de Assis, das quais não participei por estar 
ausente de Brasllia, achamos que este homem 
que nasceu pobre, gago, epilél:ico e mestiço, 
apesar disto, chegou às culminâncias das le
tras nacionais, conseguindo, em vida, congre
gar em tomo de sua pessoa as mais ilustres 
personalidades de seu tempo, de Joaquim Na
buco e Quintino Bo_caiuva, merece homena
gem mais duradoura. Daí virrioS propor criar
se, sob sua égide, uma fundação corn seu 
nome, fundação destinada a divulgar ainda 
mais sua obra e estreitar os laços entre os 
povos de fala portuguesa, procurando através 
de Machado de Assis difundir nosso idioma, 
evitando que as terras de formação portUgue-
sa onde nosSo idioma sempre foi falado corre
tam ente, seja hoje, uma algaravia de fazer dó 
a nós, herdeiros da civilização lusitana. 

A língua portuguesa, o maior patrimônio 
que Portugal nos legou, deve ser estudada, 
cultuada e, se possível melhor e mais difun
dida. Embora seja a sexta língua mais falada 
no mundo, pois somente o Inglês, Francês, 
Árabe, Chinês, Russo e ESpanhol lhe levem 
a palma, é necessário qUe cuidemos de evitar 
o desaparecimento da fala portuguesa nos lu
gares onde a mesma era o Idioma corrente 
como em Macau na China e hoje sofrendo 
tantas transformações que se transfigurou 
num dialeto "Macaiense", conforme lemos em 
estudos do filólogo Leite VasconceUos. 

Não obstante, trata-se de um território sob 
o governo português, em-Macau já não se 
fala, o português, como no tempo em que 
lá viveu Camões (com as variações naturais 
decorrentes do tempo), pois ali, o idioma que 
se fa1a ouve e escreve, é uma algaravia onde 
a maioria das palavras é sempre deh.irpada 
como se pode ver do soneto "Alma minha 
gentil" assim recitado e escrito em Macau: 

"'Alma, ou-sa doc_i_ Alma que já vai 
Que azinha biste di estunga vida 

Discansa ali liva no ceu pa simpri 
Dessa iou vivo na terra tud'ora triste". 

De outro lado, assevera, ainda o filólogo, 
muitas palavras masculinas passam para o 
feminino, enquanto velhos vocábulos portu
gueses como .azinha (depressa) são ali de uso 
corrente. 

É evidente que não poderíamos extinguir 
de todo, os efeitos desta evolução lingüistica 
nos povos de origem portuguesa. Todavia, po
deríamos minorá-la, e, é claro, pois quanto 
maior for a identificação conosco, dos paises 
que estiveram sob a dominação portuguesa, 
melhor poderíamos cumprir nosso destino 
histórico de preseiVarmos nossa Iingua. 

Somos hoje, oitava economia do mundo 
e longe de sermos o pais subdesenvolvido 
que velhas nações ciosas de seus poderios 
costumam proclamar, estamos em pleno de
senvolvimento. 

A língua é wn dos nossos patrimônios que 
devemos preservar, pois da interpenetração 
das culturas é que nasce amlzade dos povos, 
especialmente quando estes, como Angola, 
Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Prín
cipe, Macau, Guiné-Bissau. Diu, Timor, Aço-

res, Guiné, Madeira e nós mesmos, provimos 
do mesmo tronco: Portugal. 

Organizar cursos, seminários, distribuir pr~ 
mias aos intelectuais de origem e fa1a portu
guesa é difundir o Brasil, procurando estreitar 
os laçoS com a comunidade desses povos 
nascidos sob a custódia lusitana, pois fortale
cem nosso intercâmbio com eles facilitando 
a integração que proporcionará benefícios não 
s6 cUlturais corno económicos, pois através 
do intercâmbio cultural, alcançaremos o inter
c!mbio econômico e poderemos chegar à for
mação do Mercado Comum dos Povos de 
Unha Portuguesa. 

Sonho, certamente dirão os céticos, sonho 
senhor Presidente, sonho senhores Senado
res, também era sonho a máquina voadora 
de Da Vinc~ que se tomou realidade nas mãos 
do nosso patrício Santos Dumont 

A ídéia de ministrar cursos sobre Machado 
de Assis, não é nova, nem certamente somen
te minha. 

Já Oto Lara Rezende, o admirável cronista 
mineiro; :em crónica publicada em O Globo, 
assim se expressa: 

"Machado de Assis devia ser canoni
zado e em todas as faculdades haveria 
uma cadeira para o estudo desse gênio 
do Morro do Uvramento e da Humani
dade. 

Jornalista que se preza, ou quem quer 
que no Brasil pretenda encontrar um 
melo de expressão, tem de ler Machado. 
Diariamente." 

E, quanto ao pagamento destes cursos que 
estamos propondo sejam ministrados no exte
rior sobre Machado de Assis, para a difusão 
do grande mestre brasileiro, a idéia também 
não é. nova. Quem compulsar a cauda orça
mentária de alguns orçamentos da Velha Re
pública verá, nelas, dotação orçamentária para 
auxiliar o pagamento de cursos sobre Camões 
na Inglaterra. Se fiZemos isto para o maior 
poeta da Lingua, por que não poderemos fazê
lo para o maior romancista da Ungua Portu
guesa? 

É hora de terminar. Nesta hora, pois. retra
cemos o perfil intelectual deste homam que 
na palavra de Graça Aranha: 

-'Veiu do nada, venceu as suas origens 
modestas, tomou-se homem de cultura 
de gosto e creou a suã própria persona
lidade. É um doloroso e beUo poema o 
da elaboração do gênio neste obscuro 
heroismo". 

Entretanto, para traçar este perfil não sere-
moS 11:6s que a tanto nos iremos abalançar. 
Vamos pedir a Rui Barbosa a maior celebração 
que o Brasil já produziu, que nos diga de Ma
chado de Assis, da sua linguagem e da maes
tria de sua frase: 

"Não é o clássico da língua; não é o 
mestre da frase; não é o árbitro das letras; 
não é o fll6sofo do romance; não é o 
mágico do conto; não é o joalheiro do 
verso, e exemplar sem rival entre os con
ternpor!nos da elegância e da graça, do 

aticismo e da singeleza no concebver e 
no dizer; é o que soube viver intensamen
te na arte, sem deixar de ser bom. 

Da riqueza de sua inspiração na lírica, 
da sua mestria no estilo da sua sagaci
dade na psicologia, do seu mimo na in~ 
venção, da sua bonomia no humorismo, 
do seu nãdonali$mo na originalidade, da 
sua lhaneza, tato ·e gosto literário, darão· 
testemunho perpetuamente os seus es
critos, galeria de obras primas, que não 
atesta menos da nossa cultura, da inde
pendênda da vitalidade e das energias 
civilizadoras da nossa raça do que uma 
exposiç.!!lo inteira de tesoiros do- solo e 
produtos mecânicos do trabalho." 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
-Senador Joilo Menezes. 

(À Comissão de Educação-competên
cia termiriatíva) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 300, DE 1989 

D/spóe sobre as pesquisas estatfstic85, 
de opiniio púbUca, mercadológícas e ll!l
seme~das e dá outrlls providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ As pesquisas estatísticas, de opi

nião pública, mercadológfcas e ãssemeihadas 
devem ter, obrigatoriamente, a responsabiliR 
dade técnica de um estatístico profissional 

Art. 29 As empresas que realizam pesqui· 
sas estatíSticas, de opinião pública, mercado
lógicas e assemelhadas devem estar registra. 
das nos respectivos Conselhos Regionais de 
Estatística de suas áieas de atuação. 

Art 39 O Corisclho Federal de Estatfstlc8 
deverá baOOlr normas regulamentadoras das 
diversas modalidades de pesquisas estat.fsti
cas. de que trata esta lei, que devem incluir, 
necessariamente, os parâmetros técnicos re
ferentes a seus erros e níveis de confiança, 
bem como a divulgação de seus financiado
res. 

Parágrafo único. A infringênda ao dispos
to no caput deste artigo implicará em sanções 
que vão da multa à suspensão temporária ou 
definitiva das atividades das enlpresas respon
sáveis. 

Art. 49 As empresas de pesquisas estatís
ticas, de opinião pública, mercadol6gicas e 
assemelhadas sujeitar-se-ilo à auditoria técnl.:. 
ca do Conselho Federal de Estatística, nos 
termos de normas espedficas por este baixa
das. 

Art 59 Não se excluem das exigêndas 
desta lei as entidades públicas nem aquelas 
que utilizem, em suas razões sociais, nomes 
assemelhados aos das empresas referidas nos 
artigos anteriores. 

Art. 69 As empresas mencionadas nesta 
lei deverão recolher, num prazo máximo de 
15 (quinze) dias a contar da data do fatura
mento, ao Conselho Federal de Estatística, 
0,5% (meio por cento) dos preços estipulados 
_par_a seus serviç_os técnicos. _ _ 

Parágrafo (mico. A infringência ao dispos
to no caput desse artigo impUca na cobrança 
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de correção monetária, multa e juros de mora, 
sem·prêjuízo de outras sanç6es legais. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Nem emoção, tampouco o mau conselho 
da opinião aligeirada e muito menos o fruto 
da paíxão ideológica constituem climas ou for
mas de argumento adequados a uma obser
vação científica do processo eleitoral. Neste, 
sobrenadando com destaque, há a onda de 
~squisas que nos afeta no sagrado direito 
de escolher os rumos do Brasil. Choram os 
perdedores em oposição à indiferença daque
le que, segundo os inquéritos divuJgados. dis
tancia-se enormemente nessa competição. 
Entretanto, mais que a eles, interessa a toda 
a sociedade brasileira o produto das pesquisas 
eleitorais. J:: desde este ponto de vista que 
desejo me situar! Temos sido, todos os brasi
leiros, agentes passivos de um sistema de in
formações baseados em estatisticas públicas, 
a consumi-Ias sem questionar-lhes a fidedig
nidade e, o que é mais grave. a própria capaci
dade desse sistema para retratar o que é do 
interesse da sociedade. São múltiplos os 
exemplos que se podem exibir para a perple
xidade de todos e, sobretudo, para o escar
nlento de tantos governos omissos, que con
trlbufram para a inconfiabilidade das estatís
ticas brasileiras. De um lado é o censo demo
gráfico a recusar a contagem primária dos 
silyicolas, num momento em que todo o mlDl
do acusa o Brasil de permitir o genocídio des
ses irmãos; de outro, ê a ausência de uma 
contabilidade económica capaz de expressar 
as medidas convenientes das economias esta
duais, configurando, com isso, que o sistema 
estatistfco nacional desconhece a Constitui
ção da República; acolá é o Estado delegando 
a particulares a medição da evolução dos pre· 
Ços e, com iSso praticando, além da ilegali
dade da transferência da atribuição oficial,,um 
provável assalto aos bolsos pobres da Nação. 
EStes são alguns exemplos que, em absoluto, 
eStão longe de esgotar o repertório e que, nes
ta denúncia, não abordam o grave problema 
da confiabilidade estatlstlca. E é por aL por 
esse campo minado, pela elevada capacidade 
de induzir opiniões que as pesquisas eleitorais 
devem ser viStas! Alega-se que sendo constitu
cional a liberdade de informação, nenhum re
paro deve ser feito aos produtos de má quali
dade que nos atingem apontando preferências 
eleitorais. O detalhamento minucioso dessas 
pesquisas espanta até mesmo os leigos que, 
de médicos e treinadores de futebol, agora 
travestem-se em estatísticos das eleições. Mas 
os leigos não são tolos, não aceitam que pes
quisas efetuadas com cerca de três mil e qui
nl)entos eleitores possam produzir informa
ções confiáveis sobre o comportamento elei
toral que avaliza onze candidatos, a categoria 
dos indecisos junto com a dos praticantes do 
voto em branco, b.Jdo Isso detalhado segundo 
o sexo, a faixa etária, o nível de instrução, o 
rúVel de renda e a região a que pertence o 

eleitor. No caso, as informações se amiúdam 
em tomo de cinco mil categorias políticas e 
sócio-económicas para uma amostra de três 
mil e quinhentos eleitores. É claro que isso 
é mais do que Irresponsabilidade técnica - -
ê fraude que deve ser capitulada como crime 
a ser tipificado no Código Eleitoral! 

Há complexidades metodológicas que exi
gem elevado nível de conhecimentos multidis
ciplinares por trás da simplicidade aribnética 
das percentagens de preferências eleitorais. 
À margem desta constatação, convém per
guntar se uma pesquisa planejada para avaliar 
as preferências dos eleitores com um erro-de 
3% deve ser aceita? É que, com esse nível 
de erro, ficam tecnicamente empatados candi
datos que ao se reduzir o erro teriam desem
penhos diferentes. A inconfiabilidade, no caso, 
leva o eleitor a transferir sua opção pela de 
um canctidato melhor situado. Se esta não 
é uma conclusão lógica, pode ser, quando 
menos, a estratégia eleitoral de muitos. Levado 
ao paroxismo, o erro da pesquisa poderia ser 
ampliado para 15% e, dessa maneira, estariam 
quase todos empatados/ O absurdo da hipó
tese chama a atenção para o profundo sentido 
político embutido nos parâmetros das pesqui
sas eleitorals. A lei deveria consagrar normas 
disciplinadoras de tais inquéritos e, de igual 
forma, critérios de divulgação que balizassem 
a confiança nas estimativas, isto para não falar 
no mais que imprescindível destaque sobre 
a posição dos indecisos. Os instlb.Jtos de opi
nião pública deveriam aperfeiçoar suas pes
quisas buscando os amplos conhecimentos 
metodológicos que a ciência estatística ofere
ce para adarar o comportamento desta cate~ 
geria. Existem variados métodos psicométri
cos e estatistlcas capazes de realizar esta faça
nha. Tudo isto, é daro, redundaria em bene
fício do eleitor e em maior transparência da 
democracia eleitoral. De igual modo- e este 
é o contraponto natural das pesquisas eleito
rais - as estatísticas públicas deveriam ser 
produzidas sob a égide do conhecimento téc
nico primordial da ciência estatística. 

A Lei n• 4.739, de 15 de julho de 1965, 
que dispõe sobre o exercício da profissão_ de 
estatístico, é relativamente omissa no tocante 
às exigências contidas neste projeto de lei. 
Ao dispor sobre uma maior exigência relativa 
à fundamentação técnica das pesquisas esta
tísticas, de opinião pública- nessas incluídas 
as· pesquisas eleitorais - e mercadológicas 
com a responsabilidade técnica do profissio
nal apropriado -o estatístico- com certeza 
há de_ contribuir, imensamente, para uma rápi~ 
da mudança no quadro vigente de descredi
bilidade das pesquisas de caráter estatfstico 
nos quais se incluem, com destaque, os de 
preferências eleitorais. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
-Senador Francisco Rollemberg. 

(À Comfssáo de Educação-competén
cíiJ terinlnatíva.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às comiSSões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-.Sobre a mesa, projetas que serão lidos 
pelo Sr. 1 '?-Secretário. 

. São lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 61, DE 1989 

Dispõe sobre llmites globais e condi
ções para as operações de crédito de 
qualquer natureza, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Mun!cfp!os e de suas 
respectivas auUirquias. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 Subordinam-se às normas fixadas 

nesta resolução as operações de crédito reali
zadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pe
los Municípios e por suas respectivas autar
quias. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Re
solução, compreende-se como operação de 
crédito toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamentos ou empréstimos, mediante 
a celebração de contratos, emissão e aceite 
de "tftu1os, ou concessão de quaisquer garan
tias, que represente compromissos assumidos 
em um exercício para pagamentos em exerci
cios subseqüentes, com credores situados no 
País e no exterior. 

Art. 2~ As operações de crédito interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Munldplos e de suas respectivas autarquias 
observarão os seguintes limites: 
1-o montante global não pOderá ultrapas

sar a dez vezes o valor da margem de pou
pança real; 

U-o dispêndio anual máximo_- com
preendendo principal e acessórios de todas 
a_s operações, não poderá ultrapassar a mar
gem de poupança real. 

§ 19 As garantias concedidas pelas Unida8 

des Federadas a que se refere este artigo às 
operações de crédito de responsabilidade dos 
órgãoS ou entidades de suas respectivas admi
nlstraçQ_es indlr_etas ª011)-ente serão computa
das, para cálculo dos limites aqui previstos, 
quanto às parcelas vencidas e não pagas por 
prazo superior a 90 (noventa)"diaS. 

§ 2~ As operações de crédito realizadas 
em um exercício não poderão exceder o mon
tante das despesas de capital previstas na lei 
orçamentária anual, ressalvadas as autoriza~ 
das mediante créditos suplementares ou espe
ciais com finalidade precisa, aprovadas pelo 
Poder Legislativo por maJoria absoluta e ob
servado o disposto nesta Resolução. 

§ 3~ Entende-se por margem de poupan
ça real, para os efeitos desta Resolução, o valor 
resultante das seguintes operações: 

a) receitas totais mensais do exercício fi
nanceiro imediatamente anterior ao que .esti
ver em curso, menos operações de crédito 
realizadas em cada mês correspondente; 

b) do resultado da alínea "a" serão dedu
zidas as despesas correntes pagas. acrescidas 
dos encargos da dMda consolidada pagos .. 

§ 47 Os valores utilizados para cálculo da 
margem de poupança real serão extraídos dos 
balancetes mensais das Unidades Federadas 
a que se refere este artigo e_ corrigidos mês 
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a mês, até o mês que se estiver apurando, 
pelo fndlce de Preços ao Consumidor (IPC), 
ou por outro fndice que vier a substituí-lo. 

§ 5~ A correção a que se refere o pará
grafo anterior terá como c:iata base o dia }9 

de cada mês. 
Art. 39 Os EStados, Ol)lstrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias deve
rão remeter ao Senado Federal e ao Banco 
Central do Brasil informações mensais sobre 
a posição de seus endividamentos. 

Parágrafo único.- As Unidades Federadas 
a que se refere este artigo e suas autarquias 
remeterão ao Senado Federal, mensalmente, 
cronograma tisico e financeiro dos projetas 
financiados por operação de crédito, Ctlja exe
cução será atestada pelos ·respectivos Tribu
nais ou Conselhos de Contas. 

Art. 49 A celebração de operação de cré
dito de qua1quer natureza pelos Estados, pelo 
Distrito Federal, pelos Munldplos ou por suas 
respectivas autarquias somente poderá ser 
efetivada após manifestação do Banco Cen
tral, a ser proferida no prazo máximo de 1 O 
(dez) dias úteis do recebimento de cada solici
tação, relativamente ao cumprimento do dis
posto no artigo ~. e- aU.toiização do Senado 
Federal, nas hipóteses dos arts. 5~. 6~ e 13 _ 
desta resolução. 

Parágrafo únicO.- Os contratos relativos às 
operações de que trata esta resolução deverão 
ser remetidos ao Banco Central do Brasil no 
prazo de máximo 30 dias após sua efetivação, 
para efeito de registro e controle. 

Arl 5'1 A realização de operações externas 
de natureza frnanceira pelos Estados, pelo Dis
trito Federal, pelos Territórios, pelos Municí
pios e por suas respectivas autarquias depen
de de prévia e expressa autorização do Senado 
Federal. 

§ 1 ~ Os pedidos de autorização Para a 
realização das operações a que se refere este 
artigo serão encaminhadas ao Senado Federal 
instruídos com: 

a)prova de cumprimento do disposto no art. 
39; 

b) análise dos custos e beneficias e<:onô
micos e sociais do projeto a ser financiado 
pela operação de crédito; 

c) análise financeira da operação; 
d) análise das fontes alternativas de frnan

ciamento do projeto; 
e) data do início do programa ou do projeto 

e informação sobre se o mesmo está incluído 
na lei orçamentária anual; 

I) informações Sobfe o atendfmerito do diS
posto no inciso DI do art 167 da Constituição 
Federal; 

g) informações sobre as finanças do toma
dor, a saber: 

1. Montante da dívida externa 
2._ Cronograma dos dispêndios com a dívi

da total, interna e externa. 
3. Cronograma ãe cfiSpêndios com a ope

ração a ser autorizada. 

h) comprovação de que o projeto está in
duido nas prioridades orçamentárias; 

i) lei autorizativa da operação; 
j) minuta do contr~to _e_ parecer preliminar 

da Procuradoria Geral da Faz_enda, quando 
for o Caso; - -

/) outra~ informações que habilitem o Se
nado Federal a conhecer perfeitamente a ope
ração de crédito. 

§ 29 As operações a que se refere este 
artigo subordinam-se às normas da Resolução 
do Senado Federal que "dispõe sobre os limi
tes s!C?bais e condições para as operações in
ternas e externas de natureza financeira, de 
interesse da Un~o. de suas autarquias e de· 
mais entidades controladas pelo Poder Públi
co Federal, e estabelece limites e condições 
para a concessão de garantia da União em 
operaçõ_es de crédito". 

Art 6~ Os Estados, o Distrito Federal, e 
os-Munldpios poderão pleitear a elevação 
temporária _9o limite fJXado no artigo 29 inciso 
I desta resolução para a realização de opera
ção específica~~os casos comprovados de ca
lamidade pública. 

Parágrafo único. Os pedidos de que trata 
-este artigo deverão ser encaminhados pela en
tidade pleiteante ao Senado Federal, acompa
nhados dos seguintes documentos: 

-lei autorizativa; 
-característica da operação: prazo, taxas 

de juros, encargos, cronograma financeiro; 
-informações sobre as finanças. 
Arl 79 Os limites fJXados no artigo 2~ des

ta resolução não se aplicam às operações de 
crédito por antecipação-da receita orçamen
tária, nos termos da lei. 

§ 19 O saldo devedor das operações por 
antecipação da receita orçamentária não pO
-derá exceder a 25% (vinte e cinco por cerito) 
da receita total estimada para o exercicio fman
ceiro que estiver em curso. 

§ 2_9 O dispêndio mensaJ, compreenden
do principal e acessórios, não poderá ultra
passar 5% (cinco por cento) da receita total 
eStímada para o exerCido fmanceiro que esti
ver em curso. 

§ 39 Para efeito de apuração dos limites 
previstos nos parágrafos anteriores, será dedu
zido do total da receita orçamentária prevista 
o valor das operações de crédito consignado 
na Lei de Meios. 

§ 49 A contratação das operações de que 
trata este artigo deverá ser precedida da mani
festação prévia do Banco Central do Brasil 
quanto ao enquadramento das mesmas nos 
limites regulamentares, obseryado o disposto 
no artigo 49 aesta resolução. 

§ 5~ As operaçOes de que trata este artigo 
deverão ser obrigatoriamente liquidadas até 
30 (trinta) dias após o encerramento do· exer
cício em que forem contratadas, excetuadas 
aquelas contratadas no último ano do man
dato do Chefe do Poder Executivo, que deve
rão ser liquidadas no própriO exercício. 4. Comprava-ção da capacidade de paga· 

menta_ da operação. 
5. · Débitos vencidos e não pagos. 
6. Informações sobre as dotações orça

mentárias relativas ao projeto. 

Art._ 89 Os títulos da dívida pública dosEs
-- tadOS, do Distrito Federal e dos Municípios 

somente poderão ser lançadas. oferecidas pu· 
bUcamente ou ter iniciada a sua colocação 

no mercado, depois de registrados pelo Banco 
Central do BrasD. 

§ 19 Os títulos de que trata estre artigo 
deverão guardar equivalência com os títulos 
federais e seus respectivos prazos de resgate 
não poderão ser inferiores a 6 (seis) ineses, 
contados da data de emissão dos referidos 
títulos. 

§ 2~ Incluem-se nas disposições deste ar
tigo os título& a s_erem emitidos para atender 
à liquidação das pre<::atórias judiciais penden
tes de pagamento, objeto do artigo 33 e seu 
parágrafo único das Disposições Constitucio-
nais T(ansitórias. . , . 

§ .39- Os títulos de que trata o parágrafo 
anterior não se incluem nos limites previstos 
no art2~. 

Art 99 É vedado ao_s EstadOs, ao Distrito 
Federal, aos Municípios e às suas respectivas 
Autarquias assumir compromissos dlreta
mente com fornecedores, prestadores de ser
viços ou empreiteiros de obras, mediante 
emissão ou aval de prorrllssórias, aceite de 
duplicatas ou outras operações similares. 

Art- 1 O. -A -liiObservãi1da das disposições 
da presente resolução sujeitará os Estados, 
os Municipios, o Distrito Federal e suas respec
tivas autarquias às sanções pertinentes, ca
bendo ao Banco Ceiltral doBrasil-exercer a 
cOmpetente fiscalizaÇão, no âmbito dOs mer
cados financeiro e de capitais, nas formas pre
vistas em lei. 

Art 11. O Banco Central do Brasil man
terá atualizados os registros das operações de 
crédito de que trata: esta resolução, devendo 
enviar ao Senado Federal, mensalmente, as 
posições do mês anterior. 

Art. 12. Os refinanciamentos dos Avisos 
M.F. 030 e sucedâneos e das ópetãç5es de 
crédito interno que ultrapassarem os limites 
previstos nesta resolução somente poderão 
ser realizados após autorizaÇão do Senado Fe-. 
dera!. 

Parágrafo único. No prazo de 60 dias da 
aprovação desta resolução deverão ser rem~ 
tidos ao Senado Federal todos os pedidos de 
autorização para os refinanciamentos previs
tos neste artigo. 

Art 13. Esta resolução entra vigor na data 
de sua publicação, revogadas as Res_oluções 
n• 62, de 28-10-75: 93;de l f-10-76; 64, ae 
28-6-85; e 140, de 5-12-85- · 

Sala das Comissões; 20 de setembro de 
1989. -Louieiiióerg Nunes Rochl1, Presiden
te. - Mansueto de Lavor Relator Nexandre 
Costa -Jutahy Maga/hJes 

PROJETO DE RESOLOÇÃO 
N• 62, DE 1989 

Dispõe sobre Omites globais e con_di
ções p11rlltJSoperaçóes de crédito externo 
e intemo da (Jnfão, de suas autarquias 
e demais entidades controladas pelo Po-
der Público Federal, e estabelece limites 
e condições para a concessão da garantill 
da União em operações de crédito exter
noeintemo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Subordinam-se às normas fixadas 

nesta Resolução as operações de crédito ex-
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temo e interno, inclusive as de arrendamento 
rpercantil, realizadas pela (Jnião, por suas Au~ 
tarquias e pelas demais entidades controladas 
pelo Poder Público Federal, bem assim a con~ 
cessão da garantia da União nas referidas ope· 
rações. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Re-
solução, compreende--se como operação de 
crédito toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamentos ou empréstimos, mediante 
a celebração de contratos, emissão e aceite 
de títulos, ou concessão de qualqtJer garantia, 
que represente compromissos assumidos em 
um exercício para pagamentos em exerdcios 
subseqüentes, com credores s[tuados no pafs 
e no exterior. 

Art. 29 As operações de crédito realizadas 
em um exe_rcícfo não poderão exceder o mon
tante das despesas de capitaJ previstas na lei 
orçamentária anual, ressalvadas as autorida· 
des mediante créditos suplementares ou espe~ 
dais com finalidade precisa, aprovadas pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta e ob~ 
servado o disposto nesta Resolução. 

Art. 3~' As operaçOes de crédito externo 
de qualquer natureza da União e as por esta 
garantidas deverão conter-se nos seguintes li .. 
mites: 
I-O montante global anual não poderá 

exceder a 3 vezes o saldo médio da balança 
comercial dos últimos trê:s anos; 

II- O dispêndio anual máximo, compreen· 
dendo principal e acessórios, não poderá ex
ceder, no exercício que estiver em curso e 
nos exercícios posteriores, o saldo médio da 
balança comercial verificado nos (tltimos três 
anos, observado, também, o-limite estabele
cido no art 69, incisoU; 

lll-A taxa de crescünento anual_não pode-. 
rá ultrapassar a taxa média geométrica de 
crescimento verificada no saldo da balança 
comercial _nos últimos três anos; 

IV -As garantias da União não poderão ex_ .. 

ceder a 50% do montante estabelecido no 
item I deste artigo. 

§ 19 Não se contabil[zam no limite global 
anual de que trata o inciso I as renegociações 
da dívida externa que representem a simples 
prorrogação dos prazos de liquidação de divi
das vencidas anteriores à promulgação desta 
Resolução. 

§ 29 A renegociação ou a rolagem das 
operações de crédito externo serão subme
tidas à deliberação do Senado Federal com 
todas as informações pertinentes e os seus 
encargos serão contabilizados para os efeitos 
do disposto nos incisos II e lD deste artigo. 

§ 3~ A fundamentação técnica da medida 
excepcional será submetida à deliberação do 
Senado Federal pelo Presidente da República, 
acompanhada de Exposição de Motivo~ do 
Ministro da Fazenda. 

Art. 49 Arealizaçãodeoperaç6esextemas 
de natureza financeíra pela União, bem assim 
a concessão da garantia da União nas referidas 
operações, depende de prévia e e"f>ressa auto
rização do Senado Federal. 

Parágrafo único. Os pedidos de autoriza~ 
ção para a realização das operações a que 

se refere este artigo serão encaminhados ao 
Senado Federal instruídos com: 

1!!) -~osição de Motivos do .Ministro da Fa
zenda; 

b) análise dos custos e beneficias econô
micos e so_cia1s do projeto a ser financiado 
pela operação de crédito; 

c) análise financeira da operação; 
d) análise das fontes alternativas da finan

ciamento do projeto; 
e) data do início do programa ou do projeto 

e informação sobre se o mesmo está incluído 
na lei orçamentária anual; 

f) 'info"imações sobre o atendimento do dis
posto no inciso UI do art. 1 õl da Constituição 
Federal; 

g) informações sobre as finanças do toma· 
dor, destacando; 

1. montante da divida externa; 
2. cronograma de dispêndios com a dívi

da externa total (União, inclusive as garantias); 
3. cronograma dos dispêndios com a divi

da total, interna e externa (Estados, Municí
pios, Distrito Federal e Territórios); 

4. cronograma de dispêndios com a opera
ção a ser autorizada; 

5. comprovação da capacidade de paga
mento da operação; 

6. débitos vencidos e não pagos; 
7. informações sobre as dotações orça

mentárias relativas ao projeto; 
h) comprovação de que o projeto está in

cluído nas prioridades orçamentárias ou cópia 
da lei que autoriza sua execução; 

i) parecer preliminar da Pro~uradoria G~al 
da Fazenda sobre a minuta do contrato; 

j} outras informações que habllitefTl o Se
nado Federal a conhecer perfeitamente a ope
ração de crédito. 

Art. 59 Os ç:ontratos relativos a operações 
de crédito externo não podem conter qualquer 
cláusula: . 

I-de natureza política; 
n -atent:aiória à soberania nacional ou à 

ordem_ públiCa; · 
lll- contrária à Constituição e às leis brasi

leiras; 
IV- que implique em compensação auto

mática de débitos e créditoS (set off). 
§ 19 Os eventuais litígios entre a União 

ou suas autarquias e o credor ou arrendante, 
decorrentes do contrato, serão resolvidos pe
rante o foro brasaeiro ou_submetidos a arbitra
gem. 

§ 29 Poderão ser aceitos, nos instrumen
tos contratuais respectivos, as dáusulas e con
dições usuais nas operações de empréstimos 
ou arrendamento mercantil (leasing) no mer
cado internacional, obedecidas as normas 
desta Resolução. 

§ 39 .Subordina-se às normas fixadas nes
ta Resolução a celebração de qualquer adita
mento a contrato relativo a operação de <:ré
dito externo que preveja a elevação dos valores 
mutuados ou financiados ou a redução dos 
prazos de amortiza~ão. 

Art. 69 As operações de crédito interno de 
natureza financeira da União e a concessão 
de garantias pela União deverão conter-se nos 
seguintes limites: 

I- o limite global não poderá ultrapassar 
a 5 (cinco) vezes o valor da_ margem de_ pau· 
pança real; e 

D-o Dispêndio Anu_al Máximo, compreen
dendq principal e aceSSóriOS, rlão poderá ultra
passar a margem de poupança real. 

§ 1 ~ Entende-se por margem de poupan
ça real, para os efeitos desta Resolução, o valor 
resu1tante das seguintes operações: 

a) receitas totais mensais do exercido fi
nanceiro imediatamente _anterior ao que esti
ver em curso, menos operações de crédito 
realizadas em cada mês correspondente~ 

b) do resu1tado da armea "a" serão declu
zid~s as despesas correntes pagas, acrescidas 
dos encargos da 9'Nida consolidada pagos. 

§ 29 Os va1ores utilizados para o cálculo 
da margem de poupança real serão extraídos 
dos balancetes mensais da Qnião, e corrigidos 
mês a mês, até o mês que se estiver apurando, 
pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), 
ou outro índice que vier a substituí~Io. 

Art. 79 As operações de crédito interno_ e 
externo das. autarquias federais e das demais 
entidades controladas pelo Poder Público Fe
deral observarão os seguintes limites: 
1-O montante global não poderá ultra

passar a dez vez.e:s o valor da margem de pou
pança real; e 

11- O dispêndio anual máximo ....;... com
preendendo principal e acessórios de todas 
as operações, não poderá ultrapassar a mar
gem de poupança real. 

§ 19 As operações de_ .crédito realizadas 
em um exercício não poderão exceder _o___m_o!k 
tante das despesas de capital previstas na lei 
orçamentária anual. 

§ 29 O. valor da marg~m de poupança-
real, calculado na forma prevista no § 19 do 
a~go 79, será adaptado às normas contábeis 
aplicáveis às entidades a .que se_ refere este 
artigo e corrigido na forma prevista no pará
grafo 29_ do artigo 7~._ 

§ 39 A corr~ão a que se refere o pará
grafo anterior t~rá como data base o dia 19 
de cada mês. -

Art. 89 A União, suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo Poder Público Fe
deral deverão remeter ao Senado Federal in
formações mensais sobre a posição dos seus 
respectivos endMdamentos em face dOS limi
tes_desta Resolução, inclusive sobre os crono-
grarnas de vencimentos das respectivas ope
rações de crédito. 

Art. ~ A União, poderá pleitear a elevação 
temporária do limite global a que se referem 
o inciso I do art 3>' e o indso I do art. 'f9, 

para rea1ização de operação específica nos ca
sos _comprovados de ca1amidade pública. 

Parágrafo úníco. Os pedidos de que trata 
este artigo deverão ser encaminhados ao Se
nado Federal instruidos com: 

-lei autorizativa; 
- caracteristica . dà opelllÇÔ<> prnro, taxas de 

juros, encaigos, cronograma financeiro; 

-informações sobre a situação fin~ceka 
do requerente. 

Art 1 O. Os limites fixados no art. 79 desta 
Resolução não se aplicam às operações de 
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crédito por antecipaçáo da receita orçamen· 
tária autorizadas por lei. 

§ 19 O sa1do devedor das operações a que 
se refere este artigo não poderá exceder a 
25% (vinte e cinco por cento) da receita total 
estimada para o exercício financeiro que esti
ver em curso. 

§ 29 O dispêndio mensal, compreenden• 
00 principal e acessórios, não poderá ultra
passar a 5% (cinco por c~nto) da receita total 
estimada para o exercício flllanceiro que esti
ver em curso. 

§ 39 Para efeito de- apuração dos limites 
previstos nos parágrafos anteriores, será dedu
zido do total da receita orçamentária prevista 
o va1or das operações de crédito consignado 
na Lei de Meios. 

§ 49 As operações de que trata este artigo 
deverão ser obrigatoriamente liquidadas até 
30 (trinta) di$ após o encerramento do exer
cido em que forem contratadas, excetuadas 
aquelas contratadas no último ano do man
dato do Chefe do Poder Executivo, que deve
rão ser liquidadas no próprio exercício. 

Art 11. ÉvedadoàUniãoeàssuasautar
quias assumir compromissos diretamente 
com fornecedores, prestadores de serviços ou 
empreiteiros de obras, mediante emissão ou 
aval de promissórias, aceite de duplicatas ou 
outras operações similares. 

Art 12. A inobs_ervância das disposições 
da presente Resolução sujeitará os respon
sáveis às sanções pertinentes, cabendo ao 
Banco Central do Brasil exercer a competente 
fiscalização. no âmbito dos mercados fLnan
ceiros e de capitais, nas formas previstas em 
lei. 

Art 13. O Banco Central do Brasil man
terá atualizados os re9istros das operações de 
crédito de que trata esta Resolução, devendo 
enviar ao Senado Federal, mensalmente, as 
posições do mês anterior. 

Parágrafo único. Para efeitos do registro 
de que tráta este artigo, as operações de cré
dito externo terão seus valores convertidos em 
moeda nacional com base na taxa de câmbio 
do dia do regresso das' divisas no País. 

Art 14. Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 
1989.Louremberg Nunes Rocha,Presidente 
-Mansueto de Lavor,Relator --Alexandre 
Costa -Jutahy /11agalhães. 

O SR. PRESIDa'f'IE (I"felson Carneiro) 
-Os projetas lidos ficarão sobre a mesa du
rante três sessões, a flm de receber emendas. 
F'mdo esse prazo, serão despachados à Co
missão de Assuntos EConômicos. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~'-Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMEI'ITO N• 506, DE 1989 

Requeremos, fundamentados no art. 152 
do Regimento Interno do Senado Federal, a 
prorrogação por mais 30 (trinta) dias do prazo 
concedido à Comissão Parlamentar de Inqué
rito, destinada a "apurar as denúncias sobre 

a devastação da hiléia amazónica e a partici
pação estrangeira nessas denúncias", que se 
encerrará dia 29 de setembro do corrente. 

Leopoldo Peres - Marcondes Oadelha -
Odaclr Soares - Louremberg Nunes Rocha 
- Mansueto de Lavor - Frandsco RoUem
berg - Chagas Rodrigues - Joáo Lobo -
António Luiz Araújo- Teotônlo Vilela Filho 
-Moisés Abrão - Ruy Bacelar ...:... A/ufzio 
Bezerra - Juthay Magalhães -Afonso San
cho -Maurício Corrêa ~Mendes Canal e -
PomPeu de Souza- Nibof Júnior_- Gerson 
Camata - Jarbas Passarinho -Mauro Bor
ge$-DivaldoSuruagy-MeiraFilho-Car
los Patrocínio- Ronan Tito -Severo Gomes 
-Mário Maia, 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Comeiro) 
- Fica, portanto, prorrogado o prazo conce
dido à comissão. 

Sobre a mesa, oficio que .será lido pelo Sr. 
1~?-5ecretário. 

E lido o seguinte 

SUBSECRETARIA DE COMISSOES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 

JUSTIÇA E ODADANIA 

Of. N• 058/89-CCJ 
Brasília, 21 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex" 

que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei 
do Senado n~' 105, de 1988, que "caracteriza 
a prática da tortura, o tráfico ilídto de entorpe
centes e drogas afms. o terrorismo e os crimes 
considerados hediondos, tomando eficaz o in
ciso XUU, do art. 59 da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil e dá outras providên
cias", por unanimidade, na reunião desta s:Jata. 

Na oportunidade renovo a V. EXI' meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador O!ff!c}_r §oares,Vfc~Pr~.iden~.- · 

O sR~ PRESIDENTE (Neison Carneiro) 
- Com referência ao expediente que acaba 
de ser lido, a presidência comunica ao plenário 
que, nos termos do art 91, §§ 39 a 69 do Regi
mento Interno, depois de publicada a decisão 
da comissão noDiário do CongreS$o 1'/aciona/, 
abr_fr-~e:-á O prazo de 72 horas para interpo
sição--de -recursos, por wn décimo da compo
slçáo da casa, para que o Projeto de Lei do 
Senado n~' 105, de 1988, seja apreciado pelo 
plenário, -

Esgotado esse prazo sem a interposição de 
recurso, o Projeto de Lei do Senado n9 105, 
de 1988, será remetido ao arquivo. (Pausa) 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
lido peJo Sr. 1~'-Secretário. 

~--~~~? __ o ~p.ün_~ 
PROJETO DE RESOLOÇÁO 

N• 63, DE 1989 

Dispõe sobre a urgêncía e dA outras 
providêncitJs. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Os dispositivos abaixo arrolados 

do Regimento Interno do Senado Federal pas
sam a ter a seguinte redação: 

a) .............................. . "Art. 336. """"""":::":::"'~"·::: ... ::: .. ·==~= 
b) quando se pretenda a apreciação 

da matéria na segunda sessão- ordinária 
subseqüente à aprovação do requerimen-
to· . 

'c) quando se-Pretenda a apreciaç~o 
da matéria na quarta sessão ordinária 
subseqúente à aprovação do requerimen
to. · · · -

·--·--··-,_...-. 
Ar!. 341. ......... : .................... ___.:_ .. _, 
1-Suprima-se 

... -----·-~-· 
Ar!. 345. . ....... :: .... ,_ ... : .. .:. __ ;,.., 
I- imediatamente após a concessão 

da urgência, no caso do art. 336, a; -
D-na seg:unda sessão ordinária que 

se seguir à concessão da urgência, irrduí
da a matéria em Ordem do Dia, no caso 
do art. 336, b; -

III-na quarta sessáo ordinária qu~ Se 
seguir à concessão da urgência, in_cluída 
a matéria em Ordem.do Dia, na hipótese 
do arl 336, c. 
·-·--·-.. -........ ----.. ·--"---· 

Art. 346. .. ................. -.. ---:-
!-imediatamente, no caso do art. 

33_6, a, pOdendo o relator solicitar pÍ"azo 
não excedente a duas horas; 

H-quando a matéria for anunciada 
na Ordem do Dia, no caso do art._ 336, 
b· 

m- no prazo compreendido_ entr_e a 
concessão_ da urgência e o dia· _anterior 
ao da sessão em cuja Ordem do D-ia deVa 
a matéria figurar, no. caso do art._ 33~, 
c. 

§19 ........................... .-. ......... ~ ...... .. 
§ 29 O .parecer Sefã oral nos casos 

do arl336, a, podendo sê-lo, por motivo 
justificado, nos casos do art 336, b e c._ 
.......................... __ ,_,,_, __ , __ , 

Art. 34a ....................... _, .. __ _ 
1-na hipótese do art 336, a..os pare

ceres serão proferidos imediatamente, 
por relator designado pelo Presidente, 
que poderá pedir o prazo previsto no art 
346," 
II-no caso do art. 3.36,b, os parecere-s 

poderão ser proferidos -imediatamen-t~, 
ou se a complexidade d_a matéria_ o inqiw 
car, no prazo de 24 horas, saindo, nesta 
hipótese, a matéria da Ordem do Dia, pá_
ra nela figurar na sessão ordinária subse
qüente; 

IH-no caso do art. 336, c, o projeto 
sairá da Ordem do Dia, para nela ser no
vamente incluído na quarta sessão ordi
nária subseqüente, devendo ser proferi
dos os pareceres sobre as emendas até 
o dia anterior ao da sessão em que a 
matéria será apreciada 
...... ~ ......................... ___ .. ,_ .. __ ...__. __ _ 

Art. 2.1' Esta resoluçãO entra erii Vi:Q:or 11a 
data de sua publicação. _ _ . .- .-

Art. J9 Revogam-se as disposiçõ~s _ ~r:ri 
contrário. · 
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Justificação 

Uma das formalidades essenciais que conM 
dUI.em à legitimidade do processo legislativo 
é o prindpio da publicidade, por meio do qual 
assegura-se a todos os participantes do pro
cesso a possibilidade concreta do perfeito co
nhecimento da matéria em apreciação. Como 
corolário deste princípio, conseqüência direta 
mesmo, é a necessidade da existência de tem
po razoável para que este conhecimento possa 
ser obtido em toda a sua inteireza. A ausência 
destes dois fatores acarretará, fatalmente, a 
própria nulidade do procedimento legislativo, 
pois que a decisão estará sendo tomada sem 
conhecimento da matéria. 

O procedimento especial que rege a delibe
ração de m21térias em regime de urgência, 
ainda que agilize grandemente as fases proce
dimentais, não deve usurpar dos senadores 
o direito inafastável de contar com tempo sufi
ciente que o habilite a ter conhecimento pleno 
da matéria em apreciação, pois só assim eles 
poderão manifestar-se sobre ela, pelo voto, 
de modo consciente. 

O projeto que ora apresentamos à CaSa as~ 
segura este tempo, dando condições ao sena~ 
dor de examinar a matéri<J com o devido cui
dado, deferindo, ao mesmo tempo, ao relator, 
um tempo extra, de 24 horas. para examinar 
eventuais emendas, se a complexidade do as
sunto assim determinar. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
- SenadorJutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O projeto lido será publicado e, em seguida, 
ficará sobre a mesa durante três sessões, a 
fim de receber emenda. na forma do art. 401, 
§ 1", do Regimento Interno. Findo esse prazo, 
será despachado às comissões competentes. 
(Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

J:: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 507, DE 1989 

Nos termos do art. 281 do Regimento lnter~ 
no. requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de awlsos para o Projeto de Lei 
do DF n" 29, de 1989, de iniciativa do Gover~ 
nadar do Distrito Federal, que extingue órgãos 
e cargos, altera a estrutura da Administração 
do Distrito Federal, e dá outras providências, 
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, o projeto a que 
se refere figurará na Ordem do Dia da próxima 
sessão. (Pausa) 

A Presidência recebeu a Mensagem nQ 204, 
de 1989 (n" 559/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República propõe seja 
autorizada a Slderbrás- Siderurgia Brasileira 
5..A. a ultimar aditivo contratual à operação 
de crédito externo para elevar o valor inicial 
contratado de ao milhões de dólares ameri
~ para 130 milhões de dólares america~ 

nos, junto às instituições financeiras que espe
cifica, mediante garantia da União. 

AiTiatéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Económicos. (Pausa) 

A Presidência recebeu a Mensagem n\> 205, 
de 1969 (n• 547/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 52, incfsos V e Wl, da Constituição, 
solicita autorização para que o governo do 
Distrito Federal possa contratar operação ·de 
crédito externo, com garantia da União, no 
valor total de até 100 milhões de dólares ame~ 
riCêmos, junto ao Banco lnteramericano de De~ 
senvoMmento - BIRD, para os fins que espe
cifica. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Srs. Senadores, a Presidência comunica 
que indicou o Exm" Senador Mârcio Lacerda 
como representante do Senado Federal junto 
à 223• Reunião do Conselho _Deliberativo da 
Sudam, a realizar-se nos_dia_s_27_ a 29/9 do 
corrente ano; em Cuiabá~MT, de acordo com 
_o seguinte programa: 

Dia 2719- às 1 O horas e 30 ininutos visita 
dos Conselheiros à Empresa Sadia~Oeste, se
guida de almoço. 

Às 14 horas e30m!nutos visita à Empresa 
Teka Agroindustrial, a convite do Governo do 
Estado de Mato G.rosso. 
__ Dia 2819- às 15 horas, reunião do Canse~ 
lho Deliberativo da Sudam com a presença 
do Ministro do Interior, Dr. João AJves Filho, 
no Cube Monte Líbano, em Cuiabá. 

Dia 29/9 -às-07 horas vista à Área Trans~ 
pantaneira, partindo de Cuiabá. 

O SR-' PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação a indicação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe~ 
di ente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Srs. Senadores, como sãp necessários 45 

Srs. SenadOres para se votar a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 1, de 1989, cons
tante do item 1 da pauta, e se encontram pre
sentes na Casa 44 Srs. Senadores, esta não 
será apreciada nesta oportunidade. 

I! o seguinte o item com sua aprecia~ 
ção adiada: · 

-1-

Votação, em primeiro twno, 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 E$tado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo 

PARECER, sob~n, 145, de 1989, 
-Da Comisslio Temporária, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

Votação, e-m twn'o único, do Projeto 
de Lei da Cârõara h~' 33, de 1988 (n? 
5.775/85, na Casa de origem), que consi~ 
dera penosa, para efeito de concessão 
de aposentadoria especial aos vinte e cin
co anos de serviço, a atividade profissio
nal de telefonista, tendo 

PARECERES; sob Jt91' 161 e 181, de 
1989, das Comissões 

-de Cdnstituiçiio, Justiça e Cidadania, 
pela constituciona1idade e juridicidade, 

_com voto venddo do Senador Jutahy Ma~ 
gàlhães; e 

-deAssuntosSodais; favoráveis, com 
yoto vencido dos Senadores Jutahy Ma
galhães e Nabo r Júnior. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessãO ordinária de 22 do corrente. 

Etn votação o projeto. 

O Sr. Marcondes GãdeJha -Sr. Presi· 
d~nte, peço a palayrapãi:_a encaminh~r a-VOta
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar~ 
condes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA. (PFL 
- PB. Para encaminhar a votação. Sem revi~ 
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. SeM~ 
dores: 

Esta liderança reconhece os relevantes ser· 
viços prestados pelas telefonistas do Brasil à 
sociedade e também reconhece ser_ penoso 
e prejudlcia1 à saúde o seu oficio. Por isso, 
Sr. Presidente, votará favoravelmente à maté-
ria, mas com uma advertência. -

Este projeto tem uma falha estrutural bas
tante grave. Embora seja matéria Simpática, 
a verdade é que a proposição cria despesas 
e não aponta a fonte de recursos. 

Ora, Sr. Presidente, a nova praxe institufda 
sob a égide da Constituição de outubro de 
198_8 é Cj_ue, ao criar despesas, o Congresso 
aponte as fontes, aponte a origem dos recur
sos, para fazer face a esses gravames ao EráR 
rio. 

Com eSta res$8lva, Sr. Presidente, com essa 
advertência, que deixará em dificuldades a 
evolução a posterior/ desta matéria, vamos vo
tar favoravelmente. 

O Sr. Jarbas Passarinho-Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação, 
pelo PDS. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho -Sr- Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar avo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a pa1avra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho, que já a havia pedido ames 
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -
PA Cofno Uder. Para encaminhar a votação.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando fui 
Ministro do Trabalho verifiquei vários pe'cfidos 
da mesma natureza - profissões considera~ 
das de atividade penosa-, notei que pr~lsá
vamos ter o que até hoje ainda não temos 
- fui /V\inlstro em 1967 -, que seria: uma 
legislação que procurasse harmonizar, para 
não fêJZer exceções odientas, as condições que 
deveriam satisfazer exatamente a esse peque
no privilégio que é uma_ aposentadoria aos 
25 anos. -

TIVe Oportunidade, por exemplo, de eliminar 
a vinculação com a idade que era exigida 
àquela altura para a aposentadoria dos minei
ros de carvão, que precisavam chegar aos 50 
21nos de idade para poder apOsentar-se. Vtslteis 
minas de carvão, em Santa Catarina, e verifi
quei as condições, realmente, extremamente 
penosas, de trabalho daquelas pessoas. Até 
porque durante oito horas por dia, respirando 
o pó do carvão, em alguns dez anos, os pul~ 
mões estão tomados pela antracose e, auto
maticamente, essas pessoas não chegavam 
aos 50 anos de idade. 

Reconheço, também, corno o nobre üder 
da Frente Liberal, que a atividade das telefo
nistas deve causar problemas, talvez, até de 
natureza psíquica, pela dificuldade, pela insis
tência com que se fazem as ligações. 

Sem querer fazer nenhum tipo de humor 
negro, eu diria que também nós, assinantes, 
estamos passando por algo parecido, penoso, 
porque penoso agora é conseguir uma liga
ção. Com a famosa nova República, agora 
o que vemos normalmente é a linha cair: "A 
linha caiu"! E sistematicamente paga-se uma 
nova taxa para a Embratel para fazer novas 
Hgações. 

Acabou acontecendo o que era esperado. 
À falta de uma medida de natureza global, 
cada categoria se arregimenta e vem pedir 
em seu favor, devidamente caracterizando as 
dificuldades do exercício da sua profi5$ão .. E 
reconhecendo essas dificuldades, Sr. Presi
dente, o PDS vota a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Qd 
Sabó!a de Carvalho, que falará pela Uderança 
doPMDB. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Como Uder. Para encaminhar 
a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o projeto que vamos votar agora, como bem 
anunciou V. Ex'!, teve parecer favorável na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
e também na Comissão de Assuntos Sociais. 

Estas duas Comissões, Srs. Senadores, exa
minaram com profundidade esta matéria, e 
à disposição de todos os Srs. Senadores aqui 
estão os pareceres que foram prolatados nos 
dois Ótgãos Técnicos do Senado Federal. 

O assunto levantado pelo nobre Senador 
Marcondes Gadelha, üder do PFL, este mes
mo tema foi debatido em ambas as Comis
sões. 

- Sr. Presidente, trata-se, evidentemente, de 
uma providência no campo do Direito Previ
dcnclárlo. Não há inovação de receita no que 
se refere à Previdência Social. A Previdência 
tem uma receita' tÍpica, própria, adequada, 
dentro do princípio sociológico que a ela deu 
_origem e que justifica a sua existência. 

Na verdade, os recursos de aposentadoria 
provêm'· dos que se vão aposentar, quando 
em atividade[agaram mensalmente a sua 
contribui~ão. o_ princípio da Previdência: to
dos ·dão um pouco antes que precisem, para 
que do todo que se forma se utilizem os que 
precisam. 

Não poderia haver uma inovação orçamen
tária no que se referé à aposentadoria das 
telefonistas. A receita é mesmo a clássíca e 
a despeSé.'l é aquela plenament4 prevista pela 
própria natureza da Previdência Social, ante 
o fato de que as pretendentes de futuras apo
sentadorias contribuem mensalmente para 
tanto. 

Não deve haver essa preocupação orça
mentária, porque a Previdência Social do Bra
sil tem demonstrado que pode solucionar os 
seus problemas, desde que não haja uma apli
cação inadequada dos seus recursos, desde 
que o angariado, sob o aspecto previdente, 
realmente tenha aplicação em favor dos assis
tidos por ela. 

Não se desvie o recurso da Previdência para 
outros itens orçamentários da Uniáo; não se 
prestem as suas verbas para a construção de 
obras _que não sã_o suas. Então, não haverá 
preoCupaÇão com -a Previdência. A Previdên
cia é algo muito lógico: todos contribuem 
em ativldade, sem que nada retirem antes 

que precisem. Os que precisam são bem me
nos do que aqueles que contribuem na faixa 
obrigatóría, antes que necessitem dos recur
sos da Previdência Social amiudados a cada 
caso apresentado sob a lei especial que rege 
a matéria. 

Ademais,· Sr. Presidente, como bem ress
saltou o nobre Relator Carlos Chiarem, da Co· 
missão de Assuntos Sociais, há de se verificar 
neste assunto o perfeito ajuste às novas dispo
sições da Constituição Federal: Esse projeto 
se encaixa com perfeição e está adequado 
às nonnas traçadas pela ConstituiÇão da Re· 
pública. Não se discute, ninguém ousa discutir 
nesta Casa ajustiça do princípio que logo mais 
estaremos a votar. Quem pOderá discutir as 
condições difkeis que cobram a saúde, condi· 
çõesaté inadequadas de cada telefonista deste 
Brasil? Isso foi plenamente exibido n_,s justifi
cações apresentadas na Câinãra Federal, nos 
órgão Técnicos da Câmara Federal, nos Ór
gãos Técnicos do Senado Federal; o que não 
há de justificar uma repetição dos argumen
tos. haja vista que os pareceres das duas Co· 
missões Técnicas Permanentes do Senado se 
encontram Oustrando a Ordem do Dia nos 
avUlsos devtdainente publicados. 

Por isso,_ Sr. Presidente, encaminho favora
ve_lmente à votação desta matéria, dizendo aos 
Srs. Senadores que se tranqüilizem quanto à 
receita dessa despesa, porque ela se ajusta 
aos preceitos, às mecânicas e à condição or· 
çáment6ria da própria Previdência Social. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presiden
te, peço a p~lavra para encaminhar a votação. 

O Sr. JÔsé Fogaça -'Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao noPce Senador Juta
hy Magalhães, que solicitou a palavra antes. 
Em seguida concederei a palavra a V. Ex', 
nobre Senador José Fogaçã. -

OSR.JUTI\HYMAGALHÃES-(PMDB 
- BA. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presldente,_Srs. Sellaâo
res, vejam V. Ex'!' o meu constrangimento: falar 
contra uma matéria que será aprovada, falar 
contra uma matéria que tem, aí, tantas lobbis_
tas simpáticas percorrendo os corredores do 
Senado Federal em busca da votação favorá
vel mas quero ser coerente comigo mesmo. 

Sr. Presidente, eu venho defendendo a tese 
de que a Previdência no Brasil não vai mais 
suportar manter esse sistema atual de aposen
tadoria por tempo de serviço. 

Tivemos há poucos anos uma proporção 
de 25 b'abalhadores na ativa para um apos_en
tado. Hoje, estamos com uma proporção de 
2.54 trabalhadores na ativa para um aposen
tado, e a projeção para o ano 2000 é a d-e 
que teremos 1.65 trabalhadores na ativia para 
wn aposentado. 

É lógico, Sr. Presidente e SrS. Senadores, 
que a aposentadoria das telefonistas não vai 
levar a Previdência Social à falência. Já esta
mos com outros projetes em tramitação neste 
Congresso, na mesma -sftuáção, pedindo os 
mesmos beneficias. pelas mesmas razões. 
Que diremos nós, por exemplo, quando entra
rem com pedido os soldadores que podem 
ficar com a visão prejudicada depois de traba
lhar durante algum tempo nesse serviço? Os 
metalúrglcos que trabalham nos fomos de 
Volta Redonda? Os motoristas de táxi, e todas 
as outras profissões? 

Já temos aqui os digitadores de compu
tador pedindo o mesmo benefício. 

Ora, Sr. Prêsidente, as telefonistas vão aca
bar com o Sistema Previdênciário no Brasil? 
Não. Mas tenho pena- e V. Ex" é um lutador 
pela questão dos idosos, dos aposentados-, 
tenho a preocupação de_ que, no futuro, aPre
vidência venha a sofrer por algo que n6s, hoje, 
amanhã e depois, continuaremos conceden
do os benefícios especiais - e que a Previ
dência não tenha mais condições para atender 
àqueles que trabalharam durante uma vida 
inteira, pagaram do seu bolso à Previdência 
e, depois, lhes faltem recursos para receber, 
na velhice, a aposentadoria a que têm direito. 

Por iSso, Sr. Presidente, sei que estou falan· 
do corn audiência totalmente contrária ao 
meu pensamento, mas continuarei, aqui, de
fendendo uma tese altamente impopular: te
mos que fazer com que a aposentadoria no 
Brasil seja concedida por idade, e não por 
tempo de serviço, porque, como diz o Senador 
Edison Lobao, no mundo inteiro sé faz assim 
e somente nós coritinuamOs nesse sístema 
patema1ista. 
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Sr. Presidente, olNi o_s depoimentos do Mi
'nistro da Previdência atual, de ex-Ministros da 
Previdência que por lá passaram e conhecem 
o problema, e ouvi deles a preocupação de 
que a Previdência não suportará, por muito 
temPo. esse ânus da aposentadoria por tempo 
de serviço- quanto mais os beneficias, além 
desse tempo de 30 e _35 anos que a Consti
tuição· determina e que já atendemos - por 
25 anos não apenas telefonistas, como a vá
rios outros que talvez mereçam muito menos 
do que as telefonistas. 

Por isso, Sr. Presidente, estou encaminhan
do para que conste dos Anais esta dedaração 
de voto. Votei contra na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Qdadania, voteí contra na 
Comissão de Assuntos Sociais e vou votar 
contra no Plenário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nobre Senador José Fogaça, pennita-me 
conceder a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia, que já a havia pedido antes e eu tenho 
que seguir a ordem. 

A culpa foi minha, mas estou atendendo 
à ordem das manifestações. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O Sr. José Fogaça- V. Ex" deve estar 
lembrado de que, quando o Senador Jutahy 
JV\agalhães pediu a palavra, eu também a pedi, 
quase ao mEfmo tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-J:: que V. Ex' talvez não saiba que na ocasião 
em que falou o Senador Jarbas Passarinho 
já O Senador Mário Maia havia pedido a pa
lavra. 

Com a palavra o nobre Senador Mário Maia. 

O SR- MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~ agra
decemos à Mesa e também à Uderença do 
PMDB pela compreensão.-

Seremos muito breve no encaminhamento 
da votação, uma vez que o PDT se manifestou 
favorável à causa das telefonistas na Comissão 
que estudou a matéria. 

Sr. Presidente, queremos confessar a nossa 
posição tranqüila e serena de votar favoravel
mente- ao pleito das telefonistas, não aperías 
por ser uma filosofia do nosso Partido, pois 
o PDT está com todas as teses favoráveis aos 
trabalhadores, como o fizemos durante a ela
bor<!lção da Constituição Federal, aprovada 
em .5 de outubro próximo passado. Corno mé
dico. entendemos perfeitamente que a ativi
dade profiSsional de telefonista, como a de 
taqufgrafo, e a de 'radiofonia, propicia ~s pes
soas que a exercem o aparecimento precoce 
de doenças ligadas ao sistema neuropsíquico. 

Portanto, como Uder do PDT e como médi
co, encaminhamos favoravelmente à apro
wão desse projeto, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COrri a palavra o nobre Senador JoSé_Fo
gaça. 

O SR- JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Eis por que, Sr. Presidento, kemos votar 
Para encaminhar a votação. Sem __ reYisão do favoravelmente a ~esta proposição . .As telefo-
oraJ:.io__r.) ~Sr. Presidente, Srs. Senactores, na nistas brasneiras o merecem. As -telefor$tas 
verdade, os homens dignos, aqueles que pen- brasileiras já obtiveram .Yma vitória ao cortse-
sam no Pais, na sociedade: como um todo, guir as seis horas diárias para a jornada de 
que pensam nos trabalhadores como um to- trabalho. -
do, geralmente têm dúvidas enb:~ o meo~ci- _ Já foi comprovado, até mesmo judicialmen-
mento, o mérito de uma causa e a sua realida- te, o peso, a repercussão das suas condições 
de. Por isso, coinpieendo ·as dúvidas de mui- pessoais deJraPalho, da tensão_ e~ que são 
tos Senadores que aqui hoje ~e manifestar~m. obrigadas a exercer as suas atividades. E clara, 

Aqueles que não fazem esta reflexão não-- da~partedesteSenadozasuspeitadequemui-
têm esse tipo de preocupação e revelam, às tos argumentos virãci Contra essa decisão. P:o-
vezes, até certa irresponsabilidade ou mesmo deríamos derrubar esses argumentos desde 
uma tendência demagógica. já, tivéssemos nós um estudo consiStente para 

-EU OUvi, -da parte dO SenadOr Ronan 1ito, mostrar que as telefonistas, na sua maior par-
a manif~staç_ão dessa preocupação. te~ na sua maioria, desistem dessa profissão 

muito antes de completar os 25 anos, justa.:-
Pof!.a.nto, no nascedouro dessa preocupa- mente pela repercussão fisic:a, pela repercus-

Ção defendi, na Comissão de Assuntos 5o- sãopsiquicadessaatlvidade.Dopontod~vista 
Cíals, que a tese deveria ser sustentanda por atuarial, 0 peso sobre o bolo da Previ4ênci~ 
um estudo atuarial, justamente para evitar o Social, no Pais, é muito pequeno, é diminuto. 
argumento que se ofereceria após, no sentido Creio até que, ao contrário, c número 4e_ t~le-
de que a concessão dessa aposentadoria não fo_n~ que contribuem para a Previdêneü! 
teria sustentação na realidade. Social e .aquelas que recebem na inatividade 

_No entanto, Sr. Presidente, não fu_i ouvido ~stãq num coeficiente bastante superior a.O 
peJos Membros da Comissão, e o parecer :tra- da média dos trabalhadores muito aCima de 
tou apenas do direitoJormalm~nte, do direito 2.5)1, \Jil18. vez que essa é wna atividade que 
enquanto direito. é abandonada aos 5 •. aos 1 O e, às vezes, aOs 

Neste sentido, temo que a decisão deste 15 anos de carreira, jUstamente pelo peso, 
Senado; desta Casa. se fragilize diante do veto pelo sacrifício, pela dUreza dessa profissão .. 
presidenciaL uma vez que não procuramos Eis por que, Sr. Presidente, o nosso· voto 
dar sustentação e solidez a essa causa nobre é favorável. 
e meritória das telefonistas, não procuramoS 0 SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
isto. Como faríamos isso? Como fortaleceria- - Concedo a palavra ao nobre Senador lrom 
mos a posição das telefonistas? Vericando a Saraiva 
possibiJidade de que _este direito à _aposen-
tadoria especial fosse concedido com base O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. 
em wn estudo sério da realidade atuarial da Para encaminhar a votação: Sem revisão do 
Previdência. orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~s, rW,o 

Informei-me, eu pessoalmente, na dúvida bastasse a legislação determinar, com base 
que tinha, junto às telefonistas e constat~i que na Medicina do Trabalho, que se trata de uma 
aquelas que são consideradas operadoras, te- profissão cuja fadigà psíquica, mental e a pró-
lefonistas de fato, propriamente ditas, consis- pria acuidade auditiva impõem a aposenta-
tem em número multo pequeno no Brasil. daria especial, obsef!amqs que a pr6priajuris-

Esta dedsão, Sr. Presidente, não vai afetar prudência brasileirajálixou e-consagrou que, 
a Previdência em profundidade, inas esta Casa na realidade, se trata de wna função especial 
não pode continuar a tomar decisões deste e, portanto, o Senado não pode deixar de aro-
tipo, deste nível de responsabmdade, sem dar lher, como especial, o projeto que se apresenta 
às mesmas sustentação mais sólida. agora, ao c:onceder ao profissional telefonista 

As telefonista_s têm s6l_idos argwnentos em essa aposentadoria de 25 anos. · 
favor de sua causa. O primeiro a atividade _ Concordo plenamente com o Se_na@r Jai-
é realmente penosa, não s6 pela fadiga lisica bas Passarinho, que entende que deve_riarnos, 

· como pela fadiga psíquica que provoca, não na realidade, ter uma classificação. Isso S. Ext 
só pelo cansaço como pela perda re~. grada- já havia sustentado quando Ministro do Traba-
tíva, da acuidade auditiva. lho - e aqui bem colocado - que todas 

Além do mais, todos aqueles que conhecem as atividades que são penosas, que são preju-
o sistema de telefonia no Pais verificam que_ didais à saúde, enfim, devem rriere<:er_do Se:-
a grande dificuldade das empresas telefônicas nado um estudo aprofundado. Se na Consti-
é a manutenção de pessoal nessas áreas técni- tuição que escrevemos, durante o periodo da 
cas, nessas áreas mais pen~_ porque, ao Constituite, não cOnseguimos levantar esta 
k>ngo da carreira, a tendência dos func::ionártos questão e esclarecê-la definitivamente, J6glco 
é buscar atividades mais leves, menos peno- que os setores prejudicados é que terãO qú.é 
sas em escritórios, oU "ãtividades _ qu~- piovo- faZer e·sse trabalho, terão que, forçosamente, 
quem menos cansaço, menos fadiga psíquica. reivindicar qUe os parlamentares o façafi;l ãgo-

Portanto, essa profissão, para continuar a ra, p-orque a classificc;~ção não existe. Se a pró-
atrair profissionais, para continuar a atrair téc~ pria lei já decidiu pelas 36 horas semanais, 
nicas quaiificados e interessados, tem que ~r Senador Jarbas Passarinho, quem somos nós 
alguns atrativos, entre eles o da reduçãp da para votai' contra? A própria Medicina do Tra-
jomada pãfaSeis horas.. e, ago"ia, o _da conces- balho reconhece o caráter penoso .dessa ativí-
são da aposentadoria aos 25 anos de serviço. dade. Somos respOri~veis pela elaboração da 
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legislação, e se o Senado, hoje, não acolher 
o pleito, estará, no mínimo, cometendo um 
retrocesso, quando a própria lei, anteriormen
te, fora mais avançada do que nós. 

Por isso, Sr. Presidente, encaminho favora
velmente e ,votarei favoravelmente a todas as 
reivindicações, porque na Assembléia Nacio
nal Constituinte não tivemos condições de sa
ber quais eram realmente as profissões espe
ciais e que, por isto mesmo, devem merecer 
aposentadorias especiais. 

O Sr. Carlos Patrocúllo -Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes, pois S. Ex' já estava inscrito. Darei 
depois, a palavra a V. ~-

0 SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA.Para 
encaminhar a votação)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a nova Constituição estabeleceu 
um:a responsabilidade muito grande ao Con
gresso Nacional, especialmente ao senado da 
Repúb6ca. 

Hoje, não é só o Poder ExecutiVo o respon~ 
sável pelo bom ou pelo ruim que acontece. 
Hoje, o CongresSO é partícipe, é tão respon
sável quanto o Poder Executivo. O CongresSO 
tem que examinar todos esses assuntos que 
vêm ao seu estudo, com espírito público, e, 
realmente, procurando errar o menos possível. 

Acho que quanto a este projeto, em discus
são, é muitO dificü numa época como esta, 
sobretudo em época eleitoral, fazer-se um exa
me determinado em relação ao mesmo, por
que, realmente, o serviço de telefonista tem 
caracteristlcas próprias. por estã: razão, já tem 
6 horas diárias de trabaJho. Mas outros servi
ços também são revertidos de sérios inconve
nientes. Imaginem V. Ext- quem trabalha num 
leprosário, quem trabalha de maquinista no 
fundo dos navios, quem trabalha em todos 
esses outros serviços como tecelagem, e nes
sa gama toda de serviços periculosos que exis
tem na conjuntura econômica do País. 

Então, quer-me parecer que estamos co
metendo um erro multo· grave, ao fazermos 
projetos de lei para esse ou aquele grupo. O 
que precisávamos fazer era examinar o que 
diz a Constituição, era fazer o projeto de lei 
regulamentando o que diz a Coristituição no 
seu art 202, inciso 11, verbis: 

"após trinta e cinco anos de trabalho, 
ao homem, e, após trinta à mulher, ou 
em tempo inferior, se sujeitos a trabalho 
sob condições especiais, que prejudi
quem a saúde_ou a integridade física, defi-
nidas em lei." · 

Então, qual era a obdgação do SenãdO, qual 
era a obrigação do Congresso? Regulamentar 
esse dispositivo. É fazer a lei que vai regular 
essa aplicação do inciso U do art 202, porque, 
enquanto não aginnos desta forma, estremas 
discutindo e aprovando matérias sob a influên
cia desse ou daquele grupo, sob a influência 
desse ou daquele interesse. 

Não queremos dizer nada contra as telefo
nistas, mas queremos dizer, também, a favor 

daqueles que trabalham em função penosa. 
Isso precisa ser definido em lei. Essa lei não 
foi definida ainda, portanto, o Congresso e 
o Senado não podem e não devem estar pro
curando ultrapassar aqueles prazos de apcr 
sentadoria que a Constituição estabeleceu. 

Assim, d1z o inciso I do art 202: 

"aos sessenta e cinco anos de idade, 
para o homem e aos sessenta, para a 
mulher, reduzido em cinco anos o limite 
de idade para os trabalhadores rurais de 

_ ambos os sexos_ e para os que exerÇam 
suas atividades em regime de economia 
familiar, neste inciWdos o produtor rural, 
o ~arimpeiro e o pescador ~rt~nal: 

U -Após trinta e cinco anos de traba
lho, ao homem, e, após trinta, à mulher, 
OU em temPo inferior, se sujeitos a traba
lho sob condições especiais, que prejudi
quem a saúde ou a integridade fisk:ã; defi
nidas em lei;" 

Eis a queStão. O Senado e o Congresso 
são os responsáveis. Porque o Congresso não 
pode, não deve estar votando leis específicas 
para beneficiar esse ou aquele grupo, senão, 
ficaremos em situação muito difícil de susten
tar qualquer posicionamento. Se continuar~ 
mos como estamos, a criar projetas benefi
ciando essa ou aquela classe, esta Constitui
ção--será "tõtalmente detUrpada. Se ela já é 
de diticü ap6cação, maiores dificuJdades apa
recerão se não regularmentarmos esses inci
sos que despertam a controvérsia que aí está. 

Não é possível que o Senado continue a 
ser a máquina de ap_rovação_de p~etos de 
lei. O seiiado tem qUe te"r a sua responsa
bilidade, iem que examinar todos os projetas 
de_lei, e as condições em que se verificam, 
para dar o seu veredicto e dar a sua aprovação, 
sobretudo, e principalmente agora, em que 
há urna quantidade enorme de projetas que 
são aprovados nas Comissões Técnicas e que 
de lá seguem diretamente para a outra Casa, 
sem exame do Plenário do Congresso Na
dona!. 

Nestas condições, Sr. presidente, acho que 
esse: projeto de lei, ao qual eu votei favoravel
mente na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, porque me pareceu que ele não 
feria esses dispositivos constitucionais, reco
nheço que abre uma lacuna imensa para per 
dermOs eVitar a variedade enorme de projetas 
que não vão atender à realidade, que vão bene
ficiar esse ou aquele grupo, que não vão aten~ 
der àquilo que realmente a lei determinou, 
àquilo que precisamos fazer que é estabelecer 
quais as atividades que prejudicam a saúde 
ou-a integridade fisica Devemos fw;er essa 
lei, porque enquanto não a tivennos, ficamos 
SUjeitos à aprovação desses projetas p_eque
nos, beneficiando essa ou aquela classe. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu sei que 
em época eleitoral é bastante dificil dar-se um 
voto em projeto como este, porque o Jobby 
é forte e a repercussão é enorme. Mas acho 
que muito maior será a respercussão contra 
o Sen_ado se, realmente, estiver abrindo válvula 
de escape a todo momento e não estiver pro
curando fazer aquilo que a lei determina e 

que manda que ele faça, isto é, definir a lei 
que atende a todos esses casos. 

Nestas condições, Sr. Presidente, o meu vo
to não é favorável a este projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito. 

O SR. RÕNÁN TITO (PMDB -MG. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora· 
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, s6 para 
ler para todo o Plenário, e constar dos Anais 
da Casa, o § 59 do art 195 da Constituiçãcx 

"Nenhum beneficio ou serviço da se
guridade social poderá ser criado, majo· 
rado ou estendido sem a correspondente 
fonte de custeio total" 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador ·car
Ias Patrocínio. 

O SR:CARí.óS PATROCiNIO (PDC::_ 
TO. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs, SenadOres, 
o Partldo Democrata Cristão, através da sua 
Liderança neste plenârio, embora temerosa
mente, conforme já o fez na ComissãO- de 
Constituição, Justiça e Odadania e na Comis
são de Assuntos Sociais, encaminha favoravel
mente à aposentadoria em tempo especial pa
ra as nossas telefonistas, ou nossos telefo· 
nistas, também, já que isso não é privativo 
das mulheres. 

Sr. Presidente,_ temos de classificar, o mais 
urgente possível, todas as doenças que efetiva
mente possam causar danos, quer orgânkos 
quer psiquicos, a todo o trabalhador brasileiro, 
sob pena de, dentro de pouco tempo, termos 
aposentadoria efetivada e consagrada aos 25 
anos. 

Por isso, congratulo-me com os oradores 
que me antecederam, especialmente com o 
Senador Iram Saraiva e o Senador João Mene-
zes, no sentido de que classifiquemos eSS8S; 
profissões ditas penosas e danosas à econo
mia orgânica e psíquica do cidadão, sob pena 
de tennos consagrado a aposentadoria, a nível 
nacional, aos 25 anos. · 

De qualquer maneira, conforme já o fiZemos 
nas outras Comissões, encaminhamos favora
velmente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nabo r 
Júnior. 

O SR. NABOR JÓNIOR (PMDB - AC. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
após ouvir as palavras dos oradores que me 
antecederam e que discutiram ~ste projeto, 
confesso a V. ~ e aOs demais Membros da 
Casa que continuo, àinda, em estado de per
plexidade a respeito da justeza ou não desta 
matéria. 

Ouvi, aquj, a argumentação do ilustre Sena
dor José Fogaçã, respondendo, interinamen
te, pela Uderança do PMDB, quando, na pri· 
meira parte do seu discurso, S. Ex' chamou 
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a atenção para a necessidade de se promover 
um estudo atuarial na Previdência SociaJ, para 
saber da possibilidade de se pagar aposen
tadoria aos 25 anos para as telefonistas. 

A seguir, ouvi o lJder da minha Bancada, 
o Senador Ronan Trto. chamar a atenção da 
Cãsa para o § 5? do art. 195 da Constituição, 
que detennina que para qua1quer cargo que 
se queira atribuir à Previdência Social, antes 
teria que se apresentar, também, a necessária 
fonte de receita para cobrir essa despesa. 

Ouvi as judiciosas palavras do Senador 
João Menezes, quando, acertamente, chamou 
a atenção da Casa para a necessidade de se 
disciplinar o inciso II do art 202 da Consti
tuição Federal, que estabelece: 

"É assegurada a ~posentado~ia, nos 
termos da lei" ... 

II- após trinta e cinco anos de traba
lho, ao homem, e, após trinta, à mulher, 
ou em tempo inferior, se sujeitos a traba
lho sob condições especiais, que prejudi
quem a saúde ou a integridade tisica, defi
nidos em lei." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nem 
todos somos formados em medicina. Há al
guns médicos nesta Casa, como os Senadores 
Carlos Patrocínío, Mário Maia, Marcondes Ga
delha, que podem muito bem definir o que 
é doença que prejudique a integridade física 
das pessoas que trabalham em diversas ativi
dades. 

Por exemplo, não sou médico, mas acho 
que, antes de se aprovar o projeto desta natu
reza, dever-se-ia elaborar uma lei disciplinan
do este artigo da Constituição, para que não 
ocorra o que já está acontecendo na Câmara 
dos Deputados: uma verdadeira pletora de 
projetas propondo a redução da aposentado
ria aos 25 anos. Ouvi, recentemente, através 
"d'A Voz do Brasil", há dois ou três dias, que 
um Deputado acaba de apresentar projeto es
tabelecendo aposentadoria especial para vigi
lante notumo, considerando-a uma atividade 
penosa, arriscada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, daqui a pou
co esse princípio estabelecido na nossa Cons
tituição - de 35 anos de aposentadoria para 
o homem e de 30 anos para a m"ulher -
vai ser exceção. A regra geral será aposen
tar-se aos 25 anos de atividade. Preocupa-me, 
sobretudo, a situaç_ão da Previdência Social, 
que já se encontra num estado pré--falimentar. 
Ao se aprovar uma matéria como esta, esta
mos prestando um desserviço aos trabalha
dores de modo geral. na medida em que agra
varmos, ainda mais, a sJtuaçáo da Previdência 
Social, estaremos prestante um desserviço 
aos trabalhadores que contribuíram durante 
tantos anos e depois não terão direltá à per
cepção das suas aposentadorias. 

Por estas razões, Sr. Presidente, manifes
to-me contrariamente à aprovação deste pro
jeto. 

O SR. PRESIDENTE. (Nelson Carneiro) 
-COncedo a palavra ao n-obre Senador Mau
ricio Corrêa. 

OSR.MAORÍCIOCO~·(PDT -DF. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tive o privilégio de ter sido o Relator desta 
matéria na Comissão de Constituição, Justiça 
eadadania. 

Uso da palavra apenas pãl-a dizer que não 
vejo nenhuma inconstitucionalidade. Pelo 
contrário a matéria reveste--se de plenajuridici
dade e constitucionalidade. 

De sorte que, Sr. Presidente, além dos as
pectos morais que motivam a aprovação desta 
justa Proposição, existe o aspecto da plena 
constitucionalidade, e é um pleito de justiça 
que se faz às telefonistas do Brasil. 

o· SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não havendo mais nenhum Sr. Seriador 
que queirã. fazer uso da palavfa, está enC:eiTado 
o encaminhamento da votação. 

Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer _sentados. (Pausa.) 
Aprovado o projeto, contra o voto do nobre 

Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nailbr Júnior- Peço verificação 
de quorum, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex'- preCisa do apoio de mais três Senado
res. (Pausa.) 

Vai ser realizada a verificação do quorum. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os 

seus lug;;ires. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho-Sr. Pre
sidente, peço ·a palavra para uma questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carneiro) 
---:-V. Ex' tem a palavra. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para UIT!a questão de orderr: _ 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
nobre Senador Nabor Júnior pediu verificação 
de quorum. S. EX' precisava de mals_quatro 
Senadores que o apoiassem. 

Gostaria que a Presidência enumerasse e 
indicasse os Senadores que apoiaram o pedi
do do nobre Senador Nabor Júnior, porque 
não entendemos. -Portanto, é direito do Sena
dor compreender q~em pediu a_ verificação 
deql.ioium. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Informo a V. Ex!' Apoiaram o Senador Nabo r 
Júnior os Senadores: Wilson Martins,João Me
nezes e lrapuam Costa Júnior. São quatro os 
Senadores. O Regimento Interno não fala em 
quatro, e sim em três. TrêS Senadores apoia
ram; mais o voto do Senador Nabor Júnior, 
somam-se quatro votos. 

Foi deferido o pedido. 

O SR. Cm SABÓIA DE CARVALHO
Na verdade,_ Sr. Presidente, estava receoso de 
que o voto do Senador Jutahy Magalhães hou
vesse sido computado pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não, o Senador Jutahy Magalhães já mani· 
festou o seu voto, mas não pediu verificação. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presiden~. 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-Concedo a palavra a V. Ex' 

OSR.MAURÍCIOCO~(PDT -DF. 
Pela ordem.) -Sr. Presidente, quem votar 
"sim" aprova o projeto; quem votar "não" re
jeita o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}· 
-Vamos proceder à votação. Na forma regi
mental, a votação será nominal. 

Como vota o Uder do PMDB? 

O SR. RONAN mo (PMDB- MG) -
-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
...:.... Como vota o Líder do PFL? 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
-PB)-Sim. . . -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Corno vota o Líder do PSDB? 

O SR. FERNANDO HEI'IRJQUE CAR· 
DOSO (PSDB - SP) - Libero a Bancada, 
Sr. PresJdente. 

O SR. PRESIDENTE -(NEdSon -Cclrrieifo) 
...::....::. Como Vota o Líder do_PTB? (Pausa.) 

Ausente. 
Como vota o Líder do PDC? 

O SR. CARLOS PATROCINJO (PDC 
TO)-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PDT? 

OSR.MAURÍCIOCO~(PDT -DF) 
-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA)-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder_ do PSB? (PaUsa.) 

Ausente. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Todos os Srs. Senadores já votaram. (Pau· 

sa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES: 
Afonso Sancho 
Alexandre Costa 
Carlos Patrocínio 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Edison Lobão 
Gerson Camata 
Gomes Carvalho 
Hugo Napoleão 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 

- João Calmon 
JÕrge Bomhausen 
José Fogaça 
Leopoldo Peres 
Lourival Baptista 
Marco Maciel 
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Marcondes Gadelha 
Marcos Mendonça 
Mauricio Corrêa 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 

~"OTAM ''NÃO'' OSSRS. SENADORES: 
lrapuan Costa JúrUor 
João Menezes 
Jutahy Magalhães 
Nabor Júnior 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram "sim" 23 _Sr$.- Senadores; e "náo_", 
5. 

Não houve abstenções. 
Total: 28 vOtos. 
Não há quorum. 
Vou suspender a sessão. As campainhas 

serão acionadas, e solicito aos Srs. Senadores 
presentes não se afastem_rlo plenário. 

O Sr. Leopoldo Peres -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB -
AM. Pela ordem.} --.sr: Presidente, o nobre 
Mauro Benevides está presente? 

O Sr. Carlos Patrodnio-Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex" 

O SR. CARLOS PAtROCÍNIO (PDC
TO. Pela ordem.}- Sr. Presidente, V. Ex' po
deria informar se o painel está funcionando 
direito? Há sete votos contra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa manterá o placar e, quando for 
reaberta a sessão, aceitará consJder~ções. Por 
enquanto, vou suspender a sessão, não há 
como discutir. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa As 15 horas e 36 minutos, 
a sessão é reaberta às 16 horas e 52 mi
nutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está reaberta a sessão. 

Sendo no.t6ria a falta de quorum no plená
rio, a matéria constante_ do item 2, em fase 
devotação, bem como as constantes dos itens 
3 a 6 e as-dositens 10 a 14, relativas à escolha 
de Chefe da Missão Díplomátlca, ficam com 
sua apreciação adiada: 

São os seguintes os itens cuja aprecia
ção fica adiada: 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei 

da Cl!mara n•l3, de 1989 (n• 772188, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da Re
pública, que cria o Quadro Complementar de 
Oficiais do Exército (QCO}, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 196, de 
1989, da Coinissão - · , 

~De Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. 

-4-
Võtação, em turno único, do Requerimento 

n9 -485, de 1989, do Senador José Jgnácío 
Ferreira, solicitando, nos termos regimentais, 
tramitaçãO cOnjunta para os- Projetes de Lei 
do Senado n'~" 124, de 1989, de autoria do 
Senador Edison Lobão, e 191, de 1989, de 
autoria do Senador Jutàhy Magalhães, dispon
do sobre a organização dos trabalhadores ru
rais e pescadores e sindicatos e colónias, res
pectivamente. 

-5--

Votação, em turno ónico, do Requerimento 
n~ 487, de 1989, de autoria do Senador Nabo r 
Júnim e outros SenhoreS- semidores, solici
tando, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta_ dos Projetas de Lei do Senado n?3 
125 e 233, de 1989, dos Senadores Jutahy 
Magalhães e Iram Sara"iva, iespectivarnente, 
que regulamentam o art 143, §§ 1 ~ e 29 da 
Constituição Federal. 

-6-
Votaç:ão, em turno único, do Requerimento 

n9 488, de 1989, do Senador Ronan Tito, soU ci
tando nos tenTlõs regimentais, a retirada, em 
carâter defmitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n9 266, de 1989, de sua autoria, que cria o 
adicional de tarifa aeroportUária (Ata) e dá ou
tras providências. 

-lO-

Discussão, em tumo único, do parecer da 
Comlssão de Rela_ções Exteriores e Defesa Na
cional scibre a Mensagem n? 166, de 1989 
(n~ 383189,--n.a origem), de · 3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro 
de Vasconcelos, Ministro de Segunda Oasse, 
da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
do Haiti. 

-H-:-

DiscuSSão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~ 167, de 1989 
(n9 384/89, na Origem), de 3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena~ 
do a escolha do Senhor Nuno ÁlVaro Guilher
me D'Oliveira-, Ministro de Segunda Classe, 
da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
de Cabo Verde. 

-12-

0'"JScussão,- em turno único, dO parecer da 
Comfssão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~ 170, de 1989 
(n9 397/89, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor José Ferreira Lopes, 
Ministro de Segunda Classe, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de ~bai~ 

xador do Brasil junto aos Emirados Arabes 
Unidos e, cwnulativamente, junto a_o Estado 
de Catar. · 

-13-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 171, de_ 1989 
(n9 396/89, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Antonio Carlos Diniz 
de Andrada, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a funçllo · 
de Embaixador do Brasil junto à Jamaica, e, 

_ cumulativamente, junto às Sahamas e a Be
lize. 

-14-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~ 173, de 1989 
(n~ 399/89, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da RepúbUca submete à delib~ração do Sena
do a escolha do Senhor Tarcísio Marciano da 
Rocha, Ministro de Segunda Oasse;-da car
reira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Togo
lesa e, cumulativamente, junto à República do 
Niger. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Ptt!Si
dente:, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PREsiDErnE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Pela ordem.) -Sr. Presidente, gostaria 
de registrar o meu voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Discussão, em turno (mico, da redação 
final (oferecida pela Coiriissão Diretora 
em seu Parecer n? 194, de 1989), do Pro
jeto de Lei do Senado 09 163, de 1989 
-Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Hendque Cardoso, que define, 
na forma da alínea s do inciso X do art. 
155 da Constituição Federal, os produtos 
semi-elaborados que podem ser tributa
dos pelos Estados e DiStrito F ederãl 
quando de sua exportação para o exterior. 

Em discussão a redação firiai: 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~ Concedo a palavra ao nobre Senador Fer· 
nando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE HENRIQ(IE CAR-
DOSO - (PSDB - SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, houve uma emenda na Comissão 
de Assuntos Econômicos sobre esta matéria, 
que obrigaria_ a uma correção, que não houve, 
na alínea d do art. 19 Veja V. Ex~ o que a alínea 
c diz: 
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"apresente, desde a primaira fase de 
sua 'industrialização, nível de agregação 
de custos máximos de até cinqüenta por 
cento;" 

E"a alínea d diz: 

"alcance_ preço em cuja composição 
as matérias-primas e produtos lnterme· 
diários utilizados representem mais de 
80%." 

Esta soma não dá os 1_00%. Por ~so, propo· 
nho a V. Ex', Sr. Presidente, se faça a correção 
e se diga na alínea d: 

"alcance preço em cuja composição 
as matérias-primas e produtos interme
diários utilizado:s representem pelo me-
nos 50%." 

para se compatibilizar com o que foi modifi
cado lá. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Desejo ouvir o Relator da matéria, o nobre 
Senador Gomes Carvãlho. -- --

Foi V. E:x' o' Relator desta matéria? 

O SR. FERNANDO HENRIQ()E CAR· 
DOSO - Não. O Relator desta matéria na 
Comissão foi o Senador Roberto Campos que 
apresentou uma emenda e corrigimos a aliena 
d. 

No projeto relativo aos produtos semi-ela-
borados, a alínea c do art 19 diz: 

.. apresente, desde a primeira fase de sua 
industriaJização nível de agregação de 
custos máximos de cinqüenta por cento;" 

Eu havia colocado 20, e foi aumentado de 
20 para 50. Em seguida, na alínea d , não 
houve alteração alguma, ficou como eu havia 
escrito' 

"alcance preço em cuja composição 
as matérias-primas e produtos interme
diários utilizados representem mais de oi
tenta por cento." 

Oitenta por cento mais 50 dá um total de 
130%. Daí a novaredação da alínea "eH obri
gar a uma correção de redação da alínea d 

O Sr. Gomes Carvalho - Está ·correto, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Qual a correção de V. Ex'? -

O SR. FERNANDO HEI'IRIQ()E CAR
DOSO - Ficaria assim: 

"alcance preço em cuja composição 
as matérias-primas e produtos interme
diários utilizados representem pelo me
nos cinqO:enta por cehto." 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Os Srs~ Senadores ouviram a solicitação 
do nobre Senador F emando Henrique Car
doso. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. (Pausa) 
Não há quorum para a votação, que fica 

adiada para a próxima sessão. 

O.SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item8: 

Discussão, em wmo suplementar 1 do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
do DF n~> 35, de 1989, de Iniciativa do 
Governãdor do Distrito Federal, que altera 
denominações de unidades orgânicas da 
Secretaria de Segurança Póblica do Dis-
trito Federal, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n' 195, de 1989, da Co
missão 

__:: Dlretora, oferecendo a redação do 
vehddo. 

Em diS-cussão a redação do venddo. (Pau
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

O projeto é dado como defmitivamente a do
tado, nos termos do arl 284 do Regimento 
Interno. 

A matéria vai à sanção do Sr. Governador 
do Distrito Federal. 

É a seguinte a matéfiã ãdotada: 

Redaçáo do vencido para o turno· su
plementar do substituUvo ao Projeto de 
Lei do DFn9 35, de 1989. que altera deno
minações de unidades orgânicas da Se
cretaria de Se!}tuança Pública do Distrito 
Fedfiral e dá outras providências. 

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

Planejamento e Operações da Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal passa 
a denominar-se Coordenação de Planejamen· 
to de Operações - CPO. 

Art. Z-' A Divisão de Informações e Con
tra-Informações da Coordenação de Informa
ções, Planejamento e Operações da Secretaria 
de Segurança Pública do Distrito Federal pas· 
sa a âenomínar-se Ceiltio de Informações, di
retaniénte Subordinado ao Secretário de Se
gurança Pública, com as mesmas atribuições 
regimentais. 

Art. 39 As unidades orgânicas atua1mente 
subordinadas à Divisão de Informações e Con
tra-Informações integrarão o Centro de lnfor· 
mações mantidas as mesmas atividades, pas
sando a denominar-se Seção de Informação, 
SeçãO-de Contra-Informação, Seção de Ope
rações e Informações e Seção de Arquivos 
ESpectais. 

Art. 49 Em conseqüência do disposto nos 
artigos anteriores, as atuais funções dos Gru
pos Direção e_ Assessoramento Superiores e 
Direção e Assistência Interinediárias da Divi· 
são de Informações e Contra-Informações são 
mantidas com as denominações e c6digos 
na forma 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 
contrádo. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro} 
-Item9: 

Discusão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 27, de I 989 (n• 

1.455189, na Casa de origem), de inicia
tiva do Tribunal Superior do Trabalho que 
altera a composição e a organiZação in
terna do Tribuna] Regional do Trabalho 
da 12~ Região, cria cargos e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• 197, de 1989, da Co
missão 

- d~ Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e, no mérito, favorável. 

Em "dlscussao o' Pi'ojeto, eni -turno 
úni_c__o. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

A votação da matéria fica adtada, por 
falta de quorum. 

CDMPARECEM MAIS.OS SRS. SENA
DORES:. 

Mário Maia, Aluiz[O Bezerra, Nabor Jú· 
nfor; Leopoldo Peres, Carlos De'Carli, Ro
naldo Aragão, Almir Gabriel, Jarbas Pas
sarinho, Moisés Abrão, J_oão_ Castelo, Edi· 
son Lobão, Chagas ROdrigues, Hugo Na
poleão, Afonso Sancho, Cid Sab6ia de 
Carvalho, Lavoisier Maia, Raimundo Lira, 
Marco Maciel, Mansueto de Lavor, João 
Lyra, Francisco Rollemberg, Lourival 
Baptista, Luiz-Vlana, Jtitaliy Magalhães, 
Ruy Bacelar, Gerson Camata, João Ca1-
mon, Nelson Carneiro, Ronan Trto, Seve
ro Gomes, Fernando Henrique Cardoso, 
'Marcos Mendonça, Iram Saraiva, Irapuan 
CostaJunior, Pompeu de Sousa, Maurício 
COiTêa, Lourefuberg Nunes Rocha, Már
cio Lacerda, Mendes Canale, Rachid Sa1-
danha DeiZi, Wtlson Martins, GoffieS Car
valho, Jorge Bornhausen, Dirceu Carnei
ro, Nelson Wedekin e José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei
ro)-= Está eSgotada a matéria conStante 
da Ordem do Dia. __ _ _ _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Áureo Mello. (Pausa) 

S. E>r não está presente. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, relembra
mos os eventos passados para nos abebe
rarmos nas fontes de conhecimento que a 
História oferece. Da mesma forma, ao evocar
mos a vida dos homens de bem, haurimos 
um pouco da sabedoria que norteou o destino 
de cada um deles. 

Os estudiosos, os estadistas, os grandes 
pensadores e os homens dedicados às ciên
cias são costumeiramente homenageados. 
Entretanto, Senhores, a existência de cada ci· 
dadão íntegro é um verdadeiro repositório de 
valores morais. 

Assistimos, atua1mente, a uma verdadeira 
derrocada mora1 da nossa civilização. A ética, 
os padrões de conduta, os bons hábitos e atitu
des tomam-se, pouco a pouco, alvos de cha-

• 
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cota. A honradez caiu em desuso. A decência 
está fora de moda. O -oporturilsmo SubStitUiu 
a força de vontade. O mérito pessoal cede 
terreno ao apasiguamento. _ -

É urgente reverter esse quadro negativo! 
Considero, portanto, adequado e conve

niente trazer a este augusto Plenário os fatos 
singelos porém relevantes que fazem do nome 
de Armando Barreto um fana] cuja lumino
sidade emana das qualidades que caracteri· 
zaram essa personalidade marcante. 

Nasceu esse meu conterrâneo em 18 de 
agosto de 191 O, em Aracajú, CaP,ita1 do Estado 
de Sergipe, tendo como genitores o Sr~ Germi· 
niano Munfz Barreto e O._ Abigail Magalhães 
Barreto. 

Conheceu a orfandade materna antes de 
completar nove anos de idade, logo após dolo
roso choque causado pelo assassinato do ir
mão Péricles Muniz Barreto. Poucos meses 
depois, sofreu Armando Barreto uma nova se
paração, o pai, viúvo, consorciou-se novamen
te, pas-sarfdb ~fre-sidit ãfastãCfó"dá Pfiiiieifa ra~
mma. 

Tais reveses, no entanto, longe de instilar 
o desânimo no então menino Armando, sacu· 
diram-lhe os brios: despertaram-no para a du
m realidade que o cercava. Bem cedo ainda, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o ânimo forte, 
inerente a todo sergipano de boa cepa, levou-o 
a contribulr para a modesta recetta familiar. 
Não havia completado treze anos, quando 
passou a vender jornais e revistas a domicílio, 
ao tempo em que residia com a avó _e os 
irmãos mais velhos. 

Após ingressar no ambiente de trabalho, a 
inteligência e o espírito criativo levaram o jo
vem Barreto a exercer diversas ocupações re
muneradas. Foi comerciante de livros usados 
- atividade que o levou o conhecer de perto 
brasileiros ilustres, como Gilberto Freire, Lau
delino Freire, Jorge Amado, Mário Cabral, Her
mes Fontes e muitos outros. Fundou a "Re· 
vista Mercúrio", semanário que se manteve 
em drculação durante mais de dois anos. Edi
tou o "Cadastro de Sergipe", uma inovação 
publtcitária que alcançou grande sucesso. Foi 
funcionário público da Secretaria da Assem
bléia Legislativa, sendo promovido, por mere-
cimento, até o cargo de Dlre"tõr:aeral, no qual 
se aposentou em 1953, buscando sempre o 
ógido cumprimento de sua atribuições. Tam
bém como tipógrafo e comerciante, soube 
manter bem elevada a dignidade e a honradez 
que foram o apanágio daquela figura ímpar, 
não somente durante os quarenta e seis anos 
em que resjdiu em Aracajú mas também por 
todos os 68 anos de sua existência. 

Dois meses antes de completar 25 anos, 
casou-se com a Srt" Maria de Lourdes Mene
ses Sarros, com quem teve seis fllhos. A espo-
sa mereceu~lhe, em todas as ocasiões, os me
lhores encômios e o eterno reconhecimento 
pela consagração ao lar e pelo afeto que con· 
sagrou ao marido e à prole. 

Além de pai de família extremamente dedi
cado, Armando Ban:eto conhecia os proble
mas s_odais do meio em que vivia e procurava 
minorá-los, na medida do possíveL Entre ou
tras atividades, sua parti!(:ipaçao como Secre-

tário da "Liga Sergipense contra o analfabe
tismo" e como Presidente do "Oube Esportivo 
Sergipe" atestam a intensa atuação comuni
tári~ por ele desenvolvida. Quero ressaltar, ou
trossim, o papel que desempenhou na funda· 
ção da Associação Sergipana de Imprensa, 
bem com_o_os relevantes serviços que o leva~ 
ram à Diretoria e às Comissões do Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Tendo ingressado ao Movimento Integra
lista, amargou profundas decepções com a 
política -local. Por esse motivo, transferiu-se 
paTa o Rio de Janeiro, em 1957. Na "Cidade 
Maravilhosa", então sede do Governo Federal, 
já se encontravam duas de suas irmãs, bem 
cOrriO -o pn'mogênitO, Abgail. 

Ao transferir-se com toda a famllia para a 
então Capital do Brasil, Armando Barreto dei· 
xou inesquecíveis amizades em terras sergipa
nas. Dentre elas, orgulhava-se de destacar o 
nome dé José RoJemberg Leite. Integravam· 
lhe, ainda, o circulo fraterno muitos contem
põfârieOS de-Varor; áiiriO JõàO Hora~JOSêtoi-~ 
rea dos Santos, Júlio Leite, João do Prado, 
Milton Vasconcc*ls e muitos outros, tanto em 
Aracajú como em diversas cidades do interior 
do Estado. 

A estada no Rio de Janeiro resumiu-se a 
oito meses, nos quais meu conterrâneo não 
poupou esforços para se firmar no mercado 
de trabalho carioca. Buscava, assim, comple~ 
mentar a "reduzaida renda que recebia d~ Ser~ 
gipe, mas algumas enconomias reunidas na 
venda 9~ alguns imóveis" na terra natal. O 
empenho de amigos influentes levou~o, contu. 
do, a ~er_ designado para o cargo de Auxi1iar 
de Escritório da Novacap, neste Planalto Cen
tral, onde estavam sendo iniciadas as obras 
de construção da Nova Capital do Brasil. 

Desembarcando em Brasília, no dia 20 de 
janeiro de 1958, superou logo o desejo de 
regressar ao Rio de Jane;iro. Jnscfellendo-se 
entre os trabalhadores da primeira hora, a 
quem devemos o ato de fé que foi o desbrava
mento do cerrado, se!Viu com entusiasmo no 
Departamento de Viação e Obras, executando 
com seriedade e dedicação as tarefas a seu 
encargo. 

Distante do Estado natal, manteve, no en
tanto, acesa no coração a saudade da terra 
que o_ viu nascer. Nessa_ condição, viajou a 
Sergipe quando pôde e, aqui errl Brasfiia, parti
cipou de atividades que o mantinham em con
tato com os conterrâneos, como a Barraca 
de Sergipe na Festa dos Estados e o Centro 
Sergipano -de Brasilia, ao lado de outros ilus
tres sergipanos; tais como: Eraldo Lemos, 
Ademar Messias Aragão, Flamarion de Olivei
ra. Sálvio Medeiros Costa, Geraldo Vieira e Luiz 
Alfredo Silva. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, rendo, neste 
instante, a minha homenagem a um homém 
denodado, que foi simples do nascimento à 
morte, apesar de haver convivido de perto com 
autoridades e pessas ilustres~ como o Presi
dente _Juscelino Kubitschek, o Embaixador 
Gilberto Amado, o General Humberto de Melo, 
o Dr. Israel Pinheiro e outros que foram con
quistados por aquele caráter sincero e sem 
Jaça. 

Armando Barreto faleceu em 31 de maio 
de 1978. Antes, porém, conseguiu concluir 
uma pequena autobiografia que se constitui 
em preito de gratidão àqueles que de alguma 
forma se fizeram presentes em sua trajetória. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta-
hy Magalhães. · 

O SR. JCITAHY MAGAUIÃES (PMDB -
BA. Pronuncia o seguinte discursQ.) -Sr. Presi· 
dente, Srs. Seriaâores, ~nho em mãos quatro 
recortes de jornal. Dois são de O Globo: um 
deles de 20 de julho, com a manchete: "Arroz 
frnanciado pelo governo está apodrecendo"; 
o outro, de 21 de Julho, com manchete: "Esto
cagem irregular de milho deu prejuízo de 500 
mil à CFP"; ambos levam a assinatura de Ascâ· 
ruo Seleme. Os outros dois recortes são de 
23 de julho, um da Tribuna da Bahia, de man
chete "CFP vai dep6i' sobre eSCândalo do ar
roz'', o_ outrp de_A Tarde com a mançhete 
"tfP aCusada de permitir apodrecimento de 
alimento". O texto de A Tarde é um pouco 
maior que o da Tribuna da Bahia, mas na 
primeira parte é exatamente igual a esse, pois 
ambos provêm da mesma fonte. 

_Que se depreende da leitura dessas man
chetes? Depreende-se que vai algo de podre 
no reino da CFP e que não é somente o arroz. 
Que se depreende da leitura dos quatro textos? 
É difícil dizê-lo. Trata-se de uma barafunda 
difícil de destrinçar e que parece ter sido escri· 
ta para não ser lida. São textos· muito ambí
guos, em que há lugar para diversas interpre-
tações e nos quais cada um lerá o que quiser. 
São artigos de denúncia que não são claros 
quanto ao "quem está denunciando quem 01J 

quê", nem se quer atacar pessoas, governo, 
órgãos estatais ou entidades privadas. 

Para evitar aos excelentes colegas a maçada 
de terem de ouvir todas as quatro reportagens, 
vou ler-lhes, inicialmente, só os trechos em 
que aparecem a palavra "denúncia" e seus 
correlatos, trechos que leio "sic", ou seja, exa
tamente como foram escritos: 

1} "Há denúncias de que o arroz produzido 
em Goiás, Rondôrúa e Mato Grosso é estocado -
em armazéns particulares de Goiás, enquanto 
a Cibrazen, órgão estatal de estocagem de 
alimentos, mantém 40 por cento da sua capa
cidade ociosa." 

2) "O Presidente da CFP, Orlando RorlZ, 
proibiu todos os funcionários da Companhia 
a darem declarações .sobre as denúncias de 
irregularidades na empresa que dirige. Segun
do o Coordenador de Comunicação Social 
da CFP, Luiz Filinto, somente o Presidente po· 
de falar sobre esse assunto." 

3) "O Deputado Tarzan de Castro, Presi~ 
dente regional do PDCde Goiás, negou ontem 
que tenha ameaçado de morte qualquer fun
cionário da Companhia de Fínanciamento da 
Produção. Se-gundo ele, as denúncias tiveram 
origem política. Ele atribuiu as denúncias de 
que teria traído colegas de organizações de 
esquerda, entregando-os aos órgãos de re
pressão, ao fato de ter sido personagem de 
muitas divergências nos grupos em que mili· 
tou." 
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-4) "O Presidente da Companhia de Finan
ciamento da Produção (CFP), Orlando Roriz, 
será convocado pelo presidente nacional do 
PT, deputado LUiz Gushiken, para depor na 
Comissão de Fisca1ização e Controle da Câ
mara para esclarecer o apodrecimento de mi
lhares de toneladas de arroz sequeiro estoca
dos em armazéns do governo e da rede priva
da e a dificuldade das prefeituras em comprar 
o produto. A comissão investigará ainda a de
núncia de funcionários do Banco do Brasil 
e da CFP ameaçados de morte. 

O Deputado, que também é Membro da 
Comissão que será convocada após o recesso 
parlamentar, denunciou também a criação de 
uma máfia no transPorte dos produtos estoca
dos pela CFP. Estariam enVolvidOs, segundo 
ele, o irmão do presidente da Companhia de 
Fmanças, Jorge Roriz, o empresário Wagner 
Canhedo, da Empresa Viplan, de Brasilia, além 
de amigos do ministro da Agricultura, frís Re
zende, e do governador de Goiás, Henrique 
Santillo (PMDB)." 

5) "Outra denúncia do presidente do PT 
é a fonna irregu1ar com que ela (a estocagem) 
está sendo feita em grande parte pelos arma
zéns particulares, com a exposição do produto 
ao sol o que acelera o processo de apodreci
mento." 

6) ''Várias dénú!ldas estão sendo encami· 
nhadas ao Congtessó, como a da deputada 
estadual de Jales, Esffiarlei Henrique de Car
valho Melfi (PT). Ela afrrma que existem I O 
mil tOneladas estragando na Co9perativa Agrí· 
cola e Pecuária e .}ales, enquanto a cidade 
enfrenta d.ificulddes de abastecimento. de ar
roz." 

7) "Enquanto o arroz sequeiro apodrece 
nos annazêns da Cibrazen, segundo denún
cias do Presidente nacional do PT e membro 
da Comissão de Fiscalização e Controle da 
Câmara, deputado Lulz Gushlken, vtirias pre
feituras estão tendo dificuldades em adquirir 
o produto da Companhia de Financiamento 
da Produção (CFP). Algumas, como São Pau· 
lo, já com problemas de abastecimento e pre
juízos." 

Não vou ler os trechos em que aparece a 
palavra "acusação" e seus correlates, como 
também deixo de ler os trechos que se referem 
a "suspeitas disso ou daquilo" e a ·~rregula
ridades" ou a "possíveiS irregularidades". 

Duvido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
alguém, criterioso,_ atento e de lápis na mão, 
consiga formar um quadro coerente a partir 
das quatro reportagens. Até porque há alguns 
indícios de que órgãos do governo tenham 
trabalhado ou estejam trabalhando de forma 
correta. Leiamos os três seguintes trechos: 

1) "O Banco do Brasil e a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) estão apurando a 
ocorrência de irregularidades na comerciali
zação, estocagem e transporte_ de arroz no 
Estado de Goiás." 

2) "ASTN e o Banco do Brasil estão investi
gando também credenciamentos indevidos 
de armazenadores e desvios do produto dos 
silos. Existem várias irregularidades sendo 
apuradas peJo setor de fiscalização do órgão." 

3) "As auditorias investigam também pos
síveis irregularidades no transporte _do arroz 
de__l~.ondônia e Mato Grosso até os silos de 
estocagem em Goiás." 

Sr. Presidente, as conclusões quê extraio 
da leitura dessas quatro reportagens são as 
seguintes: 

Há necessidade de ser esclarecido esse fogo 
cruzado_ de denúncias e diz-que-diz-ques; e 
há necessidade de que o esclarecimento ve
nha com .a máxima brevidade. 

Mals ainda: é preciso esta)Jelecer que, apu· 
radas as denúncias, as apurações não podem 
ser seguidas pela impunidade: se culpado, a· 
denunciado deve ser punido; se inocente, o 
denunciante deve ser responsabilizado pela 
falsidade da denúncia._A impunidade de um 
ou o~tro levam à manutenção do estado de 
descrédito e desânimo em que vive a popu· 
lação do País quanto às apurações que são 
feitas. Além disso, a impunidade estimula os 
denunciantes levianos a criarem situações de 
constrangimento para oS seUs adversários. 

Enfim e resumindo, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é preciso levar as apurações atê 
o fim e punir o denunciante ou o denunciado; 
ou pelo menos é preciso dar uma satisfação 
àQUele que foi indevidamente atingido _em sua 
honra e, no mínimo, um reprimenda nos de
nunCiantes de falsidades, se as apurações de
monstrarem a inocência dos denunciados. 
(Muito beml) 

O SR. PR);SIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel· 
son Wedekin, 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte di:;curso.) --Sr. Pre
sidente, Sr$. Senadores, quero me reportar ao 
programa· de reforma do sistema financeiro 
nadonal, que está s_endo submetido ao Gover
no bra;sileiro p_elo Banco Mundial como condi· 
çã.a. para a concessão de um ~mpréstimo de 
Us$ 500 milhões. 

Encaminhado através de memorando _data
do de 2 de novembro de 1988 - portanto, 
depois da promulgação da nova Constituição 
-o documento do Banco Mundial apresenta 
as linhas geraJs do_que chama de "]9 Emprés
timo de Ajustamento do Setor Financeiro do 
Brasil". 

M introduzir o diagnóstico que apresenta 
no Capítulo IV, o relatório declara que o diálo
go sobr_e política fmanceira entre _o_ Governo 
brasileiro e o Banco Mundial data de agosto 
de 1987. A seguir, mostra as reformas que 
já foram executadas, tudo "em estreita delibe
ração com o Banco Mundial", segundo o pró
prio Banco. 

Acontece que a mtéria financeira, por ser 
um dos_ principais ihsti"umentos da política 
económica, com reflexos diretos s_obre a vida 
das pessoas _e das instituições econômlcas e 
sociais, e sobre os_ rumos do processo de de
senvolvimento nacional, passou a constituir 
uma das atribuições do Congresso Nacional, 
estabelecida no inciso xnr do art. 48 da nova 
Constituição. Esta foi uma decisão pacífica 
dos Constituintes, uma vez que atendia ao inte
resse de toda a sociedade brasileira. 

Se, antes de outubro, interferências na poli· 
tica financeira interna eram feitas pelo Banco 
Mundial ou qualquer outra organização Inter
nacional, sem a participação do Congresso 
brasileiro, com a nova atribuição constitudo· 
na!, terrios quE;!: ii"npedlr a continuidade desses 
atas e trazer a matéria para discussão desde 
os entendimentos iniciais. 

Na verdade, o documento _do Banco Mun· 
dial é tratado como um "Memorando de inicia
ção". Vários de seus itens, aQ mesmo_ tempo 
em que tratam de matéria financeira, interte.. 
rem em outras áreas da política econômica 
e -social, conflitando, igualmente, com outros 
disj:lositivos constitu.donais. 

O documento contém propostas de libera· 
ção das taxas reais de juros - que foram 
limitadas a 12% ao ano da Lei Maior -,--e 
de restrição na política incentivos fiscais,_quan
do a Constituição é clara quanto ao tratamento 
diferênciado para as regiões carentes e às mi
cro e pequenas empresas. 

o Para _o~ Srs, terem idéia do quanto se tem 
decidido neste País à revelia da vontade nacio
nal, basta acrescentar que este empréstimo 
do Banco Mundial ainda impõe o esvaziamen
to dos bancos oficiais e reformas do sistema 
fUlanceiro de habitação, propostas que, abSo
lutamente, não condizem com as tradições 
e os anseios da sociedade brasileira. 

Tudo é feito em nome de uma eficiência 
que é bastante discutível. Aliás, está muito da· 
ro que a pretensa "eficiência" teria ComO be· 
neficiários exclusivos os danos do capital fi. 
nanceiro e o decadente sistema financeiro In
ternacional, que pretendem manter o status 
quo _e continuar espoliando os países do Ter
ceiro Mundo. 

Peço a atenção dos Srs. para a redação 
dada a estes subitens do item 1.2, que mere· 
cem a nossa imediata e profunda reflexão: 

"e) reestruturação do sistema_ bancá
rio estadual, mediante_ a liquidação ou a 
privatização ..• 

i) reforma .do Sistema Financeiro de 
Habitação, mediante a eliminação do cré
dito_ direto e o desenvolvimento de fontes 
de recursos no mercado." 

Ora, Srs. no iiiOni.élito em que a Nação
brasileira decidiu fortalecer o princípio federa
tivo, descentralizando a execuÇão da política 
de desenvolvimento para os Estados e Munici· 
pios, seria wn grande retrocesso promover-se 
a eliminação ou a privatização dos bancos es
taduais, que são antigos agenciadores das po* 
líticas de desenvolvimento estadual. Esses 
bancos já têm e$Utura montada e_experiêncla 
acumulada, sendo, portanto. os únicos capa
zes de viabilizar os objetivos e metas aprova
dos pelas sociedades local. Os bancos oficiais, 
sem prejufzo da eficiência, competindo em 
igualdade de condições com os bancos priva
dos nas suas funções comerciais, ao mesmo 
tempo em que são depositários e agencia· 
dores das receitas públicas, podem assumir 
uma função comprometida com os planos 
de desenvolvimento econômico e social do 
seu Estado, Sf!m atender exclusivamente aos 
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acenos dos rhaiores lucros, como fazem os 
bancos privados. 

Quanto à política financeira de habitação, 
é evidente que as reformas pretendidaS pelo 
Banco Mundial não se adequam à realidade 
brasileira. A experiência tem de~onstrado que 
o crédito direto - que se propõe extinguir 
-, e em muitos casos, tem sido mais eficiente. 
uma vez que reduz a burocracia e elimina o 
custo da intermediação. O Brasil ainda não 
dispõe de uma forte estrutura de_cooperativas, 
e há que se considerar a criatividade do povo 
brasileiro, com a formação de mutirões fami· 
liares, o fabrico dos próprios tijolos e outras 
inovações que s6 o crédito direto pode propi
ciar, porque todo mutuário quer maximizar 
os parcos recursos para construir a casei que 
deseja para sua família. Por outro lado, seria 
uma utopia esperar-se a geração de fontes 
de recursos no mercado, porque existe um 
grande elenco de alternativas de inversões 
mais lucrativas do que a construção de mora~ 
dias, especialmente casas populares. 

Todos sabemos que as priricipais causas 
dos problemas do sistema financeiro de habi
tação, e de outros que também retratam a 
progressiva deterioração da qualidade de vida 
do povo brasileiro, são a redução continuada 
dos salários reais, o crescimento das -iaici:S 
de desemprego, os elevados índices inflado~ 
nários, e todos os demais instrumentos de 
wna política económica perversa, que, ceden
do a pressões de interesses de fora do País, 
tem privilegiado, como prioridade primeira, o 
objetivo de produzir para o consumo externo, 
a fim de gerar recursos para o pagamento
de uma dívida que cresce a cada di_a qu_e pas· 
sa. Enqua-ritó isSO, continuamos, anos SeQUi
dos, a preterir os mais lídimos objetivos l')acio
nais, o exemplo do crescimento económico 
voltado para o desenvoMmento do mercado 
interno, buscando~se atingir o pleno emprego 
dos fatores produtivos do mercado nacional 
e a conseqüente estabilidade dos preços. Este 
é o caminho que nos parece ser apontado 
pela Nação brasileira, para adquirir-se, primei~ 
ro, as condições necessárias para poder~se 
amortizar e liquidar a dívida externa. 

Também é do conhecimento geral que o 
grande estrangulamento da política económi
ca do mundo capitalista está precisamente no 
mercado financeiro internacional, que precisa 
de uma nova ordem para restabelecer rela
ções comerciais estáveis e assegurar uma 
convivência harmônica entre os pafses credo
res e os devedores, que no momento se revela 
bastante conturbada. 

Os interesses são divergentes. Enquanto os 
credores querem manter o atual sistema espo
liador dos países carentes de capital, estes de
pendem do estabelecimento de novas regras 
para continuarem seu processo de desenvol~ 
vimento. 

A pronta adesão dos países devedores a 
modelos de política fmanceira formulados por 
organismos internacionais, que são liderados 
pelo capital e representantes dos credores, po
de representar a perpetuação e o agravamento 
dos problemas ora .existentes, cujas COnse· 
qúêndas são imprevisíveis. 

O Brasil, pelo tamanho de sua ecorlomia 
e também de sua dívida externa, assume um 
papel de liderança entré:_ os países do Terceiro 
Mundo. E, como tal, tem a responsabilidade 
de questionar , e não aderir cegamente, em 
especial, aos ditames do Bane~ _Mundial na 
sua pretensão de impor reformas na política 
financeira interna. 

Na análise da questão deve-se afastar in~ 
fluências como a premente necessidade de 
divisas para o pagamÉmto da dívida externa, 
e interesses capitalistas nacionais que possam 
olvidar as conseqüências das ingerências 
atuais do Banco ·Mundial na política interna, 
levados pela ideOlogia capitalista do maior lu
cro, do imediatismo e de que o capital não 
tem fronteiras. 

Mas permitam-me voltar ao relatório do 
Banco Mundial. 

"A estratégia para as grandes opera· 
ções de ajustamento no Brasil (item 13) 
é conseguir, de imediato, substanciais re~ 
formas das políticas ... Apóia a primeira 
fase do programa e estabelece a base 
para outras reformas ... na área de crédito 
oficial e respectivas taxas de juros são 
necessárias reformas adicionais." 

- O item-1.4 vai mais longe, ao declarar que 
"E;!Jlbora se d~fronte com severas limitações 
polítkas, o Governo parece disposto a conti
nuar implementando as reformas do setor fi~ 
nanceiro". E mais adiante: " ... esi:e empréstimo 
será o trampolim para uma série de futuras 
operações no setor financeiro. Um segundo 
ernpréstimo.M se basearia nas reformas atingi
das por este empréstimo, mediante a redução 
de todos qs programas de crédito oficial... 
Além das reformas do setor financeiro, o Ban~ 
do Mu_n_di&l e o Governo brasileiro têm discu~ 
tido as reformas das políticas comercial, de 
privatização e de liberação da indústria". 

Os empréstimos concedidos pelo Banco 
Mundial em 1987, segundo o relatório, foram 
condicionados a refonnas nos setores agrícola 
e energético, indusive quanto às taxas de juros 
para o crédito agrícola e às tarifas de energia 
As condições para esses empréstimos ainda 
incluíram um cronograrna para a redução das 
linhas de crédito agrícola do Governo e um 
aumento das_ taxas de juros cobradas sobre 
os recursos externos para agricultura. 

Se antes se faziam interferências descabidas 
çorho esta, não podemos admitir, na vigência 
da nova Constituição, que~ ~nco venha dizer 
(pg. 23) que "será necessário desrregular o 
mers:ac:li:J ~e crédi~. e reduzir o porte e o 
campo de ablação dos_ bancos_ oficiais", e qu,e 
(pg. 25) a eliminação do "crédito diredonado 
à indústria e dos empréstimos obrigatórios à 
agricultura terão um efeito de demonstração 
sobre o sistema financeiro de habitação". Mer
cado de crédito, atribuições de bancos oficiais, 
indústria, agricultura e habitação são questões 
que dizem respeito diretamente à política inter
na. Além disso, as propostas são incompa
tíveis com a realidade de um país em cresci
mento, que tem pautado seus planos no estí
mulo ao _desenvolvimento de regiões m~s __ ca
renteS, ao nascimento e sustentação de em· 

presas de pequeno porte e à definição de prio
ridades setoriais cujas metas são atingidas 
mediante o beneficio creditldo, ou até fiscal 
ou cambial. E a experiênCia· cOmprova que 
o sistema financeiro nacional tem se revel_ado 
o menos vulnerável às sucessivas crises eco
nómicas que o nosso PaíS tem enfrentadO nos 
últimos anos, como comprovam os resultados 
operacionais dos bancos oficiais e privados. 

Encontrei na página 42 o que vinha procu
rando desde o in1cio da leitura do relatório: 
a reforma que permitirá a entrada de bancos 
estrangeiros em nosso País. 

Diz o relatório que serãó criados bancos 
múltiplos, onde os con-glomer~_dos fundirão 
seus bancos comerciais, de poupança, finan
ceiras, etc._ Este _sistema estaria aberto tam~ 
bém aos bancos estrangeiros que teriam co~ 
mo única limitação não poderem possuir~ 
de 50% das ações nem controlar mais de 30% 
do capital com direito a voto. Mas o Banco 
Cehtral pode dispensar essas limitações e per
mitir a entrada a banco inteiramente estran· 
geiro, com base nos acordos internacionais 
de reciprocidade. Diz o relatório que isto poria 
fim à prática que impede os bancos comer
ciaiS locais de terem adonistas estrangeiros. 
O documento (item 4.35, ln fine) impõe com 
cOndição para-o empréstimo a aprovação, pe
lo Conselho Monetário Nacional, de uma reso~ 

· lução defmindo novos critérios para a conces
são das cartas patentes necessárias ao ingres
so no sistema bancáriO. Acontece que tais cri
térios, acordádos com o Banco Mundial, serão 
o volume de capital e _a qualificação técnica 
da ãdministração, o que favorece a entrada 
do capital fmanceiro externo. 

Sr. Senadores, o assunto merece uma anã~ 
lise mais profunda e~ pela complexidade de 
alguns itens, fazerr1~se necessários também · 
esclarecimentos técnicos por parte do Banco 
Central, órgão a que está" afeta a matéria. 

Assim, quero sugerir ao Presidente da Co
missão de Assuntos Econômicos qlie, na for
ma do item V do Art._58 da Constituição Fede~ 
raJ, convoque. o Presidente do Banco Central 
á fim de esclarecer o assunto para aquela Co
missão, em espe<:ial, o que foi negociado e 
executado depois de 15 de outubro de 1988. 
(Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COncedo -a palavi'ã ao nobre Senador Leu
riVal Baptista. 

O SR- LOURIVAL BAP'IlSTA (PFL
SE. Pronlmcia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-
si dente, Srs. Senadores, no dia 15 de setembro 
de 1989, o Governador- Joaquim Roriz, em 
solenidade realizada no auditório do Palácio 
do Buriti, deu mais um passo destinado ao 
cumprimento do cronogratna do programa 
de assentamento de famílias pelo Governo do 
Distrito Federal, ao entregar I.1501otes semi~ 
urbanizados. 

Presente. o Diretor-ExecutivO da Fundação 
do Serviço Social (FSS), WuUam Cavalcanti, 
o Govemador Joaquim Rorlz passou aos i!l~ 
quilinos cadastrados, em sua maioria na Cei- ~ 
lândia, e em Tagliãtinga, 1 mil lotes eril Sa
mambaia. 
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Quanto à remoção dos favelados da Ceilân~ 
dia para Saambaia, faltou apenas 500 barra
cos, que devem ser transferidos até o final 
deste mês. 

Antecipando o prazo estabelecido pelo Go
vernador Joaquim Roriz para conclusão da 
entrega dos lotes semi-urbanizados aos inqui
linos de baixa renda do DF, cerca de duas 
mü famílias cadastradas na Ceilândia já rece:~ 
beram seus terrenos. 

Essa cidade-satélite possui quase 50 po; 
cento dos inquilinos de todo o Distrito Federal. 

Segundo asseverou o administrador regia-: 
nal, Jorge Roberto Ferreira, foram cadastra
dos, na Cellândia. 49 mil inquilinos. Tais infor
mações evidenciam as dimensões e_ a comple
xidade desse grave problema_ social, que o 
aove:rnador Joaquim Roriz vem enfrentando 
com energia a competência, evidenciando 
uma rara sensibilidade para o equacionamen
to e solução dos desafios sociais que o Distrito 
Federal tem de resolver no sentido de rn~lho
raras condições subhum?3nas de vida que afli· 
gem grandes segmentos das camadas mais 
carentes e desassistidas das nossas cidãdes
satélites. 

. O Governador .}c;>aquim Roriz vem fe.cebet:a-: 
do consagradores aplauso~ pelas suas inic~~~ 
tivas no tocante ao aSsentamento das famíJias 
caifastradã~ que, dePois de tántoS aÍ'!~._ V:i~~
lumbram a perspectiva de uma sol\lção para 
os problemas de moradia e sobrevivência. 

São estas as rw;Qes que me levam a erlalte~ 
cera coragem, a sensibilidade cristã e a capa· 
cidade empreendedo_ra do GovernadOr Joa-0 

qtiitii Roriz. (Muito bem! P~as)_ 

o SR. PRESIDENTE (Nelson Oimeiror 
........ Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessao, cOnvocandO sessãO eX
traordinária a realizar-se hoje, às 18. horas e 
30 minutos, cOm a seguinte - -

ORDEM DO DIA 
-1-

Votaçã_oJ em turno únlço_, do P(ojeto de Lei 
daCãmora n•13, de 1989 (n• 772/88, na Casa 
cte_Qrigem), de iniciativa do Presidente da Re
pública, que cria o QuadrO Complementar de 
Oficiais do Exército (QCOf, e dá outras provi
dênçlªs. __ ~do 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 196, de 
1989, da Comissão 

_-de RelaÇões Exteriores e ~fesa l'jacio· 
na/. 

-2-
PROJE:TODE LEI DO DF 

N• 29, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termo.s 
do art. 281 do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n" 29, de 1989, de iniciativa dç_> 
Governador do Distrito Federal, que extingue 
órgãos e cargos, altera a estrutura da adrninls~ 
tração do Distrito Federal, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n' 221, de 1989, da Co
missão 

-do Distritó Federal. pela constituciona
lidade,juridíddade e, no mérito, favorável, nos 
tenn9s do ~ubstitutivo que oferece. 

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 5 
minf!(os.) 

Ata da 139" Sessão, em 26 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30M/NaTOS, ACHAM'SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior -Leopoldo 
Peres - Carlos De'Carli - Áureo Mello -
Ronaldo Aragão..:._ Olavo Pires -João Mene
zes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho -
JV\oisés Abrão - Carlos PatrocíniO - João 
CaStelo -Alexandre Costa ,:_ EdiSOri Lobão 
- Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão -
Afonso Sancho - Cid Sab6ia de Carvalho 
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena 
- Marco Ma.de1 - João Lyra - Francisco 
Rollemberg - Lourival Baptista- Luiz Viana 
- Jutahy Magalhães - Gerson Cairiat.a -
João Calmon - Nelson Carneiro - Ronan 
Tito-Severo Gomes -Fernando Henrique 
Cardoso-.;_,:_ Marco Mendonça - lran Saraiva 
- Pompeu de Sousa - Mauricio Corfêa--.:..:_ 
Louremberg Nunes Rocha- Márdo Lacerda 
- Mendes Canale - RacWd Saldanha Derzi 
-Wilson Martins- Gomes Cafvalho -Jor-
ge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson 
Wedekin 7 José Fogaça- Mansueto de La
vor -lrapuan Costa Júnior. 

O SR. PRESDENTE (Iram Saraiva) - A 
lista de presença acusa o comparecimento 
de 49 SI-s." Senadores, Havendo número regi

_mental, declaro aberta a sessão. 

Presidênda do Sr_ Iram Saraiva 
Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos 

tn~tíaJhqs. _ _ ... _ .. . ~-
Ci Sr. -1 9 -Sccretá_riõ iriÇproceder à leitura 

do Expediente. 

E lido-o seguinte 

EXPEDIENre. 
Ofício 

C. i>O 1•SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPCITADOS 

Qfí<;Io,PS-GSE-091189 
Brasilia, 26 de setembro de 1989 

St!nhor Secretário, . 
Tenho a honra de solicitc:ir a VoSsa_ &ce~ 

lêncía a seguinte retificação nos autógrafos 
referentes ao Projeto de Lei n~ 1.666-B, de 
1989, que "fixa o efetiv6 ·aa Polícia Militar do 
Distrito Federal, e dá outras providências": 

Onde se lê, no art 11>: 
"Art. }9 ... 11.387 (onze ·mil, trezentos e oi-

tenta e sete) ... " 
Leia-se: 
'"Art. 19 .. .11.347 (onze mil, trezentos e 

quarenta e sete) .. :·. 
Aproveito a oportunidade para renovar a 

Vossa Excelência proteStos de eStima e apre· 
ço: - Deputado Luis HenriQue, Primeiro Se
cretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUsnÇA E REDAÇÃO 

PROJETO DE LEI 
N• 1.666-A, de 1989 

Redação final do Projeto de Lei n' 
1-666-B, de 1989. 

FIX<J o efetivo da Polícia Ml1il:l1r do Dis
trito Federal. e dá outras providências. 

Errata 

Onde se lê: 
"Art. 1 ç O efetivo da Policia Militar do Dis

trito Federal. fixado na Lei n9 7.687, de 13 
de dezembro de 1988, piissa -a ser_ de 11.387 
(onze mil, trezentoS e oitenta e sete) Policiais' 
Militares, distribuídos pelos seguintes Qua
dros, Postos e Graduções:" 

Leia-se: 
"Art.- 19 O efetivo _da Polícia Militar do Djs

trito Federal, fJXado na Lei 11~ 7.687, de 13 
de dezembro de 1988, passã a ser de 11.347 
(onze mil, trezentos e quarenta e s_ete) Pclida.fs 
Militares, distribl.lidos pelos seguintes Qua-
droS, Postos e Graduações:" __ 

Sala -da CófniSsão de ConstituiÇão e Justiça 
e Red.ação, de setembro de 1989. ~-De· 
putado Nelson Jobim,Pre.sidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
Expediente lido vai à publicação. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 508, DE I 989 

Requeremos, fundamentados no art. 152 
do Regimento Interno do Senado Federal, a 
prorrogação por ma1s 60 {sessenta) dias do 
prazo concedido à Comlssáo Parlamentar de 
Inquérito destinada a "investigar indícios de 
fraude na importação a exportação de produ
tos e insumos farmacêuticos, por empresas 
multinacionais, e ps possíveis desdobramen
tos da atuação dessas empresas no País, inclu
sive a desnacionalização do setor e a desme
surada elevação dos preços de medicamen
tos", que se encerfará dia 28 de setembro 
do corrente. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
Leite Chaves-Edson Lobão-MauroBene-
vides -Mauricio Corrêi!l-JarbiiS Passarinho 
- Gerson Camata - Jutahy Magalhães -
Francisco Rollemberg- Louremberg Nunes 
Rocha - Jarml Haddad- Nabor Junlor -
M~rio Maia - Odacfr Soares - Pompeu de 
Soi.Jza - Meira Alho - Chagas Rodrigues 
- Leopoldo Peres - Carlos Patrocínio -
Mendes Canale- Ronan Tito -Afonso San
cho - Severo Gomes - Carlos ChiarelJi -
João Calmon - Wílson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
prorrogação requerida fica automaticamente 
concedida nos termos do art. 152 do Regi-
mento Interno. - -----

0 requerimento vai à publicação. (Pausa) 
Sobre a mesa, requerimentos que serão li

dos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes. 

REQUERIMENTO 1'1' 509, DE 19a9 

Requeremos urgência, nos termos do art 
366, alínea "b" do Regimento lntemo, para 
a Mensagem n9 205, de 1989, pela qual o 
Senhor Presidente da República solicita seja 
autorizado o Governo do Distrito Federal a 
contratar operação de crédito externo, com 
garantia da Onião, no . valor de até U:S $ 
100,000.00 (cem milhões de d6Iaresamerlca
nos), junto ao Bancô lnteramerlcano de De
senvolvimento- (810), para os fins que espe· 
cifica. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
-Ronan Tito- PMDB -Fernando He"nrique 
Cardoso - PSDB - Marconde$ Oitdelha -
-PLF. ~ 

REQUERIMEI'ITO 1'1• 510, DE 1989 

Requeremos urgênc:ia, nos termos do art. 
336, "b", do Regimento Interno, para o Projeto 
de Lei do Senado n9 297, de 1989, de autoria 
do Senador Fernando Henrique Cárdoso, que 
estabelece normas para a realização de elei
-sões em 1990 e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
-Ronan Tito-PMDB -Fernando Henrique 

Cardoso - PSDB - Marcondes Oadelha -
PFL. 

O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva)- Os 
requerimentos lidos serão votados_após a Or
dem do Dia, na forma regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sanva)- Pas· 
sa-se !1 __ 

ORDEM DO DIA 
ltem 1: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 13, de 1989 (n9 
772!88, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da RepúbliCa, que cria o 
Quadro Complementar de Oficiais do 
Exército (QCO), e dá outras providências, 
tendo ~~ 

PARECERFAVORÁvEl.,sobn' !96,de 
1989, da Comissão 

--: de Relaçóes Exteriores_e Defesa JYa
donal. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão ordinária anterior, tendo sua votação 
sido adiada por falta_de quorum. 

Passa-se à votação do projeto, em turno 
úrrlco. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJIITO DE LEI DA cAMARA 
1'1• 13, DE 1989 

(1'1' 772/88, na Casa de orlgeD)) 

(De iniciativa_ do Sr. Presidente da República) 

G'ia O· Qliadro Complementar de Ofi
ciais do Exército (QCO), e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 19 Fica criado no Ministério do Exér

cito o QUadro Complementar de Oficiais 
(QCO), deStinado a Suprfr as necessidades de 
suas Organizações Militares- OM, com pes-
soal de nível superior para o desempenho de 
atividades complementares. _ 

Parágrafo único. O regulamento especi· 
ficatá as atividades complementares a que se 
refere este artigo, atendendo às conveniências 
do Exército. 

Art. 29 O Quadro Complementar de Ofi~ 
ciais (QCO) _será constituído dos seguintes 
postos: 

-Tenente-Coronel; 
. -Major; 

-Capitão; 
- Primeiro-Tenente. 
§ 19 O efetivo do Quadro Complementar 

de Oficiais (QCQ), por postoS: será_estabe· 
lecido anualmente, pelo Poder Executivo, ob· 
servados os limites impostos pela lei que fixa 
os efetivos do Exérc;lto em tempo de paz. 1 

§ 29 Cafierá ao MinistJ:o do Exército a dis
tribuição QQ efetivo do QJªdro ÇompJementar 
de OUciais (OCOí, por áreas de atividade. 

Art. 39 Poderão ingressar no Quadro 
Complementar de Oficiais (QCO) os mijitares 
da ativa e da reserva não remunerada das For
ças Armadas e os civis, observados os requi
sitos desta lei. 

Arl 49 São requisitos para o ingresso no 
Quadro Complementar de Oficiais (QCO}: -

1-ser brasileiro nato; 
n :__possuir nível de escolaridade superior, 

compatível com a atividade a ser desempe
nhada; 

m- ter idade dentro dos limites fiXados; 
lV-concluir, com aproveitamento, os cur

sos de f6rmélção' paia o Quadro Complemen· 
tarde Oficiais (QCO); ~ 

V-ser julgado apto em inspeção de saúde; 
e, 

VI-possuir bons antecedentes e predica· 
dos morais que recomendem ao oficialato ~ 

-Exército. 
§ 19 Quando se_ tratar de militar, o candi· 

dato d~ver~ a~nd~. aind;:t, aos seguintes re· 
quisitos: 

a) não ser oficial de carreira do Exérccito, 
excetuando·se o pertencente ao Quadro~
liar de Oficiais (QAO); ~ ~ 

b) possuir posto ou graduação e tempo 
de efetivo serviço compatíveis. 

§ 29 Quando se tratar de candidato civil, 
deyerá estar em dia com as obrigações eleito
rais e militares. 

§ 39 Tendo em vista a necessidade das 
medidas de adaptação a serem implemen· 
tadas pela Administração do Exército, o regu· 
lamento disporá sobre a admissão de candi
datos do sexo feminino, observado o disposto 
nesta lei. 

§ 49 O número de vagas para cada con
curso de admissão, destinadas, prioritaria· 
mente, aos militares em serviço ativo no MiniS* 
tério do Exército, bem como os limites de 
idade, os postos, as graduações, o tempo de 
serviço, ou as demais condições de que trata 
este artigo, serão estabelecidos em ato do Mi· 
.nistériÇ> do Exército. 

Art. 59 Os cursos e estágios, para forma· 
ção e prosseguimento na carreira de Ofiçíal 
do Quadro Complementar de OUciais (OCO), 
serão regulamentados pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único. A admissão aos cursos de 
formação dependerá de habilitação em con· 
curso. 

Art. s~ Para efeito de remuneração e pre
cedência hierárÇ{UiCa, o 'ai uno matriculado nos_ 
cursOs de formação para o Quadro Comple
mentar de Oficiais (QCO) será considerado 
Prirnejro-Tenente da Reserva de 2• aasse con· 
vocado. 

?8rágrafo úniCo. O desligamento do aluno . 
faz cessar a situação militar, as vantagens e 
prerrogativas concedidas, assegurado, ao rniJi
tar que se encontrava no serviço ativo do Exér
cito, o retomo à situaçao anterior, observado 
o que se dispuser em regulamento. 

Art. 79 Õ a1uno que concluir os cursos de 
formação para o Quadro Complementar de 
Oficiais (QCO) com aproveitamento, satisfei~ 
tos os demais requisitos previstos no art 4~' 
desta lei, será nomeado Primeiro-Tenente e 
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induido c.omo Oficial de Carreira do Quadro 
Complementar de Oficiais (QCO). 

Parágrafo único. A ordem hierárquica de 
colocação dos Oficials resultará da classifi
cação final e gera] dos cursos de formação 
para o Quadro Complementar de Oficiais 
(QCO). 

Art. 8~' Ao oficial do Quadro Complemen· 
tar de Oficíais (QC_O) aplicar-se-ão as dispo· 
sições legais relativas aos demais oficiais de 
carreira do Exército, que não forem incompa
tiv~s. explícita ou implfcitamente, com esta 
lei e seu regulamento .. 

Art. ~ A promoçao dos Oficiais do Qua
dro Complementar de Oficiais (QCO) obser
vará, naquUo que lhe for especificado, as pres
crições constantes da lei que dispõe sobre 
as promões dos Oficiais da Ativa das Forças 
Armadas. 

Art. 10. Os alunos dos cursos de forma
ção e os Oficla[s do Quadro Complementar 
de Oficiais (QCO) usarão uniformes, insígnias 
e distintivos previstos no Regulamento de Uni
formes do Exército (RUE). 

Art. 1 I. As despesas com a execução da 
presente lei serão atendidas com os recursos 
orçamentários do Ministério do Exército. 

Art. 12._ O Poder Executivo reQuJamenta· 
râ esta lei no prazo de 90 (noventa) dias,. a 
contar de sua publtcação. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem2: 

Discussão, em turno únicO, do Projeto 
de Lei do DF n9 29, de 1989, de iniciativa 
do Governador do __ Distrito Federal, que 
extingue órgãos e cargo, altera a estrutura 
da administração do Distrito Federal, e 
dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n•22J. de 1989, da Co
missão 

-do Distrito Federal, pela constitucio~ 
na1Idade,juridlcidade, e no mérito, favorá
vel, nos termos de substitutivo que ofe
rece. 

A matéria foi incluída em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de intersticio conce
dida na sessão ordinária anterior. 

Ao projeto foram oferecidas, perante a Co
missão, (Juatro· emendas. O Relator, em seu 
substitutivo, atendeu, parcialmente, às Emen
das n.,s I e 2 e rejeitou as de n.,s 3 e 4. 

De acordo com o disposto no art. 124, item 
Hl, do Regimento Interno, aplicado subskUa
riamente à Resolução n9 157, de 1988, será 
final o pronunciamento da Comissão sobre 
as emendas,. salvo recurso interposto por um 
décimo dos Membros do Senado, no sentido 
de serm as mesmas submetidas ao Plenário 
sem discussão. 

Ein disçussão o projeto e o substitutivo, em 
turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a éliscussão. 

- Encerrada a discussão, passaMse à votação 
do substitutivo, que tem preferência regimen
tal. 

Sobre a mesa, requerimento_que será lido 
pelo Sr. 1 ~-secretário. 

É lido o ségulnte 

REQUERIMENTO N• 511, de 1989 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regi· 
mente Interno, requeiro destaque para rejei· 
ção da expressão: "os quais deverão estar con
cluídos no prazo de 90 (noventa) dias", cons
tantes do art. I 9 do Substitutivo. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
-Senador Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Pas
sa-se à votação do substitutivo, ressalvado o 
destaque requerido. 

Os Senhores que P aprovam queiram per
manecer sentados. (pausa) 

Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o 
projeto. 

É o seguinte O substitutivo aprovado. 

SGBSTITUf!VO AO 
PROJETO DE LEI DO DF N• 29, de 1989 

Altera a eSirui:ura -da adriiin/stração-do 
Distrito Federal, extingue 6rg.Sos e dá ou
tras providências. 

O Senado Federa decreta: 
Art 19 Ficam transformadas na estrutura 

básica da administráção do Distrito Federal: 
1-aSecretaria de Serviços Sociais, em Se

cretaria de Desenvolvimento Social: 
II-a Secretaria de Viação e Obra, em -se

cretaria de Desenvolvimento Urbano; 
~~- él Secretaria de Serviços Públicos, em 

Sécretaria de Transportes; 
IV-a Secretaria da Cultura, em Secretaria 

de Cultura e Esporte. 
Art. 2~ Ficam alteradas as denominaçõ.es 

das Secretarias do Governo, para Secretaria 
de Planejamento e de Fmanças, para Secre· 
taria da Fazenda. 

Art. 39 Os assuntos compreendidos na 
competência das Secretarias são os seguintes:: 

l-Secretaria de Planejamento (SEPLAN)'. 
pesquisa, previsão, planejamento, orçamento, 
sistema de informações, avaliação, controle, 
informática, organização e métodos, e super
visão das Administrações Regionais; 

U -:-Secretaria de Administração (SEA): ad_
minlstrãção de pessoal, de material, de trans
porte oficial, de documento e comunicação 
administrativa e de patrimônio; 

III -Secretaria da Fazenda (SEF): adminis
tração tributária, administração financeira, 
contabilidade e controle interno; 

IV -Secretaria de Educação (SE): ensino 
de I e II graus, assistência ao educando e fisca
lização do ensino;-

V -Secretaria de Saúde (SES): saúde pú· 
blica, assistência médica, odontológica, hospi· 
talar e vigilância epidemiológica e sanitária; 

VI-Secretaria de Desenvolvimento Social 
(SDS): assistência ~o menor e ao idoso G.'lren
tEis, prom"::~çL\o da. integ:T;ção dos deficienteJ 
na ~edade, .assistênda comunitária, regula~_ 

ção de necrópOles e promoção do atendimenK 
to habitacional da população; 

Vil- Secretaria de Desenvolvimento Urba· 
no (SOU); urbanismo, arquitetura, engenharia, 
paisagismo, obras públicas, tratamento e 
abastecimento de água, coleta e destinação 
de esgoto e lixo, energia" elétrica, fontes alter· 
nativas de energia, iluminação pública e sa
neamento; 

Vlii-Secretaria de T!'aflSportes (ST): siste· 
ma viário, transportes coletivos, individual e 
de carga; operação e manutenção de infra-es
trutura para passageiros; concessão, permis-

- São e Controle da operação de transportes polí· 
tica tarifária para o transporte público; __ 

IX-Secretaria de Agricultura e Produção 
(SAP): agricultura, organização ~grária, produ
ç~o animal e vegetal, promoção e extensão 
rural, cooperativismo rural, irrigação açuda
gem arrnasenagem, meteorologia e abaste
cimento; 

X-Secretaria de St!gurança Pública (SSP}: 
formulação da política de segurança pública, 
prevenção e combate a incêndio, busca e sal~ 
vamerito e defesa civil, e coordenação opera
cional de sua execuç~o pelos órgãos de segu
rança sistema pentenciárlos, educação, con· 
trole e fiscalização do trânsito e tráfego e enge
nharia de trânsito; 

Xl-Secretaria de Cultura e esporte (SCE}: 
processo e memória cultural da população. 
património artístico, histórico e documental, 
tradição, folclore, esporte amador e lazer; 

XII- Secretaria da Indústria, Comércio e 
Turismo (SECT): controle do desenvoMmeri
to industrial e comercial, reguJação das ativida
des industriais e c_omerciais, assitência empre
sarial, promoção e controle do desenvolvi· 
mento turistico; 

XIn- Secretaria do trabalho (STB): estudos 
e pesquisa sobre mão-de-obra, formação e 
aperfeiçoamento da mão--de-obra, assistência 
e integração sodal do trabalhador, assistência 
às associações comunitárias, classistas e sin
dicais, mercado de trabalho sistema de em
prego, salário e renda do trabalhador, política 
de lazer para o trabalhador; , 

XIV- Secretaria de Comunicação Sõcial 
(SCS): comunicação social do Governo, levan
tamento_ e pesquisa de opinião pública, publi~ 
cidade, propaganda e defesa do consumidor; 

XY -Secretaria do Meio Ambiente, Gência 
e Tecnologia (SEMATEC): proteção, preser
vação e _vigilância ambiental, prevenção à ero-
são, promoção, estímulo e controle do desen
volvimento científico e tecnoJ6gico e pesquísa. 
científica e tecnológica 

Art. 4~ Integram ainda a estrutura básica 
da administração do Distrito Federal, o Gabi
nete do~Govemador, constituído do Gabinete 
Civil e do Gabinete Milítar, e- a Procuradoria 
Geral. 

Parágrafo único. Ós assuntos compreen· 
didos nas competências dcs órgãos, de que 
trata este artigo, são os seguintes. 
I-Gabinete Ovil (GC}: assistência ao Go

vernador em suas ações política e social: 
II-Gabinete 1Vú1itar (Gll\}~ ass.ist!ncia nos 

"-SSUntos de natureza rnllitM e segurança do 
C<Ovemad.or; 
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bi ~Procuradoria Geral (PRG): representa· 
ção judicial do Distrito Federal nas ações e 
feitos como autor, réu, assistente ou oponente, 
assistência e consultaria jurídica ao Governa
dor e aos órgãos e entidades da Administração 
Direta e_lndireta e assistência jurídica aos ne
cessitados. 

Art. 5 9 Ficam alteradas as denominações 
dos seguintes cargos de natureza especial: 
I- Secretário do Governo, para Secretário 

de Planejamento; 
ll -Secretário de Finanças, para Secretário 

da Fazenda; 
III-Secretário de Serviço Sociais, para Se-

cretário de Desenvolvimento; -- --
[\f- Secretária de Viação e Obras, para Se

cretário de Desenvolvimento Urbano: 
V -Secretário de Seiviços Públicos para 

Secretário de Transportes; · 
VI -Secretário da Cultura, para Secretário 

de Cultura e Esporte. 
Art. 6ç São mantidos os Seguintes cargos 

de natureza especial: 
I-Secretário de Administração: 
n -Secretário de Educação; 
m -Secretário de Saúde; 
IV -Secretário de Agricultura e ProdUção; 
V-Secretário de Segurança Pública; 
VI- Secretário da Indústria, Comércio e 

Turismo: 
VU-Secretárlo do Trabalho; 
Vlll- Secretário de ComUnicação- Social; 
!X- Chefe do Gabinete CMI; - -
X-Chefe do Gabinete Militar; 
XI- Procurador-Geral; 
XII-Consultor-Jurídico.-
Art. 79 Ficam extintos na estrutura da ad~ 

ministração do Distrito Federal, os seguintes 
órgãos, de deliberação coletiva: 
I-Conselho do Desenvolvlmento Econô-

mico; ___ _ 
H- Conselho de Defesa do Património Cul

tural; 
III- Conselho Consultivo dos Deficientes 

FiSícos; 
IV-Conselho de Alta Tecnologia; 
V- Conselho do Trabalho; 
VI- Conselhq Supervisor das Unidades_de 

Conservação e -Areas Protegidas Administra
das pelo Distrito Federal; 

VIl- Comissão Consultiva -para Assuntos 
de Alta Tecnologia; 

VIU- Comissão Técnica para Forrflulação 
da Política de T ranspbrte Co!etivo. 

Art. 89 São mantidos na administração do 
Distrito Federal, com as atuals competêndas, 
composição_e classificação, nos órgãos espe
cificados, os seguintes colegiados: 
I-Conselho de Arquitetura, Urbanismo e 

Meio Ambiente Gabinete do GoVemêidol"; 
II-Conselho de Desenvolvimento Indus

trial- Gabinete do Goveinador; 
m-Conselho de Política de Pessoal ~Se

cretaria de Administração;-
(Y-Conselho de Saúde ..:..... Se<:rétaria de 

Saúde; 
V- Conselho de Edocação-Secretaria de 

Educação; 
VI-ConSelho de Cultura - Secretaria de 

Cultura e Esporte; 

VIl- Cónseiho de Transporte Público Cole· 
tivo -Secretaria de Transportes; 

VIII- Conselho dos Direitos da Mulher -
Secretaria do Desenvolvim'énto Social; 

!X-Conselho Penitenciário - Secretaria 
de Segurança Pública; -

X-:-: Conselho de Entorpecentes - Procu~ 
radoria Geral; 

XI- Conselho regional de Desportos -
SeCretaria de Cultura e EsjXirte;--

XII- Conselho Rodoviário - Departamen
to de Estradas de Rodagem; 

X111- Conselho de Trânsito - Departa-
mento de Trâsito; · 

XIII- Conselho de Desenvolvimento Social 
XIV- Secret!'lria de DesenvolvímentO So

cial· 
Xv-Comissão de Coordenação do Trata

nlentO da Informação -Secretaria de Planej_a
mento; 
XVI~ Comissão de Udtação -Secretaria 

de Administrçaão; 
XVII- Comissão de Campanha de Incen

tivos à- Arrecadação Secretaria da Fazenda; 

XVIU- Comissão de Encargos EducéÍciO
nal - Secre.taria de Educação; 

XIX -Junta de Recursos Fiscàis - Secre-
taria da Fazenda; 
XX~Junta de Controle do DER-DF; 
XXI-Junta de Controle do Detran-Df; 
XXII-Juntas Administrativas de Recursos 

de lnrrações, em número de 2 (duas)- De-
partamento de Trânsito. _ 

Parág:-r~fo úníco. O disposto no caput des
te artigo não se aplica à Comissão de Ucita
ção, que coiltará com 7 (sete) membros efeti
vos e igual número de suplentes, divididos 
em 2 (duas) câmaras. 

Art. 99 O Distrito Federal é dividido em 
12 Regiões Administrativas: Plano Piloto, Cru
zeiro, Guará, Núcleo Bandeirante, Gama, Sa

- mambaia~ Taguatinga, Ceilândia, Braslândia, 
Sobradinho, Planaltina e Paranoá. 

Parágrafo único. Os limites das Regiões 
Admioistrativas de_ que trata este artigo, in
cluindo áreas urbanas,. rurais e de expansão 
urbana, serão fixados por ato do Govemador. 

Art 1 O~ Para fins de implantação das Ad~ . 
minf.Straçõ_es Regionais do Plano Piloto, de Sa
mambaia e do Paranoá, ficam crfadas,na Ta
bela de Pessoal do Distrito Federal, as seguin
tes runções; 
1-do Grupo Direção e Assessoramento 

Superiores: 
a) 3 Administrador Regional- C6digo LT • 

DAS-101.4; 
b) 10 Diretor de Divisão- Código LT-

DAS-1012; - -
c) 6 Assessor, Código LT-DAS-1 022; 
d} 3 Chefe de Serviço, Código L T

DAS-101.1. 
D-do Grupo Direção e Assistência Inter-

mediárias: 
a) 15 Chefe de Seção, Código DAI-111.6; 
b) 37 Chefe de Seção, Código DAI-111.3; 
c) 6 Assistente, Código DAI-112.6; 
d) 14 Assistente, Código DAI-1123; 
e) 13 Secretário Administrativo, CódiQO 

DAl-112.3 

Art. 11. Ficam alteradas as denomina
-ções das seguintes funções de confiança, c1a 
Tabela de Pessóal do Distrito Federal: 

1-Administrador do Núcleo Bandeirante, 
para Admihistrador Regional do Núcleo Ban· 
deirante; 

D-Administrador do Setor Residencial, In
dústria e Abastecimento, para Administrador 
Regional do Guará; _ _ 

m-Administrador de Ceilândia, para Ad
ministrador Reglonal de Céilândia; 

w-...:....Administrador do Cruzeiro, para Admi
nistrador Regional do Cruzeiro. 

Art. 12. A Assessoria Especial para As
suntos d<1 Erosao- é- transformada em Asses
soria Especial do Governador, mantidas as 
funções de Dir~ão e Assessoramento Supe
rioreS e Direção e Assistência Intermediária 
nela existeniês, cárifõitile diSpuser ato ·reg"ulã..: 
mtmtar espeéJfico. - - -

Art. 13. Das alterações procedidas nos 
termos desta Le~ resuhará, obrigatoriamente: 

1-a transferência das unidades organiza
cionais. atualmente integrantes de estruturas 
de órgãos- da Administração bi:reta do Distrito 
Federal, para a estrutura das novas Secreta-
rias; - ---- --

n- a extinção de unidades organizacionais, 
ab,lalmente integrantes da estrutura das funda
ções, empresas públicas e sociedades de eco
nomia mista, com a cons_eqüente criação~ $e 
for o caso, de unidades correspondentes, ne
cessárias à execução das atividades nos res
pectivos órgãos, qUe-pãssam a exercê-las. 

Art. 14. Desde que não acarrete aumento 
de despesas, fica autorizado o Governador do 
Distrito Federal, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias a transformar, dar nova denominação, 
redistribuir e reduzir símbolo de classificação 
de funções dos Grupos Direção- e Assesso
ramento Superiores e Direção- e Assistência 
Intermediárias existentes, a fim de atender às 
estruturas organizacionais das Secretarias e 
das AdrninistrÇ~.çõ_es Regionais, resultantes 
desta Lei. 

Art. 15. São alocados às secretarias o 
-!'"ateria! permanente, equipamentos instala
ções de uso específico dos órgãos da Adminis
traÇãO- Indireta, cujas competênciaS foram a 
elas transferidas em decorrência desta Lei, ob
se'YlJ.das as normas _legais pertinent_es. 

Art 16. São as seguintes as vinculãÇOeS 
das entidades da Administração Jndireta e 
Furidacional: 

1-Autarquias: 
a) Departamento de Estradas de Rodagem 

do Distn'to Federal - DER-DF, vinculado à 
Secretaria de Transportes; 

b) Departamento de Trânsito do Distrito 
Federal- Detran-DF, vinculado à Secretaria 
de Segurança Pública. 
ll-Empresas Públicas: 
a) Empresa de Assistência Técnica e Ex

tensão Rural- Emater-DF, vinculada à Secre
taria de Agricultura e Produção: __ 

b} Campanhia Urbanizadora da Nova Capi· 
tal do Brasil - Novacap, vinculada à Secre· 
taria de Desenvolvimento Urbano; 
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· c) Campanhla Imobiliária de Brasília -
Tertacap, 'Vinculada à Secretaria de Desenvol
vimento Urbano; 

d) Sociedade de Habitação de Interesse So
cial Limitada - SHIS, vincilada à Secretaria 
de Desenvolvimento Social; 

e) Sociedade de Transportes Coletivos de 
Brasília Ltda. - TCB, vincufada à Secretaria 
de Transporte; 

f} Campanhia de Água e Esgotos de Bra
sília - Caesb, vinculada à Secretaria de De
senvolvimento Urbano; 

g) Sociedade de Abastecimento de Brasília 
SIA - SAB, vinculada à Secretaria de A.gri· 
cultura e Produção; 

h) Campanhia de Desenvolvimento do Pla
nalto Central- CODEPLAN, vinculada à Se
cretaria de Planejamento. 

m -Sociedade de Economia Mista: 
a) Banco de Brasília S/ A, vinculado à Secre

taria da Fazenda; 
b} Companhia de Eletricidade de Brasília 

- CES,· vinculada à Secretaria de Desenvol
vimento Orbano; 

c) Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal - Ceasa, vinculada à S"ecretãiia -de 
Agricultura e Produção. 

IV-Fundações: 
11) Fundação Educacional do Distrito Fede

ral - FEDF, vinculada à Secretaria de Edu
cação; 

b} Fundação Hospitalar do Distrito Federal 
- AiDF, vincu1ada à Secretaria de Saúde; 

c) Fundação Zoobotânica do Distrito Fede
ral- FZDF, vinculada à Sec-reataria de Agri
cultura e Produção; 

d) Fundação de Serviços Social _do Distrito 
Federal - FSSDF, vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Social; 

e) Fundação Cultural do Distrito Federai
FCDF, vinculada à Secretaria de Cultura e Es
porte; 

f) Fundaçao de Amparo ao Trabalhador 
Preso do Distrito Federal- FUNAP, \lil:1culada 
à Secretaria de Segurança Pública. 

Art. 17. Fica transformada a denomina
çêo da função de confiança de Chefe de Gabi
nente das Secretarias, para Secretário-Adjun
to. 

Arl 18. A restruturação dos órgãos impli
cará a redistribuição automática das dotaçõ_es 
orçamentárias respectivas, na forma de ato 
específico do Governador. 

Art. 19. Fica o_ Governo do Distrito fede
ra] autorizado a baixar os atas de extinção da 
Proflora S/A - Aorestamento e Refloresta
mento, os quais deverão _estar concluídos no 
prazo de 90 (novefrta}dlas. 

Art 20. O Governador do Distrito Federal 
expedirá os atos necessários à adaptação Ua 
estrutura administrativa do Distrito Federal às 
disposições desta Lei. 

Art 21. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votaçãO o requerimentO de destaque para 
rejeição de expressão constante do arl 19. 

Lembro aos-Srs. Senadores que a votaÇão 
do requerimento de destaque para rejeição 
já envolve decísão sobre a matéria, assim sen
do. se aprovado, fica suprimida a expressão. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Ata suprimida do art. 11 do Projeto a ex

pressão "os quais deverão estar concluídos 
no prazo de 90 dias". 

A matéria vai à Comissão Diretora, a fim 
de ser redigido o vencido para o turno suple
mentar. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
tnentcnt9 509189. de urgência, lido no Expe
diente, para a Mensagem n9 205, de 1989, 
relativa a pleito do Governador do Distrito Fe
deral. 

Em votação o J'e<luerimento. 
Os Srs. Senadores 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 Económicos. 

Solicito do nobre Senador Pompeu de Sou
sa o parecer sobre a matéria. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Para proferir parecer. Sem revisão do ora-
4or.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Se
nhor Presidente da República, nos termos do 
arl52, incisos V e VIU da Constituição Federal 
solicita seja autorizada a concessão de garan
tia da União à operação de crédito externo 
a ser celebrada entre o Governo do Distrito 
Federal e o Banco lnteramericano de Desen
volvimento, no valo_r de US$ 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte--americanos). 

A contratação de empréstimos pelo Gover
no do Distrito Federal foi autorizada pela Reso
lução n"' 42, de 1989, do Senado Federal, e 
deverá obedecer às seguintes condições bá-
slcas: -

a} Contrato no valor de Os$ 20,000,000.00 
Desembolso: Data -limite: 4 anos conta

dos da data de assinablra do Contrato; 
Amortização: Em parcelas semestrais e 

consecutivas de valores aproximadamente 
iguais, vencendo-se a primeira seis meses 
contados da data prevista para _o desembolso 
final dos recursos do empréstimo e a última 
.em 25.92014; 

__ Juros: Exigidos semestralmente e calcula
dos a 3% a.a sobre os saldos devedores do 
empréstimo; 

Comlisao de Crédito: Exigida semestral
mente a partir do 1 ~ mês, da data da Resolu

-Ção da Diretoria aprobatória dos fmanc:iamen
to, e calculada a 112% a.a sobre os saldos 
não desembolsados; 

b) Contrato no ya]or de US $ 80,000,000.00 
Desembolso: Data -limite: 4-ailOS c_oiltã

dos da data de assinatura do Contrato: 
--Amortização: Em parcelas semestrais e 
consecutivas, de valores aproximadamente 
iguais, vencendo-se a primeira seis meses 

c::ontados da data prevista para o desembolso 
final dos recursos do empréstimo e a última 
em 25.09.20)4;. 

Juros: Exigidos semestralmente e ca1cula
dos com base no custo de captação do Banco 
apwado durante os doze meses anteriores aos 
respectivos vencimentos, acrescidos de uma 
margem apropriada suficiente à cobertura das 
despesas administrativas incorridas; 

Comissão de Crédito: Exigida semestral
mente, a partir do 6Q9 dia da data de assinatura 
do Contrato, e calculada a 1,25% a. a sobre 
os saldos não desembolsados. 

informa o senhor Ministro da Fazenda, na 
Exposição de Motivos n~ 185, anexa à Mensa
gem em estudo, que a Secretaria do Tesouro 
Nacional providenciou a inclusão da operação 
no limite de endMdamento fiXado pelo Decre
to-Lein~ 1.312,de 152.74,comasmoficações 
posteriores,_e_ que a Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República considerou-a 
prioritária através do Aviso n9 1.023 _de 8.8.89, 
nos termos previstos no art. 49 do __ referido 
Decreto-Lei n91.312n4. 

Isto posto, opinamos pelo acolhimento do 
pedido nos termos do seguinte: 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
N• 64. DE 1989 

Autoriza o Governo da Gníáo a conce
der garantia a operação de credít9 exter
no valor de OS$ 100,000.00 (cem 
müh5es de Cià!ires- norte--smericanOS}, ii 
ser Contratada Pelo -Govemo do Distrito 
Federtil Junto ao Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento. 

Art. 1? É o Gõvemo da União autorizado 
a conceder garantia a operação de crédito ex
temo, no valor de OS$ 100,000.00 (cem mi
lhões de dólares norte-ameircanos), a ser cele
brada pelo Governo do Distrito Federal com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
parecer da Comissão de Assuntos Econõmi
cos_ concluí pela apresentação do projeto de 
resolução que autoriza o Governo do Distrito 
Federal a contrataf financiamento com o Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, com garantia da Onião, no valor total 
de até OS$ 100 milhões, para os fms que espe- · 
cifica. , 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~ 

ricio Corrêa. 

O SR. MAURICIO CORRM (PDT- DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, estou achando __ estranho, porque 
já votamos e$ta ma_téria quando foi apreciada 
na Comissão do Distrito Federal. Quando o 
assunto veio a Plenário, levantei uma questão 



5148 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSo NAdONAL (SeÇão R) Setembro de 198!! 

de ordem, dirigida à interpretação da Mesa, 
colocando que, nos termos do art. 52, ili.CiSo. 
V da Constituição Federai, evidentemerite-esta
matéria é privativa do Senado. Naquela oca~ 
slão eu havia dito que pelo art. 213 letra c, 
do Regimento Interno: 

"Art 213. 
Os projetas compreendem: 

c) projeto de resolução sobre matéria
da competência privativa do Senado." 

E nós votãmoS um prójeto ·de lei. 
A questão de ordem que levantav.a para o 

Presidente Nelson Catne(ro era que tinha que 
ser projeto de resolução. Encaminhei, então 
um recurso à_Çómissão de Constituição, Jus-· 
tiça _e G.dadania. 

Por outro lado, Sr. Presidente, na mensa
gem que veio anteriormente, a questão não 
foi apreciada na Comissão de Assuntos Eco
nômlcos, conforme determina o art. 390, letra 
a do Regimento Interno: 

"Uda na Hora do Expediente, a matéria 
será encaminhada à Comissão de Assun .. 
tos Econômicos, a fim de ser formulado 
o respecti\:'O projeto de resolução, conce
dendo ou negando a medida pleiteada." 

Estou sabendo que o Governador já se en
contra nos Estados Unidos, e, inclusive, o emi
nente Procurador-Geral da Fazenda levantou 
wna questão dizendo que não podia ser pro
jeto de lei e sim projeto de resolução, o que 
convalida a tese que levantei aqui, e que, infe
lizmente, não foi acolhida pela Presidência. 

De maneira que, Si'. Presidente, faço esta: 
colocação aosSrs. Senadores, porque me está 
parecendo uma medida precipitada e há um 
recurso interposto perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, para inter
pretar essa situação. 

Agora vem novamente um pedido de em
préstimo. E não conhecemos a integra do que 
está sendo remetido, o que o Governador 
mandou. Afinal, Sr. Presidente, não podemos 
votar esta matéria a toque de caixa. Deixo claro 
que há um recurso pendente sobre a mesma 
matéria na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e, se tomarmos uma decisão, que 
será a de convalidar agora este aditamento, 
esta nova mensagem que o Governador está 
mandando, estaremos colocando por terra 
um recurso que foi dirigido à Comissão de 
Constituição, Justiça e Odadania, que vai in
terpretar, afinal, esta situação. Portanto, esta
mos diante de uma perplexidade. Parece-me 
extremamente apressado e açodado venha
mos a votar esta matéria, porque veio errada 
do Governo do Distrito Federal, houve um adi
tamento posterior e, depois, do ponto de vista 
terminológico, uma definição errada: era pro
jeto de resolução e não projeto de lei. Estamos 
aqui para revisar, desta forma simplória, um 
ernprêstlmo de 100 milhões de dólares que 
está sendo feito nos Estados Unidos? Terrios 
a responsabilidade de examinar a questão 
com a maior cautela. 

'Por isso, Sr. Presidente, peço que a matéria 
não seja votada em regime de urgência, e, 

inclusive, seja adiada sua apreciação, o que 
r(~queiio noS termos regimentais. 

-- ESta, Sr. Presidente, a questão que coloco. 

- O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nobre Senador Maurício Corrêa, a Presidência 
esclarece a V. Ex' que a urgência já foi apro-
vada. - - -

__ o_ SR. MAURICIO CORRf:A- A urgên· 
da já. foi aprovada? 

O SR. PRESIDENTE Oram Saraiva) -Já 
foi aprovada. 

O SR. MAURÍCIO CORRf:A - Tendo 
sido o projeto aprovado em regime de urgên· 
da, remanesce a preocupação que estou tra· 
zendo aqui. Persiste um recurso interposto por 
mim e que está em fase de apreciação perante 
a Coniissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. A matéria é idêntica, é a mesma coisa. 
Naquela ocasião suscitei à Mesa, repito, que 
interpretasse esta questão de ordem, porque 
se tratava dq,um projeto de resolução, e não 
de um projeto de lei, e o Presidente submeteu 
a matéria ao Plenário e o Plenário aprovou 
como matéria de projeto de lei, e não de pro
jeto de resólilção. E agora vem uma explica
ção Simplória desta natureza e vamos ser obri
gados a votar? Vamos votar um projeto de 
resolução sem ter sido examinado na Comis
são respectiva? Parece-me um açodamento, 
parece-me urna precipitação. 

Essa questão já foi decidida aqui, em vota
cão anterior. o Senado votou o oroieto de lei 
é agora esta~o~ ~o~ do; d~~ ~~~~~~a -râ;>i~ 
da, um projeto de resolução. É uma questão 
que temos que examinar com prudência, para 
evitarmos· o erro de, inclusive, não termos per
rriitido à COmissão de Constituição, Justiça 
e Odadania se pronunciasse a respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Iram ~araiva)-Se· 
nadar Maurício Corrêa, a Presidência entende 
que o único a ser tomado por V. EX' seria 
a extinção da urgência, num acordo com as 
Lideranças, para que a Mesa pudesse decidir 
a questão, porque, do contrário, não temos 
como pi'oCeder. 

O S-r. JutãbY Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Tem a palavra o nobre Senador Jutahy Maga~ 
lhães. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão -do orador.)
Sr. Presid!'!!nte, além dos argumentos do Sena
dor Maurício Corr'êa, peço às Lideranças da 
Casa examinem a conveniência de votarmos 
projetas como este, sob o critério da$ propos
tas lidas aqui no Plenário, na sessão ordinária, 
encaminhadas pela Comissão especial que 
estudou o assunto, com parecer do Senador 
Mansueto de Lavor, estabelecendo as normas 
para o Senado votar pedidos de empréstimo 
dentro da(Juelas atribuições qUe temos pelo 
art 52 da Constituição. 

Já estamos com as propostas em regime 
praticamente-de votaçi!Jo do projeto de resolu
ção, com prazo, é lógico, das emendas o qual 

ainda está correndo, mas temos temP9 para 
exarrlinar essas questões; não 'prêctSãmOs 
aprovar de afogadilho esses empréstimos ex
temos; temos que levar em consideração as 
novas normas que estão sendo soliCitadas pa:~ 
ra que o Senado PoSsa ~provar empréstini.oS 
como este. - -

Solidto às Uderenças da casa· a pOsSibi~-
6dade de retirar esses pedidos de urgência, 
pelas razões aqui expostas pelo Senãdor Mau
rício Corrêa e por estas aditadas por mim: 
Acredito que as normas já estão paéa ser vota
das, e, a partir daí, poderemos votar es~s. 
duas questões de acordo com aquilo que nós 
próprios estabeleceremos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em razão das duas qu"estõe"S suscitadas, ini
cialmente pelo nobre Senador Maurfdo ·Cor-' 
fêa e depois pelo nobre5enãdor Jutahy Maga
lhães, a Presidência desejaria que os nobres 
Senadores entrassem effi entendimento coln 
ias Lideranças, para que a Mesa tivesse condi
ções de acertar esta situação, para que conti
nuemos como a urgência ou não. 

O Sr. ROnan Tito - Peço a palavra pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ....'. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 
Tito. . . .• 

O SR. ROI'IAI'I TITO (PMDB - MG. Pela 
ordem.-s-em-reViSão -do Ofãdof.) - Sr. PreSi
dente, .Srs. Senadores, sinceramente, não es
tou entendendo bem. Parece que este projeto 
já foi aprovado pelo Senado; é um empréstimo 
de 100 milhões de dólares pari! o Dfstrito Fe
deral. 

No entanto, na época, o Senador Mauricio 
COrfêa arguiu a tese de que a teriliinoJogia 
não estava correta; não era projeto de lei, mas. 
projeto de resolução. Agora está-se atendendo 
justamente à sugestão, até o parecer do douto 
advogado e Senador Maurício Corrêa. O pro
jeto aprovado, em vez de ser projeto de lei,' 
passou a ser projeto de resolução, como pr6M 
pno Senador, na époCa, Sugeiiu. EstamciS-aca:. 
tando tardiamente a sugestão do nobre Sena
dor, com as nossas desculpas: somos tardos, 
nao tivemos a percepção jurídica que S. Ex' 
teve à época. Quanto à aprovação do emprés-_ 
timo, esta já houve. Estamos apenas, neste 
momento, mudando a questão da termino
logia, baseados justamente no parecer do 
douto advogado e Senador Maurfcio Corrêa .. 

O Sr. Maurido Conêa- Sr. PreSidente, 
peço a palavra pela ordem. Apenas para esc! a-" 
recer. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Tem a palavra, o nobre Senador Maurício Cor
rêa. 

OSR. MAURICIO CORfttA (pDT-'- DF. 
PeJa ordem. Sem revisão .do oraqor.) __ Sr, 
Presidente, apenas para esclarecer. A primeira 
mensagem era do Governador, esta agora_ é. 
do Presidente da República, o que agrava a 
situação. 
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O Sr. Ronan 11to-A Mensagem se refere 
ao mesmo empréstimo; acontece neste ins
tante que a forma é outre~. E para aprOveitar 
que no momento o Governador está em Wa
shington, estamos atendendo às recomenda
ções do Banco lnteramericano de Desenvol
vimento, para que seja colocado dentro de 
normas legais. A questão do _emp~éstirno _já 
está aprovada. Estamos fazendo justamente 
o que V. Ex' propõe. Em vez de projeto de 
lei, que passe a ser projeto de resolução, mas 
o valor é o mesmo, o empréstimo é o mesmo 
que já foi aprovado. 

O Sr. Gerson Camata- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson 
Camata. 

OSR. GERSON CAMA.TA (PMDB- ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, sem ter um profundo conheci
mento do Regimento e não sendo advogado, 
mas com a experiência de Governador e invo
co os outros Companheiros que foram Oover~ 
nadares. penso que todos têm razão. mas está 
faltando certa visão. 

Realmente, o empréstimo externo ao Dis
trito Federal tem que passar duas vezes pelo 
Senador pois, quando um Governador pede 
um empréstimo externo, na primeira autori~ 
zação ele manda um projeto de lei para a 
Assembléia Legislativa, e esta o aprova, e vai 
ao Presidente da Repúblict~, que manda men~ 
sagem ao Senado Federal pedindo a extensEio 
do limite. Já aprovamos uma vez, como Câ
mMa Legislativa do Distrito Federal, o projeto 
ele let e agora vamos aprovar o projeto de 
resolução, depois da apreciação da mensa
gem do Presidente da República. 
· Quer--me parecer que a nossa votação tem 

que ser dupla, porque atuamos na primeira 
votação, projeto de lei, como Câmara Legis
lativa do Distrito Federal, e, nesta segunda, 
como Senado Federal, aprovando que uma 
Unidade da Federaçlio tenha sua capacidade 
para a captação do empréstimo. 

Então, quando se trata de empréstirrio ex~ 
temo para o Distrito Federal, passa duas vezes 
pelo Senado: uma, como Câmara do Distrito 
Federal, porque é projeto de lei; outra, como 
projeto de resolução. 

Se fosse do Estado de Goiás, por exemplo, 
teria passado uma vez na Assembléia Legis~ 
lativa um projeto de lei; a Assembléia autori~ 
zmia o Governador a captar o empréstimo; 
a segunda vez, como mensagem do Presi· 
dente ao Senado Federal, como projeto de 
resolução. 

O importante é se entender sob este aspec~ 
10, Sr. PrE7sidente. 

O Sr. Ronan nto- Creio que ficou bas
tante esdarecldo a questão, e agradeço ao 
ex·Govemador e Senador Gerson Camata, o 
brJhante esclarecimento. 

O Sr. Ecllson Lobão-Sr. Presidente, pe~ 
ço a palavra pele: ordem. 

O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) _ 
concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão. 

OSR.EDISONLOBÃO(PFL-MA.Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, de fato 
o nobre Senador Gerson Carnata nos trouxe 
uma explicação oportuna. No entanto, devo 
lembrar que esta matéria, quanto ao mêr:!to, 
que é realmente importante, passou e peço 
a atenção do nobre Senador Maurício Corrêa 
......;.. pela Comissão do Ofstrlto Federal. Fui o 
Relator da matéria na Comissão do Distrito 
Federal, e o Senador Maurício Córrêa, elegan~ 
temente, votou favoravelmente, dizendo que 
não desejava retardar a apreciação de projeto 
de tamanha importância para o Distrito Fe
deral. 

A matéria veio ao Plenário do Senado, onde 
tive a oportunidade de me manifestar outra 
vez, e,· de novo, o nobre Senador Mauricio 
COIT!a Colaborou n:a votação da matéria, en~ 
tendendo que, quanto ao mérito, havia de fato 
a urgência que era requerida. 

Ora, o que se cuida agora é apenas de uma 
Compatibilização final quanto à parte legal da 
matéria. 

Sr. Presidente, encontra-se o Governador 
do Distrito Federal nos Estados Unidos e já 
foi dito para assinar o convênio do emprés
timo. Não vejo por que se deva ou se possa, 
agora, adiar a votação desta matéria. Seria 
uma decisão penosa, acarretaria aumento de 
despesas, porque na hipótese, o Governador 
estaria nos Estados Unidos para nada. 

lstp posto, Sr. Presidente, faço wn apelo 
ao erilinehte Senador Maurício Corrêa, que 
tanto colaborou para a votação deste projeto, 
que novamente nós dê o seu aval, para que 
esta questão seja encerrada urgentemente. 

O Sr. Maurido Co~- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRM (PDT -
DF. Pela Ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, certa feita levantei uma questão 
de ordem a reSpeito das sessões secretas, por~ 
que o Presidente Nelson Carneiro havia res-
pondido que para a votação e para a sessão 
não havia necessidade de que o procedimento 
fosse secreto. Procurei explicar a S. EJCl' que, 
quando apreciávamos a indicação de Minis
tros dos Tribunais Superlores, a sessão era 
pública e a votação secreta. S. Ex'" indeferiu 
a minha questão de ordem e, na sessão que 
precedeu a esta e que tratou do assunto, levan~ 
tei questão sobre matéria da mais alta serfe~ 
dade, exatamente wna questão de colocação 
do ângulo errado que o Presidente interpretou, 
era projeto de resolução e não projeto de lei. 

Sr. Presidente, tenho por costume fazer opo~ 
síçlio, não com o maniqueísmo de destruir 
por destruir. Trata-se, evidentemente, no meu 
entendimento, de wn procedimento que não 
guarda amparo na lei, porque a mensagem 

que chega agora é a do Presidente da Repú
blica, não é mais a do Governador. 

Houve a correção, o ajUstamento para pro
jetO de resolução, e Sr. Presidente, vou conoor~ 
dar para que seja feita essa votação, já tinha 
atê conseguido o apoio de Uderanças para 
a retirada da urgência, mas vou colocar os 
superiores interesses de Brasflia, que não são 
os interesses do Governador, que todos sa· 
bem que anda numa campanha pessoal para 
a futura eleição, vou colocar os interesses de 
Brasília- repito em primeiro lugar e vou con· 
cardar com wn procedimento que afronta a 
minha formação técniça. 

O SR. PRESIDEI'ITE (kam Saraiva) - A 
Presidência ~sclarec:e que o pedido de V. Ex' 
foi atendido. Tratawse de um projeto de reso
lução. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
AprOvado. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presiden
te, peço que conste o meu voto pela absten~ 
ção, conforme tenho dito que, enquanto não 
for regulamentado o art. 52 pelo Senado, vota~ 
rei, em todos os empréstimos, pela abstenção. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) - O 
voto de V. Ex' cOnstará de ata. 

O projeto vai à Comissão Diretora, para a 
redação final. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva)-So
bre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 224, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçõo füuú do Projeto de Resolução 
n9 64, de 1989. -

A Comissão Dire'tora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n9 64, de 1989, 
que autoriza o Governo do Distrito Federal 
a contratar, com a garantia daClnião, operação 
_.de crédito externo no valor de até US $ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares 
americanos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de se
tembro de 1989. -Iram Saraiva,Presidente 
-Pompeu de Souza, Relator-Nabor Júnior 
-AureoMefo 

ANEXO AO PARECER N• 224. DE 1989 

Redaçáo final do Projeto de Resoluç§o 
n9 64, de 1989. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou 
nos termos do artigo 52, indsos V e VIII da 
Constituição Federal, e eu, , Presi_
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1989 

Autoriza o Governo do Distrito Federal 
a contratar. com a garantia da União, o~ 
mçiio d~ crédito externo no valor de até 
aS$ 100,000,000.00 {cem milhões de 
dólares americanos). 
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O Senado Federal resolve: . · . 
Art. 1? É o Governo do Distrito Federal, 

nos termos do art. 52, indsos V e VUI da Consti
tuição Federal, autorizado a contratar, com 
a garantia da União, operação de crédito exter-: 
no no valor de atê 100,000,000.00 (cen:t mi
lhões de dólares americanos) junto ao Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento - 810, 
destinada à execução de projeto de ampliação 
e melhoramento do sistema de água potável 
e ésgotamento sanitário de Brasma. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigo,r n.~ 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em discussão a rêdaçâo 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. PRESIDENTE (~am Saraiva) -Há 

oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Se_n_adorRonan 

Tito. 

O SR. RONAI'I mo (PMDB- MG. Pro
nuncia o seguinte discurso. Seril revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ins
crevi-ine para falar sobre assunto da nl.aior 
importância e vou tentar ser o maJs rápido 
e objetivo possível. 

O Brasil tem batido alguns recordes em 
questão de competência. Muito ao contrário 
do que se tenta semear por aí, somos de uma 
competência extraordinária. Primeiro: foi 
constado por um grande professor de Econo
mia dos Estados Urúdos da América do Norte 
que o país que teve a sua economia com um 
crescimento mWs uniforme- o maior cresci
mento dos úJtimos cem anos - foi o Brasil. 
Parabéns para o Brasil. 

Temos outros recordes extraordinários; por 
exemplo, conviver com uma inHação de 35% 
ao mês sem cair na hiperinflação - não sei 
de nenhum país que conseguiu tal façanha 
até hoje no Mundq. Estamos lutando terrivel
mente para não re'svalar para a hiperinflação. 

No entanto, Sr. Presidente, está acontecen
do um fato que não sei se o gênio bras.!leiro 
vai rersurgir outra vez e vai, novamente, ter 
urna criatividade que os outros países não co
nhecem: viver sem comer. Eu duvidava de 
queest:ePaísconseguísseviver com wnainfla
ção de 35%, sem resvalar p~ra uma hiperin
flação. Estamos conseguiitdol 

Estamos agora no dia 26 de setembro sem 
que, até este momento, tenha sido liber~do 
wn tostão para o custei()_ da agricultura no 
Brasil. Como vamos ter alimentos no ano que 
vem? Isto depois de três supersafras conse
cutivas - são supersafras pelo simples fato 
de que vivemos em um Pais de subconsumo, 
porque o dia em que inserimos no mercado 
interno deste País 100% dos brasileiros po· 
dendo comer pelo menos hidratos q_e carbo· 
no, não diria nem proteínas, essas supersafras 
de nada velarão. Somos 140 milhões de pes-

sqas, são_ -70 milhões de tonelad~s e qu~e 
20 milhões de toneladas usadas para expor-
~ção. · 

Sr. Presidente, agora a preocupação é 
maior. Todo ano escutamos aqllela velha can
tilena de que o GoVerno liberou tantos milhões 
de cruzados para a eigrlcultura. É uma falácia 
ati melá-verdade? Porque, na verdade, nUnca, 
Sr. Presidente, se noticiou qUe a agricultura 
tenha devolvidó todo o dinheiro investido no 
Setor: pelo goverrio, e mais 30, 40 ou 50%; 
embora se noticie - como _se a agricultura 
fosse uma atividade madrasta - que ela de
pende de incentivos e de recursos todos os 
<ines. Na verdade, o Ministério da Agricultura 
não tem orçamento. Quem gera os recursos 
para a agricultura neste País é o Ministério 
de! _Fazenda, e se o nosso Ministro adta que 
devemos comei;', libera, então, os recursos, 
principalmente para o custeio. 

Hoje ou.vi um ~:a-paz, creio que da CFP, Um 
rapaz brilhante, com uma dialétiça extraordi
nária, que disse que no Mundo todo os finan
ciamentos são para investimentos e que o cus
teio normalmente se faz com recursos pró
prios. Aqui, no Brasil - respondo a ele -, 
não temos financiamento para o custeio nem 
para o investimento. Estamos- às portas da 
safra de verão e, neste momehto, todos os 
agricultores já deveriam estar com seus terre~ 
nos ara4os, gradeados e calcariados, com as 
sementes nos annazéns, esperando o aviso 
de São Pedro para começar _o plantio. Dinhei
ro, que é bom, nada! O dinheiro recolhido 
pela venda dos produtos annaze:nados_ a CFP, 
até agora não apareceu, ou, pelo menos, não 
foi liberado para a questão de custeio. E, aí, 
como vamos ficai'? O gênio brasrteiro, outra 
V~ vai inventar? O gênio brasileiro - repito 
-tem inveoUldo_~:_Qisas_extraordinárias, mas 
não sei como faremos sem feijão. Arroz. temos 
um superestoque. As revistas têm até n.oti· 
ciado perdas nos armazéns; mas feijão e milho 
para alimentar os rebanhos e para alimentar 
a avicultura? E a soja? Para nada disso existe 
no sistema financeiro, nem o Banco do Brasil 
dispõe de recursos para finandamento da 
agricultura. 

SrJ7esidente_ eSrs. Senadores, essa adver
tência qUe faço, sem dúvida nenhuma, é da 
maior importância. Ouso afumar que irá faJtar 
alimento para o Brasil e mais alguma coisa. 
Quem irá plantar, se não houver finandamen· 
tos? Somente os supercapitalizados as empre
sas agricolas e os grandes agricultores. 

l'e!doern-me se estou neste momento, prcfe. 
tizando o óbvio, ma!õ dizei'TJ. que o trágico do 
óbvio é não ser praticado. 

E os peq1,1enos agricultores? E os agricUI~ 
tores médio~? Um desses nossos técnicos tão 
falantes poderia dizer: "a agricultura deveria 
estar capitalizada". Mas capitalizada como, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores? Por exemplo: on
tem, em uma sentença, o Ministro Almir Paz
zianotto dlsse que na virada do Plano Verão 
tem-se que incorporar aquela diferença para 
os assalariados. Correto. Estou de pleno acor
do. Mas no preço minimo da soja, no preço 
mínimo do milho, no preço mínimo do arro1 
e do feijão não foi incorporado. Como vamos 

~ap~!zar, se um rombo ~e 70% d~o ~ação 
não é incorporado_ao preço minimo? Os agrf~ 
CJ,lltor, inte!ramente descapitalizado, como vai 
plantar? 

Neste momento, Sr. Presidente, a minha 
preocupação se desloca nào só para o peque.. 
no e médio agricultor como, principalmente, 
para a sociedade brasileira. 

Há muito tempo fiz um pronunciamento em 
:JUe dizia que corriarnos um risco muito gran
:le de, nessa ciranda financeira, de comer pa-
pel. Eu estava fazendo uma ironia, mas, neste 
momento, quero dizer que vamos ter que co
mer papel ou outra coisa, porque a falta de 
recursos para o plantio, é lógico, não nos vai 
permitir uma safra. 

O Sr. João Menezes- Permite V. Ex" 
um aparte? _ 

O SR. RONAN TITO- Coffi muita honra 
nobre Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes -Eminente Sena~ 
dor Ronan Tito, estou muito feliz em ouvir 
o discurso de V. Ex' Por_ várias vezes, serripre 
_que surgiu oportunidade vimos declarando, 
neste SenadO, que a situação alimentar no 
País é a mà~ deficiente e perigosa possível. 
Apenas os nossos ângulos são um pouco dife
rentes. V. EJcl' diz que vai faltar alimento, por 
não haver financiamento, por não estar a das-
se produtora produzindo, por não ter condi
ções de fazê-lo etc. no que estou também 
de acordo. No fundo, creio que vai haver ali
mento para s~ comprar, mas as pessoas não 
vão ter dinheiro para pagar. Este, o ponto mais 
critico enquanto uma parte da sociedade po
de, toda semana, aumentar suas compras nos 
supermercados, grande parte ou a maior parte 
da sociedade tem que diminuir o percentual 
daquilo que compra. Essa sft;uação da falnília 
brasileira, quanto ao problema alimentar, é a 
mais precária possíVel e nos pode trazer resul
tados mais terríveis e mais desastrosos. 

O SR. RONAN mo - Agradeço a V. 
EX pelo aparte. 

Se o poder aquisitivo for zero, mas se tiver~ 
mos o alimento no armazém -perdoem-me, 
agora vou ser cínico -, haverá pelo menos 
alimento para ser saqueado. V. Ex" já imaginou 
se não tivermos alimentos nos armazéns? Ter~ 
se dinheiro não é suficiente; não adianta ter-se 
dinheiro se niao há mercadoi-i<i_ à venda. Em 
segundo lugar, nobre Seilador, se tiVermos 
o alimento estocado, pelo menos sobra a 
oportunidade, para quem não tem dinheiro, 
até de saquear. Agora, saquear o quê, se nao 
houver produção? Estou argumentando ad 
ten-orem,com v. Ex1' É e;vidente que em ne
nhum momento da minha vida elogiei o poder 
aquisitivo do povo brasileiro. Ao contrário, te
nho defendido a tese, e _o fiz durante muitos 
anos, enquanto o Pais crescia -e não estou 
fa1ando, neste momento, em recessão-, en
quanto o País _crescia, e- cheQOü a- cre5C:er, 
de 1960 a 1980, durante 20 anos, 396% ~ O 
poder de compra do brasileiro caiu 40,1%. 
Twemos um crescimento da economia ex
traordinária, enquarito a agricultura ficou para~ 
tisada durante 1 O anos. Houve um crescimen-
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tp de vendas de eletrodoméstÚ:os e de uma 
séfie de outras coisas. NO entanto, na questão 
do consumo de alimentos, houve simples
mente queda, porque o incremento da popula· 
ção, nesse perfodo, foi de 2,8%. 

Não há dúvida alguma de que o poder aqui
sitivo do povo brasileiro é terrível. 

Neste momento, vamos admitir até por mi· 
!agre, porque está cheio de milagreiras por 
ai - um desses milagreiras possa alcançar 
a Presidência da República, e aumente enor
memente o poder aquisitivo dos brasileiros. 
Se não tivennos safra, .não haverá alimentos 
para o povo comprar. Com isto quero dizer 
que urna coisa antecede outra:. De nada adian
ta ter-se dinheiro. 

O Sr. João Menezes - Se houver safra 
e o povo não tiver dinheiro para comprar, a 
situação é bem pior. 

0 SR. R()I'IAI'I MO - É possíveL 
Sr. Presidente, o objetivo deste meu discur

so, é o tefceiro qUe faço neste periodo, fEZ 
um, no Senado Federal, outro, no Corigresso 
Nacional, e estou fazendo o terceiro-é alertar 
a todos no sentido de que, se não tivermos 
recursos para custeio, teremos o plantio bas-
tante diminuído . .Se tivermos o plantio bas~ 
tante diminuído - desculpem-me profetizar 
novamente sobre o óbvio -, teremos uma 
safra menor. Se tivermos menor safra, faltará 
álimentos para oferecer à população brasileira. 
Por isso mesmo, a importância de, neste mo~ 
mente as autoridades financeiras ouvirem este 
brado de alerta e abrirem o cofre para se plan
tar ,arroz, feijão, milho e soja. 

Não sei, Sr. Presidente, mas com esse acú
mulo de problemas - inflação ascendente, 
expansão da base monetária, a falta de alimen
tos -, se eu colocar mais uns três ou quatro 
componentes, irei deixar inúmeras dúvidas na 
c.abeça de muito estudiosos ae Ciência Políti
ca. Por isso, terminarei por aqui, mas este aler
ta tem que ficar registrado. . 

É tempo de se plantar e sem reCW'Sos não 
é possfvel. 

O SR. PREsiDENTE Oram Saraiva) -A 
Presidência comunica que a sessão conjunta 
do Congresso Nacional que seria realizada ho
je, às 18 horas e 30 minutos,. foi cancel~da 
em razáo .desta sessão, e convoca outra para 
amanhã, no mesmo horário. 

Concedo a palavra ao nobre Senildor O lavo 
~re~ -

O SR. OLAVO PIRES (PlB - RO. Pro
nuncia o seguinte discUrso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Seil.adores, na semana finda apresentei 
proposta de Emenda Constitucional, da qual, 
no correr deste, darei conhecimento aos meus 
nobres Pares. 

O leitoi' menos avisado, ou o ouvinte desa
tento, possivelmente entenderão tratar-se de 
mais um casuísmo o que, verdadeiramente, 
não é, ao contrário, visa a emenda definir dis-
positivos constitucionais conHitanteS, desper
cebidos pela maioria das pessoas responsá
veis. 

RefU"O-me a doiseditos antagôrUcos, expreS-
Sos em nossa constituição, e que precisam, 

a curto prazo, de entendimento consensual, 
pois se este tardar, mais um dispositivo consti
tucional será lesado: o art 16 da Constituição. 

ExpreSsa, textualmente, o 'art 28 de nossa 
carta: 

"Arl 28. A eleição dÕ Governador e 
do Vice-Govemador de Estado, para 
mand6to de quatro anos. realizar-se-á ro
venta dias antes do término do mandato 
de seus.antecessores, e a posse ocorrerá 
no dia 19 de janeiro do ano subseqüente, 

-obseiVado,_ quanto ao mais, o disposto 
no art. 77." 

O texto não é complexo, sendo de fácil inter
pretação e dele resulta que: 

-O mandato de Governador de Estado 
é de quatro anos; 
-A posse dos eleitos ocorrerá no dia 1~" 

de janeirO; 
-A eleição realizar-se-á 90 dias antes do 

ténnino do mandato de seus anteceSsores. 
O con~ surge quandO se Confronta o aci

ma disposto com ·o- estabelecido pelo § 39 
do artigo 49 do ato das disposições constitu
cionais transitórias, qUe transcrevo: 

-"Arl 4~" ... ~ ... - ........................... _ 
§ J9_ Os mandatos dos Governadores 

e dos vice'-Govemadores eleitos em 15 
de novembro de 1986terminarão em 15 
de março de 1991." 

Considerando-se o mandamento da art. 28, 
isoladamente, a posse dos _eleitos em 1990 
dar-se-ia em 1~" de janeiro de 1991, dia que 
poderia ser considerado ·como o do término 
do mandato dos antecessores. O dia da elei
ção para o cargo de Govema:dor e vice seria, 
então, 3 de outubro de 1990. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, con
siderando-se separadamente o contido no § 
39 do art. 49 do ato, o mandato dos atuais 
Governadores expirando-se a 15 de março de 
1991, a data de eleição dos antecessores seria 
15 de dezembro de 1990. 

Se as datas preconizadas pelos artigos 28 
da Constituição e § 3~> do artigo 4~" do ato 
das disposições constitucionais transitórias se 
conflitam, o busilis da questão,- o calcanhar 
de aquiles - a vulnerabmdade, está no con~ 
cemente- à duração do mandato. Tomando 
posse o eleito em 1990, no dia 15 de março 
de 1991, conforme prescreve o § 3~ do art 
4~> do ato das disposições constitucionais tran
sitórias, seu mandato terminará, segundo o 
art. 28 da Constituição, em 1~" de janeiro de 
1995~Como curÍlprir um mandato fixado para 
4 anos? 

Concito os constitucionaJistas e hermenêu
tas a anunciarem a fórmula para que os gover
nadores e vice-govema.dores eleitos em 1990 
exerçam, em sua plerútude, um mandato de 
4 ~nos, tomando posse em 15 de março de 
1'991 etenninandoomandatoem 19dejanei~ 
rode 1995. 

Entendo Sr. Presidente, Srs. Senadores, e 
confesso que meu entendimento é laical, que, 
na conformidade da legislação constitucional 
vigente, os Governadores e Vice-<Jovemado· 
res ·eleitos em 1990 não poderão cumprir um 

mandato de 4 anos, pois, tornando posse os 
seus sucessores em 19 de janeiro de 1995, 
os substituídos não cumprirão o mandato de 
4 anos prescrito, mas sim, de 3 anos,-9 meses 
e dezesseis dias, perdendo, portanto, 72 dias 
de mandato. 

Nossa propos(a de emenda, Sr. Presidente, 
$rS. ·senadores, nada tem de caSuística; visa, 
por conseguinte corrigir o atual Impasse, e 
encontrar uma fórmula para solucionar o pro
blema legal. Foi por isso qUe propus a emen
da, ainda dentro de prazo que não nos obrigue 
a violar a regra contida no art 16, o que infali· 
velrnente ocorrerá, se o conflito que aponta
mos não for dirimido. 

A fórmula Ideal seria assegurar que, tanto 
os atuais governadores, como os secessores, 
exercessem, na integra, um mandato de 4 
anos, porém, nã9 disponho de engenho bas
tante para encontrá-la. Assim, para solucionar 
o li!ígiç, houve _por_ optar, racionaJmente, pela 
manutenção do permanente - art. 28 da 
Constituição - e peJa eliminaçao do Transi
tório- § 3~> do arl 4~" do ato das disposições 
constltuctonais transitórias. 

Esta solução traria a vantagem de permitir 
aos futuros governadores dispor do orçamen
to integralmente, sem dilapidações. 

Peço vênia para alertar os eminentes mem
bros desta Casa para a urgência de uma solu
ção para o conflito legal apontado, indepen
dentemente da acolhida ou rejeição de minha 
propositura. É imperiosa a necessidade de se 
reSolver a pendência, em tempo. Não há data 
prevista para -eleição de Senadores e Depu
tados. 

Peço também tolerância, Sr:Presidente, Srs. 
Senadores, para a leitura de nossa proposta: 

Proposta de Emenda à Constituição n'1 
Modifica ·o § 3' do art. 4~ do ato das dispo

sições constitudonals transitórias. 
As mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal nos termos do art. 60 da 
Constituição Federal promulgam a emenda 
ao ato das disposições constitucionais transi
tórias: 

Artigo único. O § 39 do art. 49 do ato das 
disposições constitucionais transitórias passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo terceiro- Os mandatos dos go· 
vernadores e dos vice-governadores eleitos 
em 15 de novembro de 1986 terminarão em 
19 de janeiro de 19.91. - -

COnCluindo Sr. Presidente, nobres pares,· 
prevalecendo o· disposto no art. 28 _da carta 
magna, os atuais governadores perderão 72. 
dias de mandato; prevalecendo o estatuído 
no § 3~. do art 49 do ato,_ os governadores 
e vice a serem eleitos no ano vindouro terão 
a duração de seus mandatos reduzida de igual 
nUmeio de di_as_. _ 

É um imponderável_ desafiando à inteligên
cia de nossos políticos. (Muito beml} 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} -
Passa-se agora à apreciação do Requerimento 
n9 510/89, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei do Senado n~ 297, de 
1989. 

Em votaÇão o requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa~se à apre

ciação da matéria. 

Discussao. em turno ónico, do Pro~O~ 
de ~i do Senado n~ 297, de 1989, de 
autona do Sr. Senador Fernando Henri· 
que Cardoso, que estabelece normas pa
ra realização da eleição de 1990, e dá 
outras providências. 

Dependendo de parecer da Com!ssao 
de Constituição, JUstiça e Cidadania. 

Solicito do Sr. SencicfOr Jãrbas Passaririhõ 
o parecer da Comissão de Constltuiçãó JUs
tiça e Cidadania sobre o prOjeto. 

O SR. JARBAI'I PASSARINHO (PDS -
PA .Para_ proferir-parecer.} -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, estamoS examinandO;-em re
gime de urgência, projeto de inlclativa do: Sr. 
Senador Fernando HenricjUe Cardoso; que 
consta do avulso que foi distribuído à Casa 
sobre o Projeto de Lei dO senado-09 297 L de 
1989. - - - -

Uma das razões, Sr. Presidente, de, relatan
do esta matéria, eu ficar a favor dela, ainda 
que pretenda apresentar um projeto substi
tutivo, está no problema grave, para todos nós, 
dessa discussão que se faz entre 90 dias serem 
contados a partir de 15 de março ou a partir 
de 19 de janeiro, conforme a lei geral ou a 
lei específica 

Tenho em mãos um consulta que foi feita 
pelo nobre Deputado Sérgio Werneck, que 
tem como Relator o Ministro Bueno de -souza 
e está instruída pelo Procurador-Geral Aristi
des Junqueira Alvarenga. 

Na instrução, O Procurador-Geral dá um 
pare<::er, considerando que a norma especial 
derroga a norma ger-al; em conseqüência, a 
data seria 15_de dezembro pt~ra as eleiçôes. 

Ora, em estudos junto Cõffi __ os Udefes -Ro
nan Tito, Fernando Henrique CãrdOso ·e tam.: 
bém o Senador Edison LeMo, aii1d8 -há pou
co, chegávamos a uma conclusão: ou temos 
a possibilidade de definir isso já ou vainos 
ter-graves problemas decorr:entes de wna pos
sível interp--etação definitiva do TSE a resperto 
de 15 de dezembro. Por que, em primeiro 
lugar, o art. 28 da ConstituiçãO, na sua parte 
permanente, diz: 

•·A eleição do Governador e do Vice
Govemador de Estado, para mandato de 
quatro anos, realizar-se-à noventa dias 
antes do término do mandato de seus 
antecessores, e a posse ocorrerá no dia 
19. de janeiro do ano subseqüente, obser· 
vado, quanto ao mais,_ o dispositivo no 
art. 77." 

O .art. 77 ê o que refere a eleição para Presi
dente da RepúbUca em dois turnos, e fala que 
o segunqo turno deve ser feito em até 20 dias. 

Agora, imagine, Sr. Presidente, se fizermos 
uma eleição em 15 de dezembro, e precisar~ 
mos .fazer um segundo turno dentro de 20 
dias - o que já cairia em janeiro do ano se
guinte -, as eleições seriam ultimadas em 
1991i e o Governador tomaria põSse-erri,---1~-

de janeiro de 1992, de acordo com o texto 
constitucional. Nós teremos todo um período 
em que não haveria Governador de Estado 
funcionando .. 

Este, portanto, o primeiro grave inconve
nfente. O segundo íncoveniente, que é obviado 
no projeto do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, é com relação a se colocar a eleição 
para todos, desde o Presidente, Governadores, 
Vlce-Prefeitos, Vereadores etc, num único dia. 
D() _con!:fárlo, terfamos que, provavelmente,Jew 
varido em _consideração os_ _dispositivos espe
ctais, fazer, por exemplo, para os três Estados 
novas: Tocantins, Roraima e Amapá, eleição 
num dia, numa data diferentemente da eleição 
para os demais Estados. 

Então, o projeto dO Senador Fimando -Hen· 
rique, no meu entender, tinha a grande vanta· 
gem, o grande mérito de colocar desde já 
esta questão da dúvida entre 15 de dezembro 
de 3 de outubro defmitivamente esclarecida. 
. ora, p_or ou!fó lado, se formarmos aqui, 
com· a aprovação deste projeto ou do substi
~vo-qu~ será Tresentado, baseado no proje~ 
to, se formarmos aqu~ repito, uma decisão 
a respeito de 3 de outubro, estaremos cober· 
tos em relação à pior hipótese, que seria exata
mente aquela que nos dá menos tempo para 
votar a legislação correspondente, que será 
até 3 -de outubro, portanto, já no mês que 
entra. Temos um prazo extremamente exfguo 
para votar a matéria. 

Não vou entrar em considerações por que 
todos nós não apresentamos antes matéria 
a respeito disto e por que, como Constituintes, 
fixamos que nenhuma matéria poderia regular 
reeleições, se não tivesse sido aprovada e san
cionada pelo menos um ano antes. Então, 
o fato real é este e estamos ·aqui diante da 
premênda do tempo e da urgência. 

O ptojetõ~Sr. Fresldente, eu creio que mere
da alguriS aditamentos, e por isto o meu pare·
cer é pela sua aprovação, mas nos termos 
do substitutivo que apresento e que lerei ago
ra. 

. --" "SUBSTITUTIVO AO 
-PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 297. DE 1989 . -
-- Estai:!~Jece normas para a realização 
çle~_ff:lefçôes em 1990 e dá outras provi· 
dênclas. 

-o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Respeitado o disposto nos ar~ 

tigos 28, caput, 29, inciso li, e 46 da· 
Constituição, as eleições para GoVerna:. 
dor e Vice-Govemador de Estado e do 
Distrito Federal, Senador, Deputado Fe
deral, Deputado Estadual e Deputado 
Distrital, serão realizadas, simultanea· 
menre, -e-m-toao o Pafs, no dia 3 de outu-
-bro de 1990." · 

- Ê o mesmo texto do projeto original: 

"Arl 29 Na mesma data, serão reali
zadas el~~ções para Prefeito, Vice:--Pfefeito 
e Vereador nos Municípios criados até 15 
de junho de 1990, aplicando-se, no que 
c:ouber, as disposições da Lei n9 7.664, 

- de 29 àe junho de 1988. 

Parágrafo único. O mandato -dos Pre
feitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos 
na forma deste artigo terminará em 31 
de dezembro de 1992. 

Art. -3~ O'númeró de DeputadOSFe: 
derais, Estaduais e Distritais, a serem elei
tos pelo sistema proporcional, será calcu
lado pelo Tribunal Superior Eleito~al, se
gundo os critérios legais vigentes. 

Art 49 Poderão registrar, Candidatos 
e participar das eleiçôes reguladas por 
esta Lei, os Partidos Políticos, que tenham 
adquiridos personalidade juridica na for· 
ma da lei civil e cujos estatutos estejam 
registrados, de forma definitiva, no Tnôu
nt~l Superior Eleitoral, e as Coligações 
Partidárias. 

Esta é primeira modificação no projeto 
original. Nós estamos preferindo, que es
te privilégio seja dos Pé,lrtidos que têm 
registro definitivo q art. s~ é também aqui
lo que poderia ser urria emenda ao pro-

- -jeto-do Senador Fernando Henrique Car
doso e que agora é incluído no subs
titutivo. 

Art. 5? Sãõ vedados e considerados 
nulos de pleno direito, não gerando obri
gações de espécie algwna para a pessoa 
jurídica interessada e nenhum direito para 
o beneficiáriÕ, os atas que, nos s~is 111E:ses 
anteriõres aO pleito e até a posse dõ go
vernador ou do prefeito eleito, importa
rem em: nomear, contratar, exonerar ex 
offido ou dispensar, transferir, designar, 
readaptar servidor público, regido porEs
tatuto ou pela ConsOifdação das Leis do 
Trabalho- CLT, ·ou proceder a quaiS

- Quer outras formas de provimento na Ad
ministração Direta e nas autarquias, nas 
sociedades de economia mista, empre
sas públicas e furidações, instituidas_ ou 
mantidas pelo Poder Púb~co dos Esta
dos, do Distrito Federal, ou dos Muni
cípios." --

0 capui do ·artigo que acabo de ler_ visa 
exatamente impedir o poder de império nos 
g_ovel1)os cadentes, nos governos que estão 
t~!!Jlüiando1 que s_e ~rvirla_tTJ -~é!: «_?portunjdade 
para fazer nomeações ou todas essas outras 
fõrrilas de ataS administrativos que estão regu
lados pelos vo~s que se encontram aqui, no 
art. 59: 

"§ 19 .Excetuam-se do disposto neste 
artigo: 

1-nomeação de aprovados em conw 
curso público ou de ascensão funcional;" 

Isso me parece que já é uma abertura que 
se faz para permitir que, nesse período, a as
C'eOSão funcional não seja prejudicada. 

"ll- nomeação ou exoneração de car
gos em comissão e designação ou dis
pensa de função de confiança; 

III-nomeação para cargos da Magis· 
tratura, do Ministério Público, de Pro_cura
dores do Estado e dos Tribunais de Con
tas· 

IV-nomeação ou contração conside
rada imprescindível pela Justiça Eleitora], 
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para a realização do recadastramento 
eleitoral." 

(Peço a atenção da Mesa, porque aqui hou
ve uma síncope e em vez de estar escrito "con
tratação", saiu "contração". Isso mudaria mui
to o sentido. Nomeação ou contraç~o. não. 
É contratação!) 

"§ 29 Os ates editados com base no 
§ ]9 deste artigo deverão ser fundamen
tados e publicados dentro de 48 (qua
renta e oito) horas após a sua edição, 
no respectivo órgão oficial. 

§ 39 O atraso da publicação do Diá
do ODCíal relativo aos 15 (quinze) dias 
que antecedem o prazo inicial a que se 
refere este artigo, implica a nu1idade auto
mática dos atos relativos a pessoal nele 
inseridos, salvo se provocado por caso 
fortuito ou força maior;" 

Por que esse § 39 colocado no substitutivo 
e já no entendimento com os Líderes? Porque 
me lembro que nesta Casa, uma· vez, o nobre 
Senador Dirceu Cardoso trouXe, próximo das 
eleições que se iam realizar, wn Diádo Oficial 
do Governador do seu Estado que, quando 
ele jogou em cima da banCada, aqui, quase 
arrebentou a bancada, de tão volumoso que 
era o Diário. - - -

Então, para evitar Isso, nós também esta
mos colocando no § 39 que o atraso da publi
cação implicaria a nulidade automática dos 
atos. 

"Art 69 A distribuição dos horários 
diários entre os Partidos Políticos e as Co
ligações para fins de propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na televisão observará 
os critérios constantes da Lei n~ 7 .508, 
de 4 de julho de 1986. 

Parágrafo único; Os demais aspectos 
da propaganda serão regidos pela Lei n~ 
7.773, de 8dejunho de 1989. 

Art. 7~ Ressalvadas as disposições 
cantantes desta lei, nas eleições de 1990 
aplicar-se-ão a Lei n~ 7 .493, de 17 de 
junho de 1986 e demais diplomas vigen
tes. 

Arl 8? O Tribunal Superior Eleitoral 
expedirá instruções para o fiel cumpri
mento desta Lei. 

Art 99 Esta Lei entra em vigor na da
ta de sua publicação." 

Este é o parecer,Sf. Presidente, com a publi
cação do substitutivo, aprovando o projeto, 
mas mediante o substitutivo que acabo de 
ler. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiba) -
O parecer é favorável ao projeto, nos termos 
de substitutivo que apresenta. 

Completada a instrução da matéria, pas. 
sa-se à discussão do projeto e do substitutivo. 
em turno único. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso. 

O SR- FERNAI'IDO HENRIQOE CAR· 
DOSO (PSDB- SP. Para discutir. Sem revi-

são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ao fazer o relatório, o Senador Jarbas Pas· 
sarinho já expôs as razões fundamentais pelas. 
quais me pareceu adequado que o Senado 
da República tomasse uma decisão sobre esta 
matéria, que é de máxima importância. 

As emendas apresentadas pelo nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, no caráter de substi
tutivo, S. Ext as discúiiu comigo, com o Sena
dor Ronan Tito, como o Uder do PFL, e, acre
dito, com que as demais lideranças presentes, 
como o ilustre Senador Maurício Corrêa. To
das estão informadas da matéria, razão pela 
qual estou de pleno acordo com a forma ado
tada pelo Senador Jarbas Passarinho, porque 
seria a única maneira de se agilizar a votação.. 
Se fôssemos discUtir emenda por enienda, 
teriamos uma perda grande de tempo, e há 
urgência para sua apreciação. Temos um pra
zo muito eXíguo para aprovar aqui, depois na 
Câmara e, em seguida, ir a sanção presiden
cial. 

Não inovei nada, simplesmente aqui se faz 
uma codificação às regras já existentes para 
a eleição de 86, mais oS dispositivos da Consti
tuição; há uma adequação entre a Constitui
ção nova e aquelas regras preexistentes; não 
há nenhuma matéria nova. De modo que, 
qualquer discussão, iilc!usive a respeito de wn 
artigo da Constituição, muito mal redigido, -
espero que não tenha sido por mim, embora 
não tenha certeza -,·no qual se diz que "a 
legislação eleitoral só entrará em vigor um 
ano após sua promulgação, isto impediria 
qualquer modificação da legislação eleitor;;!!, 
porque assim está escrito. O que está escrito 
na Constituição veda qualquer inovação, que 
só terá valOI para daqui a um ano. Portanto, 
nein para· Clia 3 de outubro haVeria tempo. 

_ Não estamos inovando nada. 
Então, não ~te essa objeção, porque não 

se trata de uma inovação; estamos apenas 
dando· normas para codificar o que já existe, 
de tal forma qUe o bibunal, que terá um papel 
!'mOrme ""'"":':'. e aqui se diz expressamente que 
caberá ao tribunal regulamentar a matéria-, 
ele terá, já, um quadro, wn ordenamento refe
rendado pelo Congresso. 

Este, o intuito, não há qualquer outra: maté· 
ria subjacente. 

As emendas .aqui apresentadas pelo nobre 
Senador Jarbas Passarinho, sob a forma de 
substituti'llo, são corretas, especialmente no 
que diz respeito à questão da vedação que 
existe, e que é da lei também, que veda no
meações durante o período eleitoral; mas não 
pOdemos vedar desde a promulgação da lei, 
pois tolheriamos, desde já a ação dos Gover
nadores, o que não seria correto, não seria 
justo nem caPível. assim como a mim também 
me parece correto_ aquilo que foi introduzido 
e que diz que os partidos que têm registro 
defiTlitivo poderão apresentar candidatos. Não 
se alega que é antidemocrático, até porque 
há prazo para aqueles que não obtiveram ain
da o registro, pois terão prazo suficiente para 
obtê-lo. O que não podemos é ser, realmente, 
transigentes com essa espécie de grande falsi
dade política de candidatos que não são candi
datos de ninguém, a não ser de si próprios, 

e, multas vezes, até alguns dizem que utilizam 
o tempo desponível não para propriamente 
fazer propaganda política própria, mas para 
ajudar a outros candidatos. A ajuda ·é total
mente com grande altruísmo e espírito filan
trópico, o que caracteriza, aliás, a nossa po-
lítica. - . 

São estas, Sr. Presidente, as modificações 
e PeçO aos Srs. Senadores aprovem na forma 
que o nobre Senador Jarbas Passarinho pro
pôs ao Senado. 

c O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Se
nador MauríciO Corrêa. 

O Sr. Cid Sabóia de Célrvalho- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para logo após a mani
festação do nobre Senador Mauricio Corrêa. 

OSR. MAURICIO COIUreA (PDT- DF. 
Para discutir. Sem revisãO do _orador.)- Sr. 
Presidente, confesso que gostaria de mais 
tempo para examinar matéria de transcenden· 
tal. importância. 

Todavia, entre o ideal e o factfveJ há uma 
montanha e um vale muito grandes, porque, 
na verdade, estamos diante de wn paradoxo 
au realmente encontramos uma nonna regu· 
lamentadora, ou vamos ter_ que nos sujeitar 
à_d_ubiedade criada pelo,téxto constitucional. 

. Tenho u~ hesitação Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, com relação a esta afumação de 
que a lei específica revoga ou complementa 
a lei especial. Tenho as minhas reservas, por
que a Constituição é taxativa ao afinnar "que 
a posse se dará, no ano subseqüente, no dia 
19" 

Sabemos que haverá um corte do mandato 
daquele que será eleito, como sabemos que 
será criada, no meu modo de entender, wna 
pendenga de natureza judicial entre um candi
dato que se tornou vitorioso e aqueJe que se 
encontra no governo adversário com relação 
à disputa de tempo. 

Tudo isso, Srs. Senadores, debito à impe
riosa necessidade de uma construção Jurls
prudencial amanhã ou depois. A nossa tarefa. 
neste momento, é dar os instrumentos ade
quados a que não se crie esse clima de Intran
qüilidade amanhã. 

Por esta razão inobstante entender que há 
esse paradoxo, sou favorável ao substitutivo 
apresentado pelo nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, o qual já conhecia, e li antes o projeto 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso. · 

Com reJação ao art 49 que o substitutivo 
preconiza a adição de forma definitiva, é urna 
medida saneadora da mais alta importância 
Todavia, gostaria de levar ao conhecimento 
do Senador Jarbas Passarinho outra preocu
pação que tenho. 

S. Ex' buscou subsídio na Lei Eleitoral·que 
já votamos aqui, com relação às vedações e 
às liberações que poderão ser feitas no perio- -
do que antecede ao pleito. S. Ex' aduz, no 
§ l 9 doart.59 

"Extetuam-se do disposto neste artigo. 
........................................................ --
IV- nomeação ou contratação consi

derada imprescindível pela Justiça Elei-
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torai para a realização do recadastramen
to eleitoral;" 

Neste ponto faço uma ponderação, porque 
me parece de extrema pericuJosidade darmos 
essa permissão à Justiça Elettoral. Há, no texto 
constitucional, a forma pela q~al se procede 
à investidura em cargo público. Pela mesma 
regra doutrinária, que se especula, de que a 
norma específica complementa ou até modí· 
fica a regra geral, estamos revogando o~ ~sta
mos dando um elastério ao Tnbunal para que 
ele possa nomear e contratar nesse período. 

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

O SR-MAURICIO CORRÊ\-Sógosta
ria de complementar, para V. EJcl' já terminar 
a sua conclusão. 

Já demos a todos os Tribunais recursos 
suficientes. Inclusive votamos recentemente a 
lei que autorizou a instalação do Superior Tri
bunal de Justiça; cargos e comissão à vontade, 
demos o número suficiente de cargos gené
ricos para a administraçáo do Tribunal; apro
vamos uma lei específica que autorizou, inclu
sive, os Tribunais Regionais a efetivarem aque
las requisições que haviam sido feitas do Po
der Público, quer dizer, do Poder Executivo, 
e agora, parece-me a colocação desse dispo
sitivo vai criar uma exceçáo, quando a regra 
é genérica na ConstituiçãO. E aqui ponderaria 
a V. Ex!' se não seria- o caso de se eliminar 
esse inciso. Apenas isso. 

O Sr. Jarbas Passarinho -A idéia, ao 
colocarmos esse dispositivos no projeto, é 
exatarnente decorrente das dificuldades que 
os Tribunais Regionais têm tido em certos es
tados. Muitas requisições dos Tribunais não 
têm sido deferidas pelos Governadores, e re
conheço, como V. Ex- Colocou o problema 
aqui, que já demos meios, através de legisla
ção comum que, podem ser utilizados. Mas 
achamos que, talvez, o rnelhor fosse dar provi· 
mento, de tal modo a - aquela história de 
prever para prover -que, amanhã, não hou
vesse nehuma tentativa de justificação de em
Pecilho na realização não só das eleições, mas 
especialmente das apurações, permitindo, co
mo se permitiu essa' exceplclonalidade para 
os Tribunais fazerem, apenas para o fim eleito
ral. Então, isso seria vinculado exclusivamente 
ao Tribunal EleitoraL 

Mas reconheço que o argumento de V. Ext 
pesa, é um argumento importante. Dependerá 
naturalmente, agora, do entendimento do Ple
nário. V. fXI' acha que nos estamos excedendo 
em dar maior autoridade aos Tribunais Eleto
rais. Apenas, eu, que governei um pobre esta
do, onde, infelizmente, a regra da fraude eleito
r~ existia e existe, me precato, neste momen
to, em relação a uma queixa futura de insufi
ciência de meios. 

O SR- MAURICIO CORRU - Muito 
obrigado a V. EX!' 

Essa preoCupação de que os Governadores 
de estados poderiam ter idiossincrasias e não 
permitir a requisição,·e argumentação que po· 
deríamos aplainar, na medida em que há sufi
dente número de funcionários públicos fede-

rais, em todo o Brasil, que poderiam ser requi
sitãdos. InclusiVe estaremos aqui viQilantes pa
ra qualquer tipo de obstrução, ou de criaç!o 
de obstáculos para um pleito sadio e saudável. 
E eu concluiria dizendo que - Rui Barbosa 
é que salientava que toda delegação é peri
gosa - nós estamos dando uma delegação 
à Justiça 8eitoral. Eu gostaria que V. Ex~ e 
os Srs. Senadores ponderassem. Vou votar,, 
integralmente, com o substitutivo. Acho que 
ele- rea1rifente complementou o trabalho do 
Senador Fernando Henrique Cardoso. Mas eu 
gostaria que essa disposição não fosse coloca
da. Eu quero deixar de votar no substitutivo 
de V. Ex'. 

O Sr. Jarl>as Passarinho - Então, acho 
que esse inciso ... 

O SR. MAORfCIO CORRÊ\- Seria in
teiramente perigoso. 

O Sr- Jarl>as Passarinho - V. Ex' há de 
perrnitlr uma sugestão, para que não aconteça 
o que âconfeceu numa outra sessão que fize
mos aqui. Um acordo entre nós, m~ é predso 
que haja uma consubstanciação disso na for~ 
ma regimental. Seria a apresentação de um 
destaque para a rejeição. E a Mesa aceitaria, 
certamente, se V. E".xf- pudesse fazê-lo. 

O SR- MAURICIO CORRÊ\- Vou for
mular destaque, já tendo a adesão de V. Ex', 
porque concordo em gênero, número e grau. 
A providêndêi tomada pelo Senador Fernando 
Henrique Cardoso é de extrema utilidade. Iria· 
mos esbarrar num obstáculo intransponível, 
a falta de uma norma que viesse a çonjurar 
essa crise. De sorte que parabenizo o Senador 
Fernando Henrique Cardoso e o Senador Jar
bas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não, mas 
se V. EX' me permite, não é o projeto, como 
o substitutivo, inclusive. Eu entrei nele quase 
que como Pilatos no credo, porque eu fui pro
curado pelo nobre senador Ronan Tito, que 
aqui é a Maioria, pelo nobre Senador tucano 
Fernando fienrique CardOso, e, a partir daí, 
aceitei relatar a matéria. Naturalmente que não 
sou também dos menos dotados de inteli
gência, neste País, mas também não sou o 
ffiais dotado. De maneira que, com Lsso, eu 
consegui, em pouco tempo, convencer-me 
das razões. E justamente a sabatina que V. 
Ex' me f& acaba por me deixar alegre, porque 
eu pude, pelo menos, responder. 

O SR- MAORICIO CORRêA - Muito 
obrigado a v:~. 

O SR- PRESIDENIE (~am Saraiva)- Pa
ra discutir, concedo a palavra ao nobre Sena
dor Qd Sãbóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓM DE CARVALHo· 
PRON(ff'ICJA D/SaJRSO QUE; ENTl?E
GGE À REWSÁO DO ORADOR, SEI?A 
PI1BLICADO POSTERIORMENTE 

O SR- PRESIDENIE (Iram Saraiva) -A 
Presidência consulta o Líder Ronan Tito se 
pretende falar. 

O Sr. Jutahy Magalhães~ Sr. Presiden
te, peço a palavra, se o nobre Senador Ronan 
Tito dela não quiser fazer uso_. 

. O SR- PRESIDENIE (Iram Saraiva) - A 
Presidênda esclarece que, para discutir, em 
regime de urgênda, só é possível um orador 
para cada Partido. Pelo PMDB já falou o ilustre 
Senador Qd Sabóía _de Céuvalho. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 
Trto, que falará como Líder. 

O SR- ROJ'!AN TITO (PMDB - MG. Co
mo Uder, para discutir. sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, atendendo, também, 
ao apelo de V. Ex", para adiantarmos o traba
lho, pedi o estudo da Assessoria, discuti com 
os assessores, muito, esta questão legal, eco
mo tenho, aqui, todo o parecer, por escrito, 
vou poupar os ouvidos dos Companheiros do 
plenário, solicitando sejam inseridos nos Anais 
do Senado Federal as razões anotadas por 
mim e que, a meu pedido, a Assessoria elabo
rou. 

De maneira que peço a V • .Ex' dê como 
lido este meu parecer sobre a questão e que 
conste da Ata do Senado Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR RONAN TITOV{SEci PRONGNC!A
MENTO: 
1/YTERPRETAÇÃOP~DO/S DiSPO

SJnVOS CONSTITUCIONAIS CONFU
TANTES 

1-0 -Relatório 
Constituição Federal (parte pennanente) 

·--·-·····-~ ...... ..........._ .. _____ " ____ _ 
Art. 28. A eleição do Governador e do Vi

ce-Governador de Estado, para mandato de 
quatro anos, realizar-se-á noventa dias antes 
do término do mandato de seus antecessores, 
e a posse ocorrerá no dia )9 de janeiro do 
ano s:ubseqüente, observado, quanto ao mais, 
o disposto no arl 77. - -- -

Disposições Transitórias 

Art. 4• ·························-··---··--· 

§ 3~> Os mandatos dos Governadores e 
dos Vice-Govemadores eleitos em 15 de no
vembro de 1986 terminarão em 15 de rjlarço 
de 1991. 

1.1 -É flagrante a contradição entre os 
dois dispositivos da Coristituição vigente, se· 
não vejamos: 
I-Respeitado o que preceitua o artigo 28 

da parte permanente temos: 
1 ~ - que realizar eleições para mandato 

de quatro anos; 
29 - o pleito deve ser realizado noventa 

dias antes do término dos mandatos, ou seja, 
a 3 de outubro; 
3~- os eleitos (governadores e vice-gover

nadores) deverão ser empossados no dia 1"' 
de janeiro seguinte à eleição. 

ll-Todavia, o § 3' do art 4' das Dispo
sições Constitucionáfs Trarisit6rias estabelece 
o dia 15 de março de 1991 como a data em 
que terminarão os mandatos dos governado
res e vice-govemadores eleitos eln 15 de no
vembro de 1986. - · 

m-Assim, surge o impasse: obedecido o 
artigo 28, os atuais governadores com seus 
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vices perderão setenta e três dias dos respec
tivoS mandatos; no entanto, atendida a exigên
cia contida no § 39 do arl 4~> das Disposições 
Transitórias, os próximos futuros governado
res e vices é que terão mandatos inferiores 
a quatro anos. 

Para aumentar a dúvida, esqueceu-se o le
gislador constituinte de fixar, expressamente, 
a data para as eleições dos governadores e 
vices que sucederão os atuais. 

Daí, a indagação: ComO Proceder? 
2.0 - Parecer 
Preliminarmente, cabe aqui observar o dife

rente grau de atenção dado pelos constituintes 
a duas situações semelhantes, uma, esta que 
pretendemos anaUsar, e, outra, a relativa ao 
mandato do atual Preside~~ da República. 

O art. 82 da Constituição, parte permanente, 
diz ser de cinco anos o mandato presidenciaJ 
e ''terá iníciO effi 19- dejaneiro_do ano seguinte 
ao da sua eleição". Entretanto, o cciput dO 
artigo 49 das Disposições Transitórias deter
mina: 

1~ o dia 15 de março de 1990 como data 
de encerramento do m~ndato do Sr. José Sar
ney; 
~no§ 1 ~.de forma precisa, a exceção rela

tiva à " ... primeira eleição para Presidente da 
República após a promulgação da Constitui· 
ção ... " a qual " ... será realizada no·dia 15 de 
novembro de 1989". 

A inobservância do mesmo procedimento 
quanto à situação dos atuais governadores e 
vices criou a dubiedade ora objeto das nossas 
preocupações. 

Em conseqUência, em face da exposição 
do problema, chega-se à conclusão da neces
sidade, imperativo mesmo, de um exercido 
hermenêutico cujo ponto centra] é determinar 
qual das duas normas tem eficácia jurídica, 
isto é, preenche as condições de aplicabili· 
dade. 

2.1-A propósito, o eminente jurista José 
Afonso_ da Silva ("Aplicabilidade das Normas 
·eonstltucioitais", 2t ed., Ed. Rev dos Tn"bunais, 
1982, p. 187) preleciona: 

''As Constltuições costumam trazer cer
tas normas e princípioS cjue condicionanl
aspectos da sua aplicabilidade. A elas e 
eles, a doutrina dá o nome de elementos 
de aplicabüida:de da constituição, e nós 
chamamos slmplesmente de normas de 
aplicabilidade da ConstituJçao." 

Data venia a opinião do insigne mestre, pre
ferimos também entender umas e outras co
mo elementos de aplicabilidade da constitui
ção. Dessa forma,. o art. 28 da 'ConStituição
Federal encerra um princípio, qual seja 6 da 
rotatividade no poder, após mandatos de qua
tro anos, en9uanto no§ 39 do art._ 49 das Dispo
sições Transitórias temos norma-fixadora de 
uma data. 

Então, segue a dúvida, ficamos com quais 
dos dois elementos.: o princípio, que é perma
nente, ou a norma, que é transitória? 

22-Ensinou o Profe5:S5'r P~ul_ino Jac-ques 
(Cutso de Direito Constitucional. 8• ed., Foren
se, RJ, 1977, p. 597) que dispoSições transi
tórias são 

"·~normas que têm por-objetivo regular 
a transição de um regime antigo para o 
novo, a fun de que não haja solução de 
continuidade na ordem político-jurídica." 

E perguntamos: o não cumprimento da nor
ma transitória em fOCO dará origem a algum 
problema de solução de continuidade na or
dem político-jurídica no Pals? 

É claro que não. 
A Constituição anterior, art 13, § 29, pela 

Erilenda Constitucional n9 15, de 19-9-1980, 
estabelecia mandato de quatro anos para os 
governadores e seus vices. c_ontudo, diante 
de um novo texto constitucional, são unâni
mes os_ mais eminentes constitucionalistas 
quanto à observância do princípio Lex Poste
rio! Dorogat Legi Prior. 

Ademais, José Afonso da Silva (of. cit p. 
19011) pare~ _esgotar o tema quando afirma, 
a respeito das disposições transitórias: 

" ... são normas que regulam situações 
otCréSolve"rh pfóblemas de exceção. Por 
isso, os- autores entendem que de seus 
dispOSitivos não se pode tirar argumento 
para interpretação da parte permanente 
da Constituição. De uma solução excep
cional para situações excepcionais, seria 
absurdo extrair argumentos para resolver 
situações e problemas de caráter geral 
e futuros. A mesma doutrina, porém, en
tende que o inverso é racional e logica
mente recomendável: na dúvida, quanto 
à interpretação e aplicação de disposi
tivos_ d;;t5 disposiÇões transitórias, deve o 
intérprete- re<:Orrer ao disposto na parte 
permanente da Constituição, pois aqui se 
encontram os critérios e soluç6es que 
normalmente, e, para um futuro indefi
nido, e um número também indefinido 
de casos e situações, a Constituição ofe
rece regra geral." 

23-Dessa forma, aplicado o disposto no 
ait. 28 teremos: 

23.1-As eleições para governador e vice 
serãõ realizadas em 3 de outubro de 1990 
com aposse dos eleitos em }9 de janeiro de 
1991. 

2.3.2 --Como conseqüência, governado
res e vices cumprirão mandatos de quatro 
anos e, sem solução de continuidade, novas 
eleições e posses ocorrerão, no futuro, a cada 
quatro anos, nas mesmas datas. 

2.3.3-Todavia, isto -provocará a redução 
de parte dos~ mandatos do atuais _governado
res e vices. Não cabe aQui dizer que tal inter
pretação ·ensejéi:fã "cassação" de parte dos 
mandatos dos governadores e vices atualmen
te no exercício dos mandatos, visto terem sido 
eleitos para um período de quatro anos, com 
base na·constituiçã_o antertor. Bem sabemos 
do consenso doutrinário quanto à prevalência 
da Constituição nova sobre a antiga, em tudo 
aquilo que colidirem. 

2.4-Por outro lado, a aplicabilidade do 
§ 3\' do art._ 49 provocará: 

2A.1 -Eleição dos governadores no dia 
16 de dezembro de 1990, 90 dias antes do 

término dos mandatos dos atuafs o que for
çarã: 

19 a realização simultânei! de eleições para 
deputados estaduais, deputados federais e se
nadores nessa data, já que a intenção do legis· 
Jador foi mantê-las coincidentes; 

29 ou a realiZação de outra eleição em 3 
de outubro apenas para eleger os futuros 
membros das Assembléia Legislativas e do 
Congresso NacionaJ, caracterizando-se uma 
exceção não prevista na Lei Maior. 

2.4.1- Neste caso, críar-se-á novo impas
se: o art 28 determina mandatos de quatro 
anos para governadores e vices e, assim, os 
próximos terão setenta e quatro dias a menos. 

3.0- Conclusão 
É indiscutível que uma Constituiçao ODjetiVa 

regu1ar situações futuras e não resolver, ca
suistícamente, questões pretéritas. A nova or
dem jurídico-constitucional inaugurada com 
o texto vigente não pode favorecer nas Dispo· 
sições T~;ansit6rias os interesses superadOs 
com a sua promulgação em detrimento do 
cumprimento efetivo dos seus _dispositivos 
permanentes. -

Assim sendo, opinamos pela aplicabilidade 
do artigo 28 por não gerar nenhum tipo de 
impasse, a não ser que assjm se considere 
o interesse político contrariado. 

1 - Novos estados e DF. 
2- Redução necessária dos mandatos, fa

ce às Disposições 
Transitórias e à ãdaptação aos princípios 

estabelecidos no art. 28. 
:3.....:. É competência do Legislativo via lei or

dinária normatizar o proceSbo. 

O Sr. Jutahy MagaJhiie~~:- Sr. PreSiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTll (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra-ao nobre Senador. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pela ordem. Sem revisijo do orador.) -
Sr. Presideilte, aí está a demOOstração de que 
estou agindo acertadamente quando encami
nhei, hoje, à Mesa, um projeto de resolução 
para fazer com que as Matérias em regime 
de urgência sejam votadas em 48 horas, duas 
sessões ordinárias, após a aproVli:Ção do pedi-
do de urgência. . 

Fico até vedadO, Sr. Presidente, de mani
festar minha opinmó contrária ao art. 49 Estou 
impedido de falar. Não posso discutir uma 
matéria que e da maior importância para a 
eleição do.próximo ano. 

O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva) - E 
a Presidência lamenta. 

O SR. JOTAHY MAGALHAEs -Estou 
aqui, como o Senador- da plailície, sem ter 
participado dos entendimentos. impedido de 
dizer que sou coqtra essa questão, quando 
diz que é~ de forrnã _definitiva. E pergunto se 
prevalecesse para a eleição deste ano, quantos 
seriam os candidatoS a di!Jputar a eleição? 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me 
V. Ext? É uma informação. 

~ _, .. 
·.~~~~~;-, 

~ .- .... ; . 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- _O 
orador não está discutindo. S. EX' pediu ape
nas a pa1avra pela ordem. 

O Sr. Jarbas Passarinho - 33. 

O Sr. Ronan Tito - De 42, -33 são os 
que não são._ 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- Todos 
têm '"partido? Todos têm caráter definitivo? A 
pergunta foi ao contrário. Em caráter defini
tivo, quantos partidos teriam condições? To
dos os 33 têm caráter definitivo? Certeza abso
luta? 

Sr. Presidente - e vou fugir" um pouco ao 
Regimento, permita-me V. Ex.' -, a minha 
preocupação é que, dentro de uma realidade 
nacional - todos que estamos aqui somos 
políticos experientes -, Sabemos que após 
as próximas eleições vamos ter que realizar 
uma reformulação partidária - está à vista 
de qualquer um- e, com isso, estamos impe
dindo qualquer possibilidade de reformulação 
partidária, porque não teremos tempo para, 
dentro do prazo previsto, fazer com que haja 
algum partido político errl condições de ser 
registrado de forma definitiva com ·os seus 
estatutos na Justiça Eleitoral. 

Posso estar totalmente errado, mas para 
mim esta é uma realidade nacional. Estamos 
vendo iSso aí. São os maiores partidos que 
estão em dificuldades para essas eleições. Vi
mos um candidato do PFL clizer que o s_eu 
partido está quebrªdº em diversos cacos e 
que desses cacos surgem novas possibilida
des partidárias. Isso foi dito na televisãO pelo 
candidato do PFL · 

Por iSso, Sr. Presidente, mesmo faJando pa
ra o vazio, mesmo falando s_em ser ouvido, 
deixo aqui a minha manifestação contra o que 
estamos votando, porque estamos impossi
bilitando qualquer reformulação partidária no 
próximo ano. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. ROI'!AN TITO (PMDB - GO. Co
mo üder. Sem revisão do orador.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, vou ler o art. 16 da 
Constituição Federal: 

"A lei que alterar o processo eleitoral 
s6 entrará em vigor um ano após sua 
promulgação .. " 

Pediria a atenção do Senador Jutahy Maga
lhães e de todos os Srs. Senadores, porque 
temos uma série de leis ordinárias e comple
mentares e prazos estipulados na ConstitUi· 
ção. Se não aprovarmos essa lei até o dte: 
3, Senador Jutahy Magalhães - coloquei al
gumas razões por escrito e quis poupar o Ple
nário de ouvi-las -, criaremos um problema 
enorme para o Brasil. Poderemos, até por in
terpretação do Tribunal Superior Eleitoral, ter 
quatro eleições no próximo- ano: -a Piíineira, 
em 3 de outubro, a segunda, em 15 de novem· 
bro; a terceira, em 15 de dezembro; e a quarta, 
no segundo twno, em janeiro. E a posse do 
próximo Governador dar~se~á_ no dia 1"' de. Ja
neiro de 1990. Como -é que_ Se faz? - -

O Sr. Jul:ahy Magalhães - Sei que não 
posso apartear V. Ex', mas, rapidamente, direi 
que não estoti contra que se vote isso hoje, 
amanhã, ou depois. Pelo contrário, penso que 
já devíamos tê-lo votado- há mais tempo. 

O SR. RONAN TITO - Penso que sim, 
maSV. Ex' poderia ter apresentado um projeto 
e acompanhado -a sua tramitação ... 

O Sr. Jutahy Magalhães - Apresentei 
algunS. 

O SR. ROI'!AN mo - Veja V. Ex', caso 
esse Projeto nãO seja aprovado, iremos entrar 
em uma_ vaCIJtio Jegl$. Já estávamos com o 
parecerdeüm procurador que estava marcan
do eleições, em primeiro turno, para Gover
nãdor de Estado no clia 15 de deiembro. O 
segundo turno dar-se-ia em janeiro e a posse 
do Governador no último dia do outro ano. 
E quem ficaria no poder no dia 15 de março, 
quando vagaria o cargo de Governador? Veja 
V. Ex~ a situação em que_ nos ~centramos. 

-NãO poderfiãs_ ser novamente acusados de 
estar aqui provocando uma vacatio legis. 

Estamos vivendo, neste momento, questão 
de incêndio. ES:tainos com a ifnprénsa e o 
povo cobrando legislação, leis complemen
tares e ordinárias, logo faço uma súplica aos 
Senadores, que passemos um pente fino nesta 
Constituição e vejamos tudo com cautela, para 
não ãpfovarmos agora um projeto, levá-lo à 
Câmara para aprová-lo amanhã, levar ao Presi
~~n_te_ e _sancioná-lo antes d~ segunda-feir~ 
senão vamos cair no caos. 

Era esta a explicação que devia à Casa e 
ao nobre S,enador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE Oram Saraiva) - A 
Presidência esclarece que o nobre Senador 
Ronan Tito falou como Uder. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, já dentro do Regimento, como fui citado, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~ V. 
&, citado, tem direito a 5 minutos. 

OSR. JQTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. ~ara explicação pessoal. Sem revisão do 
ofador.) -Sr. Presidente, peço desculpas por 
estar falando. 

Não sou, absolutamente, contrário a que 
se vote esta matéria. Pelo contrário, temos 
obrigação de votá-la. Infelizmente não temos 
éõil.dições de discutir a in"ãtêria, e tal procedi
mento está~se tomando praxe. Estamos vo
tando. aqui, as questões sem discuti-las, por
que o prazo está aí premente, dizendo que 
somos obrigados _a votar hoje. 

O nobre Senaáor Ronan Tito tem toda ra
zão: é necessário votar-se. Agora, mesmo vo
tando, manifesto minha opinião contrária, por· 
que não é questão de hoje. Desde que se 
começou a discutir esta questão de partidos 
políticos, formação de_ partidos políticos que 
defendo wna tese diferente da maioria. Consi
dero que todo partido político que obtenha 
os votos necessários para ter um Represen
tante numa Casa parlamentar - seja na 
Câmara, seja no Senado - adquire o direito 
de ter regiStro definitivo. O que determina a 

existência ou não de um partido político é 
ser ele o representante _ele um segmento da 
sociedade, e isso se faz através da represen
tação popular. 

Não gostaria de ver impedimentos em se 
dar conclições a uma realidade nacional. Ve
jam V. Ex"' estou dizendo hoje, e não estou 
dizendo nada demais, nada que ninguém aqui 
não conheça. Pelo contrário. todos conhecem. 

É wna realidade nacional a necessidade de 
se reformular os partidos políticos após as pró
ximas eleições. Com isso não estou dizendo , 
que fulano vai sair para lá etc. É uma nec_es
sidade em caráter geral. 

A minha reclamação, Sr. Presidente, é ape
nas esta: a obrigatoriedade do caráter defi
nitivo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Não havendo mais_ nenhum Sr. Senador _que 
queira faZer uso- da palavra, está encerrada 
a discussão. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li'=' 
dos pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• Sl2, DE 1989-

Senhor Preslâente: 
Nos ten-oos regimentais, requeiro destaqUe 

para rejeição do inciso IV do § 19 do arl 59 
do substitutivo ao PLS n9 297, de 1989. - -

Sala das Sessões, 26 de sete-inbro de 1989. 
-Senador Mauricio. Cotrea. 

RESQUERIMENTO N· 513, DE 1989 

Senhor Presidente: __ __ 
Nos termos regiffientais, requeiro destaque 

para rejeiÇãO da expfessão "readaptar" cons
tante do art. 59 do substitutivo ao PLS n9 297, 
de 1989. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
-Senador Gd Sabóia de Carvalho. 

- - -

O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva)_,-Os 
requerimentos Serno votados oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Vo
tação do substitutivo, que tem preferência re~ 
gimenta1, ressalvados os destaques. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) · 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o 

projeto. -

O SR. PRESIDENTE(lram Saraiva)-Em 
votação o destaque requerido pelo nobre Se-
nador Mauricio Corrêa. - --

OS Srs. Senadores que o aprovam queiram 
perma11_ecer sentadºs. (Pa~a) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em Votação o destaque requerido pelo nobfe 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim 

de ser redigido o vencido para o turno suple
mentar. 
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OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-So· 
bre a mesa, o parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação do vencido, que será 
lido peJo Sr. l9-8ecretárlo. 

É lido o seguinte. 

PARECER N• 225, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redação do venddo para o tumo su, 
plementar do SUbstitutivo ao Projeto de 
Lei do Seniido n? 297, de 1989. 

A CorrUssão Diretora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo ao Projeto de Lei do Senado no 297, 
de 1989, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que estabelece normas pa· 
ra a realização de eleições em 1990 e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de se: 
tembro de 1989. -Iram Saraiva, Presidente 
-!Yabor Júnior; Relator-Pompeu de Sousa 
-AureoMeUo. 

ANEXO AO PARECER N• 225, DE 1989 

Redaçáo do vencido para o tumo su~ 
plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado n? 297, de 1989, que esta~ 
belece normas para a realização de elei· 
ções em 1990 e dá outras providências. 

O CongresSo NacionaJ decreta: 
Art. 19 Respeitado o disposto nos arts. 28, 

caput, 29, ír1ciso ll e- 46- dã -constituição, as 
eleições para Governador e Vive~Govemador 
de Estado e do Distrito Federal, Senador, De~ 
putado Federal, Deputado Estadual e Depu· 
tado Distrital serão realizadas, slmultaneamen• 
te, em todo o País, no dia 3 de outubro de 
1990.-

Art. 2" Na mesma data, serão realizadas 
eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador 
nos Municípios criados até 15 de junho de 
1990, aplicando-se, no que couber, as dispo~ 
sições da Lei ns> 7.664, de 29 de junho de 
1988. -

Parágrafo único. O mandato dos Prefeitos, 
Vlce-Prefeitos e-Vereadores eleitos na fonna 
deste artigo terminará em "31 de dezembro 
de 1992. · --~ -· -- -- -----

Art. Jf o núine'io de-oeputaOOs F"ederaiS, 
Estaduais e Distritais, a serem eleitos pelo sís
tema proporcional, será calculado pelo Tribu
nal Superior Eleitoral, segundo os critérios le
gais vigentes. 

Art. 49 Poderão registrar candidatos e par
ticipar das eleições reguladas por esta Lei os 
Partidos Políticos que tenham adquirido per· 
sonalidadejurídica na forma daJ~i civil e cujos 
estatutos estejam registrados, definitivamente, 
no Tribunal Superior Eleitoral, bem como as 
Coligações Partidárias._ _ 

Arl 5s> SihVedãaOs e considerados nulos 
de pleno direitO, não gerando obrigações de 
espécie alguma para a pessoa jurídica interes
sada e nenhum direito para o beneficiário, os 
ates que, nos seis meses anteriores ao pleito 
e até a posse_ do governador ou do prefeito 
eleito, importarem em nomear, contratar, exo-

nerar ex oftlclo ou dispensar, transferir, desig
nar, readaptar servidor público, regido porEs
tatuto ou pela Consolidação das Leis do Tra
balho~ CLT, ou proceder a quaisquer outras 
formas de provimento na adminlstraçào direta 
e nas autarquias, nas sociedades de economia 
mfsta, empresas públicas e fundações Instituí
das ou mantidas pelo Poder Público dos Esta
dos, do Distrito Federal ou dos MWlicípios. 

§ _1_9 Excetuam-se d9 disposto neste ar-
tlgo: . . 

1-nomeação de aprovados em concurso 
público_ ou de ascenção funcional; 

II-nomeação ou exoneração de cargos 
em comissão e designação ou dispensa de_ 
furlção de_ confiança; -

m-nomeação para cargos da Magistratu
ra, do Ministério Público, de Procuradores do 
Estado e dos Tribunais de Contas. _ 

§ 29 Os atos editaõos con1 base no § 1 ~ 
deSte artiSo deverão ser fundamentados e pu-
~ljçado_s _dentro de quarenta e oito horas após 
a sua edição, no respectivo órgão oficial. 

§ 39 O atraso _da publicação de Diário Ofi
da4_ relativo aos quinze dias que antecedem 
o prazo inicial a que se refere este artigo,-impli
ca a nulidade automática dos atos relativos 
a pessoal nele inserido, salvo se provocado 
por caso. fortuito ou força. maior. 

Art. & A disbibu!ção doS horários diários 
entre os Partidos Políticos e as Coligações para 
fins de propaganda eleitoral gratuita no rádio 
e na televisão observará os critérios constantes 
da Lern-?.508, dE;4 de julho de 1986. 

Parágrafo ún(cO. Os _deinais aspectos da 
propaganda serão fégidos pela Lei n9 7.773, 
de 8 de junho de I 989. 
- Art. 79 Ressalvadas as disposições cons
tantes desta lei, nas eleições de 1990 aj>licar
se-ão a Lei ns> 7,493, de 17 de junho de 1986 
~-demais diplomas vigentes. 

Art. & O Tribunal Superior Eleitoral expe
dirá instruções para o fiel cumprimento desta 
lei. _ _ . , 

Art 99 Esta lei entra em vlgor na data de 
sua publicação. 

Art 1 O. Revogam-se as disposiçõeS em 
contrário_ .. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em_d_iscus_sã_o o parecer. (Pausa) 

Não havendo quem -queira fazer uso da pa.:. 
lavra, está encerrada a discussão. 

Encerrada a discussão, em turno suplemen· 
tar, sem emendas, a matéria é dada como 
definitivamente adotada sem votação, nos ter
mos regimentals. 

OPi"OjetO vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO. 
N• 217, DE 1989 

(rncluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 336, ~ do Regimento Interno) 

DiscuSsão, em turno- único, do Pi-ojeto de 
Lei do Senado n9 217, de 1989, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que faculta a de~ 
dução de despesas médicas e hospitalares em 
wn dos meses seguintes ao corre'spondente 
pagamento, para fins de determinação mensal 
da base de cáJculo do hnposto de Renda das 
pessoas físicas. (Dependendo de parecer.) 

-2-
-Votaçáo, em turno único, da redaç_ão fmal 

(ofefecida pela COmissão Oietora em séU Pa
recer n9 194, de l989),dg ~rojeto_de Le_i do 
Senado n9 163, de -19S9. -~ Conlpiementar, 
de __ autoria do Senador_E:ernando l:i~nrique 
arraosõ; que aerme, na -forma da aJtnea a do 
indso X do art 155 da Constituição Federal, 
os produtos semi-elaborados que podem ser 
tributados pelos Estados e Distrito Federal 
quand_o de sua exportação para o exterior. 

-3-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à -Constituição n9 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, qué áltera os prazoS es· 
tabelecidos no§ 69 do art 14, para desincom
patibilização do Presidente_ da República, dos 
Governadores de EstadO, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n•l45, de 1989, 
-da COmissão" Temporária, faVorável ao 

prosseguimentO da tramitação da matéria, 
com voto_ vencido dos -Senadores Chagas Ro-
drigues e Mauricio Corrêá -

-4-
Votação, em turno _único, do Proje_!9_ de Lei 

da Câmara n• 33, de 11988 (n' 5.775785, na 
Casa de origeffi), ciue corlsidera penosa, para 
efeito de conCessão de aposentadoria especial 
aos vinte e cinco anos de serviço, a atiVidade 
profissional de telefonista, tendo 

PARECERES, sob ri~ 161 e 181, de 1989 
das Comissões 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 
constiti.JcióhaJidade e juridicidade, com voto 
vencido do Senador Jutahy Magalhães; e 

-de Assuntos Sociais, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Jutahy Magalhães e 
Nabor Júnior. 

-5-

Votação, em turno único, âo Projeto de Lei 
da Câmara n• 27, de I 989 (n• 1.45!;(89, na 
Casa de Origem); de iniciativa" do Trfbunai Su
perior do Trabalho, que altera a composição 
e a o!ganl~ação interna do Tribunal Regional 
do TrabaJhO da 12• Região, cria cargos e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 197, de 1989, da Co-
missão . _ 

-de Constituição, Justiça e Odadania, pela 
constitucionalidade, juridicidáde e, no méi'lto, 
favorável. 

-6-
Votação, em turno único, do Requerimento 

nQ 485, de 1989, do Senador Josê lgnádo 
Ferreira, sOlicitando, nos termos regimentais, 
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tramitação conjunta para os Projetas_ de lei 
do Senado n~'" 124, de 1989, cte autolia do 
Senador Edison Lobão, e 191, de 1989, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, dispon~ 
do sobre a organização dos trabalhadores ru
rais e pescadores em sindicatos e colônias, 
respectivamente. 

.,-7-

Votação, em turno único, do Requerimento 
f19 487, de 1989, de autoria do Senador Nabor 
Júnior e outros Seilhores Senadores, solici
tando, nos tennos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetes de Lei do Senado n9S 
125 e 233, de 1989, dos Senaaores Jutahy 
Maga1hães e Iram Saraiva, respectivamente, 
que regulamentam o art 143, §§ ]9 e 29 da 
Constituição Federal. 

-8-
Votação, em turno único, do Requerimento 

rt' 488, de 1989, do Senador Ronan Tito, solici
tando, nos termos regimentais, a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n9 266, de 1989, de sua autoria, que cria o 
Adlclonal de Tarifa Aeroportuária (ATA) e dá 
outras providências. 

-9-

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 483, de 1989, de autoria do Senador Odacir 
Soares, SQJlcitando~ "º"-~!IDOS regimentais, 
a transcrição, no Diário do Congresso Nacfo;; 
na!, da matéria intitulada "Análise Crítica do 
Projeto de Constituição do Estado de Ron
dônia". 

-lO-

Discussão, em turno único, do- Projeto de 
Lei do DF n9 48, de 1989,.de iniciãtiVa--do 
GóVemador do Distrito Federal, que organiza 
o gabinete do vice-govemador do Distrito Fe· 
deral, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVE~~ sob n' 203, de 
1989, da Comissão 

-do Distrito Federal, pela constituciona
lidade, jurididdade e, no mérito. favorável. 

-11-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na· 
clonai sobre a Mensagem n<? 166, de 1989 
{n~ 383/89, na origem), de 3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro 
de Vasconcelos, Ministro de Segunda aasse, 
da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Repóbltca 
do Haiti. 

-12-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 167, de 1989 
(n9 384/89, na origem), de 3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena· 
do a escolha do Senhor Nuno Álvaro Guilher· 
me D'Oliveira, Ministro de Segunda Classe, 

da carreira d_e diplomata, para exercer a função 
d~ Embaixador do Brasil junto à Repóbl!ca 
de -Cabo Verde: ' 

-13-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de_Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 170, de 1989 
(n<? 397/89, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do_ Sena
do a e~colha do Senhor José _Ferreira Lopes, 
Ministro de Segünda Clãsse, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embai
xador dp Brasil junto aos Emirados Árabes 
Unidos e. cur'nUJativamente, junto ao Estado 
de Catar. 

-14-

Discussão, em turno ónico, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e.Defe.sa Na-. 
clonai sobre a Mensagem n9 171, de 1989 
(n9 396/89, na origem), de 9 de agosto do 
co_rrentg,ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete_à deliberação do Sena~ 
do a escolha do Senhor Antonio Carlos Diniz 
de Andrada, Ministro de Primeira Casse, da 
carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaíxador do Brasil junto à Jam_aiça e, 
cumu1ativa_mente, junto às Bahamas e a_ Be
lize. 

-15-

DlscussãÓ, ·em tuino ónico; dO parecer da 
ComiSSãO de Rela-ções-Exteriores e Defesa Na~ 
ciona_l sobre a Mensag~m n1_ 173, de 1989 
(n? 399/89, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual O Sénhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a e_s_coJba do Senhor T&rcísio Marciano da 
Rocha, Ministro de Segunda Oasse, da car· 
reir_a d_e_ diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Togo
lesa e, cumulativamente, junto à República do 
Níger. 

O SR. PRESIDEI'ITE (lrom Saraiva)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 30 
minutos.) 

COMISSÃO INCUMIIIDA DEANAUSAR 
A PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSMWÇÃO 1'1• 2, DE 1989 

1 ~ Reunião, Instalação, realizada 
em 21 de setembro de 1989 

Às nove-horaS e trinta minuios, do dia vinte 
e um de setembro de mil novecentos e oitenta 
e nove, na sala de reunião da Comissão de 
CotiStituição,Justiça e Cidadania, na Ala Sena
dor Alexandre Costa, com a presença dos Se
nhores Senadores Meira Filho, Mauro Borges, 
Gomes Carvalho, Francisco Rollemberg, Cha
gas Rodrigues, Nelson Wedekin, Jutahy Maga· 
lhães, Alexandre Costa e Mansueto de Lavor, 
reúne-se a Comissão fncumbida de analisar 
a Proposta de Emenda à COriStituiçãõ n9 2, 
de 1989, que "modifica o § 39 do art. 4? do 
Ato das Disposições Constitudonafs Transitó
rias". Deixam de comparecer, por motivo justi-

ficado, os Senhores_ Senadores_ Cid Sabófa de 
Carvalho, Wilson Martins, Fernando Henrique 
Cardoso, Lp_urival Baptista, Divaldo Swuagy, · 
Jarbas Passarip.ho e Ney Maranhão. Assumin
do a presidêricia, conforme precettua o Regi~ 
menta Interno do Senado Federal, o Senhor 
Senador Meira Fllho declara aberta a reunião, 
comunicando que a mesma destina-se à elei~ 
ção do Presidente e Vice-Presidente da Cbmis
são e designação do Relator. Em seguida. o · 
Senhor Pr_e_sidente manda providenciar a dis-
tribuição das cédulas e designa o Senhor Se- . 
nadar Chagas Rodrigues para funcionar como 
escrutinador. Procedida a votação, a conta
gem de votos apresenta o seguinte resultado: 
para Presidente: Senador Nelson Wedekin- , 
8 votos e um voto em branco; para Vice-Pre
sidente: Senador Jarbas Passarinho, 9 votos. 
Após, proclamar eleitos Presidente e_ Vice-Pre~ 
sídente, respectivamente, os Senhores Sena~ 
dores Nelson Wedekin e Jarbas Passarinho 
o Senhor Presidente convida o primeiro a as-
sumír a direção_ dos trabalhos. Assumindo a· 
Presidência, o Senhor Senador Nelson Wede
kin agradece a seus pares, em seu nome e 
em nome do Senhor Senador Jarbas Passa
rinho, a honra com que foram distinguidos. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente desina co- ' 
mo relator da matéria, o Senhor Senador Fran
cisco.Rollemberg. Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a reunião, às dez horas e trinta mi~ 
nutos, lávrando eu, Paulo Roberto Almeida · 

- Campos, Secretário da Comissão, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
senhor Presidente e demais membros presen- ( 
tes. -Nelson Wedekin - Meira Filho- Go
mes CarValho - Mauro Borges - ChagltS 
Rodrigues-FiaiJcisco Rollemberg -Jutahy 
Magalhães -Alexandre Costa-.:..._ Mansueto ~ 
de Lavor. 

COMISSÃO TEMPORÁRIA 
DO CÓDIGO DE MENORES 

19 Reunião,. (instalação), realizada 
em 20 de setembro de 1989 

Às dez h~ras do d.icl-vinte de setembro .de · -
mil novecentos e oitenta e nove, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Serviços de Infra- ' 
Estrutura, Ala Senador Alexandre Costa, pre~ t 

sentes os Senhores Senadores Francisco Ro-_ 
llemberg, Nabor Júnior, Alexandre Costa, An
tonio Luiz Maya, Meira Fi1ho, Pompeu de Sou-
sa e Odacir Soares, reúne~se a Comissão 
Temporária, para examinar os Projetas de Lei 
do Senado n9 -255/89, que ."liiStiiui o Código · 
de Menores_ e dá outras providências", apre~ 
sentado pelo Senador Nelson Carneiro; Pro
jetci de Le_i .do_ Senaqo ri~-279/89, que, "Altera 
os arts. 32 e 34 da Lei n9 6.697, de 10 de 
outubro de 1979, _que "institui o Código de 
Menores, dando-lhe nova redação em confor
midade da Cohstituição Federal em seu Capí~ 
tulo VI~ arts. 226, § 3•, e 227, caput", apresen
tado pelo Senador Márcio Lacerda e Projeto 
de Lei do Senado n9 193/89, que "Dispõe so
bre o estatuto da criança e do adolescente, 
e dá outras providências", apresentado pelo 
Senador Ronan Tito. A fmalidade da reunião 
é eleger o Presidente e Vice-Presidente da Co-
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mjssão. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores João Cai~ 
mon, Wilson Martins, Mansueto de Lavor, Leu
rival Bàptlsta, José lgnáclo Ferreira, Lourem
berg Nunes Rocha e Jarbas Passarinho. Nos 
termos do_ art. 93 § 39, do Regimento lntemo, 
assume a Presidência dos trabalhos o Senador · 
Pompeu de Sousa, comunicando que irá pro
ceder à eleição do Presidente e Vice--Presiden
te, de acordo com o que preceitua o art. 389, 
inciso I, do Regimento Interno. Distribuídas 
as cédulas de votação, o Senhor Presidente 
convida os Senhores Senadores Meira filho 
e Alexadre Costa para funcionarem como es
crutinadores. Procedida a votação, verifica-se 
o ~eguinte resuJtado: para Presidente, com 7 
(sete) votos favoráveis, o Senhor Senador Na
bar Júnior, para Vice-Presidente, com 7 (sete) 

votos favoráveis, o Senhor Senador Antonio 
Luiz Maya, sendo de imediato, declarados elei
tos, respectivamente, Presidente e Vice--Pre
sidente da Comissão Temporária do Código. 
de Menores. Antes do Senador Pompeu de 
Sousa passar a Presidência, congratula-se 
com o~ membros deste Órgão Técniq' pela 
eleição que acaba de se proceder formulando 
o seu voto de proficua gestão à Presidência 
e aos demais Membros. Assumindo a Presi
dência o SenhOr Senador Nabor Júnior agra· 
dece o voto 'de confiança que acaba de lhe 
ser conferido por seus ilustres Pares e informa 
que pretende efetuar wna divisão, para fins 
de apreciação da matéria, visando uma maior 
agilização nos trabalhos e um estudo mais 
aprofundado do assunto em tela. Logo após, 
o Senhor Presidente Senador Nabor Júnior, 
designa como Relator-Geral o Senhor Sena-

dor Francisco Rolleml:lerg.A Presidência infor;; 
ma aos Senhores Senadores que o Código 
de Menores estará com o prazo de vinte dias 
a contar do dia 21 de setembro de 1989, pari 
recebimento de Emendas, e que as reuniõe~ 
deste_ Órgão Técnico serão às terças-feiras,. 
às 10 horas. Nada mais havendo a ser tratadq 
o Senhor Presidente, antes de encerrar a pre
sente reunião, determina a rnim, Kleber Alct>. 
forado Lacerda, Secretár_io da Comissão, sejci 
lavrada a presente Ata, a qual, lida e aprovada. 
será assinada pelo Senhor Presidente e de! 
mais Membros da Comissão presentes à reu
nião, indo à publicação. _ 

Senador Nabor Júnior- Senador PompeU 
de Sousa- Senador Mefra Filho ..._Senador 
Frandsco RoDemberg - Senador Alexandre 
CostlJ --Senador Odacir Soares - Senador 
Antonio Luiz Maya 

~---------·--·· 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso IX. da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 52, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, em caráter excepcional 
e temporariamente, o limite de sua dMda consoDdada interna, para fins de emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC), em valor equivalente 
ao do resgate de 72.123.640 Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina 
- LFTC, llincendas neste semestre. 

Art. I' É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos. do art. 3• da Resolução 
n• 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, a elevar, em caráter excepcional e temporariamente, 
os limites fiXados pelo art 2• da citada Re5olução, para os fms exclusivos de emitir, mediante registro no 
Banco Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina "(LFTC), em valor 
equivalente ao do resgate das 72.123.640 Lewis Financekas do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTCJ •. 
vincendas no segundo semestre de 1989, deduzido de uma parcela de doze por cento ao ano a título 
de juros reais, a fim de possibilitar o giro-de sua divida consolidada interna. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de setembro de 1989.- Senador Neison Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VIl, da.Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 53, DE 1989 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Recife, Estado de Pernambuco, a contratar operação 

de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 23.568.936 Bônus do Tesouro 
Nacional- BTN. 



5162 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSONACJONAL (SeÇão 11) Setembro de 1989 

PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral dO Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dlretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTIIO 0114ACO DO SENADO FEDERAL 

DIAMO DO COOICIIIESSO NACIONAL 
Impresso sob • re•ponabllidiide d• MeNdo Sen..:to Federal 

ASSINATURAS 

Semestral -··"····-·-·--···············-········-············---- NÇz$ !7,04 

Exemplar Avulso ................................................ NCz$ 0,11 

Tiragem; 2.200-exemplares. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Recife, Estado de Pernambuco, autorizada a contratar, 
nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados novos a 23.568.936 Bônus do Tesouro Nacional - BTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S'.A, este na qualidade de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste (Fundurbano), destinada 
à execução de projetas de infra-estrutura básica e equipamentos comunitários, implantação de rede viária 
urbana e suburbana e recuperação de alagados para utilização em programas habitacionais, no Municipio. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de setembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, incisos V e Vlll, da Constituição 
. Federal, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 54, DE 1989 

Autorizo o GoliemcTi:lo Distrito Federal a contratar, com a garantia da União, operação 
de crédito externo no valor de até US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares americanos). 

Art. 1' É o Governo do Distrito Federal, nos termos do art. 52, incisos V e Vlll, da Constituição 
Federal, autorizado a contratar, com a garantia da União, operação de crédito e)<temo no valor de até US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares americanos) junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
(BlD ), destinada à execução de projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgotamento 
sanitário de Brasfiia. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de setembro de 1989,- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

1-ATA DA 14& SESSÃO, EM 27 
DE SEIEMBRO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presl· 
dente da RepúbUca 

-N• 206/89 (n• 582/89, na origem), 
restituindo autógrafos de projeto de lei san
cionado. 

SUMÁRIO 
1.2.2 -Aviso do Ministro do PlaneM 

jamento 
-N9 1_240/89, encaminhando es_dare

cimeti.toS-pr~dos pela Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da Repúbbca ser 
bre quesitos constantes do Requerimento 
!1'? 415/89, de autoriã: do Senador Jutahy 
Magalhães. 

1.2.3- Mensagem do Governador 
do Distrito Federal 

-N<:> 92/89-DF, sUbmetendo à apreda
ção~do ~do Federal Projeto de Lei do 

DF n9 57/89, que estima a Receita e_ fixa 
a Despesa do Distrito Federal para o exer-
cício_ financeiro_ de 1990. -

1.2.4 - Oficio do 1' Secretário da 
Câmara dos Deputados. 

N~ 87/89, comunicandO a aj:irovaÇâo 
com destaques do subtitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n<:> 9/89 (n9 
1.710, na casa de Origem}, qi..ie -regula
menta o art. 159, inciso I, alínea c, da Cons
tihliçáo Federal, institui o Fundo Ccinstltu-
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cionaJ de Financiamento do Norte-FNO, 
o Fundo Constitucional de Fmanciamento 
do Nordeste - FNE e o Fundo Constitu
cional de Financiamento do Centro-Oeste 
- FCO e dá outras providências. 

125-Comunicação da Presidên
cia 

Prazo para apresentação de emendas e 
parecer io Projeto de Lei do DF n9 57/89, 
lido anteriormente. 

1-2-5- Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n'l 301/89, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que transfere para o domínio do Distrito 
Federal os imóveis que menciona. 

-Projeto de Lei do Senado n9 302/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre domicílio eleitoral, filia
ção partidária, propaganda eleitoral gra
tuita, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 303/89, -
de autOna-aosenaCf& Jlruihy Magalhãês, 
que dispõe sobre a transferência de título 
eleitoral. 

-Projeto de Lei do Senado n9 304/89, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que institui o Dia Nacional de Formação 
Profissional e dá outras providências. 

1-2.6- Requerimento 

-N? 514/89, de autoria Cio Senador 
Fernando Henrique Cardoso, solicitando 
a tramitação conjunta dos Projetas de Lei 
do Senado nos 152, 155 e 238/89, que dis
põem sobre a participação dos trabalha
dores nos lucros ou resultados da empre
sa. 

1.2.7- Comunicação 

-:.Do Senador Carlos De'Carl~ que se 
ausentará do País, no período de 25 a 
26-9-89. 

1.2.8- Comunicações da Presidên
cia 

- Ténnino do prazo para interposição 
de recurso no sentido de inclusão em Or
dem do Dia dos seguintes projetas de lei 
apreciados conclusivamente pelas comis
sões técnicas: 

-Projeto de Lei do Senado n9 85/89, 
que declara nulas as provas obtidas me
diante ·o emprego de tortura. À Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 107/88, 
que toma obrigatório:! a reserva, no serviço 
público, de empregos para pessoas porta
dores de deficiência, faxa percentual e dá 
outras providências (tramitando em con
junto com o Projeto de Lei do Senado n~ 
50/89). À C.imara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 50/89, 
que estabelece, como reservados a pes
soas portadoras de deficiência, o percen-

tual de 5 a 8% dos cargos e empregos 
públicos e defme os critérios de sua admis
são. (Tramitando em conjunto com o Pro
jeto de Lei do Senado n~ 107 /8& Ao Ar
quivo. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 115/88, 
que regula a concessão do benefício men
sal de wn salário mínimo à pessoa porta
dora de deficiência e ao idoso, nas condi
ções-que especifica. À amara dos Depu
tados. 

- Projetode Lei do Senado no 25/89, 
que dispõe sobre a concessão de bolsas 
de iniciação ao trabalho a menores assisti
dos, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n? 53/89, 
que concede beneficio de um salário míni
mo aos portadores de deficiência e ao~ 
idosos, nas condições que especifica. A 
C§mara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 61/89, 
que dá nova redação ao art 234 do Código 
Penal (Decreto-lei n9 3.914, de 9 de dezem
bro de 1941 ), adaptando-o às prescrições 
do § 4"' do art. 227 da Constituição Federal. 
Ao Arquivo. . . . _ 

--PiOjeto- de Lei do Senado n9 70/89, 
que disciplina a prestação de assistência 
social 21: pessoas idosas, por entidades pú
blicas ou privadas, e dá outras providên
cias. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 126/89, que 
altera a redação da Lei n9 7.729, de 16 
de janeiro de 1989, que crfa Juntas de 
Conclliação e Julgamento nas regiões de 
Justiça do Trabalho, define jl...lrfsdições, e 
dá outras providêqcias, para introduzir dis
positiVos nâ fonna que especifica e men
ciona. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado no'156/89, 
que dá nova redação aos artigos 665 e 
666 da Coniiolidação das Leis do Trabalho, 
dispondo sobre férias e remuneração de 
jufzes classistas temporários. À Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 195/89, 
que dispõe sobre o Sistema Unificado e 
Descentralizado de Saúde (SUDS), esúlbe
lecendo critérios de dtstribuição e formas 
de repasse direto de recursos dele oriun
dos às prefeituras municipais, e dá outras 
providências. À Ornara dos Deputados. 

-Substituição dos autógrafos do Pro
jeto de Lei do DF n9 45/89, remetidos à 
sanção do Governador do Distrito Federal, 
tendo em vista inexatidão material havida 
no texto do Anexo·n do referido pcojeto. 

....:.Adiamento, para a sessão do dia 3 
<k outUbro pr6xiirjo, da homenagem ao 
jornalista Edilson Od Varela, anterionnen
te convOcada para o dia 28 do corrente. 

1.2.9- Discursos do ExpedJê:nte 

SENADORODS<IBÓMDEOiRVALHO 
- Regime jurídico único para o servlço 
público. A urgência na apreciação de ma
térias pelo Senado Federal. 

SENADOR GO/>!ES CARVALHO - s,: 
tuação econômica do País. 

1.2.1 O - Mensagem do Governa
dor do Distrito Federal 

N• 91/89-DF (n• 81/89-GAG, na origem), 
solicitando a retirada do Projeto de Lei do 
DF n~ 55/89, (iue cria empregos em comis
são na Tabela de Empregos da Fundação 
Zoobotânica do Distrito Federal. peierida. 

1.2.11 -Discursos do Expediente 
( con!Jnuação) 

sENADOR JOSÉ FO<U\Ç'\ - Regula
-mentãÇãO da Lei Eleitoral para as eleiç_ões 
de governadores em 1990. - -

1.2.12- Requerimentos 

·_,_N9 515/89,- de autoria do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo o Senhor Presidente da Re
pública, na abertura da 44~ Assembléia Ge
ral das Nações Unidas. 
~N• 516/89, de urgência para o Oficio 

"S" 24/89, do Sr. Governador- do Estado 
de _Minas Gerais, solicitando autorização 
do Senado Federal para que seja autori
zada à Companhia Energética de Minas 
Gerais - Cemig -A cootratar pelo Con
vênio de crédito redproco Brasü-Argenti· 
na. 

:..__ N~ 517/89, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n'l"38/89, que fJXa o efeti
vo da Polícia Militar do Distrito Federal e 
dá outras providênci<l5. 

13-0RDEMDODIA 

Projeto de Lei do Senado nq 217, de 
1989, de autoria do Senador Márcio Lacer
da, que faculta a dedução de despesas mé
dicas e hosp~Jares em um dos meses 
seguintes ao correspondente pagamento, 
para fins de detenninação mensal da base 
de cálculo do Imposto de Renda das pes
soas fisicas.Aprovado, após parecer profe
rido pelo Senador Carlos Patrocínio. À Co
missão Diretora para redação final. 

Redaç_ão final do Pf9jeto de Lei do Sena
don"' 217/89. Aprovada. A Câmara dos 
Deputados. 

Redação final (oferecida pela Comissão 
Diretora em seu Parecer n~ 194, de 1989), 
do Projeto de Lei do SenadO n9 163, de 
1989- Complem~ntar, de autQ.ria do Se
nador Fernando .Henrique Cardoso, que 
define, na forma da alínea a· do inciso X 
do art. 155 da ConStituição Federal, os pro
dutos semielaborados que podem ser tri
butados pelos Estados Distrito Feqeral, 
quando de sua exportação para o exterior. 
Aprovada.A Câmara dos Deputados. 

Proposta da Emenâa à Constituiç~o n~ 
1; de I 989, de autoria do Senador João_ 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
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6~ do art. 14, para desincompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefe(tos. Votação adiada, por falta de quo
rum_ 

Projeto de Lei da Câmara n~ 33, de 1988 
(n9 5.775/85, na Casa de Origem), que cOn
sidera penosa, para efeito de concessão 
de aposentadoria especial aos vinte e cinco 
anos de serviço, a atividade profissional 
de telefonista. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara nç 27, de 1989 
(no 1.455/89; na casa -de Origem), de inicia
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a composição e a organização inter
na do Tribunal Regional do Trabalho da 
12• Região, cria cargos e dá outras provi
dências. Aprovado. A sanção. 

Requerimento n~' 485, de 1989, dO Se mi
dor José lgnácio Ferreira, solicitando, nos 

. termos regimentais, tramitação conjunta 
'para os Projetos de Lei do Senado n~ 124, 
de 1989,- de autoria Cio Senadoi EdisOn 
Lobão, e 191, de 1989, de autoria do Sena
dor Jutahy Magalhães, dispondo sobre a 
.organização dos trabalhadores rurais e 
pescadores em sindiCatoS e colóniaS, res
pectivamente. Aprovado. 

Requerimento n9 487, de 1989, de auto..: 
ria do Senador Nabor Júnior e-outros se
nhores Senadores, solicitando, nos termos 
regimentais, a tramitação conjunta dos 
Projetas de Lei do Senado no~~ 125 e 233, 
de 1989, dos Senadores Jutahy_Magalhães 
e Iram Saraiva, respectivamente, que regu
lamentam o art. 143, §§ 19 e 2" da Consti
tuição Federal. Aprovado._ 

Requerimento n~ 488, de 1989, do Sena
dor Ronan Tito, -solicitando, nos termos 
regimentais, a retirada, em caráter defini
tivo, do Projeto de Lei do Senado n" 266, 
de 1989, de sua autoria, que cria o adicio
nal de tarifa aeroportuãiia (ATA) e dá ou
tras providências. Aprovado. 

Requerimento n~ 483, de 1989, de auto
ria do Senador Odacir SOares~ Solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição no 
Diário do CongftSSá Nacional, da matéria 
intitulada "Análise crítica do projeto de 

Constituição do estado de Rondônia". 
Aprovado. 

Projetode Leldo DF n~ 48, de 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que organiza o gabinete do Vi.ce-Go
vemador do Distrito Federal, e dá outras 
providências, Aprovado. À Comissão Dtre-
tora para a redação final. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem no:> 166, de 1989 (n9 383/89, na ori
gem), de 3 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à_ deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro 
de_Vasconc.elos, Ministro de Segunda Clas
se, da carreira de diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto 
à República do Haiti. Apreciação em ses
são secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n" 167, de 1989 (n~ 384/89, na ori
gem), de 3 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a esColha do Senhor Nuno Álvaro Guilher
me D'Oliveira, Ministro de Segunda Clcisse, 
da carreira de diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Cabo Verde. Apreciação em 
sessão secreta. 
- Par_ecer da Comissão de Relações Exte

riOres e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n• 170, de 1989_(n• 397/69, na ori
gem), de 9 de agosto do corr_ente_ano, 
pela qual o Senhor Prestdente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor José Ferreira Lopes, 
Ministro de Segunda Classe, da carreira 
_de diplomata, para exercer a {unção de 
Embaixador do Brasil junto aos l;mirados 
Árabes Unidos e, cumulativamênte, junto 
ao Estado de Catar. Apreciação em sessão 
secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n9 171, de 1989 (no 396/89, na ori
gem), de 9 de agosto do corrente ano, 

pela qual o senhor Presidente da Repúblic~ 
submete à deliberação do _Senado a esco
lha do Senhor Antonio Carlos Diniz de An
drada, Ministro de Primeira Classe, da car~ 
reira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Jamaica, 
e, cumulativamente, junto às Bahamas e 
a Belize. Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n• 173, de 1969 (n• 399/69, na ori
gem), de 9 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Seilhor Tarcísio Marciano da 
Rocha, Ministro de Segunda Classe, da car
reira: de diplomata, para eXercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Togolesa e, cumulativamente, junto à Re-
pública do Níger. Apreciação em sessão 
secreta. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JUTAHY !1ACiALHAES -
Funcionamento da Justiça no Brasil, _ 

SENADOR MARio M4M - Atuação do 
PDT na Assembléia ConstituÚlte_. --

SENADOR NELSON WEOE;KJN -
Apelo no sentido de evitar-se o progessivo 
esvaziamento das funções do Banco do 
Brasil e de assegurar-se uma política de 
pessoal juSta e estimuladora. 

SENADOR JOSÉ !GNÁC/0 FERREIRA 
- Política social do Governo Samey. 

1.3.2-Designação da_ Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENcERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL n<' 239 e 240, de 
1989 

3 -MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VJCE-LÚ>ERES DE 
PARTIDOS 

5-COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMAl'IEI'ITES. 

Ata da 140~ Sessão, em 27 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORASJ:::'IO I'UNUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES, 

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo 
Peres -Carlos De'Carli - Áureo Mello -
Ronaldo Aragão- Olavo Pires --João Mene
zes- Jarbas Passadnho - Moisé$ Abrão -
Carlos Patrocínio -Alexandre COsta - Edi
son lobão -Chagas Rodrigues- Hugo Na-

poleão - Afon-so Sancho - Cid Sab6ia de_ 
Carvalho- Marcondes Gadelha- Humberto 
Lucena - Raimundo lira - Ney Maranhão 
...... Mansueto de Lavor- Teotonio V"t!ela Filho 
- Francisco Roiiemberg - Lourival Baptista 
- Luiz Viana - Jutahy MagalhãeS- Ruy 
Bacelar - José lgnádo Ferreira - Nelson
Carneiro- Ronan Tito- Irapuan Costa Ju-

nior- Pompeu de Sousa- Mauríc_lo Corrêa 
- Meira_Filho- Louremberg Nunes Rocha 
- Mendes Canale - Wilson Martiris - Go-
mes Carvalho -Jorge Bomhausen- Dirceu 
Carneiro - Carlos Chiare\li -José Paulo Bi
so! -José Fogaça. 

O SR. PREsiDEI'IiE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci-
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mento de 44 Srs. Senadoies. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessã.o. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabaJhos. 

O Sr. 1 Q Secretário irá proc_eder à leitura 
do Expediente. 

I:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projeto de 
lei sandonado: 

N• 206/89 (n• 582189, na origem), de 26 
de setembro do corrente ano, referente ao Pro
jeto de Lei n"' 19, de 1989-CN, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 
da. União, Lei n9 7.715, de 3 de janeiro de 
1989, com as alterações introduzidas pela Lei 
n~" 7.742, de 20 de março de 1989, Créditos 
adicionais até o llmtte de JiCz$ 11.416.774,00 
em favor do Ministério da Cultura. 

(Projeto que se transformou na Lei no 7 .826, 
de 26 de setembro de 1989:) 

Aviso 
DO MINIS1RO DO PLANEJAMENTO 

N9 1240189, de 25 do corrente~--ericanli
nhando esdaredmentos prestados pela Se
cretaria de Planejamento da Presidência da 
República sobre quesitos constantes do Re
querimento n9 415, de 1989, do Senador Juta
hy Magalhães, relativos a empréstimos conce
didos pela Sunaman através do Fundo de Ma
rinha Mercante. 

Mensagem do Sr. Governador 
do Distrito Federal 

MEI'ISAGEÍ'l r!• 92 de 1989-DF 

Mensagem n• 066/89-GAG 
Brasflia, 31 de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar à apreciação 

desta Casa o projeto de lei orçamentária que 
estima a receita e fiXa a despesa do Distrito 
Federal para o exerc'ído de 1990, em cumpri· 
menta ao disposto no artigo 12 da Resolução 
~ 157, de lo? de novembro de 1988. 

A presente proposta orçamentária procura 
ajustar-se à nova estrutura de programação 
instituída pela Constituição Federal, desdo
brando a despesa através dos orçamentos fis
cal, da seguridade social e de investimento 
das empresas em que o Distrito Federal, direta 
ou indir~tamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto. 

Foi adotada também corno parâmetro de 
programação a Lei de Diretrizes Orçamentá· 
rias da União, Lei n9 7.800, de 1 1 de julho 
de 1989, uma vei que pãfá~la significativa do 
orçamento do Distrito Federal tem corno fonte 
recursos transferidos do Orçamento Federal. 

A proposta orçamentária para o exerc'ício 
de 1990 constituí-se numa-cõri.tínuidã"de do 
plano do governo, elaborado para o corrente 
exercfcio de 1989, com evidência de priori-

dade para os setores de maior abrangênda 
social, buscando melhorar as condições de 
vida dos brasileiros que mourejám na Capital 
da República e sua região de influência. 

Os vãlores da receita e _dei despesa foram 
estimados considerando o nível de preços do 
mês de maio de 1989, admitindo-se que ao 
final de sua análise venha o Senado Federal 
a ajustá-los a preços do mês de dezembro. 

A receita global para o exercício de 1990 
foi estimada no montante de NCz.$ 1.936.007 
mil. Desse total, NCz$ 1.525.565 mil repre· 
sentam receita do Tesouro, NCz$ 5_6.011 mil 
constituem-se de operações de _crêdito, NCz$ 
90.083 mil serão gerados pelas entidades da 
Administração fndireta que recebem transfe
rências à conta do Tesouro e NCz$ 264.348 
mil somam os recursos diretamente arreca
dados para financiamento dos investimentos 
das entidades da Administação Indireta que 
não recebem transferências à conta do Te
souro. 

A receita orçamentária estimada para 1990 
apresenta substancial aumento de participa
ção da receita tributária em relação aos exercí
cios anteriores. 

Esse incremento de participação da receita 
tributária já pode ser constatado na execução 
do corrérite exercício, como decorrência da 
implementação do novo·quadro instituído pela 
Constituição, que ampliou a base de incidên
cia do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias e sobre prestação de serviços de trans
portes interestadual e intermunicipal e de co
municação. 

Os recursos oriundos de convênios e opera
ções de crédito, antes agregados de forma 
me@Jllente simbólica, foram estimados com 
os "valores reais esperados e os cronogramas 
de desembolso dos contratos já frrmados. 

Compõem, ainda, o global da receita, os 
recursos diretamente arrecadados pelas enti
dades da Administração [ndireta que integram 
o OrçarTiento de Investimento. -

A fiXação d?~ despesa procurou observar a 
nova estrutura constitucioriãl para os orça
mentos públicos, distribuindo a programação 
governamental em anexos próprios para o or· 
çameilto ftscal, orçamento da seguridade so
cial e orçamento de investimento das empre
sas estatais. 

O Fundo de DesenvoMmento do Distrito 
Federal - Fundefe, através do qual se realiza 
a maior parcela dos investimentos custeados 
com recursos do T esouro;-foi incorporado na 
proposta de 1990, Com o Seu programa de 
tra.b:alho aberto, de modo a evidenciar as prio
ridades eleitas para as principais aplicações 
de capital do Governo do Distrito Federal. 

PeJa vez primeira os orçamentos próprios 
das entidades da Administração Indireta que 
recebem transferências do T escuro, funda
ções públicas e fundos, são incorporados pela 
totalidade dos seus programas de trabalho, 
na proposta para a·exerddó"de 1990. __ 

Os investimentos das entidades da Adminis
tração lndireta, mesmo que não recebam 
tranSferênCias à conta do Tesouro, estão arro
lados em anexo próprio na proposta orçamen
tária. 

São estas as- conSiderações que ora sub 
meto à elevada_~~da~ do ~~na.dp Eeder_al 
a respeito do Projeto de Le1 do Orçamento 
do Distrito Federal para o exercido financeiro 
de 1990. · ·· 

Valho-me do ensejo para testemunhar a 
Vossa Excelência a certeza de meu alto apreço 
e Considenição. -Joaquim Domingos Rotiz, 
GoVernador do Distrito Federal. 

(•) PROJETO DE LEI DO DF 
N• 51, DE 1989 

Estiriia -a Riici!lta- e lixa a Despesa do 
Di5trito Federai para o exercfciÓ financei
ro de 1990. 

Ofício 
Do Primeiro Secretário 

Da Câmara dos Deputados 
' N9 87/89, de 22 do corrente~ Comunfcando 

que aprovou com destaques o Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei _da Câmara _n9 _9,_ 
de 1989 (n' 1.710/89, na C.sa de origem), 
que regulamenta o art 159, incfso I, alínea 
c, da Constituição Federal, institui o Fundo 
Constitucional de Financianiento do Norte 
(FNO), o Fundo -COnstitucional de Financia
mento do Nordeste (FNE} e o Fundo Consíitu-
dona! de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO) e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 22-9-89) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
__;.·a Expediente lido vai à publicação. 

Do Expediente lido, consta a_ Mensagem no? 
92189-DF (n' 066/89:GAG, na ori~em) de 31 
de agosto de 1 989~ peJa qUal en.caminha ao 
Senado Federal, nos termos do_ disposto no 
art. 12 da Resolução n9 157, de }9 de novem
bro de 19B8, Projeto de Lei do DF n9 57, de 
1989, que estima a Receitae fl)(a a Despesa 
do Distrito Federal par<!_ o exercício financeiro 
de 1990. 

Nos termos do _disposto na Resolução n9 

157/88, a matéria receberá emendas, após sua 
publicação no Diário do COngresSO Nad0n8J,
peJo prazo de 20 dias, na Corrtissão do DistritO 
Federal que terá o prazo de 30 -diaS-para profe
rir o parecer sobre o projeto e as emendas. 

· O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. P Secretário. --

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
r!• 301, DE 1989 

Transfere p;Jrll o dóinfmó do Distrito 
Federal os imóveis que _f!!enc_ion<?. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo? Ficam transferidas, para o domínio 

do Distrito Federal, as áreas de terrenos desti
nadas à construção de imóveis residenciais. 
loc:alizadas no seu território, de propriedade 

(*) Será publicado em suplemento à presente edi
ção. · 
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da União, inclusive as vinculadas ou incorpo
radas ao Fundo Rotativo Habitaciona1 de Bra·· 
silia-FRHB. 

Parágrafo único. A transferênda de que 
trata este artigo é sem õnus para a União e 
o Distrito Federal. 

Art 29 Lei específica, do Distrito Federal, 
disporá sobre a alienação, mediante concor
rência pública. das áreas de terrenos referidas 
no artigo anterior, bem assim a destinação 
dos recursos provenientes. 

Arl 3" Para os efeitos desta lei, o Distrito 
Federal promoverá o imediato registro da pro
priedade dos terrenos referidos no artigo ]9, 
aplicando-se, no que couber, o procedimento 
previsto na Lei n~ 5.972, de 11 de dezembro 
de 1973, alterada pelas Leis n-.s 6.282, de 9 
de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro 
de 1978, e7.699, de20dedezembro de 1988. 

Parágrafo único. · Compete ao Procuradoi
Geral do Dtstrito Federal requerer ao Oficial 
de Registro da circunscrição imobiliária da si· 
tuação do imóvel, o registro da propriedade 
em nome do Distrito Federal. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5o Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 
Decorridos que são mais de vinte e nove 

anos da inauguraçao de Brasília, não se com· 
preende que permaneçam, como- de proprie· 
dade da União, mais de uma centena de lotes 
de terrenos vagos, situados no Distrito Federal, 
destinados a edificações residenciais. 

Só as chamadas "projeções" dão para 
construir mais de 3.60() ncivcis moradias, Seii· 
do este o objetivo-mOr da nossa proposição. 

Com a imediata transmissão daqueles imó-
. veis ao domínio do Dtstrito Federal, lei espe· 

cífica e de procedência local disporá sobre 
a sua alienação, mediante concorrência públi· 
ca, estabelecendo o cronograma de venda, 
prazo para a construção, exigência de cláusula 
contratual de retrovenda e condições outras 
que forem do interesse público, além da desti
nação dos recursos provenientes da alienação. 

Já na fase das novas construções que pre~ 
tendemos, surgirá substancial aumento de 
empregos diretes e indiretos, inclusive para 
a mão~de-obra não qualificada, além do incre~ 
mente da arrecadação tributária em favor do 
Tesouro do DF, a começar com o recolhi· 
mento do imposto de transmissão inter vivos, 
decorrentes da alienação, e ICMS pelo forneci· 
mente de material e pela prestação de serviços 
relacionados com a construção civil. 

Após erigidos, além de suprirem com razoá
vel quantitativo o déficit habitacional, os novos 
imóveis residenciais ensejarão o recolhimento 
do IPTU, a contratação de _outros empregos 
relacionados com_a prestação de serviços de 
vigilância, limpeza e conservação, além do sur
to das atividades de mediação de negócios 
imobiliários, também fontes geradoras de tri· 
butos. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
1-Senador Maurído Corrêa. 
I 

LEGISU.ÇÃO CITADA 
LEI N' 5.972, 

DE li DE DEZEMBRO DE 1973 

Regula o procedimento para o registro 
da propriedade de bens Imóveis discrimi· 
nados admlnistraüvamente ou possuídos 
pela (inião. 

O Presidente da República: 
faço sabe( _gue o Congresso Nacional de· 

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
M_ ) 9 O Poder Executivo promoverá, até 

31 de dezembro de 1975, o registro da pro· 
priedade dos bens imóveis da União: 

1-discriminados administrativamente, de 
acordo com a legislação vigente; 

II-possuídos ou ocupados por órgãos da 
Administração Federal e por unidades milita· 
nis, durante vinte anos, sem interrupção nem 
oposição. 

........................................... ,. __ _ 
LEI N9 6.282, 

DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975 

f!rcrrogçr o prazo estabelecido no arb"go 
11 da Lei n1 5.972, de 11 de dezembro 
de 1973, que regula o procedimento para 
o registro de propded3de de bens imóveis 
_discriminlJdos administrativamente ou 
possufdos pela União. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional de-

creta e eu sanciono a seguirite lei: 
Arl 1 ~ Fica prorrogado, até 31 de dezem· 

bro de 1973, o prazo estabelecido no artigo 
}9, caput.da Lei n9 5.972, de 11 de dez.embro 
de 1973. 

Arl 29 O parágrafo único do artigo 2~> da 
Lei n9 5.972 de 11 de dezembro de 1973, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. A transcrição do 
decreto mencionado neste artigo inde· 
penderá do prévio regtstro do título ante· 
rior, quando Inexistente ou quando for 
_anterior ao C6âigo Civil (Lei n° 3.071, de 
l~' de janeiro de 1916.)" 

Arl J9 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 9 de dezembro de ·1975; 1549 da 
Independência e 879 da República. -ERNES· 
TO GEfSEL -Armando Falciio-Mário Hen
rique Slmonsen. 

-------·-----
LEI N• 6.584, 

DE 24 DE OUTUBRO DE 1978 

Prorroga o prazo estabelecido no art 
IP da Lfli n? 5.972, de II de dezembro 
de I973, que regula o procedimento para 
_9r~stro de propriedade de bens imóveis 
discriminados administrativamente ou 
possufdos pela Unliio. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional de· 

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Arl 1 ~ Fica prorrogado, até 31 de dezem

bro de 1988, _o prazo estabelecido no art. ]9 
da Lei n9 6.972, de 11 de dezembro de 1973, 
e modificado pelo art. 19 da Lei n9 6.282, de 
9 de dezembro de 1975. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

B~asma, 24 de Outubro de 1978; 1579 da 
Independência e 9<Y-' da República. -ERNES
TO GEISEL -Armand0FaiC4o-JVIário Hen
rique Simonsen. 

:~~-~:::~:::::::::::::=·-·-.... ·-=· ==·-·--: ----.. -

.. LEI N' 7.699, 
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1988 

ProtroglJ o prazo estabelecido no artigo 
1~ da Lei n1 5.972, de I1 de dezembro 
de I973, que regula o procedimento par11 
o registio iie propriedade de bens imóveis 
cjjscriminados administrativamente ou 
possufdos pela anião. 

O Presidente da República: 
Façó saber que o Congresso Nacional de· 

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 19 Ficaprorrogado,até31 dEi delem· 

bro de 1998, o prazo estabelecido rio -artigO 
19 da Lei_n9 5.972, de 11 de dezembro de 
1973, alterado pelo artigo 19 da Lei n9 62S2, 
de_ 9 de dezembro de 1975, e artigo. J9 da 
Lei n9 6.584, de 24 de outubro de 197& 

Art. Z' Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. __ 

JOSÉ SARNEY, Presidente da República
José Fernando Orne Lima Elchenberg -
Mill1son Ferrefra da Nóbrega. 

(À Comissão de ConstituiçDo, Justiça 
e Çidadania- competência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 302, DE 1989 

Dispõe sobre domicilio eleitoial, filja. 
ção partidária, propaganda eleitoral gra

- tw"ta, e dá outras providéncias. 

- O Congresso Nacional decreta: 
Arl 19 O item III, do artigo 94, da Lei n~ 

4.737, de 15 de julho de 1965 (Código"i':lefto
ral), passa a vigorar com a seguinte r$ç_ão: 

"Ai:t. 94 ................................................... . 
III-~O_lJl certidão fornecida peJo Car· 

tório Eleitoral da Zona de inscrição, em 
que conste que o registrando é eleitor 
há pelo menos 9 (nove) meses antes da 
data do pleito." 
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Art 2' O artigo I' da Lei 11' 7.454, de 30 
de daembro de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: . 

"Art. 1~> Nas eleições para Presidente 
da República, Vice-Presidente, Governa
dor de Estado, Vice-Govemador, Sena
dor, Deputado Federal, Deputado Esta
dual, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, o 
candidato deverá estar filiado ao Partido 
pelo quaJ irá concorrer até 4 (quatro) me
ses da data do pleito." 

Art 3~' A propaganda eleitoral no rádio e 
televisão, para as eleições a partir de 1990, 
restringir-se-á, unicamente, ao horário gratuito 
disciplinado pela Justiça Eleitoral, podando a 
geração de programas ser feita em rede regio
nal. 

Parágrafo único. Da propagaiida eleitoral 
gratuita poderão participar, além dos candi
datos registrados, pessoas devidamente auto
rizadas pelos Partidos ou Coligações. 

Art. 49 A distribuição dos horários diários 
da propaganda gratuita nas eleições majoriM 
tárlas e proporcionais nos Estados e Municí
pios, entre os Partidos Políticos e Coligações, 
será proporcional ao número de deputados 
estaduais nas respectivas Assembléfas Legis
lativas, até a data fmal do prazo de registro 
das candidaturas. 

1 ~) Os Partidos Políticbs e Coligaçõe;; que 
tenham candidatos a Governador e nãO' dete
nham representaç-ão estadual nas respectivas 
Assembléias Legislativas, terão direito a, pelo 
menos. 6 (seis) participações nos programas 
de propaganda gratuita. 

29) O tempo concedido para a participação 
a que alude o parágrafo anterior é de 5 (cinco) 
minutos para cada programa, sendo o mesmo 
distribuído em 2,5 (dois e meio) minutos no 
período da tarde e 2,5 (dois e meio) minutos 
no período da noite. 

Arl 59 O Tribunal Superior Eleitoral, bem 
assim osT ribunais Regionais Eleitorais, eXpe~ 
dirão instruções para o fiel cumprimento desta 
lei. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor 1 (um} ano 
após sua promulgação. 

Art 7<~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A legislação eleitoral precisa ser permanen
temente aperfeiçoada, de modo a simplificá-la 
e modernizá-la. 

Ao apresentarmos o presente Projeto de Lei, 
queremos estabelecer novos prazos de domi
cilio eleH:oral e_ de filiação partidária, que se 
justificam em- face da proliferação de Partidos 
Políticos e do novo quadro de coligações e 
ae reaglutinação partidária que se avizinha. 

No que diz respeito à participação em pro
grama gratuito de rádio e televisão, farta legis
lação já existe disciplinando a matéria, mas 
achamos lógico dispor para as eleições futu
ras, prevendo-se as hipóteses aplicáveis às 
eleições regionais. 

Do f!Xposto, é de crer que estamos preen
chendo lacunas da legislação eleitoral, visando 

ao seu aperfeiçoamento, pelo que se impõe 
a aprovaÇ_ão deste Projeto de Lei. _ 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

LEGISlAÇÃO CITADA 
LEIN'4.737 

DE !5 DE JULHO DE !965 
(Texto consolidado) 

Institui o CódJ"go Eleitoral. 

......................................... ~············································ 
Art. 94.. O registro pode ser promoyido 

por Delegádo de Partido, autorizado em docu
mento autêntico, inclusive telegrama de quem 
responda pela direção partidária e sempre 
com assinatura reconhecida por tabelião. 

§ 19 O requerimento de registro deverá 
ser instruído: 

1-com a cópia autêntica da ata da Con
venção que houver feito a escolha do candi
dato, a qual deverá ser conferida com o origi
nal na Secretaria do Tribuna1 ou no Cartório 
Eleitoral; 

O-com autorização do candidato, em do
cumento com a assinatura reconhecida por 
tabelião; 

m-com certidão fornecida pelo Cartório 
EJeitoral da Zona de inscrição, em que conste 
que o registrando é eleitor; 

IV- com prova de filiação partidária, salvo 
para os candidatos a Presidente e ViceMPre· 
sidente, Senador e respectivo suplente, Gover· 
nadar e Vice-Govemador, Prefeito e Vice_-Pre~ 
feito; 

LEI N• 7.454 
DE3QDE DEZEMBRO DE 1985 

Altera ch"Spositivo da Lei Jl? 4. 737, de 
15 de julho de 1965, e cM_ OW4S provi
dências. 

O Presidente da República. 
-- Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 19 Nas eleições para Governador de 
Estado, Vice-Govemador, Senador, Deputado 
Federal, Deputado Estadual, Prefetto, Vice
Prefeito e Vereador, o candidato deverá estar 
filiado ao Partido pelo qual irá concorrer, até 
6 (seis} meses da data do pleito. 

(À Comissão de Constjtuição, Justiça 
e Qdadania- competênc:ía terminaüva) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1' 303, DE 1989 

Dispõe sobre a transferência de titula 
eleitoral. 

O Congresso NaCional decreta: 

Arl 19 Acrescenta-se um novo § 29 ao art. 
55 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965, 
as modificações postedores, e e:here-se, renu· 

merando-o para § 39, o seu atual § :29, com 
a seguinte redação:. 

"Art. 55 ................................................... .. --.............. ,,,,,,_,,_,_ ... _~~ 

§ 29 Atransferênciadoeleitor,deum 
município para outro do mesmo estado, 
não será permitida no ano em que se 
realizem eleições municipais. 

§ Y. O disposto nos itens II e DI do 
§ 19 e no § 29 deste artigo não se aplica 
à transferência de título eleitoral de servi
dor público civil, militar ou autárquico, 
ou de membro de sua famílfa sob sua 
dependência económica, que sejam obri
gados a mudança de residência, por mo
tivo de remoção ou de transferência ftm
cional." 

Art.. 2° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente o art. 89 da Lei n9 

6.996, de 7 de junho de !982. 

Justlftcação 

Um dos meios de fraude à vontade popular 
é a transferênCia de eleitores às vésPeras do 
pleito, que s6 vão ao município no dia da vota
ção e decidem, muitas vezes, a vitória de can
didatos, contra o desejo da maioria dos habi
tantes locais. 

As atuais disposições legais contra o abuso 
do poder económico não- são suficientes Para 
impedir o transporte intermunlcipal de elitores, 
feito por conta de candidatos que disponham 
de maiores recursos. 

Objetiva, ~Ssim, o presente projeto, coibir 
essa forma abusiva de burla à lei, razão pela 
qual acreditamos em sua aprovação unânime 
pelos ilustres membros do Congresso Nacio
nal, que possibilatará, por fim, a sua sanção 
pelo Chefe do Governo-. 

Sala das Sessões. 27 de setembro de 1989. 
-Senador JuUthy Magalhães 

(À ConVssão de Constituição. JusUça 
e Gdadania - Competência T ermfnati
va) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 304, DE 1989 

Institui o Diii NadonBJ de formação 
prODsslonaJ e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl }9 Fica instituido, em todo o país, o 

Dia NaclonaJ de forma_ção ProfiSSional, que 
Será comemorado na data de 22 de janeiro 
de cada ano. -

Arl 2~ As inStituições de ensino industrial, 
comercial e rural deverão promover, nessa da
ta, comemorações entre empregados e alu
nos, analisando seus programas de trabalho 
e divulgagando as ações das entidades. 

Art. 3~ esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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Justificação 

Da encíclica do sumo Pontífice João Paulo 
n sobre o Trabalho Humano - "Laborem 
Exercens", podemos destacar: 

"O trabalho é uma das caracterlsticas 
que distinguem o homem dÓ resto das 
criaturas, cuja atividade, relacionada com 
-a manutenção da própria vida, não se 
pode chamar trabalhos; somente o ho
mem tem capacidade para o trabalho e 
somente _o homem o reaJiza preenchen
do, ao mesmo tempo com ele, a sua exis
têq.cia sobre a terra. Assim, o trabalho 
comporta, em si, uma marca particular 
do' homem e da humanidade, a marca 
de uma pessoa que opera numa comu
nidade de pessoas; e uma tal marca deter
minada a qua1ificação interior do mesmo 
trabalho e, em certo sentido, constitui a 
sua própria natureza." 

Inicialmente utilizando apenas as mãos e 
a força mll$Cular, o homem, com o correr 
dos séculos, foi criando instrumentos, ferra
mentas e máquinas para facilitar o seu traba
lho. Aadaptaç-dohomem ao manejo desses 
instrumentos e ferramentas se fazia de ferma 
empírica. O desnvolvimento tecnológico, tan· 
to na indtístria, c:omo na agricultura e nos ser
viços, passou a exigir do trabalhador ações 
menos manuais e musculares para operar má
quinas e instrumentos cada vez mais comple· 
xos. A técnica do trabalho, visando maior pro
dução e _melhor qualidade do produto fmal, 
necessitava de um homem melhor preparado. 
Assim, a formação profissional tomou-se um 
processo de. preparação sistemática do ho
mem para o trabalho. 

A industrialização do país e a raconalização 
dos sistemas produtivos passarem a exigir 
proflSSionais bem preparados para o bom de
sempenho na produção. O conceito de For
mação Profissional era de capacitar o homem 
para o trabalho, pelo trabalho; a finalidade da 
Formação ProfiSsional era ã de adequar o ho
mem a um posto .de trabalho, com caráter 
eminentemente econômico. 

Com o decorrer do tempo, as empresas 
passaram a exercer importante papel social, 
com a responsabilidade de participarem, dír~ 
ta ou indiretamente, do desnvolvimento das 
comunidades. Hoje, as empresas participam, 
não só dos processos formativos de seus em
pregados, com vistas ao crescimento indivi
dual _e à sua auto-realizaçãO maS, ta-mbém, 
considerando as aspirações ·e aptidões dÓs 
que integram a sociedade, porque, em última 
análise, são eles partídpes da produção e be-
neficiâríos do desenvolvimento do País. _ 

Modernamente, a Formação Profissional é 
conceituada como tendo por objetivo não so~ 
mente dar ao indivíduo deStrezas manuais ou 
ensinar-lhe como realizar um conjunto de ope
rações rotineiras, como também formar indiví
duos socialmente úteis e responsáveis. É o 
caráter social da Formação Profissional. 

Para atenderem a esses objetivos, as entida· 
des de Formação Profissional devem- teT eStru· 

tura e flexibilidade tais que permitam atender 
às continuas mudanças tecnológicas e á atua
Irzação pennanente de conhecimento por par· 
te dos profissionais; além disso, essas entida
des têm a responsabilidade adidonal de aten
der aos grupos menos favorecidos da popu
lação como forma de contribuir para a erradi· 
cação ou a atenuação da pobreza, possibi
litando__p ingresso de seus membros da força 
de trabalho do Pl'lercado formal ou informal. 

O desenvolvimento industrial do Brasil fo1 
lento no início do atual século e teve algum 
impulso como <:onsequência da primeira 
Guerra Mundial. Só na década de 30, principal
mente com a aproximação da Segunda Guer
ra Mundial, é que a industrialização do País 
se acelerou para preencher lacunas existentes 
nas estruturas econômica e sociaL As entida
'des de classe de &!o Paulo passaram a liderar 
um movimento de estabelecimento de nor· 
mas técnica brasileiras e de racionalização do 
trabalho industrial. 

Os meios educacionais, por sua v~, come
çaram a se preocupar com a Formação Profis· 
sional dos jovens, principalmente dos "menos 
favorecidos pela fortuna". EXperiências isola
das em escolas profiSsionais para aprendizes 
eram feitas, espedalmente destinadas à for· 
mação de p(ofissionais de manutenção das 
estradas de ferro paulistas. 

Mas o grande passo para a Formação -pro
fissional no Brasil foi dado no inicio da década 
d~ 40, quando. dois líderes empresariais .:__ 
Euvaldo Lodi e Roberto Simonsen - defen
derem junto aos seuS pares e ao Poder Público 
federal a idéia de os industriais criarem, man· 
terem e administrarem um sistema próprio 
para a- preparação profissional sistemática de 
seus trabalhadores, visando o aumento da 
produção industrial, a criação de novos em
pregos e a elevaçêo cultural do operário bra
sileiro. 
__ No dia 22 de janeiro de 1942 -foi assinado 
O Decreto-Lei n~ 4.048, criando o Sena i, dando 
à Confederação Nacional da Indústria poçjeres 
para organizar e administrar a nova entidade, 
e fiXando a obrigação de todas as indústrias 
a contribuírem mensalmente para a manu· 
tenção do Senai. 

O trabalho desenvoMdo pelo Senai eSenac, 
especialmente no emprego de metodologia 
de ensino, de material didático especializado, 
no treinamento dos seus docentes e técnicos, 
na flexibilidade de sua estrutura, entre outros 
avan~s. em pouco tempo passou a ser reco· 
nhecido, não s6 pelas autoridades brasileiras, 
como ~bém além fronteira. 

A partir de 1957, essas_ experiências brasi
leiras passaram a ser copiadas por outros paí· 
~es, _ especialmente da América Latina e da 
Afrii:a. 
__:_A formação profissional para os diferentes 
setores da economia passou a constituir um 
Sistema Nacional em vários Países, tal a sua 
importância como instrumento de promoção 
social e profissional da população trabalha

-dora. 
A su~ importância para a poPulação bras!· 

!eira, espedalmente a de menor renda, é reco· 

nhecida não s6 pelo Governo como pelas em
presas e por toda a c:omunidade. Daí ser opor
tuno o projeto de criação do Dia Nacional 
de Formação Profissional. E para fixar no ca
lendário essa homenagem e reconhecimento, 
nada mais justo do que tomar- o -dia 22 de 
janeiro, data da criação do Senai, como esco· 
lhida para o evento. --

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1989. 
-Senador Nelson_ Cameir_o. 

(À Comissão de educação - decisão 
tenninativa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas Lidos serão publlcados e reme
tidos às comissões competentes. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento· que será lido 
pelo Sr. }9 -SeCretário. -

É lido o segulnte 

REQUERIMENTO N• 514, DE 1989 

Solicito, nos termos do art. 282, do requeri~ 
menta Interno, tenham tramitação- em con
junto os Projetes de Lei do Senado n9S 152, 
155 e 238 de 198SI, que dispõem sobre a 
participação dos trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa. 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1989. 
-Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lido será oportunamente 
incluído em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, Ccimunicação que será llcio 
pelo Sr. 19 - Secretário. -

É lida a seguinte 
Brasília 22 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 39, alínea "a" do Regi

mento Interno do Senadq Federal, comunico
a V. Ex' que e_starei viajando a Montevídeo
Uruguai no próximo dia 25, devendo retomar 
no dia 26-9-89, para tratar de assuntos parti
culares. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex" 
protestos de estima e _apreço.- Senador Car
los De 'Carli 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A comunicação lida vai à publicação. (Pau
sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotou-se hoje o prazo previsto no ~ 
91, § -.{9 do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurs_o no sentido de inclusão 
e~ Ordem do Dia, das seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado no 85, de 1988. 
de autoria do Senador_IU,._mar Franco, que de~ 
clara nulas as provas obtidas mediante o em
prego de tortura; 

- Projeto de Lei do Seriado n" f07, de 
1988, de autoria do Senador Iram Saraiva, que 
torna obrigatória a reserva, no serviço público, 
de empregos para pessoas portadoras de defi
ciência, fiXa percentual e dá outras providên
cias, (tr_amitando em conjunto com o Projeto 
de~! do Senado nq 50, de 1989); 
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- Projeto de Lei do Senado n9 115, de 
1988_, de autoria do Senador Iram Saraiva, que 
regula a concessão do benefício mensal de 
um salário mínimo à pessoa portadora de defi
ciência e ao idoso, nas condições que espe~ 
cifica; 

-Projeto de Lei do Senado n~ 25, de 1989, 
de autoria do Senador fram Saraiva, que dis
põe sobre a concessão de bo!.as de inlciaçào 
ao traba1ho a menores assistidos, e dá outras 
providências; 

-Projeto de Lei do Senado n<~ 53, de 1989, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
concede o beneficio de um salário mínimo 
aos portadores de deficiênica e aos idosos, 
nas condições que especifica; 

-Projeto de Lei do Senado n~ 61, de 1989, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
dá nova redaçãQ ao art. 234 do Código Penal 
(Decreto-Lei n~' 3.914, de 9 de dezembro de 
1941), adaptando~o às prescrições do § 49 
do art. 227 da Consb"tuição Federal; 

-Projeto de Lei do Senado nc 70, de 1989, 
de autoria do Senador Leopoldo Peres, que 
disciplina a prestação de assistência soda] a 
pessoas idosas, por entidades públicas ou pri
vadas, e dá outras providências; 

- Projeto de Lei do Senado n9 126, de 
1989, de autoria do Senador Olavo Pires, que 
altera a redação da Lei n~ 7.729, de 16 de 
janeiro de 1989, que "cria juntas de conci~ 
Haçao e julgamento nas regiões de justiça do 
trabalho, define jurisidições, e dá outras provi
dências", para introduzir dispositivos na forma 
que especifica e menciona; 

- Projeto de Lei do Senado n9 156; de 
1989, de autoria do nobre Senador O.dadr 
Soares, que dá nova redação ads arts. 665 
e 666, da Consolidação das Leis do TrabalhO, 
dispondo sobre férias e remUneração de juizes 
classistas temporários. 

--Projeto de Lei do Senado n~ 195, de 
1989, de autoria do nobre Seriador Jose Agri· 
pino, que dispõe sobre o_ sistema unificado 
e descentralizado de saúde (Suds), estabele
cendo critérios de distribuição e formas de 
repasse direto de recursos dele oriundos às 
Prefeituras municipais, e dá outras providên':' 
cias. 

Os Projetes de Lei do Sena;do n~~ 85, de 
1988, 61" e 156, de 1989, foram apreciados 
conclusivamente pela Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. Tendo sJdo rejeitado 
o de n?61, de 1989, irá ao Arquivo, os demais 
irão à Câmara dos Deputados. 

Os Projetas de Lei do Senado n~ 1 07 'e 
115, de 1988,25,53, 70, 126 e 195, de 1989, 
foram apreciados condusivamente pela Co
missão de Assuntos Sociais. Tendo sido rejei
tado o de n~ 70, de 1989-,__e prejudicado o 
de n" 50, de 1989, vãO ao Ari:}uivo; oS deri1als 
irão à Câmara -dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tendo sido verificada a existência de inexa
tidão material devida a lapso manifesto no tex
to do Anexo II do Projeto de Lei do DF n" 
45, de 1989, a Presidência comunica ao plená
rio que, obedecido o disposto no art. 325, c, 

do Regimento Interno, determinou a susbsti
tuição dos autógrafos remetidos à sanção do 
Governador do Distrito Federal 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-De acordo. com o Requerimento n" 421, 
de 1989, de autoria do nobre Senador Rai
mundo Lira e outros Srs. Selladores, o tempo 
destinado aos oradores do expediente da ses~ 
são de amanhã seria dedicado a homenagear 
o Jornalista Edilson Qd Varela. Entretanto, a 
pediâo dos signatários do Requerimento e 
atendendo a acordo entre as lideranças. a refe
rida homenagem fica adiada para a sessão 
a realizar-se no próximo dia 3 de outubro. 
(Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
Conc.edo _a palavra ao nobre Senador Cid 

Sabóia de Carvalho. 

O SR. aD &IBÓúl DE O!RVALHO, 
PRONUNCIA DISCURSO QUE, EIYTRE
G(JE.À REVISÃO DO ORADOR, SER/. 
PaBUCADO POSTERIORMEJYTE. 

(Durante o discurso do Sr. LJd Sab6ía 
de Carvalho, o Sr. Pompeu de Sousa, 3P 
Secret4_rio, deixa a cadeira da presidência, 
qUe é ocupada pelo Sr. Iram Ssralva, 1 P 

Vice-Presícknte.) 

- O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Gomes 
Carvalho. 

O SR. GOMES CARVALHO ( 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o tema que eu Iria abordar, nesta tarde, preftro 
deixá-lo de lado, para colocar outro que reputo 
dos mais atuais; é o momento da nossa eco
nomia. 

Estamos observando, nestes dias tumultua
dos da nossa economia, um fn'sson na alta 
do dólar, na alta do ouro, a ciranda financeira, 
e _muitos _companheiros, __ conversando comi
go, mostrãin a sua total inquietude com rela
ção aos níveis da inflação~ às taxas do ove-r, 
afinal todos esses componentes do momento 
atual da nossa economia 

lenho analisado, com bastante profundi
dade, o assunto ri.ão s6 como empresário, co
mO ·daqueles homens responsáveis por inú
meros funcionários que acompanham as difi
culdades da classe média, e, por que não dizer, 
eSpecialmente da classe assalariada do nosso 
Pais. -

No meu entendimento, no Brasil a chave 
é-.:r palavra mágica confiança Não há con
fiança nas autoridades económicas, não há 
conf~ança nas medidas de Governo e vivemos 
o momento da fantasia. As empresas desvir
tuando a sua própria finalidade para as quais 
foram criadas, que é a comercialização de 
bens ou de serviços; o industrial pára de pro~ 
duzir bens de consumo; a ciranda financeira 
tomou conta de todos, como se isso foSse 
a grande salvação nacional. 

Neste momento, digo da minha, preocupa
ção, da preocupação de milhares de brasi
leiros, porque a dranda financeira, sem dúvida 
alguma, usando o dito popular, não vai demo-

rar a "'micar" na mão de alguém, e este aJ
guém, eVid.ent~mente, é a própria sociedade 
brasileira. 

O Jornal do BrasJ1 de ontem estampava, 
em wna das suas p1atérias, que os bancos 
internacionais sediados no Brasil já solicitaram 
parecer de eméritos juristas para saberem, no 
caso de uma moratória da dívida interna, ou 
do alongamento da divida, quem seriam os 
responsáveis perante a sociedade brasileira na 
tomada de fundos ao portador ou mesmo em 
CDBs. 

Ficou muito claro, nesses pareceres, e pare
ce-me o correto, que a responsabilidade jurí
dica seria dos tomadores desses papéis. Ora, 
em última análise, da própria sociedade bra
sileira. 

Isso explica, de forma muito clara, o por 
quê da alta do ouro, o que, sem dóvida algu· 
ma, também puxou o black nestes ú1timos 
dias. 

As empresas capitalizadas só têm uma úni~ 
ca medida a tomar para proteção dos seus 
ativos, a compra do ouro, porque podem fazê· 
lo de forma legal. 

Digo mais: quando as e'1Wresas, nesse des
virtuamento da própria economia, resolvem 
demitir funcionários, causando grave proble

- ma social, em aplicações financeiras que lhe 
parecem mais atraentes, momentaneamente. 
Posso assegurar, com muita tranqüilidade, al
to e bom sdm, que este _é o abismo que a 
própria sociedade brasileira está construindo, 
e cada vez mais celeremente. 

Tenho absoluta convicção, também, de que 
é preciso qUe as autoridades monetárias, eco
nómicas e os homens de bem desta Câmara 
Alta se rebelem, de uma vez por todas, contra 
essa situação que estamos a viver, hoje, no 
Brasil. 

O problema, como disse, é de confiança. 
Ontem, por exerriplo, o Banco Cential colo

cou em leilão um volume apredável de Fun
dos do Tesouro. se a sitUação fosse da-ckarria
ticidade que os espeCuladores colocam na vi
da pública, ou piililícamente como _-queiram, 
nao haveria tomadores, através doS bancos, 
em valores o dobro superiores àquiro q'ue foi 
ofertado no leilão de ontem. 

_Alerto os Comp·anheiros, ilustres Seria do
res, alerto a Presidência da Casa para este 
momento da especulação brasileira. E. pfeCiso 
que, de uma vez por todos, as vozes dos ho
mens de_ bem se levantem e clamerri -pela 
verdade. 

Temos que rest(;lbelecer a verdadeira polí
tica econômica que todos os- países desenvol
vidos, ao longo dos anos; fizeram. Eu nãO co
nheço e o Mundo contemporâneo não tem 
notícia de um país que se tenha desenvoMdo 
economicamente antes de_alcançar uma agri
cultura forte. O Brasil, nobres Colegas, tem 
todas estas condições. O Brasil é um-pafs agrí
cola. O Brasil saiu, como já disse. certa vez, 
de uma grande fazenda para um grande país 
industrial. No entanto, os agricultores conti~ 
nuam na dependência da vontade, da des· 
vontade e do descaminho da própria agricul· 
tura. O custeio não vem na hora adequada, 
ele já tem as intempéries que não dependem 
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dele. Mesmo assim, como bravos, continuam 
plantando, e_a área plantada continua aumen
tando, mas não na proporção em que gosta
ríamos. Somos um pafs de clima temperado; 
de alguns produtos podemos fazer até três 
safras, coisa que não se faz em outros países. 
Os países nórdicos são obrigados a plantar 
produtos agrícolas de forma totalmente div.erw 
sa do que se faz no Brasil. Temos as facilida
des, mas não temos a ordenicidade. l":l_ã_o_ or:d~ 
namos a nossa economia. E é preciso que 
os homens de bem atentem para isto. 

Esta era, Sr. Presidente, a mensagem cUrta; 
mas muito fiime, QUe qtfeilá deixã.f ao PlenáriO · 
e à Presidência desta ca-sa -(Muito bem! Palw 
mas.) 

OSR. PRESIDEN.TE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa mensagem que vai ser lida pelo 
Sr. 19 Secretário. -

É lida a seguinte 

MENSAGEM N• 268-A 
DE 1989-DF 

(N• 81/89-GAG, na origem) 

Brasília, 26 de setembro de 1989 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, era com
pletamente desne<:.essário defmíssimos a e1ei
ção para a data de 3 de outubro, que serve 
para a eleição de 1994_ ou para a eleição de 
1992, porque até lá, de fato, os preceitos do 
Ato_ das Disposições _Constitucionais Transi
tórias já estarão inteiramente cumpridos e, 
portanto, inteirãmente superados. 

Fiz observações ao Senador Nelson Car
neiro, Presidente desta Casa, a respeito do te
ma e vebho anali,sando a questão juntamente 
coin o Líder Ronan Tito. Aliás, tempos atrás, 
o üder da_ minha Bancada, Senador Ronan 
Tito, preoc_upado_com a questão, como é da 
nature::@,_@ comportamento de S. ~. pediu
me fizesse um e$do sobre a matéria. U1tin)ei 
estudos neste fim de semana, premido entre 
uma campanha eleitoral e _as atividades do 
Legislativo. Elaborei, Sr. Pte51dehte, Uma pro
posta que dá Outro teor, que dá outro trata
mento à questão. A primeira e importante 
questão a ser levanw.da é de que a datawlimite 
não é 3 de outubro. A datawlimite é 15 de 
dezembro. Teinõs pi-azo ainda para aprovar 
uma legisJação eleitoral até 15 de dezembro, 
pela simplés razão de que, nas Disposições 

S_en110r PresldentP., Transitórias, a Constituição de 1988 estabe
lece que a eleição de l99_o;-aposse do5 futuros 

Honrado em dirigir-me a Vossa Excelência, Governadores de Estado se dará em 15 de 
faço-o especialmente para solicitar a devolu- março de 1991, o que significa,.Sr. Presidente, ção do projeto de lei que cria Emprego em 
Comissão na Tabela q_~ Erppregos- da Funda- que teremos, por volta do dia 15 de dezembro, 
ção Zoobotânlca do Distrito Federal, encami- ' a complementa~ão dos ffir diás exigidos por 
nhado pela Mensagem n9 78l89wGAG, -de 2b ~ . esta mes~a ~onsti~uição. . 
de setembro do cqrrente anO. Vou apresentar ~ Casa esta proposta no dia 

Tal so~Çitação se pr~l14e, áo fato de estar'. 4 de outubro .. Por: que_ no dia 4 de outubro? 
correndo ne.ssa Casa dp Co~gresso _Naci?~~ . Porque, então, se provará a inviabilidade do 
a Men~ge,m n9 37 /89wGAG,, de 22w6w89, que _ projeto ontem aprovado pelo Senado. Na pro-
trata de projeto de lei que altera a estrutura posta, a data que ali se configura para a eleição 
daAdminístração do Distrito Federal náo justi- de 1990_ é a de 15 de_ novembro. I:: perfeita· 
ficando, portanto, a sua tramitação, visto que mente viável, perfeitamente plausível que ve· 
o seu cpnteúdo está inse;rido na matéria ora nhamos a apreciar a matéria éiqui e na Câmãra 
ern curso. - dos Deputados, que o Presidente a sancione 

J;.O ens'elo, renovo á V# ~c_elênci_a_ pfo- e vá à pub;licaç~o antes de 15 de novembro. 
testas. de; ~preço. -=-Wanc:ierley Vallm da Temos tini bôm ·tenipo peJa frente. São 50 · 
Sllv3. GOVernador do Distrito· Federal, em. cUas. de- qUe ainda dlsnnm. oS paré! 0 tr.ato aa · 
exercíciO. · · · · · •- · qUestão.· Então, qUero--Crer, hã· eSJ)àço ·e hã · 

O SR.· PRESIDENTE (lrãrTI Saraiva) ~ ~- · oportunidãde ainda pafa um éXaffie deSta rna~ 
Presidência defere a solidtação referente ao téda de f6rrria mã!S acUrada; in8.is detalhada 
Projeto de Lei do DF 11" ~5, de 1989, que e mais CriterioSa. · 
será encaminhado ao arquivo. Chamaria a atenção para o fato de que as 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --:- eleições de ,1990 serão em dois turnos, e esta 
ConCed~ a _palavra ao nObre Senador JoSé ~ matéria t~ro gue_ $e;r r~gula,rrye,ntad~ na n9va 
Fogaça. - · - · · lei. O niel,l pr;ojetq ~stá reg:ularre~tan,do .deyi-_ 

o $~. JOSÉ FÓGÁÇA. (PMDB _ RS .. , dament~ ~ el,ei_ç~o de bovef11ad9r e ViCe--éio-
Proouncia 0 seguinte; dist:urso. Sem revisão. vemado~ e!1l ~oís·tumos,_e_ t; preciso excluir 
do orj3t;lor.) _Sr. Presiden~, .Srs. Senadotes, a eleição majoritária do Senador, que se dará, 
a minh~ inscrição, nesta tarde, era justamente isto sim, em apenas um turno, pelo princípio 
para tratar da questão da ~i Eleitoral. majoritário da maioria simples. 

FIZ algumas observações sobre este tema Outra questão que preciso abordar é a da 
num aparte que me _concedeu o nobre Sena- data da filiação nos partidos políticos, pois, 
dor Gd Sabóia de Carvalho. se: deixarm9s para o Código Eleitoral vigente, 

Que!P .crer que, havendo tempo dentro da que prevê que seis meses antes da data da 
sessão,_ o tema merece uma análise mais acu" . efeição os .Çandidatos devem estar filiados aos 
rada, uma vez que eu próprio elaborei um respectivos partidos, ou seja, aos partidos pe--
projeto que pretendia submeter a esta Casar los quais concorrem, ou concordamos com _ 
em prazo ainda compatível com a Consfituiw essa data ou alteramos a legislação em vigor 
ção e com o ritmo de trabalho que deve exigir e a ampliamos. Na minha proposta, estabew 
do Senado e da Ornara proposição desta-en- -- leço que_ a dataw!imite é 31 de dezembro de 
vergadura. 1989, porque essa dança, essa trC\nsfêrência 

de partido para partido não me parece seja 
recomendável à própria solidez da democra
cia. 

Por outro lado, Sr. Presidente. estou tr~en
do, na minha proposta, a exigência de que 
o registro de candidatos seja feito tãowsomente 
por partidos políticos com registro definitivo. . 
Nenhum partido que participa desta eleição 
pode alegar falta de tempo, pode alegar pre
mência, pode alegar inexistência de prazos pa
ra a consolidação do seu registro definitivo 
junto ao T dbunal Superior Eléitoral. 

Há partidos políticos que há mais de sete . 
ou oitQ_ anos vêm sendo protagonistas, de es-_ 
petáculos dantescos na televisão, Sê!!crificando 
a população brasileira com ceMs ora_ de es
quizofrenia, ora de paranóia, ora de rnegalow 
mania, quando não da prática da cooptação 
e da ne:gociata. 

Por iSSo, Sr. Presidente, estou propondo, no 
projeto que apresentarei a esta CaSa no j:>róxi.: 
mo dia 4 de outubro, que somente partidos 

_ com registro definitivo poderão lançar_ candi· 
datas nas eleições de 19_91. 

Não _é_ possível que o .País_ seja obrigado 
a assistir ao triste espetáculo que vem presen~ 
ciando na televisão, quando pe"ssoas destituí
das de qualquer representação social ou polí· 
tica resolvem falar em nome de uma suposta 
coletividade, em nome .de_ um grupo social 
inexistente. 

A doença da democracia é o democratismo, 
que deforma, que correrem, muitas vezes, um 
projeto_ genuinamente democrático,_· .. · _ . 

Este_ País deve_ conviver com a liberdade 
absoluta de organização p~rtic!á!i~. _ f!l~ não 
é possível que conviva com o oportunismo, 
com a negociata, com aqueles que transfor
mam a organizaçã9 ·de um partido_ político 
num verdadeiro negócio vantajoso e lucrativo. 

Calculemos o _-custo,_ em termos reais, em 
termos fmanceiros, de um segundo em iede 
nacional. em toda$ as emissoras de- teleVisão. 
Calculemos, agora. o custç> em 15. SegUndos; 
calculeçnos em 39 segundos e calculemos isto 
em .60 cUa.s;. É- vm. preço que está fora da 
nqssa própria capacidade de imaginação. Pois 
há partidos que colocam à vel'tda o seu espa
ço, a serviço de interesses ocultos, para atingir 
candidatos nesta eleição. _ . . . . 

É um jogo escuso, condenável e antidemo
crático,·porque resulta da manipulação, e esta 
pr~tica, Sr. Presidente, embora alguns se conw 
sid.erem beneficiados por ela, não beneficia, 
no todo, a própria democracia. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
~ um ap.z~rte, nobre Seriador? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muito 
prazer. Gostaria de ter o aparte honroso do 
nobre Senador Chagas Ro_drigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor José FOQaça, V. Ex' tem inteir~ r:~ão. La
mentavelmente, estamos numa f~e _de tr:a_nsi
çãO, num momento atípico. O País, há quase 
30 anos, não assíste.a uma eleiç.ão para_Presiw 
dente da República. De modo que não é fácil, 
sobretudo para aqueles que tanto lutaram em 
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favor da reconstitudonalização do País, assistir 
a isso. 

Não quero, absolutamente, justificar o injus
tificável. Apenas tento uma ~licaçáo. Acre
dito que, com a colaboração de V_, Ex!', com 
seu espirfto democrático, com a experiência 
de muitos outros, haveremos de aprimorar a 
nossa legislação. Veja V. EX' que não é possível 
continuar com essa facilidade de criação de 
Partido Político- nas próximas eleições tería
mos 80 partidos políticos -, nem é possível 
que cada partido político assim criado possa 
ter candidato. Neste momento não_se justifica, 
talvez se explique. SO um partido que, na reali
dade, tenha representação no Congresso, pelo 
menos um representante, deveria ter candi
dato. Mas um partido inteiramente inexistente? 
Nessa hora se explica, mas, de agora por dian
te, não. E mais, temos que chegar àquela legis
lação da Alemanha: se o candidato não conse
guir um mínimo razoável de votos, o seu par~ 
tido terá @e arcar com as despesas. Isso é 
profundamente democrático e precisamos de 
uma legislação que moralize realmente todas 
essas campanhas. Isso o que estamos assis
tindo, lamentavelmente, é um festival. Expli
ca-se porque é ainda menos prejudJcial do 
que os 30_ anos sem eleição presidencial. V. 
Ex" tem o nosso apoio, e juntos vamos lutar 
pelo aprimoramento das nossas eleições, para 
que tenhamos legítimos Representantes no 
Congresso· e no Executivo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Nobre Senador 
Chagas Rodrigues, V. Ex', como homem de 
larga experiência, homem vivido e formado 
no momento mais duro e mais difícU da resis
tência democrática, é palavra inteiramente 
abaJizada para professar a opinião que acaba 
de expor; 

A construção democrática não pode ter es:
se facilitário demag6gico;g-e-rador de inconsis
tência que gera a pulverização, a fragmen
tação infinita dos partidos políticos. Não há 
nada que sirva mais às oligarquias; n!o há 
nada que sirva mais à concentração do poder 
nas mãos dos detentores da riqueza, aqueles 
que detêm o verdadeiro poder econômic_o do 
País; nãO h~ nada mais que Os beneficie do 
que a pulverização da organização popular. 
Essa multifragmentação dos partidos políticos 
serve, isto sim, ao poder oligárquico, ao poder 
coronelesco que, aí, então, sobrepaira a todas 
as formas de organização popular, e é lsto 
que temes que combater, mostrar que o d~
mocratismo é urna doença infantil que a nossa 
democracia está vivendo, mas que se expUca, 
é, como disse V. EX', é a respósta do clamor 
da sociedade brasileira a vinte anos de repres~ 
são, de autoritarismo, de sociedade fechada, 
de sociedade que não respirava, de sociedade 
amordaçada. Explica~se. No entanto, é preciso 
que a vivência democrática nos dê os ensina
mentos, as lições que nos conduzam para o 
amadurecimento, para soluções maduras, 
compatíveis com o estágio de cMiização polí
tica que nosso País precisa aJcançar. 

Daí não estar eu acusando ninguém; ao 
contrário, estaria acusando a mim próprio, 

. pois também fui autor dessa legislação que 

abriu o leque, infintitamente, para a organi
zação políO:Ca. Fomos todos frutos desta onda, 
deste clamor, desta verdadeira mobilização 
nacíonal em prol de uma grande abertura de 
espaços democráticos. 

Ao rompermos o espartilho da lei, em rela
ção à organização dos Partidos, tivemos o des
cuido de nao estabelecer limites regu1arEis, 
sóbrios e aceitáveis, inclusive do ponto de vista 
democrático. Não há nada mais antidemo
crático do que falar em nome da comunidade 
quem nada com ela tem a ver. Não há nada 
mais antidemocrático do que falar em nome 
do povo quem não tem nenhuma represen
tação popu1ar. Isso fere de morte o pr6prio 
princípio da democrada. . 

Portanto, V. EX' tem razão. Temos expUca
ções; somos todos parte do que está aconb:!
cendo, mas não estamos impedidos de colo
cara mão na cOnsciência, de fazer a autocrítica 
e ver que n6s, sociedade brasileira, temos que 
mudar o rumo das coisas, pelo menos na dire
ção em que elas se vêm aprumando no País.-

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. E>r 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Ouço, com 
muito prazer, o meu nobre Uder, Senador Ro
nan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador José 
Fogaça, testemunhei, há pouco, (rue V. Ex', 
quando foi provocado pela Mesa para fazer 
uso da paJavra, disse que havia esgotado, o 
que queria manifestar no aparte ao nobre Se
nador Od Sab6ia de Carvalho. No entanto, 
se V. Ex' não assumisse_ agora o microfone, 
perderíamos o brilhante pronunciamento que 
está fazendo, ferindo pontos fundamentais 
neste -momento da transiação democrática, 
neste lusco-fusco em que vivemos. Neste mo· 
menta V. EX fere o ponto mais Importante, 
a questão do acesso grutuito dos candidatos 
à televisão, para que possam apresentar suas 
propostas. Para mim, é uma lei avançadíssima 
em termos de democracia, não há nada mais 
extraordinário; dá oportunidade a pessoas que 
não teriam condições financeiras de ir à televi
são expor os seus pontos de vista. No entanto, 
por ser tão importante, tão extraordJnária, é 
just~mente ~OJ_ll essa que temos que ter mais 
cuidado, para que o abuso que aí ocorre não 
fira de morte estatutos da maior importância, 
corno esse,.. DE:mincle~ há pouco tempo, e até 
reeebi-ootem-uma-not:ifieaçâo do'Tribunai-pa~ 
ra prestar esclarecimentos sobre um Partido 
que vinha ganhando horários de outros, que 
estaria sendo vendido esse horário, e foi-me 
feJta a denúncia; não trabalho no Judiciário, 
quem ali trabalha exige provas. Frz o alerta 
que deveria à Nação, porque usar o tempo 
para fazer a sua pregação a proposta de gover· 
no, pregação do partido, tudo bem, mas usar 
esse tempo, que é reservado, que a demo· 
cra:cia resérva para esclarecer ao povo brasi· 
leiro, na apresentação de proposta para mer· 
cadejar, para ganhar dinheiro, fere, como_diss~ 
V. EX muito bêm,-eSse estatuto, da maior im· 
portância para a constituição democrática. Pa· 
rabenizo V. EX' pelos esclarecimentos que traz 

à Casa, pelo aíerta que traz à Nação. V~ Ex!' 
deve continuar fazendo esse alerte, para que 
possamos, neste momento de transição, de 
lusco~ fusco, ir aparando essas arestas e _crian
do regras. Disse muito bem V. Ext no ínício 
que democracia não é democratismo, e_ _eu 
diria {rté que é um perigo muito grande no 
sentido de caúmos na ditadura da informa
lidade, que esta é a pior de todas as ditaduras. 
Parabenizo V. Ex' pelo brilhante discurso. 

OSR. JOSÉ FOGAÇA-Muito obrigado 
a V. Ex' Creio que- coriseguimos, de alguma 
forma, revelar ou esclarecer que pontos são 
aqueles mais cruciais, masi centrais do projeto 
que elaboramos e que pretendemos trazer ... 

OSr.MarcondesGadelha-Permite-me 
V. Exf um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muito 
prazer, ouço o aparte do nobre Líder do Pfl., 
Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se
nador José Fogaça, cumprimento V. ~ pela 
determinação de se envolver intensamente 
com o processo de elaboração da lei que há 
de reger as eleições do próximo .3no: V. Ex', 
de certa forma, estaria reparando determinada 
omissão do ConQreSSo na elaboração desse 
texto, que deveria ter_ sido cu!dado há mais 
tempo, para ensejar uma reflexação mais 
aprofundada, axame mais detalhado desta 
matéria de altíssima relevância. O fato é_ que 
tivemos wna contribUIÇão inestimável de Se· 
nadares como Fernando Hemirque Çardoso 
e Outros, o que não nos redime do fato de 
que estávamos obrigados, por força constitu· 
clonai, a um cuidado mais exaustivo e com 
margem de tempo suficientemente ampla pa
ra o debate nas duas Casas - o debate a 
rúvel da sociedade, o debate a nível de impren
sa também. Afmal, o inte:resse coletivo está 
envolvido nesta legisJação. Quando V. ~ faz 
cair aJguns mitos, como datas pré-estabele
cidas. já abre um novo ângulo de abordagem 
da questão, já nos faz respirar aliviadOS, Por 
verificarmos que ainda temos tempo ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA-Temos muito 
tempo. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Para um 
trabalho mais sopesado, mais cuidadoso. 

Isso, então, nobre Senador José Fogaça, 
aiiaào-ao seu empenho de -estudar-a maléfia 
e apresentar à Casa um anteprojeto mais bem 
trabalhado, mais bem montado, faz ressaJtar, 
uma vez mais, o seu perfil, a sua imagem 
de Senador laborioso, de Senador operoso, 
de Senador identificado com as necessidades 
mai~ prementes e mais sentidas da nossa so
ciedade. Confiamos no-s-eu trabalho e vamo
nos reservar para analisá-lo com a melhor 
atenção. Tudo se passará, Senador, como se 
V. Ext fosse wna espécie de Relator de todos 
nós; como se recebesse, neste momento, wna 
delegação do Congresso para fazer uma aná
lise detida e, depois, apresentar a sua proposta. 
Parabéns e que V. Ex" seja bem sucedido neste 
trabalho. 



5172 Quinta-feira 28 DIÁRTO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Setembro de 1989 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Agradecemos 
muito a V. Ex" e, desde já. nos dispomos a 
lhe oferecer uma cópia do anteprojeto, porque 
só vamos apresentá-lo na semana que vem, 
uma vez que se prove inviabilizado o que apro
vamos ontem no Senado .. Desde já vamos 
enviar cópia a V. Ex' para qúe estude e faça 
as criticas e as contribuições que sempre apre
senta. em relação à matéria, contribuições de 
m\IDeira positiva e que amadureceram as nos~ 
sa~ propostas. 

fr. Presidente, depois das colocações que 
aqui fizemos,. sentimo-nos na obrigação e até 
comprometidos a perseverar, a persistir na 
idéia de apresentar proposta de legislação, 
porque, como disse o nobre Senador Marcon
des Gadelha, não há por que desesperar. De 
fato, temos cerca de 80 dias para a aprovação 
de projeto desta natureza, porque a data fatal 
é por volta de I 5 de dezembro, quando se 
encerram as atividades desta Sessão Legis
lativa. as atividades deste Congresso. Portanto. 
tempo há, prazo há, condições há, para que 
possamos ter a eleição de 19_90 devidamente 
regulamentada - inclusive essa regulamen
tação pode ser negociada, articulada e equili
brada entre as diversas tendências do_ Con
gresso Nadonal. 

Entre as inovações que trazemos na pro
posta, wna delas é a das chamadas eleições 
primárias, ou seja, escolha de candidatos ma
joritários a partir de primárias, não tomando, 
no entanto, as primáriaS 'obrigatórias, deixan
do aos Partidos, segundo seus estatutos, ou 
segundo decisões dos seus órgãos superiores, 
a opção entre a convenção regtonal clássica. 
nos íno1des conhecidos pela Lei Orgânica dos 
Partidos, ·ou as eleições primárias. 

O que há de inovador nisso, Sr. Presidente? 
O que há de inovador nisso é que introduzimos 
a necessidade de que a Justiça Eleitoral, ou 
seja, os Tribunais Regionais Eleitorais acom· 
panhem as eleições príníárias, desde que ve
nham a ser internamente. acolhidas pelos Par
tidos, para evitar abusós, deformações, práti
'cas antiéticas e o descontrole que, multas ve
zes, pode caracterizar elélções prévias ou pri
márias, sem o ac;ompanhainento devido e a 
rigorosa fLScalização da Justiça "Eleitoral. 

Este, Sr. Presidente, é o nosso pensàmento 
e esta é a proposta que traremos a esta Casa. 
(Muito bem!) 

_ (Durante o discUI$0 do Sr. José Foga· 
ça, o Sr. Iram Sa~.~JP Vlce-Presidente, 
deixa a ctJdeira da presidência, que é ocu~ 
parla pelo Sr. Nelson C~melro, Presk!en
te.) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
peJo Sr. 19 Secretário. 

·.E:. Udo o seguinte 

REQ(IERIMENTO N• 515, DE 1989 

Nos termos do art. 21 O_ do R~imento lnter
no, requeiro a transcriçãO, nos Anais do Seria
do, do discurso proferido, por sua Excelência 
o Senhor Presidente da RepúbUca, José Sar-

ney, na abertura da 44' Assembléia-Geral das 
Nações Unidas. 

Sala das Sessões, 27 de _setembro de 1989. 
-Senador Lourival Baptista. 

_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O requerimento lido vai ao exame da Co
missão_ Executiva. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li~ 
dos pelos Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N~>516, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336, alínea " ", do Regimento Interno, pãia 
o Ofício "S .. n" 24 de 198g, do Senhor Gover
nador de Estado de Minas Gerãis solicitando 
autorizilç~o dO Senado Federal para que seja 
autoriiãâa _à Companhia Energética de Minas 
Gerais- CEMIG a contratar operação de cré
dito exiemo equivalente a US~ 90 milhões de 
dólares pelo convênio de crédito recíproco 
Brasil-Argentina. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1989. 
- Ronan Tito- Marcondes Gade/ha- Cha
gasl_?odrigues '"'7"Jarfuls Passarinho. 

REQOERIMENRO N• 517, DE 1989 

Requeremos urgência. nos termos do art. 
336, al(nea " -.. , do Regimento Interno, para 
oPLC38/89, que fixa o efetivo daPolídaMilJtar 
do Distrito Fedéral e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 27 de set~mbro·-de 1989 
- ~Meúlf r ilhO ..:....__ Ronan Tito - Mário· Maia 
-Jarbas Passarinho -Marcondf:S Qade!ha. 

_9 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentOs lido$ serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, II, do 
Regimento ln~mo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carileiio) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se·à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n9 217, de 1989, -de 
autoria do Senador _Márcio Lacerda,. que 
faculta.a dedução de despesas médicas 
e hospitalares em um dos meses seguin
tes ao correspondente pagamento; para 
fins de determinação mensal da base de 

... cálcu1o do Imposto de Renda das pessoas 
físicas. (Dependendo de parecer.) 

Sóliclto ao nobre Senador Carlos Patrocínio 
o parecer da Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. CARLOS PA1ROCiNIO (PDC
TO. Para emitir Parecer.) - Sr. Presidente. 
Srs. Sefládores: o Sen.,dor Márcio Lacerda 
submete à apreciação do Senado Fedoral o 
Projeto de Lei do Senado nQ 217, de 1989, 
de sua autoria, que "faCulta a dedução de des~ 
pesas médicas e hospitalares em um dos me-

ses seguintes ao correspondente pagamento, 
para fins de determinação mensal da base 
de cálculo d<? Imposto de Renda das pessoas 
fisi 

•• . --- . -
cas. 
2. Dá o projeto, no- art. 1", nova redação 

ao § 79 do art. 14 d;;t Lei n~' 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988 ijá modificado anterior
mente pelo item n do art. 45 da Lei n9 7.799. 
de 10 de julho de 1989), para permitir que 
a dedução relativa a pagamentos efet_uados __ 
pelo contribuinte do imposto de renda de pes
soa ffslca a~ médico_s, dentistas, psicólogos, fi~ 
sioterã:peutas, terapeutas ocupacionais e hOs
pitais, não efetuada no próprio mês do dispên
dio, possa sê-lo em um dos meses seguintes, 
pelo valor corrigido monetariamente, com ba
se na variação do BTN ocorrida entr~ o mês . 
do pagamento da despesa e o .mês da dedu· 
ção. 

3. O arl29 do projeto propõe seja acres
centado um parágrafo (§ 8°) ao mencionado 
art. 14 da Lei no 7.713/88, com o objetivo 
de estender o benefido conçedido no pará
grafo anterior a todos aqueles que, fazendo 
jus à dedução a que se refere, nãO à tenham 
utilizado no mês do efetivo desembõlso. 

J:. o relatório. -
4. O prOjeto âe lei em exame bUsca pro

porcionar_tratamento igual para despesas de 
igual natureza, pouco importando- tenha, ou 
não, o contribuinte c__onseguido apossar-se do 
c;omprovante dos pagamentos efetuados, ou 
feito a sua entrega à fonte pagadora dos seus 

. rendimentos, no prazo por ela fucado. É, por
tanto, meritória a proposição, que visa corrigir 
distorções que a legislação tributária ainda 
apresenta. 

5. Vale a transcrição de um -trecho da 
.. Justificação" apresentada pelo autOr do pro
jeto, cujos conceitos_ endossamos: 

'Tal sistemática de apuração _do im
posto, assim regulada_ pela Lei n~ 
7.713/88, tem-se revelado inju$no que 
se refere a prazo para dedução de despe· 
sas médicas e hospitalares. Todavia, cc
mó este é o primeiro ano de aplicação 
d(l_medida, é explicável até certo ponto 
a ocorrência de distórções, que devem 
merecer do legislador pronta correção." 

6. Diante do exposto, sugere-se a aprova· 
ção do projeto de lei em estudo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carneiro) 
- O parecer é favor&vel. _ 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão .. 

Em votação. _ . 
_ Os Sis._ Senadores que o aprovam queiram 
permanecei- sen-tados. (Pausa.) 

Aprovado. _ - . 
A matéria irá à Comissão Diretora, para a 

redação final: -

O SR. _PRESIDENTE (Nelson Cã:rriéiio) 
-Sobre a mesa, parecer da Comissào Díre--
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tora, orerecendo a redação final, que será lida 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida o seguinte 

PARECER 1'1• 226, DE 1989 
Comissão Dlretora 

Redaçio final do Projeto de Lei do Se~ 
nadon'217, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
fina1 do Projeto de Lei dp Senado n~ 217, de 
1989, de autoria do Senhor Senador Márcio 
Lacerda, que faculta a dedução de despesas 
médicas e hospitalares em um dos meses seM 
guintes ao correspondente pagamento, para 
fins de determinação mensal da base de cálcu
lo do imposto de renda das pessoas fisicas. _ 

Sala de Reuniões da ComisSão, 27 de se
tembro de_ 1989 . ....:... úam Sarr1/va, Presidente 
-Pompeu de SOusa, Relator~ Louremberg 
Nunes Rocha, Áureo MeDo. 

ANEXO AO PARECER N' 226, DE I 989 

Faculta a dedução de despesas médi
cas e hospitalares em um dos meses se
guintes ao correspondente pagamento, 
para fins de determinação mensaJ da ba
se de cálculo do imposto de renda das 
pessoas ffsicas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1>' O § 7~ do art 14 da Lei n~ 7.713, 

de 22 de dezembro de. 1988, com as rriodlfi
cações introduzidas pelo inciso n do art. 45 
daLein•7.799, de lO de julho de 1989, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 7" No caso do parágrafo anterior, 
a fonte pagadora poderá fixar um prazo 
para a entrega do comprovante ou da 
indicação, ·com vistas a ser efetuada a 
dedução no próprio mês, após esse pra
zo, a dedução poderá ser feita em um 
dos meses seguintes, pelo valor corrigido 
monetariamente.-com base na variação 
do BTN ocorrida entre o mês do paga
mento da despesa e o mês da· dedução." 

Art 2" Acrescenta-se ao art 14 da Lei n" 
7.713,de22 de dezembro de 1988, o seguinte 
parágrafo: 

"§ 8t o disposto na parte firiárao-Pa
rágrafo anterior é aplicável aos demais 
contnbuintes que, fazendo jus à dedução 
prevista no inciso I, não a _tenham utilizado 
no mês do pagamento da despesa." 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Nelson Carneiro) 
- àn_ discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussãc 

Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria irá à Câmara âOS Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Jtem2: 

Votação. em turno úriic-o,-da redação 
final (oferecida pela Comissão Diretora 
em seu Parecer n" 194, de 1989), do Pro~ 
jeto de Lei do Senado n9 163, _ _de 1989 
- Cory1plementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que defme, 
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 Federa] 
quando de sua exportação para o exterior. 

Em votação a redação final; sem prejuízo 
da emenda. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que aprovam a redação 
final queiram permanecer sentados. {Pausa.). 

~rova-da. 
É a seguinte a redação fina] aprovada 

Redação final do Projeto de Leí do Se
nacfon9J63. de 1989- Complementar, 
que define, na forma da alinea "a" do 
inciso X doart. 155 da Constitufç.§O Fede
rai, os produtos sem l-elaborados que po
dem ser tributados pelos Estados e Dis
trito Federal quando de sua _export:ação 
para o exterior. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 19 É compr~ndido no campo de in

cidência do imposto sobre operações rélativas 
à circulação de mercadorias e sobre prestação 
de serviços de transporte interestadual e inter
municipal e de comunicação, o produto indus
trializado "semi-elaborado" destinado ao exte
rior que cumulativamente: 

a) .resulte de produto primário sujeito ao 
imposto quando exportado Úl natura e desde 
que de origem animal, vegetal ou mineral, não 
sofra qualquer processo que lhe modifique 
a composição ou natureza química; 

b} não seja próprio para o consumo final, 
ou que para sua utilização nos fins a que se 
destina ainda dependa de operação comple
mentar de industrialização; 

c) apresente, desde a primeira fase de sua 
industrialização, nfvel de_agregação de custos 
máximo dé atê cinqüenta por cento; 

_rj) alcance preço em cuja composição as 
matérias-pnitii:ls e produtos intermediários uti
lizados representem mais de oitenta por cento. 

Parágrafo único. - O Poder ExecUtivo Esta
dual ou dO Distrito Federal indicará, através 
de decreto, os produtos semi-elaborados que, 
no respectivo Estado ou no Distrito Federal, 
se enquadrem nos conceitos desta lei, ressal
vado o direito do contribuinte de demonstrar 
que seu produto não se conceitua como semi
elaborado, segundo critérioS" desta lei comple
mentar. 

Art l9 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. · 

Art. 39 ~evogam~se as ·disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação a emenda do nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, apresentada na 
sessão de 26 de setembro de 1989. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
- Será retificada a redação final. 

A matéria vai à Câmara dos D_eputados. 

É a seguinte a·Emeitda aprovada: 

EMENDAN•l 

Dê-se à_alínea d do item c do a.rt. __1 9, a 
seguinte redação: 

"alcance preço em cuja composição 
as matérias-primas e produtos interme
diários utilizados representam pelos me
nos 50%." 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 
- Femahâo Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Está presentes 44 Srs. 8enaâores. Assim, 
fica adiada a apreciação do item 3, que requer 
a presença de 45 Srs. Senadores. 

É o segu'iri~ _o_iiem Coffi ~apreciação 
adiada: 

--- -ltem3: 

Votação, em prlrrieiro 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 § 69 do art 14, para desin~orp~ 
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de EstadO, do Distrito Fede{al 
e dos PrefeitOs, teriCio - · 

PARECER, sob n' 145, de 1989, · 
.-da Comíssáo' Tfin1Porália; favóráVel 4o 

prosseguimento -da tramitação da nltitêria, 
com voto vehcido dos Senadores Chagas Ro

- drigues e Mauricio Corrêa. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Nelson Carneiro) 

-ltem4: 
Votação* em' turno _único, o Projeto de 

Lei da Cãrna..ra ,n9 33, de. 1988 (n9 

5.775/85, na C<;~S:a.de origem), que consf~ 
dera penosa, para efeito de c.oncessão 
de aposentadoria especial aos vinte e cin
co anos de serviço, a atMdade profissio
nal de telefonista, tendo 

PARECERES, sob n•' 161 e 181, de 
1989, das Comissões . _ . 

-de Constituiç8o, JustiÇll e Gdada
nill, pela constitucicmalidade e juridicida
de, com voto yimcido do Senador Jutahy 
Magalhães; e , 

-de Assuritos Sociais, faVOráVel, com 
voto vencido dos Senadores Jutahy Ma~ 
galhães e Nabor Júnior. -

A matéria constou da Ordem do Dia _da 
sessão ordinária anterior; tendo a votação sido 
adiada por falta de quorum. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária ~<? ~i~ 22 do corrente. 

... Votação do proj~ em turno únlc~ .. 
O Sr. Ronan Uto- Sr. Presidente,-peço 

' a palavra pela ord~m.' 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
·-V. EX' tem a palavra. 
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O SR. ROI'!AN TITO (PMDB - MG. Pela 
ordem.) -Sr. Presidente, gostari;:I apenas de 
dizer que o meu voto é '"sim", mas libero a 
Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Errt votãÇão o projeto, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentadoS. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 33, DE 1988 

(N• 5. 775185, na Casa de origem) 
Considera penosa, para efeito de 

concessão de aposentadoria especial aos 
25 (vinte e cinco) anos de serviço, a ativl
dade profissional de telefonista. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art 19 Fica considerada penosa, para os 

efeitos da concessão da aposentadoria espe
cial prevista no art 99 da Lei 0° 5.890. de a 
de junho de 1973, a atividade profissional de 
teleforusta, onde quer que seja exercida. 

Parágrafo único. _-A aposentadoria espedal 
referida no caput deste artigo será concedida 
pela Previdência .Social ao proftssional que 
completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo 
exercício da atividade_de telefonista. 

Art. 29 O Poder Pce~_utivo regulamentará 
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson carneiro) 
-V. Ex" tem a palavra. 

O SR. J(ITAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pela ordem.)- Sr; Presid_ente, peço ano
tar o meu voto contrário, pelas razões expos· 
tas, ontem, no meu pronunciamento, e tam
bém pela declaração de voto já encaminhada 
por escrito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A declaração de voto constará de Ata. 

É a seguinte a declaração de voto enca
minhada à Mesa: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
Recebi, outro dia, em meu Gabinete, um 

grupo representativo de telefonistas, acampa· 
nhadas pelo ilustre Senador Carlos Chiarelli, 
que me foram levar um conjunto de reivindi- . 
cações da categoria, entre elas para que a 
Comissão de Constituição e Justiça do Sena
do Federal colocasse em pauta a aprovação 
do Projeto de Lei oriundo da Câmara de Depu
tados, n<:> 33/88, de autoria do Deputado Os
waldo Nascimento. 

Acolhi, com sastisfação, o pleito das telefo
nistas, que sempre me mereceram grande ad
iniração e respeito pelo carinho e zêlo que 
entregam a seu oficio. ·Qual não foi minha 
surpresa, porém, quando na sessão de 17 de 
agosto passado da Comissão ·de COnstituição 
e'-Justiça, da qual faço parte, dei-me conta 
que o referido projeto propunha aposentado
ria; especial para as-telefonistas, em qualquer 
lugar onde tivessem exercido suas atividades. 
Confesso qUe, anteriormente, não me havia 
apercebido, ou, pelo menos, não tinha sido 
alertado que o pleito das telefonistas era no 
sentido da aposentadoria especial aos 25 
enos, como propõe o projeto do Deputado 
Nascimento. De qualquer forma, creio que, 
independentemente do mérito ou da decisão 
6na1 da Comissão, o que importa é que os 
temas e projetes de lei sejam apreciados, dan~ 
do sentido e vida a_o Congresso Nacional Feli~ 
cito-me, pois, por ter, modes4'!mente, contri
buido para que o assunto tivesse entrado em 
pauta. 

OCorre, porém, que, partiCularmente, tenho 
me posicionado contra a aposentadoria por 
tempo de serviço, sobretudo aposentadorias 
especiais com tempo reduzido de serviço. Te
nho até insistido, desta tribuna, sobre a graviM 
dade do sistema previdenciário no Brasil, aler
tando para a necessidade de caminharmos 
para a aposentadoria por idade, tal como os 
países desenvolvidos já o fizeram. 

Que~razões me-moVem neste sentido? 
O BraSil já foi um pais "jovem". A p[râmide 

etária da população, porém, está se alterando 
rapidamente. Breve, na virada do século, sere· 
mos um país de meia-idade, com mais de 
3~ milhões de idosos à espera de justos bene~ 
fidos da previdência. A taxa de crescimento 
demOgráfico do País está declinando a tal pon
to, que já não se ouvem com grande freqüên· 
cia clamores_ malthusianos pelo controle da 
natalidade. A profesSora Elza Berquó, Uma das 
mals respeitadas demógrafas do Pais, tem de
monstrado à sociedade, que já se foram os 
tempos de crescimento em tomo de 3% ao 
ano da população. Hoje devemos ter uma taxa 
de crescimento em tomo de 2%. Várias razões 
têm cOntribuído pãra o declirllo da taxa de 
crescimento demográfico no Brasil. 

É inegável que a "urbanização da· população, 
coin acesso a novos meios de inforinação 
sobre a natalidade e maiores oportunidades 
de emprego e renda, opera, no rastro das ex
periências do primeiro mundo-, para um plane
jamento_:mais estrito-da ramília. 

Concretamente, porém, estamos diante de 
um fato. O Brasil está envelhecendo e nosso 
sistema_ de previdência não está aparelhado 
para esta realidade emergente, podendo en
trar em colapso dentro de alguns anos se algu~ 
mas providênd~s não forem tomadas com 
urgência. A proporção entre trabalhadores 
aposentados e ativos, que era de 25 por 1, 
hoje é de 2,54 por i e deverá diminuir ainda 
mais. Dentre as providências, tenho deflilido 
que temos que abandonar o sistema de apos
netadoria por tempo de serviço. 

Deus me perdoe, portanto, por essa mania 
de ser - ou tentar ser - coereD.te com mi· 

nhas próprias idéias. Mas, se tenho defendido, 
em tese, a aposentadoria por idade e me posi
cionado contra a aposentadoria por tempo de 
serviço, não seria coerente votar, agora, a favor 
da aposentadoria especial para as telefonistas. 

Veja-se que -sou Coiisé:Lerite do valiciso papel 
desempenhado por estas profissionais, sujei
tas à uma sobrecarga de estimules que muitas 
vezes conduzem, até mesmo, à enfennidades 
auditivas, típicas da profissão. Sei, também, 
das condições dific.eis a que são cOnstrangidi!lls 
a trabalhar, durante horas a fio, submetidas 
a chamadas ininterruptas, sempre obrigadas 
à amabilidade indispensável que o trato com 
o público exige. Os novos serviços, inclusive, 
de informações a um público nem sempre 
preparado para compreender as agruras das 
telefonistas, estão contemporaneamente a exi
gir crescentes qualificações das teleloilistas 
e atençijo redobrada para bem entender no· 
mes, siglas, referências cada vez mais com
plexos. 

É também uma atividade típica de mulhe
res, já sobrecarregadas peladuplajomada que 
as condena a acwnular as funções do lar com 
as exigências modernas de acrescentar, com 
seu trabalho fora de casa, o orçamento fa
miliar. 

Mas, lamentavelmente, não posso me do
brar, por sentimentos válidos, ao império de 
minha consciência. O que está em jogO, no 
caso, não são as telefonistas, mas os_milhões 
de idosos aposentados que têm o direito, ao 
6nal de suas vidas, a uma aposentadoria digna, 
compativel com as condições de existência 
de toda uma vida dedicada ao lar e ao trabalho 
socialmente produtivo. 

Não seria justo, neste momento, prejudicar 
o sistema_de previdência em beneficio_ de uma 
categoria que, embora laboriosa. tem também 
seus compromissos com a sociedade em seu 
conjunto. 

Insisto, meus Senhores, que a gravidade da 
crise nacional e a absoluta necessidade de 
se preservar a eficácia dos serviços públicos, 
de _assistência social e Previdência no Brasil, 
está a exigir sacriffcio de todos. O corpora
tivismo nesta_ quadra da histórfa, justificável 
em outros tempos menos amargos, pode nos 
levar ao abismo do caos e da falência das 
in~uições. Vamo~, pois. salvar o barco, para 
escolher melhor destino. - Senador Juthay 
Magalhães 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Item5: 

Votação, em turno único, do Pr9jeto 
de Lei da Câmara n<:> 27, de 1989 (n<:> 
1.455/89, na Casa de origem), de inicia
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, 
que altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12' Região, cria cargos e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n•197, de !989.da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia_ pela constitucionalidade, juridicidade 
e, no mérito, favorável. 
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A discussão da matéria foi encerrada na 
sessiio ordinária anterior, tendo sido a votação 
adiada por falta de quorum. 

PassaMse à votação do projeto, em turno 
único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
1'1• 27, DE 1989 

(N• 1.455189, na Casa de origem) 
De iniciativa do Tribuna) Superior 

do Trabalho 

Altera a composição e a organíação 
interna do Tribunal Regional do Trabalho 
12' Região, ctilJ cargos e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 19 Fica alterada a composição do Tri

bunal Regional Ço Trabalho_ da 12~ Região para 
13 (treze r Juízes, sendo_ 9 (nove)_ Togados, 
vita1ícios e 4 (quatro) Oassistas, temporários, 
dos quais 2 (dois) representantes dos empre
gadores e 2 (dois} representantes dos empre
gados. 

Arl 29 Para atender à composição a que 
se refere o artigo anterior ficam criados os 
seguintes cargos e funções de juiz: 

1-3 (três) cargosdeJuizTogado, vital!c!os, 
a serem providos em consonância com o inci
so I do parágrafo único do art. 115 da Consti
tuição Federal; 
D-2 (duas) funções do Juiz Oassista, tem

porário, sendo uma para representantes dos 
empregados e outra para representante dos 
empregadores. 

§ 19 Haverá 1 (um) suplente para cada 
Juiz Classista, temporário. 

§ 21 Em face do aumento de sua cOmpO
sição. fica o Tribunal dividido em Turmas, na 
forma da lei. 

Art. 3° -O p-rovimentO dOS cargoS ·e -fwl
ções de JUiz, previstos no art. 2~ desta lei, obe
decerá ao que a lei dispuser a respeito. 

Art 49_ Ficamcriad~s5(cinCo)cargosem 
comissão de Assessor de Juiz, do Grupo-Di
reção e Assessqramento_ Stiperlor - Código 
DAS-102, e-2 (dois) de Secretário de Turma 
- Código DAS-I 02. .. . 

§ 19 Os cargos em comissão de Assessor 
de Juiz privativos de bacharel em Direito serão 
preenchidos mediante livre indicação dos ma
gistrados junto aos quais forem servir. 

§ 29 A classificação dos cargos de Oire
ção e Assessoramento Superfoi", na escala de 
níveis do respectivo grupo, far-se-á por delibe
ração do Pleno do Tribunal, observada a legis
lação vigente. 

Art. 5 9• Bcam criados 2 (dofs) cargos em 
comissão de Assessor, do Grupo-Direção e 
Assessoramento superior - Código 
DAS-102. . - - -··-

Art. 69 O Tribunal criará as funções de 
confiança e encargos de representação de ga
binete, classificando-os de acordo com as 
suas necessidades de serviço. 

Art. 79. o-ait. -24- da Le(n9 7.729, de 16 
de janeiro de 1989, passa a vigorar ccim as 
seguintes alterações: 
l- no inciso }(N, suprimam-se as referên

d_as a Campo Alegre, Rio Negrinho e São Ben
to-do Sul; 

n - acrescente-se-lhe mais um inciso, sob 
o n'l' XXI, com a seguinte redação: 

''Art. 24. ---·····--·-···--

XXI-São Bento do Sul: o respectivo 
Munlcípio e os de Campo Alegre e Rio 
Negrinho." 

Art. 8'l' A despesa decorrentes da aplica
ção de$1:a lei c:arrerá à conta das dotações 
próprias da Justiça do Trabalho. 

Art. 99_ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

M._ 10. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 6: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n9 4$, de 1989, do Senador José 
fgnáçio F:erreira, solícitando, nos termos 
regimentais, tramitação conjunta para os 
Projetas de Lei do Senado no;>& 124, de 
1989, de autoria- dO Senador Edison Lo
bão, e 191, de 1989, de autoria do Sena
dor Jutahy Magalhães, dispondo sobre a 
organização dos trabalhadores rurais e 
pescadores em sindicatos e colônias, res
pectivamente: 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão ordinária anterior, tendo a votação sido 
adiada por falta de quorum. 

Em votação o requerimento.. 
--Os Srs. Senadores_que Õ aprovam queiram 

permanecer ~ntados. (Pausa.) 
Aprovado. 
_Aprovado o requerimento, os_ Projetas de 

Lei do Senado n9"124 e 191, de 1989, passa
rão a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n? 487, de 1989, de autoria dO 
Sehãdor Nabor Júnior e outros Senhores 
Senadores, solicitando, nos termos regi
mentais, a tramttação conjunta dos Proje
tas de Lei do Senado n?s 125 e 233, de 
1989, dos Sehadores Jutaby_Magalhães 
e Iram Saraiva, respectivamente, que re
gulamentam o art. 143, §§ 1? e 29 da 
COnstituição Federal. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão ordinária anterior, tendo a votação sido 
adiada por falta de quorum. 

Em vOtaÇão o- requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer Sentados. (Pausa.) 
AProvado. 
AProvado o fe(Iuerimento, os Projetas c;le 

Lei do Senado nes,125 e2.33, de 1989,pãssa
rão a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item8: 

Votação, em turno únlco, do Requeri
mento n? 488, de 1989, do Senador Ro
nan Tito, solicitando, nos termos regi
mentais. a retirada em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado n9 266, de 
1989, de sua autoria, que cria á adiCional 
de tarifa aeroportuâria (ATA), e dá outras 
providências. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão ordinária anterior, tendo a sua votação 
sido adiada por falta de quorum. 

Em votação o -requerimento. 
Os Sr$. Senadores que o -aprovam queiram 

perrrianecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de LeidoSenadon?286,de 1989, 

será definitivamente arquivado. 

O SR. PRE8IDEI'I1E (Nelson Cameõro) 
-ltem9: 

Votação, em tumo único, do Requeri
mento n 9 48.3, de 1989, de autorià dO 
Senador Odacir Soares, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcriçáo no Diá
rio do Congresso Nadonaf. da matéria 
intitulada "Análise" Crítica do Projeto- de 
Constituição do Estado de Rondônía". 

Em votação o reqt.iêlimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarrt 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, será feita a trans

crição solicitada 

~ a seguinte a matéria a ser transcrita: 

ANÁLISE CRfnCA DO PRO..n;;ro 
DE CONSirrUJÇÃO DO 

ESTADO DE RONOONIA 

l.lílntrodução 
Após meses de intensa e exaustiva atividade~

os ilustres membros da Assembléia Consti
tuinte do Estado de Rondônia conéfl.tiram o 
Projeto de Constituição, resultados da campa• 
tib~ização dos Anteptojetos "A" e ''B" e, ainda, 
do acatamento, pela Comissão de Sistema· 
tização, de um significativo número das mais 
de trezentas emendas apresentadas. 

Como bem acentua o eminente Relator-Ge
ral, Deputado Amlzael Silva, o projeto " ... ape
sar de espelhar-se na Carta .Magna Federal, 
como nãà poderia deixar de Ser,, apresenta 
inovações em diversos aspectos e nas peculia
ridades locais, tais como maior autonomia dos 
Poderes, novos direitos indiViduais, sociais, 
funcionais e, especialmente, ecológicos, asse
gurados por üma série de mecanismos que 
obtigam o Poder Executivo ao cumprimento 
imf!diato, pôr força do atual texto. constitu
cional, bem c_omo ao Poder Legislativo o aca
bámento, através de legislação complementar 
~ ordinária, para que a comunidade possa 
imediatamente usufruir dos benefidos. direi
tos e obrigações inseridos no novo texto." 

Por isso, na condição de cidadão rondo
niano e, principalmente, por integrar a repre
sentação do Estado no Senado Federãl, se
guindo a mesma linha de atuação que norteou 
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meus trabalhos durante a Assembléia Nacio
nal Constituinte, tomo, como a devida vênia 
dos exce1entíssimos membros da Constituinte 
Estadual, a liberdade de apresentar algumas 
sugestões que espero possam contribuir nesta 
fase_derradeira da feitura da nossa Carta. 

Desde já, para evitar possíveis mal-enten
didos, além de render minhas homenagens 
aos constituintes e seus dedicados e cultos 
assessores, esclareço ser a presente iniciativa 
um ato cuja pretensão não vai além_do sincero 
desejo de colaborar, o que, de resto, considero 
dever de cada cidadão ou cidadã de Rondônia. 

Nesta despretensiosa análise, preferimos 
dispensar comentários a respeito dos dlspo
sitivos aos quais não temos qualquer reparo 
a fazer. Mesmo assim, em alguns casos não 
pudemos nos furtar a observações elogiosas 
quando percebemos o indiscutível acerto dos 
constituintes rondonianos. Fora isso, ao identi
ficar pontos, a nosso ver, passíveis de altera
ção, oferecemos alternativas para as quais es
peramos a necessária reflexão dos membros 
da douta e soberana Assembléia Estadual 
Constituinte. Embora tenhamos recomenda
do várias supress6es, não cuidamos da possí
vel renumeração dos dispositivos o que, é evi
dente, dependerá da aceitação ou não das 
nossas propostas. 

Observação: Este texto -foi impresso em 
equipamento que não dispõe de recursos para 
grafar o trema, daí a ausência desse sinal em 
palavras como freqüente, subseqúente, etc. 

2.0 Da Organização do Estado 

Indiscutivelmente, este titulo segue os "Prin
cípios Fundamentais" da Constituição Fede
ral, quais sejam, o da Federação e da Repú
blica. Todavia, como bem sabemos, a Federa
ção Br8sileira é originária de um fenômeno 
centrífugo, isto é, resultante da diluição do po
der cenval em favor ~5! _tJI)_idades fe_decadas 
entre as quais, a partir da Carta vigente, se 
inserem também os municípios, como precei
tua 6 artigo 18 da Lei Maior, senão vejamos: 

"Art. 18. A organização político-ad
ministrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autónomos. nos termos desta Constitui
ção." 

2.0.1 Artigo 1• 
Por isso, temos algumas considerações a 

fazer com relação à redaçã_o proposta para 
o artigo 19, o qual define o Estado de Rondônia 
como 

" ... parte integrante e autônoma daRe
pública federativa do Brasil, ... " 

O professor Aurélio Buarque de Holanda 
ensinou que: 

"Autonomia é a faculdade de se gover
nar por si mesma; é o direito oU faculdade 
de se reger (uma naç~o) por leis pró
prias." 

Por sua vez, o eminente constitucionalista 
Celso Ribeiro Bastos (Coineritários .i"Cohsti-

tuição_ do Brasil, Ed Saraiva, 1 ~ V o!. páginas 
414/5 ãflCJ11a, a propósito do meSmO temã: 

"É muito provável mesmo que ne
nhum princípio tenha sido tão fartamente 
degradado quanto o federativo. A autono
mia estadWll é uma irrisão." 

Aliás, a pr6Pfia Ccinstitufção Federal- arti
go 25, § 19 - estabelece a relatividade da 
autonomia das unidades federadas quando 
determina: 

.-.Art. 25. .. ...... _ ... _-______ ..;:_, ___ ~ 
§ 19 São reservada_s aos Estados as 

competências que não lhes sejam veda
das por esta Constituição." 

Em outros dispositivos encontramos a 
competência exclusiva da União para: 

a) elaborar e executar planos nacionais e 
regionais de ordena~ão do território e do_de
senvoMmento econômlco e social (art.21, IX}; 

b) manter O-serViço postal e o Correio Aé
reo Nacional (art. 21, X); 

c) instituir sistema nacional de gerencia
mento de recursos hídricos e definir critérios 
de outorga de direitos de seu uso (art. 21, 
XIX); 

_ d) instituir _diretrizes para o desenvolvimen
.to urbailo, iriduslve habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos (art. 21, XX); 

e) estabelecer as áreas e as condições para 
o exercício da atividade de garimpagem, em 
forma associativa (art 21, XXV). 

Bastaria estes exemplos para comprovar a 
fragilidade do nosso Sistema federativo. Con
tudo, convém lembrar, ainda, a competência 
privativa da União para legislar sobre: política 
nacional de transportes, regime dos portos, 
navegação lacustre, fluvial, transporte, trânsito, 
jazidas, minas, recursos minerais, diretrizes e 
bases da educação nacional, etc. 

Alêm do mais, não podemos esquecer as 
normas estabelecidas na Constituição Federal 
quanto à representação das re~itas tributá
rias. Se bem que a nova Carta Pelftica tenha 
ampliado consideravelmente a participação 
dos Estados e Municípios no produto da arre
cadação de determinados_ impostos da União, 
é indiscutível a permanência da vinculação ou 
dependência daquelas unidades para com o 
Poder Central. 

Em resumo, pelas caracteristicas do nosso_ 
sistema federativo, ê a União a verdadeira ges
tora dos destinos do País. Inegável, pois, que, 
como entidade da organização político-admi
nistrativa da União, Rondônia, tanto os demais 
~dos e Municípios, exercerá uma autono-
mia formal, de caráter meramente adminis
trativo. 

Dessa maneira, ressalvando a correção do 
princípio expresso no texto proposto, conside
ramos mais adequada a segWnte redação para 
o artigo 1 ~: 

·~Art 19 O Estado de Rondônia integra 
--a República Federativa do Br.;1sil e r~ge-se 
por esta Constituição e pelas leis qt1e ado
tar, respeitados os princípios estabeleci
dos n-a Constituição Federat" 

2.0.2 Artigo 5• 
No artigo 59, Inciso I e parágrafo único, te

mos duas observações. NQ primeiro caso a 
conjugação do verbo Pertencer não nos pare
ce correta e, ao meSmo terriPo, a melhor técni
ca legislativa recOmenda a supressão propOSta 
na redação do parágrafo único. Então, ambos 
os dispositivos ficariam assim: 

"Art. 51' -----·-----... -··-·--
oooOoooOo•••••••~·~··•-••••••••H-...... NO·------··......----

T.:..:. os que a ele pertençam na data 
dá promulgação desta Constituição; 

Parágrafo único. Os bens do Estado 
não podem ser objeto de doação, aliena
ção,. aforamento ou cessão de uso, senão 
~m virtude de lei." 

2.0.3. A Tripartição dos Poderes 
Segundo os mais eminentes mestres do Di

reito Constitucional, teria sido Aristóteles o pri
meiro a sugerir o funcionamento-do Estado 
com base nas funções legislativa, executiva 
e judiciária. No entanto, foi o célebre pensador 
frafcês Montesquieu quem melhor elaborou 
a teoria, chegando a afirmar que: 

-·· ... a tais funções devem corresponder 
óigãos distintos e autónomos." 

Fádl eriteil.dei (Jue se Montesquieu, antago
nista frontal da monarquia, a partir dessa con
cecpção, tenha dado a mais efetiva contribui
ção para o que se convencionou chamar Esta
do Uberal burguês, consolidado pelas Revolu
ções Americana e Francesa. 

Embora persistam as discordâncias quanto 
à existência de uma Tripartição de Funções 
ou Triparticição de Poderes, o direito constitu
cional pátrio tem adotado o princípio da sepa
ração dos poderes. Exemplo disso estava ex
presso no art. 6~>, parágrafo único, da Consti
tuição anterior: 

"Art. 6° São Poderes da União, inde
pen.dentes _e _harmónicos o LrigiSlaüvo, O 
Executivo e o Judiciário. 

Parágrafo único. Salvo as exceções 
previstas nesta Constituição, ê vedado a 
qualquer dos Poderes delegar atribui
ções; quem for investido na função de 
um deles não poderá exercer a de outro." 

_O COnstituinte de 1988, muitO op-ortUria
mente, preferiu, no art. 2~ da Constituição 
Federal, ratificar a tripartição dos poderes mas 
sem nenhuma referência às sUas funções es
peCificaS. A opçãO- sem dúvida, tem lógica. 
Arlflal, ito Título lY, da Organização dos Pode
res, estão muitO bem detalhadas as atlvida_des 
desenvolvidas na órbita:_ de cada um_ deles. E 
o são c-om tal clareza e objetividade que o 
texto do parágrafo único do artigo 6~> da Cons
tituição anterior perdet1 sua razão de ser. 

Então, indagamos, por que adotá·lo na 
Constituição Estadual quando esta, como se 
vê no título 11 do ProjetO, segue idênticO proce
dimento de técnica legislativa que aquele con
sagrado na vigente Lei das Leis? 
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Formuladas estas considerações, tomamos 
a liberdade de sugerir a supressão pura e sim
ples do parágrafo único do artigo 7" 

3.0 Da Competência do Estado 

Neste capítulo evidencia-se a preocupaçéro 
do constituinte estadual em tomar expressas 
na futura Carta aquelas atividades defmidas 
como sendo de competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios - art 23, da C.F. - bem como 
as questões cuja competência _de legislar é 
atribuída concorrentemente- art 24, da C.F. 
-à União, aos Estados e aO Distrito Federal. 

3.0.1. Artigo 8~", n 
Considerando que nos artigos 39 e 40 do 

Projeto está bem explidto o processo legisla
tivo, assim como o procedinwnto de se emen
dar a Constituição, não vemoS sentido na exis
tência. do item II do art. 8«, daí sugerirmos 
a sua supressão, até porque o artigo 25 da 
Constituição Federal já esq,belece expressa
mente tal prerrogativa aos Estados Federados. 

3.0.2. Artigo 8•,IV 

Diz o parágrafo único do artigo 23 da Cons
titt.dção Federal: 

"Lei complementar fixará normas a 
cooperação entre a União e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, tendo 
em vista o equilíbrio do desenvolvimento 
e do bem-estar em âmbito nacional." 

Assim, afigura-se-nos inadequada a reda
ção do indso IV do art 89, razão pela qual 
sugerimos seu desdobramento em duas par
tes: uma, o próprio inciso IV, e, outra, uqe 
passaria a ser o parágrafo único do artigo 8'~, 
dessa forrria: 

"Art. 8'~ 

••••-•••-•ooooooH''''''''''''''''"''''''''''"'"''''''''''''''''""'''''''' 

IV- firmar acordos e convênios com 
o seus Municípios e entidades locais, para 
fms de cooperaç!o intergovernamental, 
execução de leis, serviços, decisões, as
sistência técnica ou aplicação de recur· 
sos; 

···~p;;g:;~r~-ú~·t;: .. ·õ; .. ~~~;d;·d;;··E;;_ 
do com a União, os demais Estados, o 
Dístrito Federal e os Municípios de outras 
unidades federadas, tendo em vista o 
equilíbrio do des_envolvimentO e do bem
estar, em âmbito nacional, obedecerão 
às norrhas fixadas em Lei Complementar 
Federal." 

3.0.3 Artigo 8•, XIX 
Louvável, sob todos os aspectos, a indusão 

da expressão " ... e ecologia, nas escolas de 
primeiro e segundo graus" que compll:rnenta 
de forrna intelígente e oportuna o d1sposto 
no inclso XII do artigo Z3 da Constituição fe
deral, o qual, dessa forma, deixa de .ser mero 
princípio para se constituir ~_m _obrigação do 
Poder Público em Rondônia. 

3.0.4-~go 9<~, VUI, IX e XIV 

Assim como no item anterior, queremos 
louvar a inclusão das expressões "cultural", 
"lazer .. e "proteção à criança, ao jovem e 
idoso·~ respectivamente, nos supracitados in
cisos. 

3.0.5 -Artigo 10,1, R e JJL 

Na realidade, nada impede a existência des
tes dispositivos. Todavia, por se tratar de transK 
crição integral do art. 19, I, II e UI da Consti
tuição Federal, e, portanto, reafirmar uma ve
dação já expressa na Lei Maior, a qual, além 
da própria União, se estende aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, recomen
damossejam eles suprimidos, pois, sob o pon· 
to de vista da técnica constituinte são absoluta
mente dispensáveis uma vez que, incluídos 
ou não na Carta Estadual, têm eficácia plena 
e, desde a promulgação do Diplona Maior, 
em !?/1 0/88, produzem os seus efeitos em to· 
do o teritórlo nacional. 

Todavia, se decidid~ a sua manutenção, 
melhor será dar nova redação ao caput do 
art 1 O, assim: 

"Art 1 O. _ É vedado ao Estado e acis 
-· seus MunicTPios:-

4.0 Da Admlnlstnu;âo Públk:a 

Pelã.Prlmeira vez, uma Constituição Federal 
brasileira reservou capítulo próprio sobre a Ad
ministaç:ão Pública. Ao contrário do que acon
teceu no tempo do Império, quando o servidor 
civil não passava de súdito do imperador, e 
na República, até a última Constituição, em 
cyjos governo~ o serviço público guardava e:r 
treita ligação com os detentores eventuais do 
Poder~ agora encontramos dispositivos reves
tidos da modernidade exigida pelos tempos 
atuais.Assim é que a nova Carta Magna subor
dinada a Administração Pública aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade. 

Os eminentes membros da Assembléia 
Constituinte de Rondônia houveram por bem 
acatar, no que tange às "disposições gerais", 
do artigo 11 ao 14, a quase totalidade dos 
dispositivos 37 e 38, com seus respctivos inci
sos e parágrafos, da Constituição Federal, 
adaptando-os redacionalmente às particula
ridades próprias do Estado. 

No entanto, consideramos conveniente al
gumas alterações aos §§ 1 ~ e 2'i, dO artigo 
1 I do Projeto, correspondentes aos incisos 
XI e XII do ~go 37 da Constituição Federal. 
Em ambos os casos, apesar da boa intenção 
do legislador constituinte, está evidente a im· 
perfeição de técnica legislativa. Daí, sem pre-
juizo dos princípios adotados, propomos des
dobrá-los pa forma segulte: 

"Art. 11. . .......................... ---··--· 

- § }9 OS Veilcimentos dos cargos dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciá
rio, pagos em espécie, e a qualquer título, 
aos Deputados Estaduais, Governador do 

Estado, Secretários de Eskldo e Desem
bargadores do Tribunal de Justiça serão 
iguais entre si. 

§ 2<~ Ao Governador do Estado e aos 
Presidentes da Assembléia Legislativa e 
do Tribunal de Justiça, quando noefetivo 
exei'-cício das suas funções, serão pagos, 
a título de representação, 30% (trinta por 
cento} sobre o valor dos vencimentos esK 
tipulados na forma do§ 19• 

§ 3<~ Lei Complementar Estadual es
tabelecerá os critérios de remunrração 
dQS Prefeitos e Vereadores vinculando-a 
às receitas tributárias dos respectivos mu~ 
nícípios de maneira que o maior venci· 
mento, tanto no Executivo quanto no Le
gislativo municipal, não exceda a dois ter~ 
ços do pago aos titulares de cargos cor
respondentes no âmbito estadual. 

§ 49 A lei fixará o limite máximo e 
a relação de valores entre a maior e a 
menor remuneração dos serVidores pú· 

- blicos estaduais e municipais, observados 
como parâmetro e teta o que determinam 
os parágrafos 19 e 39 deste artigo." 

4.1.0 Dos Servidores Públicos 
Num instante da vida nacional, quando, 

com_ razão, o povo clama pela moralização 
das atividades públicas, nada mais correto que 
se introduzir no texto da Carta magna do Esta
do esta Seção li, composta de vários dispo
sitivos destinados a disciplinar a prestaçllo dos 
Serviços Públicos. Nesse particular, a Consti
tuição Federal estabelece: 

"Art 175. Incumbe ao Poder Públi
co, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sem
pre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I-o regime das empresaS concessio· 

nárias e permisfonárias de serviços públi
cos, o cará:ter especial de seu contrato 
e de sua prorrogação, bem como as con
dições de caducidade, fiscalização_ e res
cisãO da- c-Oncessão_ ou permissão; 

n-os direitos dos usuários; 
m·- política tarifária; 
IV- a obrigação de manter s_erviço 

adequado." 

O mestre Hely Lopes Meirelles (Direito Ad
ministrativo BrasUeiro, Ed. Rev. dos Tribunais, 
13~ edição, página 269Yênsina: -- --

"Serviço público é todo aquele pres
tado pela Administr~ão ou por seus dei~ 
gados, sob normas e controles estatais, 
para satisfazer necessidades essenciais 
ou secundárias da coletividade, ou sim
ples conveniências do Estado." 

A generalidade conceituai do eminente ju
rista tem razão de ser. É mesmo difícil caracte
rizar as atividades que constitu_em o chamado 
serviço público. De qualquer forma, entre nós 
brasileiros, convencionou-se designar como 
"serviços públicos" aqueles prestados à co· 
munidade pelo Poder Público- federal, esta
dual ou municipal - para o atendimento de 
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necessidades do grupo social ao qual se desti
na. Embora o tema seja polémico, eis que 
as correntes ideológicas têm posições confli
tantes a seu repeito, não há como négar a 
necessidade do ~od_e_r Públ~ estar presente, 
ainda que como ente regulador e fiScalizador, 
quando não o executor, de serviços como os 
de transportes, segurança, correios, forneci
mento de água, eletricidade, transporte cole
tive, construção de estradas, assistência médi
ca, educação, etc. 

Como ficou claro no citado artigo 175 da 
COnstituição Federal,. ao Poder Público incum
be, "na forma da lei" a regulamentação e o 
controle da prestação dos se!Viços públicos, 
mesmo quando delegados a terceiros. Evi
dente, pois, o direito da comunidade de exigir 
da Admínistração Pública, em qualquer nivel, 
eficiência na execução dos mesmos. 

4.1.1 Artigo 15 e parágrafo único. 

Não nos parece de boa técnica a redação 
do caputdo artigo 15, assim como, considerar 
"serviços públicos sob a administração esta
dual ( ... ) ... água e esgoto, transporte coletivo, 
limpeza públfca e saneamento básico" se nos 
afigura, no mínimo, uma temeridade.lndubita· 
velmente que na maioria dos municípios tais 
atividade hão de estar sob a responsabilidade 
do poder público local. Caso contrario, custa 
crer que o Estado venha ter condições de as
sumi-los e executálos eficientemente "comes
truturas administrativas próprias". 

Por isso, consideramos mais adequada a 
forma red.acional a seguir: 

"Art. 15. Serviços Públicos são todas 
aquelas atividades prestadas, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permis
são, pela Administração do Estado ou do 
Munléipio, com o objetivo de atender ao 
interesse__coletivo e/ou melhorar as condi
ções de vida da população. 

Parágrafo único- Excetuadas as ve
dações expressas na Constituição Fede
ral, a lei definirá os serViços públicos bem 
como a_ competência do Estado e/ou dos 
Municípios, assim como os casos e con· 
dições em que poderão ser delegados 
à iniciativa privada" 

4.12 Artigo 16, incisos e parágrnfos 

Eh1 razão da proposta apresentada no item 
anterior, entendemos que a manutenção do 
artigo 16, com seus incisos e parágrafos, tor
na-se repetitiva e, portanto, imperfe[ta sob o 
ponto de vista de técnica coristituinte e legisla
tiva. Aliás, falando-se em Imperfeição, chama
mos a atenção para o § 2<;> onde se admite 
a criação de um Conselho Municipal T arifádo. 
Ora, esta é uma competênda, a nosso ver, 
indelegável das Câmaras Municipais. A essas, 
sim, cabe "fiscalizar, deliberar e normatlzar a 
politica tarifária municipal". Admitir um Con
selho Tarifário com tais atribuições é instituir 
duplicidade na ação fiscalizadora e legis1ativa 
do Município. Poderá ser salutar para a prática 
democrática a existência de semelhante insti· 
b .. lição enquanto entidade popular destinada 
a atuar junto à edilidade mas, jamais, com 

as prerrogativas enunciadas. Ademais, como 
disse Rui Barbosa: 

".w não há, numa Constituição, cláusu· 
las a que se deva atribuir _rn_era_menle o 

-valor moral de_ conselhos, avisos, lições. 
Todas têm força imperativa de regras." 

A propósito, em Dil-eito Constitucional, te
mos dois grupos de normas considerando-se 
a eficácia jurídica: as de eficácia plena e as 
-~ eficácia não-plena. Se no primeiro caso 
estão aquelas de aplicaç~o imediata, indepenM 
dentemente de qualquer outra regulamenta
dera, no segundo ocorre justamente o contrá
rio: a Constituição fixa os prindpios gerais e 
a competência do Poder Legislativo- federal, 
estadual ou municipal, de forma privativa ou 
concorrente -de regulamentá-las através de 
lels específicas. 

Aqui consideramos indispensável retornar 
ao art 175 da Constituição Federal um cujo 
parágrafo único está claro: "A lei disporá so· 
bre:" Ofa, -a ConStituição Federal remete "à 
lei" e não às Constituições Estaduais a norma~ 
tização da prestação dos serviços públicos. 
E tal orientação tem razão de ser. A propósito, 
vejamos o qué leciona Mayr Godoy, eminente 
mestre em Direito pela USP (Técnica Consti
tuinte-e TéCiiíCB Legislativa, livraria e Editora 
Universitária de Direito Uda, 1987, página 7): 

"Nessas lindes deve o constituinte deri
vado trabalhar traduzindo, corri seu enge
nho, as aspirãções de sua comunidade, 
para que_ as constituições estç~duais não 
·sejam documentos repetitivos em reali
dades diferentes, sem nenhum traço dis
tiOtivo das peculiaridades de sua área 
nein a tradução dei um· esforço para apu~ 
rar, regionalmente, o caráter material da 
oidem juridica." 

Por isso, cremos que a nossa sugestão de 
redação ao artigo 15 e parágrafo único, ao 
remeter à lei- estadual ou municipaJ- defi~ 

nição, competência e formas de execução dos 
serviços públicos resolve, com boa técnica le
gislativa, a questão. Daí, respeitosamente, su· 
gerimos a supressão de todo artigo 16, incisos 
c parágrafos, por considerá-los repetitivos e. 
portanto, desnecessários. Acrescente-se a isso 
a indiscutível capacidade do legislador ordi
nário - estadual ou municipal - de melhor 
atentar para as "realidades diferentes" e "traço 
distintivo d~_ peculiaridades da sua área", tão 
bem enfocadas por Mayr Godoy. 

4.1.3 Artigo 17 e parágrao único 

Evidente a preocupação do constituinte es
tadual em cumprir o disposto no artigo 227, 
§29,e230, § 29,daConstituição Federal. Toda
via, a mera transcrição daqueles dispositivos 
não soa recomendável. A nosso ver, mais con
veniente seria: 

"Art. 17. É direito, das pessoas com 
mais de sessenta e cinco anos e das por- -
tadoras de deficiência, _a gratuidade dos 
transportes coletivcis urbanos e responsa
bilidade do Município, nos termos de lei 
especifica, também assegurar-lhes aces-

so aos logradouros e edifkios de_ uso pú
blico." 

4-1-4 Artigos 18 e 19 

Nada a objetar. 

4.2.0 Dos Servidores Públicos Civis 

Eis aqui outro tenia controvertido. De qual
quer fonna, de_sde logo, é bom dizer que a 
Constituição Federal manteve a tradição brasi
leira no geral e inovou para assegurar ao servi
dor público alguns direitos já garantidos ao 
trabalhador vinculado à iniciativa privada, tais 
como: salário mínimo, irredutibilidade de ven
cimentos, décimo terceiro-salário, salário no
turno superior ao diurno, adic!Onal por horas 
exttas,licença remunerada à gestante e direito 
de greve, entre outrosL 

4.2.1 Do Artigo 20 ao 23 

Em substituiÇão ao artigo 20 e parágrafos 
1 ~ e 29, por mais simples, claro e conciso, 
submetemos à apre<:iaçáo o texto que se se
gue: 

''Àrt. 20:- Obedecidos oS 'princípios 
estabelecidos na ConStituição Federal, a 
lei definirá' o regime jtiridico e planos de 
carreira dos servidores da administração 
pública, das autarquias e fundações, nos 
âmbitos do Estado ~ dos MunicíPios." 

Ao mesmo tempo em que concordamos 
com o disposto no parágrafo único do artigo 
21, assim como com 6 artigo 22 e parágrafoS, 
permitimo-nos discordai' do que se pietende 
com o artigo 23 e respectivo parágrafo único. 
Nossa objeção, todavia, não é contra o prin~ 
dpio e sim contra a sua inclusão no texto 
constitucional. Ao contrário do artigo 22, que 
segue a inovação da Carta Magna no sentido 
de proteger as pessoas portadoras de deficiên
cia, aqui trata-se apenas de assegurar vanta
gens funcionais ao servidor o que, sem dúvida, 
melhor se enquadra na legislação comum ou, 
como acontece com os servidores do Senado 
Federal, no respectivo Regulamento Adminis
trativo. Assim, opinamos pela supressão do 
artigo 23 e parágrao único, remetendo suas 
disposições para a lei ordinária. 

4.3 .. 0 Dos Servidores PúblicOs MUlta
res 

Sem objeç:Oes. 

4-4-0 Das Regiões Administrativas 

Entre as tantas inovações da Constituição 
Federal de 1988 está a Seção IV, do Capítulo 
VIl, que trata das regiões administrativas em 
âmbito nacional. Desde 1946, vários estudio
sos da problemática administrativa no campo 
governamental propugnaram pela institucio
nalização dos organismos regionais. Entre 
eles, o Professor Paulo Bonavides merece des
taque tal o entusiasmo pela defesa de idéias 
que, na_ sua douta opinião, multo podem con
tribuir para diminuir ou mesmo aCabar com 
os conflitos çonhec:idos d~ntro dó i)_osso ina~ 
cabado e incosistente sistema federativo. 

O constituinte de Rondônia acolheu a tese 
mas não intentou adaptá-la à realidade local, 
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limitando-se a copiar, quase integra1mente, os 
dispositiyos da Lei Maior cuja aplicação práti
ca, a nível estadual, dessa forma, é, no mínimo, 
duvidosa 

4.4.1 Art. 25. parágrafos e Jnclsos 
A simples transcrição do artigo 43, ~ 1 '?, 

I e D e § 2~", I, II e U, da Constituição Federal, 
não representa nehum avanço ou conquista 
no campo administrativo para esta unidade 
da Federação. Então, por que não ousar? É 
o que parece viável nestes termos: 

"Art. 25. Observados os -princípios 
da Constituição Federal, a criação e o 
funcionamento de Região Administrativa 
no Estado depende de Lei-Complemen
tar. 

§ 1 '? Em nenhuma hipótese a moti
vação política, o interesse partidário ou 
de grupos podem determinar a descen
tralização administrativa. 

§ 2~' São pressupostos básicos para 
a criação de qualquer unidade adminis
trativa regional: 
I-existência de dois ou mals muni

cípios com notória uniformidade de po
tencial económico; 
II- interesse comum- na organização 

de uma entidade supramunicipal, sob a 
coordenação do governo do Estado, com 
vistas ao fortalecimento regional, respei
tada a autonomia de cada município
membro no âmbito do respectivo terri
tório. 

§ 3~ A lei Complementar destinada 
à criação de Região Administrativa pode 
ser proposta: 
I-pelo Governador do Estado; 
II -por, no mínimo, um terço dos 

membros da Assembléia Legislativa; 
fi-por manifestação conjunta de to

dos os Municípios interessados através 
de mensagem: 

a) dos respectivos prefeitos; 
b) das Câmaras Municipais, mediante 

decisão aprovada pela maioria absoluta 
dos membros de cada uma delas. 

Art 26. A articulação do Estado com 
a Região Administrativa obedecerá às 
prioridades e critérios definidos na lei que 
a instituir, com base em: 
I- planos regionais integrantes dos 

planos estaduais de desenvolvimento 
económicos e soda!, aprovados junta-
mente com estes; _ __ 

II -incentivos fiscais e çreditlcios, 
além de ji,JIOS favorecidos, sob condições 
e por prazo determinado; 
m- igualdade de tarifas e fretes; 
IV -isenções. reduções ou diferimen

to temporário de tributos estaduais devi
dos por pessoas físicas ou jurídicas. 

Art. 27. Cada Região Administrativa 
terá um Superintendente RegionaJ no
meado pela Assembléia Legislativa, entre 
os indicados, em lista tríplice, pelo Gover
nador do Estado. 

Parágrafo único. O Superintendente 
Regional, no âmbito da sua jurisdição, 

tem as mesmas prerrogativas de Secre
tário de Estado. 

Arl 28. O Deputado Estadual, o Pre~ 
feito ou o Vereador Investido nas funções 
de Superintendente Regional não perde 
o mandato eletlvo." 

5~0 Dos Poderes do Estado. 
Corno vimos no item 2.0.3, há, entre os 

mats eminentes constih.lcionalistas, urna polê-
mica quanto à existência de uma Tripartição 
dos Poderes ou de uma Tripartição de Fun
ções. Também já dissemos que, tradicional~ 
mente, temos adotado o prindpio da separa· 
ção dos Poderes aos quais a vigente Consti· 
tuição federal reservou um título, o IV, onde, 
em três capítulos e várias seções e subseç:ões, 
define e disciplina as suas respectivas funções. 
Igual caminho seguiu o constituinte estadual 
de Rondônia, como se depreende do Projeto 
em análise. 

5.1.0 Do Poder LeglslaUvo 
Fato da maior relevância para o processo 

democrá~co foi a recuperação das prerroga
tivas do Poder Legislativo com a edição da 
atual Constituição Federal. Todavia, não pode
mos esquecer que durante praticamente todo 
o periodo republicano ocorreu uma hipertrofia 
do Executivo a ponto de cientistas políticos 
o defmirem como '"'presidencialismo impe~ 
ria!". Agora, com o fortalecimento _das comis
sões técnicas e a recuperação de atribuições 
perdidas ou não exercitadas, em razão da força 
do regime disc:rlclonário~ o Parlamento renas
. c e e pode tOmar realidade aspirações de várias 
gerações. 

É evidente _que o reflexo da nova força do 
Parlamento nacional vai atingir as Assembléias 
Legislativas e as Câmaras Munidpais. Fácil 
verificar isso no texto do projeto de Consti
tr..úção do ~~d2__4e_ Rondônia. 

5.1.1 Artigos 26 e 27 
Nada a objetar 

5.1.2 artigo 28 
1\c:rednamos ser de melhor técnica legis

lativa esta redação: 

"Art. 28. A Assembléia I..egislativa 
reunir-se-á na Capital do Estado: 

l-ordinariamente, de 15 de fevereiro 
a 30 de junho e de-~~ de aQosto a -15 
de' dezembro; 
II-extradorinariamente, se convoca

da: 
ii) pelo Governador do Estado ou seu 

substituto legal, quando em exercído; 
b) pelo seu Presidente ou pela maioria 

dos seus membros; 
c) a requerimento de, pelo menos, 

metade e mais uma das Câmaras Muni
cipais dos seus respectivos Municípios. 

III- de forma preparatória, no início 
de cada legislatura, a partir de }9 de feve
reiro, para a posse dos seus membros 
e eleição da Mesa Diretora. 

§ }9 As reuniões ordinárias terão seu 
início transferido para o primeiro dia útil 
subseqüênte quando as datas especifi-

c:adas no item I recaírem em sábados, 
domingos ou feridos. 

§ 29 A convocação extraordinária de
penderá, sempre, da necessidade de 
apreciar e decidir sobre: 
I-posse do Governador e do Vice

Governador; 
II -ato do Governador que importe 

em crime de responsabilidade; 
III- intervenção em Municípios; 
IV- Caso de urgência ou matéria rele

vante para o Estado, definidos em lei 
complementar e-stadual. 

§ 39 Na sessão legislativa extraordi
nária, deliberar-se-á somente sobre a ma
téria objeto da convocação. 

§ 49 A sessão legislativa não será in· 
terrompida enquanto não aprovado o 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 

§ s~ O Regimento Interno disporá 
sobre o funcionamento da Assembléia 
Legislativa nos sessenta dias anteriores 
às eleições gerais, estaduais ou munici
pais." 

5.2.0 Da Competência da Assembléia Le
gislativa 

Sobre a competência le9islativa dos es
tados-membros, ensina Mayr Godoy 
(obra citada, página 31) que esta: 

"- se comporta no residual, no 
supletiVO e, expressamente, nos tributos 
de sua área. A participação das compe
tências reservou-lhe parte dos poderes 
que, para facilitar a busca interpretatiVa, 
ficou c_omo o remanescente entre a divi
são dos poderes expressos e implícitOs 
atribuídos à União e aos Municípios. 
Acresce-lhes a competência legislativa 
supletiva, em matéria que a União não 
detêm exdusMdade, quando o legislador 
estadual, no branco deixado pelo legis· 
lador federal, pode normatizar. Ocorren
do lei federal, nessa matéria, os estados 
membros podem legislar complementar
mente, dispondo de forma a adaptar, no 
seu território, as normas fec!erais, sempre 
respeitando os contornos nelas dispos
tos. Se no campo da atuação concor
rente, a lei estadual antecipou-se à fede~ 
r ai, -mas dela não discrepa, sua eficácia 
não é atingida; todavia, se contrãriar no 
todo, será ilegal, porên1, -se for apenas 
em parte, só essa parte perderá eficácia." 

5.2.1 Artigo 29 
Em relação a este dispositivo temos apenas 

duas observações a fazer. A primeira diz res
peito aos incisos Xll e XXXI[, referentes à fixa
ção da remuneração do Governador, do Vice
Governador, dos Secretários de Estado e dos 
Deputados Estaduais. 

Por razões óbvias, a Constituição Federal 
- art 49, \'11- preceitua que a remuneração 
dos Deputados Federais e Senadores, aJém 
de idêntica, seja fixada "em cada legislatura, 
para a subsequente", enquanto- inciso vur, 
do mesnio artigo - a do Presídente e do 
Vice-Presidente da República, bem ·como "dos 
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Ministros de Estado, o seja "para cada exer
dcio financeiro". 

Ao que tudo indica, um equívoco levou os 
constituintes rondonianos a inverterem a or
dem. Dessa forma, no inciso Xll está expresso 
que a remuneração dos membros do Execu
tivo serão fixadas "de urna legislatura para ou
tra", enquanto, no inciso XXXI~ a mesma me
dida, para os membros do legislativo, o será 
"para cada exercício fmanceiro". 

Além do mais, no inciso XII a expressão 
..... corrigida peJa variação dos índices estabe
lecidos pelo Governo Federal para a correção 
de salários" não engloba matéria constitucio
nal. Ante o exposto, opinamos pela redaçâo 
de um único inciso, com duas alíneas, assim: 

"Art. 29. .: ................................... :~:~ .• : .... . 

XJI- fixar, obseJVado o disposto nos 
arts. 150, li, 153, III, e 153, § 291, a remu-
neração: 

a) para cada exei:Cicio fmanceiro, do 
Govemaodr, do Vlce-Governador e dos 
Secretários de Estado; 

b) ao fmal de cada legislatura, para a 
subseqüente, dos Deputados Estaduais." 

valores e dinheiros, além, é lógico, da correta 
execução orçamentária. 

5-3-1 Artigo 30 
Em razão aa-necessária concordância·dos 

incisos com a redação do caput do artigo, 
convém aJterar os termos do item XIII, do arti
go30: 

"Art. 30. .. ................................................. . _______ , .......... -·--:-
XIII- éScõlliá dós Conselheiros do Tri

bunal de Contas do Estado, observado 
o que dispõe o art. 52, § 29, D, desta Consti
tuição." 

5.4.0 Dos Deputados 

-No que tange ao Poder Legislativo, uma 
elas mais importantes conquistas inseridas na 
Constituição Federal diz respeito à restauração 
da sua dignidade, aí compreendida a liberdade 
do parlamentar no desempenho do mandato. 
Dessa fonna, com o novo texto constitucional, 
foi virada uma página triste da nossa História, 
quando o regime autoritário suprimiu, imuni
dades sem as quais senadores, deputados e 
vereadores ficaram, longos anos, sob a camisa 
de força do arbítrio. 

A segunda observação é relativa_ao inciso_ Podemos, hoje, dizer que nossas Casas Le-
XVll onde, salvo melhor entendimento, manda gislativas têm condições do exercício pleno 
a técnica legislativa que se substitua a conjun- das suas funções, pois aos seus membros es-
ção "e", entre "Governador" e "apreciar" por tão asseguradas as garantias indispensáveis, 
virgula: . tal como acontece nas democracias mais mo-

"Art. 29. . .. ~:.~ .... -... "'.:: ........•......... _.:..: •... ~::~~mas e sólidas do mundo contemporâneo. 

-··-·······-········ ................ -...................... -···········- . 5-4-1 Artigo 32, § 1 • 

XVII- julgar anualmente as contas do 
Governador, apreciar os relatórios sobre 
a execução dos planos de governo e pro
ceder à tomada de contas, quando não 
apresentadas dentro d~ ses_senta dias 
após a abertura da sessão legislativa;" 

5-3-0 Das A-ulções da Assembléia Le
gislativa 

A exemplo da Constituição Federal, nesta 
seção o P(Ojeto dispõe sobre o controle legis
lativo, financeiro e orçamentário da adminis
traçao _estadual Com relação ao controle le
gislativo, também chamado parlamentar, é 
sempre Conveniente lembrar a lição de Caio 
Tácito (O Abuso do Poder Admlnlstratívo, Rio, 
1959, página 30): - · · 

"O controle do Legislativo sobre a Ad
ministração Pública, especialmente nos 
governos presidenda11stas, é caracteristi~ 
camente de efeito indireto. Não pode o 
Congresso anular atas administrativos ile
gais, nem exercer sobre as autoridades 
executivas poderes dé hierarquia ou tute
la." 

Por outro lado, a administraç&o financeira 
e orçamentária está submetida a maiores rigo-
res por parte do Legislativo ao qual incumbe 
os controles interno; relativo à legalidade, con
veniência, oportunidade e eficiência dos atas 
praticados, e externo, com o auxíJlo do Tribu
nal de Contas. cujo objetWo é comprovar a 
ptoibidade da Administração Pública e a regu· 
lariedade da guarda e do emprego -dos bens, 

Recomendamos; por melhor técnica legis
lativa, a redação conjunta do artigo 32 e do 
seu § 1 ~. renumerando-se os parágrafos se· 
guintes, assim: 

"Art. 32. Os· deputados estaduais 
são- imunes e invioláveis por suas opi· 
niões, palavras e vOtos não podendo, des· 
de a expedição do diploma, serem presos. 
salvo em flagrante de crime inafiançável, 
nem processados criminalmente, sem 
prévia licença da Assembléia Legislativa." 

5.4-2 Artigo 32, § l-

Entretanto, discordamos da redação pro
posta pãra o § 39 do mesmo artigo 32. Ora, 
o_ constituinte federal, ao optar_ pela decisão 
da maioria dos membros da Câmara dos De
putados ou do Senado Federal, com vistas 
à deliberação sobre a prisão ou autorização 
para a formação de culpa de qualquer de seus 
membros, no caso de tlagrante de crime ina· 
fiançável, o fez no intuito de evitar a caracte
rização do tão criticado spdt de corps. Assim, 
com a necessária_ adequação à Assembléia 
Legislativa, o rilais correto- € -a fOrma reda· 
dona! do § 3~ do artigo 53 da Constituição 
Federal_para o disposiUvo em pauta, ou seja, 
substituir a expressão " ... pelo voto secreto 
de dois terços de seus membros, ... " por " ... 
pelo ~~ secreto da maioria de seus mem-
bros, .... 

5-4-3 Artigo 32, § 7• 
Por outro lado, o § 79, a nosso ver, carece 

apenas de correção para sanar flagrante erro 

gráfico onde se lê " ... às Forças Armadas em
bora de natureza mil!tar ... ".Teríamos, então: 

"Art. 32. 

§ 7~ A incorporação de Deputado 
Estadual às Forças Armadas, embora mi· 
litar e ainda que em tempo de guerra, 
dependerá de prévia licença da Assem
bléia LegisJativa." 

5-4-4 Artigo 33, I, b-

No artigo 33, I, b, é aconselhável a supressão 
da expressão "..... salvo se Ministro ou Secre
tário de Estado" uma vez qu_e o princípio está 
melhor colocado_ no_ artigo 35, quando precei
tua que a investidura nesses cargos não oca-_ 
siona a perda de mandato, 

5-45 Artigo 34, § 2' 

POr coerência, julgamos necessário seja ob
servadO o princípio da maioria absoluta tam
bém para o § 29 do artigo 34, pelas razões 
já expostas quando analisamos o§ 39 dç artigo 
32. . . - -· 

5-4-6 Artigo 36 

Quanto ao artigo 36, é de todo louvável 
a inidativa do constltulnte_de_ Rondônia ao fJXar 
a remuner-ação dos deputados estaduais "em 
dois terços da que [eçebem (SlC} os_ Depu~ 
tados_Federai_s, ... ".Todavia, é imperativo aten
tar para a concordância verbal: 

"Art. 3.6. __ Os beputados Estaduais 
perceberão remuneração equivalente a 
dois terços da que recebam os Depu
tados Federais, observando o disposto 
nos arts. 150, 11, !53, m, § 2•, I da Consti
tuição Federal." 

5-5-0 Das Comissões 
Nenhuma objeção. 

5.6.0 Do Processo Legislativo 
Nenhuma objeção. 

5.7.0 Da Emenda à Constituição 
Nenhuma objeção. 

5.8-0 Das Leis 
Nenhuma objeção. 

5.9.0 Da FlscaUzação Ananceira e Orça
mentária 

Com certeza, esta é uma das mais impor
tantes funções do Legislativo. Nesse aspecto, 
por siryal, a Constihlição Federal de 1988 con
cedeu-lhe condições de há muito reclamadas. 
lnovaçao que bem demonstra a maior Hber
dade do Legislativo para o exerckio dessa ta
refa é a possibilidade de indicar a maioria dos 
integrantes do Tribunal de Contas, seja o da 
União sejam os dos Estados ou do Distrito 
Federal. -

Sem dÓVida, agiu certo-a cOnStituinte de 
Rondônia _ao seguir as linhas gerais_ traçadas 
pela Assembléia Nacional Q:m_stituint~ adap
tando..:a5 às peculiaridades estaduais e, princi
palmente, ao legislativo que, nesse caso, é uni~ 
cameral. 

Nenhuma objeção a formular. 
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6.0 Do Poder Executivo 

Um dos momentos mais importantes dos 
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte 
ocorreu por ocasião dos debates sobre o siste
ma de governo-. Não sem razão, muitos estu
diosos têm afirmado que, no Brasil, a "história 
da República confunde-se com a história do 
presidencialismo." E;- riiãls uma vez, foi o que 
prevaleceu, apesar de ficar revelada uma nitlda 
tendência parlamentarista em consideráveis 
segmentos da sociedade. 

Assim, consagrado o presidencialismo, o 
Poder Executivo continua a ser exercido pelo 
Presidente da República auxiliado pelos Minis
tros de Estado. Corno não poderia deixar de 
ser, nos _estados-membros exerce-o o Gover
nador com a colaboração dos Secretários de 
EstadO. 

6.1.0 Do Governador e do Vlce-Govema
dor do Estado 

A rigor, não temos nenhuma objeçao a for
mular quanto aos dispositivos desta seção, ex~ 
ceto ao disposto no artigo 66. Embora a corl
cessáo de pensão para ex-Governadores do 
Estado esteja, pelo Projeto, sendo remetida 
à legislação ordinária, chamamos a atenção 
para dois aspectos: 

19) Orna vez aprovado o dispositivo, ainda 
que a lei ordinária tarde, ficará o prindplo asse
gurado no texto constitucional do Estado o 
que já não acontece na Constituição Federal. 
Ressalte-se, a propósito, que, ao náo incluir 
tal disposição na Carta Política vigente, o cons
tituinte federa] atendeu ao clamor da opinião 
pública nacional, contrária ao que considera 
uma esp-écie de privilégio. 

29) Pior que manter um princípio não incluí
do na Lei Maior, é fazê-lo retroagir aos ex-Go
vernadores do Território Federal de Rondônia. 
- Sem entrar no mérito- da questão e féCo~~ -

cendo não haver nenhum impedimento, a não 
ser de ordem política, para a aprovação deste 
artigo, alertamos os ilustres membros da As
sembléia Constituinte de Roridônia sobre a 
conveniência de maior reHexão a respeito. 

6.2.0 Das Abibulçóes do Governador do 
Estado 

Apesar da já referida tendência parlamen
tarista em diversos segmentos da Nação, in
clusive expressa no dispositivo transitório que 
determina, para 7 de setembro de 1993, atra
vés de plebiscito, a definição da forma e do 
sistema de governo, é inegável, na Constitui
ção de 1998, na manutenção de um presiden
cialismo forte, apesar dos reclamos em con
trário. 

A nível dos estados-membros, os governa
doreS continuarão enfeixando, em suas atri
buições, a direção da administração com 
competências privativas muito similares ao 
que já ocorria no passado. Como não ·p-oderia 
deixar de ser, o presente Projeto de Consti
tuição segue a mesma linha. 

6.2.1. Artigo 67, VII e VIU 

Entendemos mais conveniente, quanto à 
técnica legislativa, a aprovação destes dispo
sitivos com a redação proposta aqui: 

"Art. 67. ························-··-------

VIl- dispor sobre a organização e o 
funcionamento da admlnsitração esta
dual, na forma da lei; 

VIII- decretar e executar a inte!Venção 
nos Municípios; ............................. - ..... ----:-" --

6.2.2 Artigo 67, XVII 

Por incablvel a sanção do Governador para 
as leis delegadas, propomos a supressão do 
inciso XVU, do mesmo artigo 67. 

6.2.3 Artigo 67, § 2• 

Recomendamos maior reflexão para o § 29 
do artigo 67, uma vez que a delegação prevista 
pode ensejar uma série de problemas, inclu
sive conflitos na Própria adr1)inlstração públi
ca. Assim, caso se decida pela manutenção 
do princípio, sugerimos: 

"Art. 67. ···················---
···-···················-··-----·---

§ 29 OGávernador do Estado, eventual 
e temporariamente, poderá delegar algu
mas das suas atribuições aos Secretários 
de Estado, conforme critérios e limites 
definidos em Jet complemei-ttar esiadual. 
..... ~ ...... «.._. ................... --. -. --·------

6.3.0 Das Responsabilidades do Gover
nador do Estado 

Assim como o Presidente da República, os 
GôVéffiãdoies-dos estados-membros não po
dem ficar isentos de responsabilidades em de· 
corrência de possíveis irregularidades na ad
mirtistr~ção _pública. O constituinte federal, a 
exemp1o-dos-seus tirecursores· enr nossa-s-Car
tas anteriores, estabeleceu a possibilidade de 
incidência do Chefe do ExecutiVo em crime 
de responsabilidade a partir de atas "que aten
tem contra a Constituição Federal", elencan
do, em se_guida, uma sérte de casos especi
ficas a serem definidOs, bem como as normas 
de processo e julgamento, em lei especial. 

[gual cami!Ího seguiu a Constituinte de Ron
dônia, como bem demonstra a Seção m, do 
CapítUlo.II,-do ProjetO ~m aJ?~lise. 

6.3.1. Artigo 68, II 

No inciso O, do artigo 68, apesar da boa 
intenção cfo i-egisia-dor constituinte, não há co
mo justifica.r a inclusão da Ordem dos Advoga- . 
dos do Brasil_no rol das instituições contra 
as quais a ação adversa do GoVernador impli
ca cr~me de responsabilidade. Indiscutível a 
irripOrtância- da OAB como defensora dos 
princípios democráticos. Todavia, outras enti
dades civis também merecem o respeito e _ 
consideração de todos nós por atuaç:ão seme~ 
lhante. Assim, submetemos aos senhores _ 
constituintes a Proposta de supressãO da parte 
final do referido inciso cuja reda_ção passaria 
a ser: 

"Art. 68. ································· ·············--·· 

11-o livre exercício do Poder Legis
lativo, do Poder Judiciãrio e do Ministério 
Público; 
.................... ,_,,,_, ............. " ........... = .... -~-

. - -

6.3.2 Artigo 69, § 3" 

No § 3' do artigo 69 não há crase, ficando 
a Parte final do dispOsitivo Msim redigidã: " ... 
o Governador do Estado não está sujeito a 
prisão." -

6.4.0 Dos Secretários de Estados 

Ensina Mayr Godoy (Obra citada, página 
104) que: 

''Por unidade linguagem legislativa se 
entende a uniformidade do estilo, o mes
mo tom e a mesma temática.( ... ) O con
trário, seria a colcha de retalhos, a cola
gem, tão danosos em qualquer campo, 
não só na linguagem legislativa. Nesta, 
por pior, pelo perigo de acarretar textos 
repetidos, trazendo dubiedades e tantas 
outras imperfeições a dano da precis~_o._" 

Dispositivos repetidos ê o que encontramos 
nos incisos W, VIU e IX, do artigo 73. Ttido 
o que dispõem já está- Perl"eitamente colocado 
na seção DI, das Atribuições da Assembléia 
Legislativa, artigo 31, §§ }9, 29 e 39. Por esta 
razão, em nome da boa técnica constituinte 
e legislativa, recomendamos a supressão dos 
três citados incisos. do artigo 73, _ 

ÚJ Do Poder J.;dldário 

O eminente José Carlos Cal Garcia, profes
sor e doutor de Direito Constitucional (Linhiis 
Mestras da ConStítU/ç5o de 1988, Saraiva; pá
gina 115/116) ensina: 

"Os abusos freqüentes Praticados pe
los 6rg~os executivqs e legislativo çleyem 
ser contidos pela resistência democrática 
do PoclerJ-udiciárk:l,--de-modõ a preServar, 
sempre, a ordem jurídica, quando l~sada. 
( ... ) Somente através de um Judiciário in
dependente é que poderá o povo dele 
socorrer-se. É a última garantia do cida
dão ante os desmandos de qualquer ou
tro órgão público. É o Pronto-socOrro 
constitucional. ( ... ) Não há Estado de Di
reito sem Judiciário. Não há liberdades 
públicas nem garantias constitucionais 
sem Judiciário." 

Assim, todo e ·qualquer membro do corpo 
social, ao se sentir atingido em um ou mais 
dos seus direitos, pode e deve exigir- o fiel 
cumprimento da lei. E é aí que reside a função 
típica do Poder Judiciário, qual seja, a correta 
e justa aplicação das normas legais. Como 
ensinou Montesquieu, é inerente à indole hu
mana o descumprimento de ordem jurídica: 
uns, por desconhecer os limites dos próprios 
direitos e, outros, deliberadamente dispostos 
a avançar sobre o direito do próximo. 

A organização social exige a Imposição de 
regras de conduta e estas só são possíveis 
através da ação do Estado. Surge, então, o 
ordenamento jurídico onde se inserem os di
reitos e deveres da pessoa humana. Ao Judi-
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ciário compete zelar pelo respeito e acatamen
to dessas normas, desde as relativas à convi
vência social até aquelas superiores, ditas 
constitucionais, que regulam a aÇão do pró
prio Estado. 

A Assembléia Na:c::ional ConStituinte respon
deu aos anseios da Nação e efetivou a reestru
turação do Poder Judiciário de modo a conce
der-lhe a reclamada e necessária agilidade. 
Para ficarmos apenas no âmbito estadual, po
demos dizer que um dos mais significativos 
avanços na nova ordem constituciomd do País 
está, justamente, na reformulação da presta
ção jurisdicional. 

O Projeto de Constituição do Estado de 
Rondônia foi elaborado em consonância com 
os princípios consagrados na Constituição Fe
deral. Todavia, quanto ao Poder judiciário, en
tendemos haver uma incorreta disposi~ão dos 
assuntos o que enseja imperfeições técnicas 
e, mesmo algumas repetições descabidas. 

Neste capftuJo, de maneira mais acentuada 
que em outros há detalhamento excessivo e 
cópias, a nosso ver desnecessárias, de dispo
sitivos da Constituição Federal. 

7.1.0 Disposições Gerais 
A rigor, muito pouco cabe ser disciplinado 

pela Constituição Estadual no que tange ao 
Poder Judiciário. A Lei Maior estabeleceu os 
parâmetros da Justiça dos Estados nos artigos 
125 e 126 com seus respectivos parágrafos. 
E é textual quanto à necess[dade de se obser
var os princípios por ela estabelecidos, reser
vando à Constituição do Estado definir apenas 
a competência dos tribunais. 

7.1.1 Artigo 74, m 
A instituição do Júri remonta à antigüidade, 

anterior mesmo à Magna Carta.. assinada por 
João Sem Terra, em 1215. Todavia, há noti
cias segundo as quais, já em 1166,- em deter
míiiado dia, alguns homens livres eram convo
cados para, em assembléia, acusar e julgar 
os suspeitos de crimes. A Revolução Fraricesa, 
muito depois, consagrou-o como instrumento 
de garantias individuais. E é nessa condição 
que ele permanece na Constituição Federal 
promulgada em 1988 (artigo 59, XXXVIII). 

Já abolido na Alemanha, o júri tem perdido 
rnuito da confiabilidade que adquiriu ao longo 
de séculos. A proposlto, Vicente Greco Filho 
(Tutela Constitucional das liberdades, Ed. Sa
raiva; 1989, página 87) diz: 

'*Talvez à época da Revolução Fran
cesa, quando os Juizes de carreira não 
tinham garantias e eram, na verdade, ins
trumentos inquisitivos do poder real, con
forme demonstrou Beccaria, em seu tra
balho dos delitos e das penas, o júri repre
sentasse uma garantia de justiça e de pro
teção aos direitos de liberdade. Todavia, 
com a alteração da estrutura do Poder 
Judiciário, que adquiriu independência 
em face do Executivo, o júri perdeu seu 
carâter de garantia política, demosntran
do, então, sob o aspecto técnico, ser mui
to inferior e imperfeito eni relação aos 
demais órgãos jurisdicionais, ind~sive no 

que se refere às garantias do acusado, 
porquanto juízes leigos podem estar mui~ 
to mais sujeitos às injunções locais do 
que o Juiz de carreira, na atual fase de 
des,envolvimento do Judiciário nos paises 
ocidentais, entre os quais se inclui o Bra~ 
si!." 

E José Fredertcc.o _Marques (A Jnstituiç~o 
do Júri , Saraiva, 1963, página 8) sentencia: 

"As imperfeições da justiça togada são 
facümente corrigíveis. Basta que o legis~ 
lador se atire ao trabalho de reformar o 
nosso malsinado processo penal e, em 
breve, muitos dos males hoje eJdstentes 
desaparecerão. Já com a soberania ab~ 
surda do júri o mesmo não se verifica, 
visto que s~as deficiências são congê~ 
nitas e constitucionais. .. O fetichismo do 
júri classico não se coaduna com as in~ 
gentes tarefas que na realidade são e,qgi. 
das do juízo penal. E esse júri, no Brasil, 
tem sido um lamentável fracasso em rela~ 

__ çilo à espinhosa missão que lhe cabe e 
é atribuída." 

Em resi.rrilo; o júri, iffipr6pria e tradicional~ 
mente ehamado ''Tribunal", é, na realidade, 
um instrumento democrático _de auxílio ao ju
diciário e n!o um "órgão" dele. Este, aliás, 
o entendimento dos mais eminentes juristas 
de todo o mundo, razão pela qual discorda~ 
mos da sua inclusão no rol dos "órgãos do 
Poder Judiciário". Daí recomendarmos a su~ 
pressão do inciso m do artigo 74. 

7.1.2. Artigo 75 
Ensinou o insigne Pontes de Miranda que 

"a feitura de uma constituição estadual está 
submetida ao formalismo da Lei Fundamen
tal" a Mayr Godoy insiste na importância de 
não serem "as constituições estaduais docu
men_tos repetltivos" .Neste e em outr_os artigos 
do presente projeto. como_já foi dito, incorreu 
o constituinte estadual nessa falha e, com cer
teza, o fez no intuito de manter a máxima fideli
dade e coerência com a lei Maior. Preocu
pação digna de elogios, porém dispensável. 
Tentemos, então, dar mais concisão e clareza 
ao capítulo do Poder Judiciário: 

"M 75. Ao Presidente do Tribunal 
de justiça cabe tomar as providências ne
cessárias e tempestivas ao estabeleci
mento dãS rn.etas-e-pnoridades do Poder 
Judiciário e encaminhá-las ao Executivo 
para inclusão na lei de diretrizes orçamen
tárias a fim de efetivar a autonomia admi
nistrativa e financeira asseguradas pela 
Constituição Federal. 

Parágrafo único. A não satisfação 
oportuna das dotações correspondentes, 
nos termos da proposta orçameritária
aprovada, ensejará pedido ao Supremo 
Tribunal Federal de intervenção da União 
no Estado." 

7.1.3 Artigo 76, §§ 1• e 2• 
Dispositivos da Constitui_ção Federal- Art. 

100, §§ 1" e 29- com eficácia plena. Reco· 
menda-se a supressão. 

7.1.4 Artigo 77 
Em prim-eiro lugar, a medida é casuística 

e, com certeza, há de provocar críticas da so
ciedade local. É bem verdade que o consti
tuinte federal efetivou, isto é, deu estabilidade 
funcional aos "s_ervidores públic_os civis da 
União, dos Estados. do Distrito Federal e dos 
Municípios, da administração direta, autárqui
~ e das fundações públicas, em exercido na 
data da promulgaçáo da Constituição, há pelo 
menos cinco anos continuados, e que não 
tenham sido admitidos na_ forma regulada no 
art 37, da Constituição ... ". Esta decisão, que 
por sinal recebeu serveras críticas da imprensa 
e da Nação, foi incluída entre os dispositivos 
relativos às Disposições Constitucionais Tran
sitórias (arl 19). Aqui, a segunda. improprie
dade da proposição, a qual, se mantida, deverá 
ser deslocada para a mesma situação, qual 
seja, a de transitoriedade. 

Porém, com a devida vénia dos ilustres 
membros da Assembléia Constituinte, assim 
como dos profissionais do Poder Judiciário 
elencados no êlrtigo 77, manda o_bom senso 
e o respeito à norma constitucional maior -
que já estabeleceu o tempo e as condições 
de tal efetivaçâo~ inclusive nos Estados - a 
supressão pura e simples deste artigo. O argu
mento da recente instalação do Estado de 
Rondônia. embora real, não pode subsistir em 
favor de um casuísmo de tal ordem. 

7.1.5 Artigo 78, 79, 80, 81, 82, 83, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 

Melhor seria resumir suas disposições, as-
sim: 

''Arl .. .A Lei de Organização Judiciária, 
de iniciativa do Tribunal de Justiça., dispo
rá sobre: 

I -a magistratura estadual, observa
dos os princípios estabelecidos nos inci
sos ' U. UI, IV. V, VI, VII, VIU, IX e X. do 
artigo 93, da Constituição Federa); 

11- as garantias de vitalidldade, ina
movibilidade-e irredutibilidade de venci
mentos e das vedações aos juize'!; 

ID-a c;riação, instalação e funciona-
mento: 

a) do Juizó de Direito Agrário; 
b) daJustiçaMilitar; 
c) do Tribunal de Alçada; 
d) doJúri; 
e) dos Juizados Especiais; 
f) da Justiça de Paz." 

7 .2.0 Da Competência dos Tribunais e do 
Tribunal de Justiça 

A Constituição Federal define a competên
cia privativa dos tribunais, inclusive os esta
duais, no artigo 96. Descabido, pois, o artigo 
84, cuja supressão recomendamos. 

Da mesma forma, o artigo 85 é c6j)lã desne
cessária do artigo 97 da Lei Maior. por sinal, 
de eficácia plena. Suprimi-lo é o mais reco
mendável. 

Em relação à SeçZio III, que trata do Tribunal 
de Justiça, chamamos a atenção dos emi
nentes constituintes para o disposto no artigo 
87, que regu1amenta os vencimentos dos de
sembargadores. Sem- dúvida, a norma pro
posta tem respaldo na Carta Magna -Artigo 
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93, V mas, aí, data vênia, houve um descuido 
do constituinte federal. Afinal, em outro dispo
sitivo- Art 37, xn -está assegurada a isono
mia dos vencimentos nos cargos dos Três 
Poderes. Com certeza, mesmo a nível federal, 
haverá grandes dificuldades para a solução 
dessa controvertida questão. Face à sugestão 
formulada para o artigo 11, §§ 1 ~ e 29, deste 
Projeto, insistimos na conveniência de _cuida
doso debate a respeito. 

Já no artigo 88, relativo à competência do 
Tribunal de Justiça, entendemos ser melhor 
a supressão do parágrafo único, pois o princí
pio, também de eficácia plena, está consa
grado no § 29· do artigo 142 da Lei Maior. 

7 3.0 Do Controle da Constitucionalidade 
Nenhuma objeção a formular. 

8.0 Das Funções essenciais à Justiça 
Assim como o constituinte federal, os mem

bros da Assembléia CoriStffuinte de Rondônia 
optaram por seguir a mesma estrutura ado
tada na Constituição Federal quanto às ações 
do Ministério Público, Advocacia Geral do Es
tado e Defensoria Pública. Todavia, conside- _ 
ramos mais adequada a simplificação propos
ta a s_egulr.. 

"Art ... Lei complementar, de iniciativa 
do Procurador-Geral de Justiça estabe
lecerá a organização, as atribuições e o 
EstatUto do Ministério Público, obedeci
dos os princípios estabelecidos na Consti
tuição Federal. 

Art ... Ao Governador do Estado com
pete _a iniciativa de propor lei complemen
tar destinada à organização e funciona
mento: 

1-da Advocacia-Geral do Estado que 
exercerá as atividades de consultaria e 
assessoramento jurídico do Poder Exe
cutivo; 
n- da Defensaria Pública, cuja fur1ção 

é considerada essencial ao Estado, in
cumbindo-lhe a,orientaçllo jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessi
tadas, na forma do artigo 59, inciso LXXIV, 
da Constituinção Federal." 

9.0 Da Organização dos Municípios 
Como bem diz o professor Hely LopesMei

relles, "o município é entidade medularmente 
política". A Constituinção de 1988, pela pri
meira vez,. atende às antigas reivindicações 
municipaJistas e enquadra-o na organização 
político-administrativa da Federação. 

9.1.0 Da Competênda dos Municípios 
O ponto fundamental relativo à competên

cia municipal reside na conquista do direito 
de se auto-organizar, através de Lei Orgânica, 
já chamada de ''Constituição Municipal''. 

A propósito desta inovação, entende Toshio 
Mukai, doutor em Direito pela USP, (Adminis
tração Pública na Constituiç§o de 1988, Ed. 
Saraiva, 1989, p. 38) que: · - · - -

" ... a Constituição do Estado somerlte 
poderá dispor normas sobre os Municí
pios que regulem assuntos supramuni
cipais, tais como aqueles relativos às re
giões metropolitanas e às aglomerações 

urbanas. No mais,_ qualquer disposição 
sobre o Município, específico, será in
constitucional, por invasão da autonomia 
municipal. posto que esta deverá fazer 
parte .da Lei Orgânicã Municipal. O Esta
do-Membro perdeu toda e qualquer cOm· 
petênda para dispor sobre a organização 
rirunidpal, salvo a(iueles assuntos que ex
tr_ãpolam o inter~sse puramente local." 

Na mesma linha de raciocínio, o professor 
José Carlos Cal Garcia (obra citada, p. 83) 
é enfático: 

"O texto Magno, concedendo autono
mia aos_ Municipios, mais do que exterio
rizar um ideário ou uma _expressão de 
anseios, levantou diques aos caprichos 
do legislador (federa] ou estadua1) ou do 
intérprete que, diante de preceitos tão ca
tegóricos e subsistentes por si ."só, não 
podem desrespeitá-la, desc:onhecê-Ia ou 
modificá-la." 

_ A nosso ver andou corretamente o consti
tuirlte estadual ao elaborar as normas relativas 
ao Tttulo III, da Organização dos Municípios. 
Afora pequenos detalhes de redaçã_o qu__e, cer
tamente, serão supridos antes da promulga
ção, alertamos para um único ponto: o § 19 

do artigo 112. Em ratão da proposta por nós 
apresentada para o § )9 do artigo 11 é conve
niente, se aceita, compatibi][zá-la aqui. Em ca
so contrário, por hão ser matéria constitucio
nal, sugerimos a supressão da parte fmal do 
referido§ 19, do artigo 112, cuja redação ficaria 
assim: 

"Art 112: .................................... : ............ . 

§ ]9 A remuneração do Prefeito, do 
Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada 

_pela Câmara Municipal, ao final de cada 
legisl?ltura para a subseqüente, observa
dos os limites da Constittüção Federal e 
desta. 

10.0 Sistema Tributário Estadual 

Da Constituição imperial de 1824 até a 
atual,longo caminho percorreu o direito tribu
tário. A necessidade de arrecadar tributos está 
Intimamente ligada à própria existência doEs
tado e, conseqüentemente, da manutenção 
da sua estrutura administrativa e dos investi
n:tentos públicos. 

Jorge Miguel, eminente professor de Direito 
Constitucional, (Curso de Direito Constitucio
nal, Atlas, 1989, p. 253), após dissertar sobre 
a evolução do nosso sistema tributário diz: 

"O que se põde esperar de um sistema 
tributário moderno é que: 

1 ~ garanta a autonomia dos municí
pios (afinal ninguém mora na União ou. 

_ _ nos Estados; mora-se nos .Municípios); 
2 .. - limite a carga tributária até o ponto 

em que não prejudique a produção das 
empresas; 

3. , exija ou aumente tributos só quan
do a lei o estabelecer _(princípio da legali
dade); 

4. gradue os impostos segundo a ca
pacidade económica do contribuinte; 

5. cobre os tributos no exercício fi
nanceiro posterior àquele em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou." 

O próprio professor Jorge Miguel recOnhe-
ce a inclusão destes princípios na Constituição 
vigente e alerta: 

" . ..basta agora que, na prática, o tributo 
possa colaborar efetivamente com o ·de
senvolvimento económico, com a distri
buição de renda e com a estabilidade de 
preços." 

9.1.0, Dos prlnciplos gerais 

Os princípios estabelecidos nos §§ -19 e 29 
do art. 146 do Projeto são cópias dos §§ ]9 

e 29 dei art. 145 da Constituição FederaJ. O 
objetívo do constituinte federal, aí ·expresso, 

· foi determinar ás normas gerais para o legis
lador ordinário, tanto o estadual quanto o mu
nicipal, quando _da el~boração das regrf!s, per
tinentes. 

Nossa sugestão é no sentido de se suprimir 
ambos os parágrafos. Nada a objetar quanto 
aos demais dispositivos desta seção. 

9.1.1. Das limitações do pOder de tribo· 
tar e dos munldpios 

Como já foi dito, o foltaleéirriento dã. Fede
ração ficou_ evidente qt.iando o constituinte fe
deral elencou a competência tributária d_a 
Untão, dos EstadOs, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Cllldadosa, a Assembléia Nacional 
Constituinte não deixou margem para os legis
ladores das unidades federadas instituírem in
discriminadamente mais tributos. Tanto isto 
é verdade que a Constituição Federal estabe
le<:e expressamente a quem cabe instituir os 
impostos, os limites das aJiquotas e a repar
tição das receitas tributárias. 
_ pessa forn:ta. parece-nos conveniente algu
Ólas aiterações_qÚe demonstramos_a seguir: 

9.1.2, Art. 148 

Não há seritidO ·end.ãl dispositivo. J:: afii-mar 
o óbvio. Melhor suprimi-lo. 

9.1.3- Art. 149, parágrafos e Incisos 

Sugerimos esta redação suprimindO repeti
ções descabidas num texto constituciorial: 

"Art 149. Respeitados os princípios 
enormas estabelecidos pela Constituição 
Federal, a instituição de impostos e a fixa
ção de aliquotas, pelo Estado e pelos 
Municípios, terão como critério" básico a 
melhor distribuição da renda e a promo
ção da justiça social, através de normas 
definidas em lei complementar estadual 
que disporá sobre as finanças e tributos 
públicos. __ 

Art. 150. As disponibilidades de cai
xa do Estado, dos Municípios e dos ór
gãos ou entidades do Poder Público e 
das empresas por ele controladas deve
rão ficar, preferencialmente, no Banco do 
Estado de Rondônia. 
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Art. 151. O Diário Oficial do Estado 
publicará atê o ú1timo dia do mês subse
qüente, os montantes de cada um dos 
impostos estaduais, englobando os 
acrésdmos arrecadados, bem como os 
valores transferidos aos Municípios." 

Aceitas estas sugestões, ficarão automati
camente suprimidos os demais dispositivos, 
docaputdo art 149 até o art. 152. 

9.2.1. Dos Orçamentos 

Também não há muito a disciplinar pois 
disso cuidou o constituinte federal. Todavia 
cabe inserir no texto constitucional o seguinte 
preceito: 

"Art. 153. À Assembléia Legislativa e 
às Câmaras Municipais compete apreciar 
a lei de diretrizes orçamentárias respecti
vamente de iniciativa do Governador e 
dos Prefeitos, respeitados os princípios 
da Constituição Federal relativos à elabo
ração e apreciação. 

§ J9 Caberá a uma Coffiissão Perma~ 
nente, de deputados estaduais, na As
sembléia Legislativa, e de vereadores, em 
todas as Câmaras Municipais, o exame 
preliminar, seguido de parecer, dos proje
tes do plano plurianua1, das diretrizes or
çamentárias, do orçamento anual, dos 
créditos adicionais e das contas do gover
nador e dos respectivos prefeitos. 

§ 29 O Chefe do ExecUtivo poderá 
propor modificação nos projetas referi
dos no parágrafo anterior, enquanto não 
iniciada a votação na Comissão Perma
nente. 

Art. 154. Lei complementar estadual 
disporá a respeito dos recursos corre~ 
pondentes às às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementa
res e especiais, destinados aos Poderes 
Legislativos e Judicário e ao Ministério 
Público." 

Quanto ao contido nos demais artigos e 
parágrafos desta seção, entendemos ser ma
téria para a legislação ordinária (prazos para 
liberação de recursos orçamentários) ou já de
finida na COhstituição Federal (limite de des
pesa com pessoal ativo e i nativo). 

10.0. Dos Direitos lndMduaia e Coleti
vos 

A Constituição F'"e"dera1 de _1988 reflete os 
anseios da Nação apôs um longo período de 
arbítrio. Nela estão asseguradas todas as ga
rantias individuais e os direitos coletivos, bem 
como os remédios constitucionais que garan
tem as cada cidadão a necessária proteção 
juridica, _ _ 

Parece-nos viável e çl_e rnelhor técnica legis
lativa a seguinte disposição, com a automática 
supressão do que nela não const,ar por ser 
matéria disciplinada na Constituição Federal 
e, -claramente, de eficácía plena, com aplicabi· 
!idade imediata, dispensando legislação com
plementar. 

··Art. Ao Estado e aos Municípios atra
vés de programas específicos e, quando 

necessário, mediante critérios estabele
cidos em lei,_ cumpre assegurar a cada 
pessoa humana o fiel cumpdmento das 
garantias constitucionais e, em especial 
aquelas relativas aos direitos individuais 
e coletivos. 

Art. O atendimento à criança de zero 
a seis anos, em creches, e à saúde do 
educ_ando, _será_ feito com recursos espe-

- cíficos sobre os quaiS, -rlão incidirá o per
centual orçamentário de vinte e cinco por 
cento de destinação obrigatória à manu
tenção do ensino." 

11.0. Da Segurança Pública 

· Outra inovação inserida na atual Constitui
ção diz respeito à segurança públtca. Sem dú
vida, uma decisão sábia dos constituintes fe
derais e que atendeu a pressões da sociedade. 
A nivel estadual, pelo presente projeto de 
Constituição, será exercida pelas polícias civil, 
militar e técnica. Inova. o constituinte estadual 
ao cdar a polícia técnica "incumbida das perí
cias médlco~legais e criminalísticas, dos servi
ços de identificação e do desenvolvimento de 
pesquiseis na sua área de atuaçáo". 

Para melhor sistematização,- sugerimos a 
s_eguinte disposição, suprimidas as subseções: 

"Art. 162. mantido. 
Art 163. as polícias militar e civil su

bordinam-se, ao governador e não ao se
cretário de segurança (C.F., art. 144, § 
6•). 

Parágrafo único. mantido. 
Art 164. suprimir por ser norma de 

eficácia plena da Constituição Federal, 
att. 144, § 4•. 

Art. 165 e parágrafos - mantidos. 
Art. 166. suprimir- idem ao 164 (C. 

F., art. 144, § 5•). 
Parágrafos 1 <? e 2<? - mantidos como 

artigos distintos. 
Art. 167. mantido o caput e suprimi

do o parágrafo único por de~necessário 
já que repete disposição do parágrafo úni
co do artio 163." 

12.0. Da Ordem Econônúca 

nesse sentido, já tramita, na Câmara dos De
putados e_ no Senado Federal, mais de uma 
dezena de projetas de leL Todavia, e isto del(e 
ter motivado o constituinte rondoniano na ela
boração do artigo 171, a ConstituiçãO Federal 
-artigo 5°, xxxn - impõe ao ~do, "na 
forma da lei, promOver a defesa do- consu
midor". Qual a lei? Uma lei federal expressa
mente defmida como Código dé Defesa do 
Consumidor._ Então, para que a lei comple
mentar estadual prevista no artigo 171 do l?ro
jeto? Será que para disciplinar a "ação do Esta
do na defesa dos direitos do consumidor"? 
Ora, essa tarefa, certamente, estará regulada 
no futuro código. No máximo, complemen~_ 
tarrnente, restará ao legislador ordinário das 
unidades federadas a responsabilidade de 
criar instrumentos legais para o fiel cumpri~ 
mente dos mandamentos ali consolidados. E 
isto, data vênia, dispensa previsão constitu
cional. 

Supressão do artigo 171 é o que sugerimos. 
29) Já tivemos oportunidade de falar sobre 

a relativa autonomia das unidades feden~_cias~ 
Aqui está um exemplo: temos um sistema fi~ 
nancelro nacional regu]ado pela Uriião e para 
o qual, não poucas vezes, um ato normativo 
do Banco Central basta para regular a ação 
das instituições, financeiras, públicas e priva
das, em todos os Estados. Sob a nova Consti
tuição não será muito diferente. Em obediên
cia ao artigo 192 da Constituição Feaeial, o 
Congresso NacionaJ está apreciando projeto 
de lei complementar que estruturará o "novo" 
sistema financeiro nacional. Por isso, mais 
tiiria vez, nos socorremós-ae Mayr Godoy 
(obra citada, página 7) quando diz: 

"O. constituinte estadua1 por ser insti
tuído fica restrito ao disposto na Lei Fun
damental e ao branco que por ela é deixa
do, daí sua vontade, ou melhor, a vontade 
da comunidade que ele representa, ficar 
limitada de fundo negativo e positivo a 
organizar· o estado-membro, dando-lhe 
ordem jurídica, peculiar e autónoma; to
davia, presa aos princípios consbtucio
nais sensíveis e à linguagem da Consti
tuição Federal". 

Tema que gerou grandes debates em todas Eis aí as razões que nos levam ã sugerir 
as fases da elaboração da Carta Magna e que, a supressão do artigo 176, e seu parágafo 
infelizmente, a se inferir dos -comentádos de único para aguardar a vigência da lei comple
lideranças eminentes, de diversas correntes mentar reguladora do sistema _financeiro na
ideológicas, resultou num texto que não satis- clonai e, em seguida, pela via ordinária, apre
faz plenamente a nenhum setor. Tanto o é varleiouleiscapazesderesguardarosinteres
que várias iniciativas já foram e estão sendo ses do Estado de Rondônia, dentro, por sinal, 
tomad~s com o objetivo de alterá-lo. do espírito motivador dos dois dispositivos--

-Aqui, no entanto, cabe especial registro aos deste projeto, agora analisados. 
Constituintes de Rondônia. Ligados física e 3°) No artigo 198 recomenda(nos acres
emocionalmente à realidade local, souberam centar a palavra "estadual'" à "lei complemen
com indiscutível precisão, coerência e, sobre- tar'' aí prevista por ser esta da competência 
tudo, visão da problemática, produzir um texto da Assembléia Legislativa. 
de alto nível e, esperamos, passivei de tomar 13.0 Da Ordem SodaJ 
factível grandes transformações no Estado. -_ _ _ _ . 
Todavi~. faz~se neçessá_rio observar: Em toda a história da humanidade, a organi-
11>) O disposto no artigo 171 é desneces- · zação. s.oc:ial tem r~t;ul_t~do e~ permanente 

sárfo. A defesa-do conSumidor {.9.rtígo 48, Das desafio. Ao longo .do t~mpo, duas correntes 
Disposições Transitórias, da ConStituição Fe- ganharam força eril feiação ao problema: de 
dera!) deve ser disciplinada em código próprio, ·um lado, os defensores do individualismo, pa
elaborado pelo CongresSõ Nacioi1al. Aliás, ra 6s qUafs cadã pessoa deve bastar a si mes-



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Quinta-feira 28 5185 

ma, e, de outro, os fascistas, propagadores 
da supremacia do Estado como s~nhor abso
luto da verdade e responsável único nas deci
sões a respeito da disciplinação do convfvio 
social. 

O constitudonallsta Jorge Miguel (obra cita
da, p. 295) conclui: 

" ... o Pensamento social da Carta de 88 
agarrou-se nas extremidades de ambas 
as correntes: quer respeitar a dignidade 
humana e exige que o Estado intervenha, 
quando nece_ssário, para o desenvolvi
mento integral do indivíduo. O Estado re
conhece, respeita e promove os direitos 
das pessoas, famílias e grupos. O cibjetiVo 
é alcançar o bem-estar e a justiça social. 
Não se trata de caridade, mas de direito 
politico." 

13.1.0 Da Educação 

O constituinte de Rondônia, também quan
to a este tema, optou pela manutenção de 
boa parte do texto da_ Constltuiçào Federal. 
Em- Sequência, dispositivo ou por dispositivo, 
faremos- nossas observações: 

"Art 203. cópia do art. 205, da Cons
tituição Federal e, por Isto, na nossa opi
nião, deve ser suprimido. O que ele dis
põe já está assegurado na Lei Maior. 

Art. 204.- caput, correta redação, 
chamando ao Estado e aos Munidptos 
a responsabilidade pela manutenção do 
ensino. Deve ser Mantido. 

I, I~ m e IV - Embora repetindo, em 
boa parte disposições da Constituição Fe
deral, apresentam adaptações à realidade 
local ou flXéUll objetivamente a responsa
bilidade do Poder Público. Concordamos 
com a manutenção dos respectivos tex
tos. 

V-manter. 
VI- Cópia do VI, do artigo 206, da 

Constituição Federal. Recomendamos a 
supressão. 

VU e VIII- manter. 
Art 206. Embora o capu_t esteja con

tido no art. 212 da Constituição Federal, 
opinamos pela sua manutenção junta
mente com os dois parágrafos que ino
vam fortalecendo o princípio. 

Arl 207. manter. 
Art. 208, I, II, III, N e V - Embora os 

princípios sejam os mesmos da Consti
tuição Federal, também nesse caso, em 
razão de aJguns preceitos expressos, tais 
como: "sujeito à fiscalização do Estado", 
"autorização e avaliação de qualidade pe-
lo Conselho Estadual de Educação", etc., 
opinamos pela manutenção integral, isto 
é, do caput e dos incisos. 

Art. 209. manter. 
Art. 210. manter. 
Art. 211. manter. 
Art. 212. manfef. Apenas, observa

mos no parágrafo único um erro de im
pressão: saiu "escalas" e não "escolas", 

Art 213. manter. 
Arl 214. manter. 

13.2.0 I_:!!_ Clêncla e da Tecnologia 

Algumas inovações arrojadas como a que 
e$b~lece obrigatoriedade, às empresas pti~ 
vadas e públicas, de aplicação de percentuais 
do respectivo faturamento no desenvolvimen
to científico e teCnológ'ico. Vale ressaltar que 
o Projeto avança, em relação à Constituição 
Federal sem feri~la. E isto é multo bqn. A 
seguir as nossas sugestões e observações. 

- .. Art 215. manter. 
Art. 216. manter. 
Art 217,1,11,111 e IV-Apesarderepetir 

o§ l 9doartigo218daConstituiçãoFede
ral, pelo que acrescenta nos demaís dis
positivos, opinamos pela manutenção. 

Art. 218. Bastaocaputjáqueoparã
grafo único nada acrescenta e, por isso, 
sugerimos seja suprimido. 

Arl 219. C6piado§3•,doartigo218 
da Constituição Federal. Desnecessário. 
Recomendamos a supressão. 

1\rt.. 220. _ Apenas uma dúvida: o Con
sell10 Estadual de Qência e Tecnologia 
não pode englobar as atividades da Fim
dação de Amparo ao Desenvolvimento 
das Ações Científic.as._e _ _Tecnológkas_à 
Pesquisa do Estado de Rondônia - art. 
218.? Afora o receio quanto à uma buro
cratização excessiva, nada a opor. Daí, 
apénãS, recomendarmoS a conveniência 
de maior debate sobre a questão." 

13.3.0 Da Cultura 

Consideramos de boa iniciativa Q disposto 
nos artigos 224, 225 e 226. Por eles bem se 
demonstra o cuidado do constituinte de Ron~ 
dônia com a nosSa cultura. Sem dúvida,- cum
pridos os preceitos neles estabelecidos estare
mos dari.do significativo passo rumo à preser
vação de uma parte fundamental do nosso 
património: a cultura estadual. 

No mais, além da cópia, quase integral, do 
art. 216, ~II, lll, (V, e V, da Constituição Federal, 
no artigo 223, I, Ir, ill, IV e V do Projeto, lembra· 
mos que os "sítios arqueológic-os*' são bens 
da União- Art. 2_0, X, da Constituição Federal 
--A nossO ver, l'l'lelhor seria suprimir o artigo 
223 com os cinco referidos incisos, bem como 
~parágrafos 19, 29 e 39, podendo o § 49 ser 
'\'ansformado em artigo, embora, implicita
mente, o qt.ie-nele se pretende também já este
ja contido na Lei Maior. 

:t3.4.0 _ Do Desporto e do ~ 

Eis aqui outro ponto no qual o constituinte 
de Rondônia, sem ferir a Lei Maior, soube 
avançar em relação às conquistas da Assem
bléia Nacional COnstituinte. Nada a suprimir. 
No futuro próximo, competirá ao legislador 
ordinárlo_cüsciplinar o disposto em artigos co
rno os 229, 230, 231 e 232. 

Sem exagero, desporto e lazer, pela Carta 
Estadual que, em breve será promulgada, têm, 
em Rondônia,_ um tratamento especial e me
lhor que aquele reservado à Nação através 
do Diploma Legal de 1988. 

13.5.0 Do Melo AmbJente 

A respeito desta importante questão, quere
mos emprestar a opinião do professor JoSé 
Carlos Cal Garcia (OBra citada, página 214) 
quando ~firma: 

"Se for feita_ uma visãO- re_f:Jospectiva 
vai ficar evidente que a degradação am
biental no Brasil, como dec::orrênda de 
relações sociais e económicas sedimen
tadas desde a época colonial, chega ao 
limiar do século XXI com características 
próprias e alarmantes. 

O património dos recurs-os naturais 
brasileiros sempre foi conSiderado, -aber
rantemente, uma vasta propriedade parti
cular das elites dominantes, seja para seu 
usufruto soc:ial, seja para realização dos 
seus projetas econômicos. 

O Estado, por sua vez, sempre foi, até 
certa época multo recente, um assistente 
omisso, complacente, e, algumas vezes, 
aliado, na espoliação de bens renováveis 

__ e não renováveis, na degradação de e_cos-
sistemas vitais para o equilíbr[o ecológico. 
No particular, é incalculável a perda sofri
da pelo País em benefício de uma mino
ria." 

A Constituição de 1988, embora já um pou
co tarde mas, com certeza, ainda em boa hora, 
hOuve por bem estabelecer limites pãr~:fessa 
àção predatória do homem e resumiu em três 
aspectos a proteçãO ambiental: controle da 
poluição, preservação dos recursos naturais 
e restauração de elementos destruídos ou de
gradados. Para tanto, dois tipos de medida 
judicial podem, agora, ser empregados para 
a proteção ambiental: a civil e a penal e a 
elas ficam sujeitos os infratores considerados 
pessoas físicas e jurídicas. 

O Projeto da Constituição de Rondônia am~ 
plia, de forma objetiva. <i pi-esença do Poder 
Público na proteç-ão do melo ambiente. Tam
bém aqui cabe nosso reconhecimento ao 
aprofundado estudo que se fez e que, com 
c-erteza, gerou um texto cujos efeitos e bene
fído~ hão de ser sentidos pela futuras gera
tóes. 

Temos a observar apenas: 

19 O inciso VIl, do artigo 234 parece 
dispensável uma vez que seu objetivo já 
está expressei no artigO 223, relativo à 
cultura, aliás, com mais propriedade. Su-
gerimos seja suprimido. -- -

29 O inciso IX. do artigo 234, está con
templado no inciso V, do artigo 225, da 
Constituição Federal. Sugerimos seja su
primido. 

j9 o a.rt. 237 repete disposição do § 
29; do art. 225, da Constituição_ Feder~. 
Sugerimos seja s1.1primido. 

4~ No mais, parec_e-nos de melhor re
dação, mormente neste_caso, _a_coloca~.
çào do verbo no presente: no parágrafo 
único do art. 233, "são considerados" é 
melhor que "serão considerados" e. no 
parágrafo único dÕ art 236 "Compete 
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ao Estado" é mais recomendável que 
"Competirá ao Estado". 

14.0 Da Seguridade Social~ da Saúde, da 
Assistência e da Previdência Social 

A sociedade modema é, sobretudo, produ
tiva. A cada dia novas necessidades surgem 
e para supri-las o ser humano se desdobra 
na busca de meios e formas de produção. 
Assim, trabalho e capital, afora a natureza, con
tribuem, a todo o instante, para o surgimento 
dos tantos bens que utilizamos. A base dessa 
produção é, sem dúvida, o trabalho, pois dele 
resu1ta o capital. Em conseqüência, o trabalho 
é o destinatário das ações rea1izadas com o 
objetivo de preservar a saúd~ do indivídu..o. 
Qá .. se a defmição de seguridade social ao con
junto de medidas. tomadas pelo Poder Púbij
co, para garantir a saúde, a previdência e a 
assistência social. 

É. indiscutivelmente, um tema difidl, tanto 
com relaçllo à abordagem em si quanto ao 
encaminhamento de soluções práticas e efi
dentes. Durante a Assembléia Nacional Cons
tituinte foi razão de intensos, acirrados e lon· 
gos debates. No fun, a se inferir pelas opiniões 
gerais, demos um passo positivo. 

Aqui, em que pese a preocupação demong.. 
trada pelos constituintes de Rondônia, quere
mos alertar para alguns aspectos: 

1 ~) A Constituição Federal - art. 22, XXI1 
- estabelece a competência privativa da 
União para legislar sobre Seguridade Social. 

2") O art. 195 da Constltulç!o Federal atri
bui o financiamento da seguridade social à 
"sodedade, de forma direta e indireta, nos_ ter
mos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios_.". -

39) O parágrafo único do art 198, relatiyo 
à Saú.de, e o art. 204, sObre a Assistência So
cial, ambos da Constituição Federal, são cla
ros ao expressar que os recursos do orça
mento de seguridade social se estendem ao 
6nanciamento do Sistema Único de Saúde e 
da Assistênciã Social. - -

49) Afora as considerações supra, o art. 
154, I, da Constituição Fedei-ai; restringe à 
União o poder de instituir, mediante lei com
plementar, impostos não previstos no art 153. 
Como no art 195, § 49, também da Consti
tuição Federal, se admite, com base no citado 
art. 154,1, a instituição de outras fontes "desti
nadas a garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade social", o constituinte rondo
niano houve por bem -art248, § 39- repetir 
o principio. Todavia, salvo melhor juízo, esta 
iniciativa contraria frontalmente a Lei Maior, 
por avançar sobre competência privativa da 
União, e deve ser suprimida. 

Ademais, temos a considerar mais o se
guinte: 

a) Além da competência privativa da União 
para legisJar sobre seguridade social, a Consti
tuição FederaJ descentralizou, política e admi· 
nistrativamente, as ações governamentais nas 
áreas de saúde e de assistência social determi
nando expressamente que cabe "a: coorde
nação e as normas gerais à esfera federal" 
(arl 204, 1). 

b) Em vários artigos relativos à seguridade 
soCiaJ, saúde, previdência e assistência social, 
a Carta Magna remete à lei ordinária federal, 
a responsabilidade de organizar os seus res
pectivos financiamentos, metas e prioridades, 
isenções, beneFJCios, impedimentos de partici
pações, fiscalização de procedimentos, de vi
gilância sanitária, do reajustamento de benefí
cios, participação popular na formulação de 
políticas etc. 

c) O Congresso Nacional já aprecia deze
nas de projetas de lei, de deputados federais, 
de senadores e do próprio Executivo, que, em 
breve, estarão consolidados, aprovados e pro· 
mulgados numa lei capaz de complementar 
a Constituição Federal e cumprir as suas exi
gências. 

Assim, resta-nos indagar se o exaustivo e, 
sem_ _Qúvida, eficiente trabalho dos constituin
tes de Rondônia, em r_el~ção a estes temas, 
nâo terá sido um tanto precipitado. A Consti
tuição Estadual, infelizmente, não pode ir além 
do que lhe permite a Federal e a maior parte 
dos dispoSitivos contemPlados nesta parte do 
presétl.te projeto de constituição ou são repeti~ 
ti vos ou correm o risco de contrariar, em futu(o 
breve, uma lei federal. 

O que fazer, então? 
-:..Em primeiro lugar, a Assembléia Consti

tuinte de Rondônia é soberana e a ela compete 
escolher o caminho que considerar melhor. 
Não há em nossas observações e questiona
mentos qualquer tentativa de indução. Como 
dissemos no início, nosso_objetivo é tão-so· 
mente o de c.ontribuir. E chamar à reflexão 
é- lJma forma. 

Em segundo plano, se a maioria acatar nos
saS ponderações, tomamos, ainda, a liberdade 
de sugerir a simplificação seguinte, engloban
do todos os temas relativos ao capítulo UI, da 
Seguridade Social: 

"Art _____ tt~C?njunto 9e ações dos Po-
deres Públicos e da sociedade, no Estado 
de Rondônia, destinados ao cumprimen
to dos mandamentos da Constituição Fe
deral nas áreas de seguridade social, saú
de, previdência e assistência social, além 
-do respeito às normas gerais estabele~ 
cldas pela União, dependem de: 

l-lei estadual que estabelecerá crité· 
rios e formas para as seguintes contri .. 
buições: 

a) do funcionalismo público estadual; 
b) sobre receita de loterias,. concursos 

- de prognósticos e assemelhados, se hou
ver; 
D- correspondente fonte de custeio 

_ total para criação de benefícios ou serviço 
--de seguridade social; 

III- execução de planos integrados 
Estado-Municípios, capaze~ de assegu
rar: 

a) condições dignas de trabalho, sa~ 
neamento, moradia, aUmentação, trans
porte e lazer; 

b) respeito ao meio ambiente e con
trole da poluição ambiental; 

c) informações sobre os riscQs de 
adoecer e morrer, incluindo condições in
dividuais e coletivas de saúde; 

d) dignidade, gratuidade e qualidade 
das ações de saúde; 

e) participação, em nível de decisão, 
na formulação das políticas de saúde e 
na gestão dos serviços. - -

Art. É garantido a todos o acesso 
aos c_uidados da medicina preventiva, cu
rativa e de reabilitação. 

Art. As receitas dos Municípios, 
destina(:las_à seguridade social, constarão 
nos respectivos orçamentos, não inte
giimdo o orçamento do Estado. 

Art. Compete ao Conselho Esta-
dual de Saúde, sem prejuízo de outras 
atribuições que lhe sejam conferidas em 
lei: 

1-baixar normas disciplinares de im· 
plantação e funcionamento do Sistema 
EStadual de Saúde; 
II-descentralizar suas atribuições por 

meio de Comissões Municipais de Saúde; 
III-avaliar, permanentemente, a qua

lidade, organlzaçâo e funcionamento dos 
serviços de saúde. 

Art. Lei complementar estadual 
disporá sobre: 
I-organização e operacionalização 

das ações de saúde, inclusive a ocupa~ 
cional; 
II-descentralização administrativa, 

segundo a politica de regiona1ização, das 
ações estaduais na área da assistência 
social; 

III-elaboração de um Plano Estadual 
de Saúde baseado em: 

-a) plurianuidade; 
. b) descentralização polftico~admi

nist.rativa, que assegure autonomia aos 
Municípios; 

c) interiorização efetiva dos serviços 
básicos de saúde; controle e prevenção 
efetivos de endemias; assistência mater
no-infantil; e a promoção da saúde men-
tal e bucal; . 

d} vigilância, fiscalização sanitária de 
alimentos, medicamentos e produtos quí
micos; 

IV- criação de uma Comissão Perma~ 
nente de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 

Art. A lei definirá as novas atribui-
ções e deveres do Instituto de Previdência 
dos_ servidores do Estado_ de Rondônia 
(lperon)."' 

15.0 Conclusões 

Fmalmente, cabe-nos as seguintes obser
vações: 

1 °) O parágrafo_ único do art. 69 das Dispo
sições ConStituCionais Transitórias, salvo me
lhor juízo, é de aplicabilidade um tanto dificil, 
principalmente pelo aspecto político. 

29) Ao longo do projeto, além das enuncia
das, existem várias outras repetições' que po
dem ser sanadas pela Comissão de Redaçiio. 

3~) A mesma Comissão di!ve atentar para 
~os casos de concordância, tão comuns na ela~ 
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boração de leis, uma vez que, naturalmente, 
ao legisJador interessa, em primeiro lugar, pro
duzir uma norma que sintetize a vontade d_a 
comunidade, o que se verifica mais difícil na 
medida em que sej;;1m várias as correntes re
presentadas no processo legislativo. 

De resto, s6 temos a reiterar o nosso apreço 
aos ilustres membros desta Asse:mbl_éia Cons
tituinte, C4fa tarefa, bem o sabemos, exigiu 
sacrifícios sem conta, tais como noites indor
midas edebat~s exausti~os, estes, não poucas 
vezes, escapando ao controle racional_ para 
se perderem em querelas emodonais, Ao ca
bo de meses, temos em_ mãos este:_ projeto 
que, em breve, será a Carta Maior do ordena
mento jurídico-político de Rondônia. 

Assim como ocorreu com_ a Constituição 
Federal de 1988, para a qual tive a honra de 
contribuir, é certo que se farão ouvir vozes 
de des_contentarnento e críticas. Impossível
ensinou-me a viçla - atender aos múltiplos 
interesses da Nação. Porém, a unanimidade 
não foi, e não é _e nem será, jamais, exemplo 
de prática democrática. 

Sintam-s_e, pois, nobres Constituintes ron
donianos, tranqüilos em face da certeza do 
dever cumprido. E, se a Vossas Excelências 
interessar, registro aqui meu modesto e since
ro reconhecimento. A todos, obr~ado e para
béns. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-(tem 10: 

Discussão, em turno Úl1ico, do Projeto 
de Lei do DF n~" 48, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal~_ que 
organiza o gabinete do vice-governador_ 
do Distrito Federal, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 2QJ,de . 
1989, da Comissão 
-do Distn1o Federal, pela constitucio

nalidade, juridicidade e, no mérito, favo
rável-. 

Discussão, em turno único, do projeto. 
(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. 
O projeto frá à ComissãO Diretora, para- a 

redação final. , 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se à apreciação dos itens 11 a 15: 

-11-
Discussão, em tumo úp[co, do parecer da 

Comissáo de Relações_Exteriores _e_ Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~ 166,_ de 1989 -
(n? 383/89, na origem), de 3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor GUy-MeflÇ:Ies P"tnheiro 
de Vasconcelos. Ministro de Segunda aasse, 
da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 

._do Haiti. 

-12· 

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 167, de 1989 
(n9 384/89, na origem), de 3 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberJ3,ção do Sena
do a escolha do Senhor Nuno Álvaro Guilher· 
me D'Oliveira, Ministro de Segunda Classe, 
da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
de Cabo Verde. 

·13· 
Discussão, em turno único, do parecer da 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 170, de 1989 
(n? 397/89, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor José Ferreira Lopes, 
Ministro_ de Segunda Classe, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto aos Emirados Árabes 
Unidos e, cumulativamente, junto ao Estado 
de Catar. 

-14· 

Discussão, em turno único, do parecer da 
ComissãO de Relações ExterioreS e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 171, de 1989 
(n9 396/89, na origem), de 9 de agosto_ do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
9-a República submete à deliberação do Sena
do -a- eSCé:ilha dã Senhor Antonio Carlos Diniz 
de Andrada, Ministro de Primeira Oasse~Cla 
carreira de diplomata, para exercer a ftmÇao 
de Embaixador do Brasil junto à Jamaica, e, 
cumulativamente, junto às Bahamas e_ a_ Be
lize. 

-15-

Discussão, em tumo único, do parecer da 
Comis$ão de Relações Exteriores e Defesa Na
dona! sobre a Mensagem n~ 173, de 1989 
(n9 399/89, na ori9em), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a ·escolha do Senhcir Tarclsio Marciano da 
Rocha, Ministro_ de Sesunda aasse, da car
refra de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Togo· 
lesa e, ·cumulativamente, junto à República do 
Níger. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-As matérias constantes dos itens 11 a 15 
(lei Ordem do Dia, ne~s termos do art. 192 
do Regimento Interno, deverão ser apreciadas 
em sessã.o_secreta. _ _ __ 

So1icito aos Srs. funcion.ários ~ providên
cias necessárias a fim d_r: que seja respeitado 
o dispositivo regimental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 
16 horas e 30 minutos e volta a ser púbJj. 
ca àS 17 horas e 5 minutos.) 

O ·sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Prosseguimos nossos trabalhos. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre Senador. 

OSR.J!ITAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pela ordem Sem revisão do orador.) ~ 
Sr. Presidente, estava eu comentando com os 
Senadores ao lado que na: Constlluinte, nas 
sessões do Congresso, nas votaçôes secretas, 
apareciam no painel os nomes dos que vota
ram, sem defmição do voto. Pergy_ntei, certa 
feita, ao Prodasen_ se __ era_viável_fazer-se isso 
riO- Senado Fede_ral e·a resposta foi poSitiva: 
pode-se fazer isso no painel do Senado Fede
ral -'aparecerem os votos dos Senadores 
que votaram sem a definição do voto de cada 
qual. 

Desta forma, evitar-se-iam casos como este 
de hoje, por exemplo, quando Senaaores aqui 
presentes votaram e tivemos que repetir a vo
taçáo, porque não saiu no painel. Então, sabe
riamos identificar qual o erro ou a bancada 
que está com defeito. Às vezes, pode acon
tecer de a bancada estar com defeito. 

Assim, Sr. Presidente, peço a V. E:t verifique 
a possibilidade de se tomar as providências 
necessárias para que o Prodasen faça essa 
modificação no pãinel. · -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa tomará as providências solicitadas 
por V. Ex> (Pausa.) 

Passa-se. agora, à.votação dos requerimen
tos, lidos no Expediente, que pedem urgência 
para apreciação de matérias. 

Em votaÇão o Requerimento nç 517/89, lido 
no Expediente, referente à urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara n~" 38, de 1989. 

OS-Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à ime

diata apreciação da matéria. 

DisCussã~. em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n~" 38 de 1989, de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, 
"que fixa o efetivo da Polícia Militar do 
Distrito Federa~ e dá outras providên~ 
cias". 

Dependendo de pare<:eres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania 
e do Distrito Federal. 

Solicito _ao nobre Senador Francisco Ro
Uemberg o parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania. --

O SR. FRANCISCO ROL;LEMBERG 
(PMDB- SE Para emitir parecer.)- Sr. Pre
sidente Srs. Senadores, trata-se de projeto en
câminbãdo p~lo Poder Executivo, com fulcro 
no item XIV do art.21 e art. 61 da Con-Stituição 
Federal, o qual tem por escopo f1x.ar o efetivo 
da Polícia Militar "do Distrito Federai. 

A matéria obteve aprovação na Câma·ra dos 
Deputados, tendo sido encaminhada à revisão 
desta Casa, nos termos do art. 65 da Lei Maior. 

Na exposição de motivos que acompanha 
a mensagem presidencial consigna o s.enhor 
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Govemador do Distrito Federal a necessidade 
premente de se aumentar o contingente da 
Polícia Militar do Distrito Federai a fim de que 
seja criado o Batalhão Escolar, que terá como 
missão oferecer segurança à população estu
dantil desta capital. 

Registra, ainda, aquela autoridade que, em 
atendimento ao disposto nos arts. 21, do De
creto-Lei n~ 667, de 1969, e 37, do Decreto 
n9 88.777, de 1983, foi" o Estado-Maior do 
Exército consultado sobre-a alteraçãÓ do efeti
vo da corporação em tela. 

Inocorrendo qualquer obstáculo jurídico· 
constitucional que possa ser oposto ao acolhi
mento da proposição e ficando evidendada 
a conveniência da medida contida no projeto 
em exame, opinamos pela sua aprovação. 

t:: o parecer, Sr. Presidente. _ 
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 

-O parecer é favorável. 

Com a palavra o nobre Senado! Pompeu 
de Sousa, para proferir o parecer da Comissão 
do Distrito FederaL 

O SR- POMPEU DE SOasA (PSDB -
DF: Para profefir parecer.) - Sr~ Presidente, 
Srs. Senadores, originário do Poder Executivo, 
vem a exame desta Casa, nos termos dos arts. 
21, inciso XIV, e 65 da CoristitU!ção;-ãp6s ter 
sido aprovado na Câmara dos Deputados, o 
presente projeto de lei que "fixa o efetivo da 
Polícia Militar do Disbito Federal, e dá outras 
providências". 

A presente proposição tem por finaJidade 
criar o Batalhão Escolcu na Polícia Militar do 
Distrito Federal. 

O Governador do Distrito Federàl, na expo
sição de motivos que acompanha a mensa~ 
gem do Senhor Presidente da RepúbUca, es
clarece que existem hoje em Brasilia 629_ esta
belecimentos de ensino, localizados em áreas 
urbana ou rural, que reclamam de uma pre
sença mais constante de policiais militares que 
possam se dedicar prioritariamente a oferecer 
seguranç::a às crianç::as e aos jovenS que ali 
buscam formação educacional. 

É conhecida a ação danosa de traficantes 
de drogas e aliciadores de menores nas proxi
midades das escolas, gerando intranqüilidade 
às farru1ias e dificultando o processo de forrna
ç::ão do aluno. 

Para dar maior proteção a esta população 
estudantil, toma:~se necessário o aumento do 
efetivo da Polícia Militar, a aquisição de viatu~ 
ras, equipamentos e insWlaçóes indispensá· 
veís para se alcançar um adequado padrão 
de segurança. 

Diante da urgência e relevância de matéria, 
somos de parecer favorável à sua aprovação 
no âmbito da Comissão do DF. 

Sr. Presidente, embora eu pessoalmente jul~ 
gue que os problemas de segurança da rede 
escolar não são propriamente da alçada poli~ 
cial e qoe se resolvem através da pr6pl1a .admi· 
nistração, do Governo, do_ ExecutivO do Dis· 
trito Federal, por intermédio da sua Secretária 
de Educação, esse problema terá a sua solu· 
ção mais do que natural, quando se aprovar 

neste Senado o Projeto n9 1, apresentado por 
este Senador, que, na Comissão do Distrito 
Federal, tornoll"se o Projeto de Lei n9 1 do 
Distrito Federal. Esse Projeto, aJ:misentado no 
dia 16 de fevereiro, regulamenta dispositivo 
constitudonal que prevê a gestão democrática 
da escola pública, porque é através dela que 
s~_ resolvem todos os problemas. 

Cuinpre-me agora, entretanto, apresentar o 
parecer referente ao aSsunto, COm uma solu
çãO- de ordem policial, que se estende _mais 
às áreas exteriores da rede escolar do que 
propriamente à rede escolar; porque, na verda
de, o que há, nesse terreno, é uma deficiência 
do aparelho policial, como há urna deficiência 
do aparelho educacional, havendo também 
uma problemática social que não depende de 
polícia, nem da administração escolar; depen
de da justiça_ social que não existe nesta terra. 

Sr. Presidente, voltando ao assunto, direi 
que o nosso parecer é favorável, em funç::ão 
dessa notória múltipla deficiência, das notórias 
anonnaUdades que acontecem em volta das 
escolas, onde, às vezes, elementos marginais, 
viciados, invadem as escolas e, até, elementos 
portando annas de fogo; que já atirararp em 
alunos; ou seja. brigas de gan!JS. , em função 
de indivíduos viciados em drogas cn'adoras 
de dependência. 

É predso Sr. Presidente que seJa· atendido 
- vamos dizer- por esse aspecto da segu· 
rança, mas é preciso, acima de tudo, que se 
faça tramitar o projeto, já apresentado no dia 
16 de fevereiro, regulamentando a disposição 
cons~cional que determina a gestão demo
crática da escola púlica neste País, e que eu 
pretendo seja regulamentado, pelo menos pa
ra o Distrito Federal, como exemplo para o 
resto .do País. 

É o parecer, Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelso,n Carneiro) 
-Os pareceres-São favoráveis. 

Em discussão o projeto._ 
O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Pi"esidente, 

peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex~ 

O SR- MA()RICIOCORI!& (PDT- DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente. Srs. Senadores, lamento profunda
mente que eu não tenha condições, neste mo
mento, de exa'minar com mriis percuciência 
projeto desta envergadura. Senador por Brasí
lia, sinto-me completamente constrangido por 
não poder examiná-lo com o tempo que- êu 
desejava. 

Na verdade, esse p~ojeto ficou mais de seis 
meses na Câmara dos Deputados e chega 
agora ao Senado, onde. ternos que votá-lo em 
menos de 24 horas. O-projeto não passou 
pela Comissão do Distrito Federal; velo direto 
ao Plenário~ 

como· voU ficar, Sr. Presiden~e. diante de 
uma situação dessãs? Temos, aqui, um au
mento substancial do contingente pollcfal; é 
matéria da mais alta importância. 

O que está acontecendo com esse oOver· 
nadar é que inclusive Códigos de Postura ele 
manda para cá, a fim de votarmos. Terit uma 
necessidade imperiosa de se estatuar, neste 
final de governo, para assegurar uma candi
datura no ano que vem. Tal procedimento é 
extremamente nocivo aos altos interesses de 
Brasília. 

No entanto, Sr. PresJdente, como se trata 
d_a criação de um batalhão que vai defender 
as nossas escolas, vai poUciar as nossas es_co
las, vou concordar com esse projeto, encami~ 
nhando, inclusive, favoravelmente, sem poder, 
evidentemente adentrar no mérito da questão 
com mais profundidade como eu desejava. 

Fica aqui o meu protesto, Sr. Presidente. 
Gostaria que as matérias referentes ao Distrito 
Federal tivessem tratamento sirniliar às de in
teresse nacional. Sinto que as matérias de Bra
sília gozam de uma preferência para serem 
aprovadas aqui e há assuntos, evidentemente, 
que não têm nenhuma necessidade de urgên
cia. O que custava esperar mais uma semana 
para se aprovar este projeto? Acredito que não 
prejudicaria as nossas escolas. 

Sr. Presidente, vou concordar com a aprova
ção deste projeto. 

Fmalmente, peço a V. Ex" um esclarecimen
to. 

O nobre Senador Francisco Rollemberg 
proferiu voto em plenário; depois o ilustre Se
nador Pompeu de Sousa proferiu o voto da 
Comissão do Distrito Federal. Não entendL 
Sr. Presidente. 

Se V.~ pudesse, para satisfaçao da minha 
curiosidade, explicar-me, ficaria agradecldo. 

O encaminhamento, portanto, Sr."Presiden
te, apesar do açodamento, é favorável. 

O Sr. CJd Sabóla de Carva.[flo -Sr. Pre
sidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDErfJ'E (Nelson Carneiro) 
-Agora prestarei os esclarecimentos ao no
bre Senador Maurí_cio Corrêa, depois conce
derei a palavra a V. EX!' 

O nobre Senador Francisco Rollemberg 
proferiu o parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania; e o Senador POm
peu de Sousa, o parecer da Comissão do Dis-
trito Federal. 

Foram estes os dois pareceres lidos. 

O Sr. Mauricio Corrêa - Comissão_ de 
Constituição, JuSti.çci e- Qdadania? Houve re
querimento para ir à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Qdadania? A Resolução n9 157 
detennina que a proposição só vai a esta Co
missão quando há provocação. Não sou-con
tra, Sr. Presidente. Entendi inusitado esse pro
cedimento, pois foge ao comum. Se há um 
parecer inicial, eu não entendi. 

O SR. PRESIDEJ"fTE (Nelson Carneiro)_ 
- O projeto veio da Câmara. por isso é que 
passou pela Comissão de Constituição, Jus--_ 
ti.ça e: Oda_dania. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho-Sr. Pre
sidente, peço a palavra para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Coin a palavra V. 5:.f 

O SR. GD &IBOM DE 0\RVALHO 
PROIYUNOA DISCi!RSV. QUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA 
PUBUCADO POSTER!O!IMENrE. 

O Sr. Maurído Colt'êa- Sr. Presidente, 
antes de V. Ex' responder, porque não se trata 
de questão de ordem, ep _gostaria de c_onda
mar as Lideranças para que anuam esse re
querimento que vou fazer, no sentido de deter· 
minar o adiamento da matéria, inclusive d~ 
audiência da ComiSSão~ de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, diante da patente inconstitu
cionalidade que é levantada pelo Presidente 
desta Comissão. Aí é que está o erro do açoda
mento. 

Esta era a raüo da minha preocupação. 
E o nobre Senador Od Sabóia de Carvalho 
traz um assunto de magna importância. 

Desta forma, Sr. Presidente, sugeriria que 
a apreciação da matéria fosse adiada ou' que, 
nos termos regimentais, fosse encaminhada 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada~ 
nia, para exame. 

O Sr. Gerson Camata - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

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

O SR. GERSONCAMATA(PMDB-ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, para prestar um esclarecimento. 
Trata~se da formação de quadros na Polícia 

Militar do Distrito Federal. É claro que cargos 
como os de coronel, major, capitão são por 
.acesso na Polícia Militar. Não se pode abrir 
concurso público para coronel de Polícia. Ele 
entra na Academia de Polícia como tenente, 
passa a segun.do·tenente, primeiro~tenente, 
capitão, major ... Ora, é impossível fazer.-se 
concurso para coronel, para capitão ou major. 
Ninguém chega a coroneJ sem ser tenente, 
sem cursar a escola da Polícia Milftar. 

Está havendo, por parte do ilustre Senador 
e ilustre jurista Qd Sab6ia de CarvaUlo, um 
equ'rvoco; se fosse um concurso para preen~ 
chimento do quadro normal de funcionários, 
não haveria problema. No entanto, trata~se de 
preenchimento de cargos na Polícia Militar. 
Então, aqueles que fazem curso de capitão 
são aproveitados como capitão; de major, ma~ 
jor; de coronel, coronel. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Então, 
não é preenchimento de cargo, é promoção. 

O SR. GERSON CAMA TA- Abrir con
curso para coronel da PM não é possível sem 
que ele tenha sido tenente. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Pro mo· 
ção é urna coisa, sabe~se que o capitão pro
movido é major, mas isto é-o Regimento Mili
tar. O espírito da Con-Stituição é muito claro, 
isto foi discutido na Constituição, ntl:o hã mais 
preenchimento de cargo por promoção, não 
existe mais isto no Brasil, a Constituiçllo aca~ 
bou com isto. As promoções vêm no mesmo 

cargo horizontalmente. Sempre que a mobilt~ 
dade funcional for no sentido vertical, será 
concurso. Mudança de cargo é concurso. No 
regime militar, no Estatuto Militar, há um siste
ma ae PfOmoçáo que não é propriamente no
meação, só é nomeado no _cargo inicial; então, 
elevai sendo promovido. Isto não é nomeação, 
nem admissão, nem mais o que fala aqui a 
lei, que fala numa figura que, sinceramente, 
desconheço, e desconheço porque diz o se
guinte: "Por inclusão." Não sei que inclusão 
é esta As concessões de urgênda, Sr. Presi~ 
dente, devem ser mais comedidas, para evitar 
que o Senado cumpra mal a sua missão, e 
me prôponho, Sr. Presidente, a prosseguir na 
minha vigüância. 

. ·a SR. GERSON CAMATA - Permita· 
me· esaarecer--a V. Ex', Senador dd ·sabóia 
de Carvalho. 

_ O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Pois 
não, com todo o prazer. 

O SR. GERSON CAMA TA- O projeto 
da inclusão é o seguinte. Na Polícia Militar 
existe um coronel para tantos _sargentos ou 
para tantos capitães; existe um tenente para 
tantos soldados; existe um sargento para tan~ 
tos cabos. O Governador só poderá promover 
um cabo, um coronel, um tenente, se a base, 
se o número de soJdados for aquele para o 
qual se abriu o concurso, pelo qual ele foi 
autorizado. 

Então, como um soldado, quando ingressa, 
tem .que faier 8 meses de curso para se tornar 
soldado, o Governador não pode nomear co·
ronéis, majores e capitães sem que haja solda
dos para serem comandados. Então, à propor· 
çllo em q·ue o quadro vai crescendo na base 
o Governador vai realizando as promo9ões de 
oficiais superiores da Polícia Militar. E assim 
que se faz, porque não pode haver tenentes 
que náo comandem cabos nem sargentos_. 

O Sr. Cid Sabóla de CarvaUto -Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nel~n Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓM DE CARVALHO 
PRONUNCIA DISCGRSO QUE; ENTIIE' 
GaE: À REVISÃO DO ORADOR, sERA 
PUBUCADQ POsTERIORMENTE. ~ 

O Sr. José Fogaça-Sr_. Presidente, peçO 
a palavra para dis<:utir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- CoriC:edo a palavra ao -nobre Senador José 
Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, apenas lembraria ao nobre Se~a
dor Cid Sabóia de Carvalho que o art. 42 nivela 
os polkíáíS-miUtar_es do Distrito Federal aos 
servidore~ públicos militares federais e_lh~ 
dá tratamento equitativo. 

No § 2~' .do mesmo ;;3_rt. 42, a Constituição 
da República atribui ao Govem~dor a prerr.o
gativ?l de conferir as patentes aos oficiais, pqr~ 
tanto, tratar da sua promoção, -que não depen
de de acesso por concurso público. 

"As patentes dos oficiais das Forças 
Amladas são conferidas pelo Presidente 
da República, e as dos oficiais das policias 
militares e corpos de bombeiros militares 
dos Estados, T erritótlos e Distrito Federal, 
pelos resp~vos Governadores." 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarece, com a devida vênia. que 
o projeto se refere ao efetivo da Polícia Militar. 
Todas as referências são a militar. Não há 
qualquer referência a servidores cMs. 

No questionamento parágrafo único, dis-
pôe·se: - · 

"As vagas resultantes desta lei, que in
cluem coronéis, majores, capitães, tenen~ 
tes, praças,. serão preenchidas mediante 
promoção." 

Evidentemente, a promoção se diz daquelas 
classes de servidores militares que só por pro
moção podem chegar ao posto imediato. 

E a outra dispõe: "Mediante admissão por 
concurso." Certamente para aqueles que vão 
ingressar na carreira militar. Causa~me a ex
pressão "por inclusão". 

O Sr. Oerson Camata- Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Estou buscando um esclarecimento tam· 
bém. Se V. E.>c', como antigo Governador de 
Estado, tem esclarecimento para dar, concedo 
a palavra a V. EX 

OSR.GERSONCAMATA(PMDB-ES. 
Para esclarecimento. Sem revisào do orador) 
-Sr. Presidente, sendo eu economista, nem 
posso tentar debater com o ilustre Senador 
Qd Sabóia de Carvalho. 

Na prática, quando fui Governador apresen~ 
tei, e outros aqui quando foram Governadores 
ou Deputados Estaduais votaram leis seme_· 
Ifiantes. 

Quãndo_se vai aumentar o efetivo da Policia 
Federal, que é o de que esta lei cuida, cita-se 
a lei anterior. O efetivo da Polícia Militar era 
de9.854. 

Estamos votando uma lei que eleva o efetivo 
da Polícia Militar para 11347. Vamos aumen~ 
tarem quase 2.000 homens ektivos da Polícia 
Militar. O Gcivem;;tdor não tem meios nem 
condições· de, imediatamente, prover os 2.000 
cargos que foram aumentados. Por exemplo, 
um soldado da Polícía faz um concurso para 
ingresso na Escola de Soldados e Cabos da 
Polícia Militar, faz: um concurso de 8 meses 
antes de ir para a rua. Primeiro, faz~se a base, 
que são os soldados. Dentre os soldados mais 
antigos que já fizeram esse concurso de in~ 
gress.o, que são os chamados subalternos da 
Polfcia Militar, vão ascendendo por tempo de 
serviço, mérito e por curso de cabo e, depois, 
de sargento. 

Os oficiaís superiores fazem o· concurso 
quando entram na Escola Preparatória de Ofi~ 
ciais da Polícia Jll\ilitar. Terminado um curso 
de 4 anos, passam a ser J<?~tenente. Depois, 
fazem cursos internos e,. de acordo com o 
comportamento, mérito e tempo de serviço 
ou OcorrênCia de vaga, há um Conselho na 
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Polícia Militar que remete para o Governador 
os nomes a serem promovidos. 

Então, esta palavra "indysão" significa que 
o Governador vai fazendo esse preenchimento 
à proporção em que ele tiver a base de solda
dos para ir nomeando comandos. O Gover
nador. pelo Regimento das Policias Mílitares, 
que repete o Regimento_ do Exército, não po
de, por exemplo, nomear 40 segundos-tenen
tes, se esses segundos-tenentes não tiverem 
sargentos, cabos e soldados para serem co
mandados. Há uma escala de número de poli
ciais na base, de oficiais intermediários e de 
oficiais superiores. Portanto o Governador vai 
preenchendo à proporção em que forem ocor
rendo os ingressos na Polícia Müitar. Como 
normalmente as escolas de soldados. chama
dos praças, nunca têm vaga para 2.000, e, 
de 8 em 8 meses. vai entrando uma turma, 
e, a partir do momento em que essa turma 
é incorporada à Polícia Militar, terminado esse 
curso de 8 meses é que o Governador, aten
dendo ao que manda o Conselho da Polícia 
Militar, que são os oficiais da promoção, vai 
fazendo a inclusão, quando vai chegando ao 
gabinete dele. Eles infonnam: "foram_ incorpo
rados 300 soldados". Por conseguinte, é ne
cessária a indusilo de tenente e a própria Poli
cia Militar é que manda a relação dos tenentes, 
dos segundos-tenentes, dos majores que já 
fizeram um curso de ingresso na Polícia militar 
- esse foi o concurso - e vão fazendo os 
cursos de aperfeiçoamento na EsCola de Ofi
ciais Superiores e Oficiais Subalternos. 

É a prática que adquió _creio que os que 
foram Governadores ou Deputados Estaduais 
também tiveram essa prática. porque votaram 
leis semelhantes nas Assembléias Legislativas. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson C.3meiro) 
- As explicações estão dadas e o momento 
é o da discussão. Alguma emenda pode ser 
oferecida, se é propósito oferecer emenda. Se 
não for apresentada emenda, será votado o 
texto como está. Se houver emenda, será dis
cutida separadamente. E parece que não há. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGOES (PSDB 
- PI. Pela ordem) - Sr. Presidente, alguns 
colegas estranharam aqui, no parágrafo ónlco 
do art. 19 do Projeto de Lei da Câmara n" 
38, de 1989, as expressões referentes a con~ 
curso. Não há concurso para o oficial comba
tente. Mas estamos vendo, no ·projeto, vários 
quadros. Um deles, por exemplo, é o quadro 
de oficiais policiais militares músicos. Nada 
impede que haja concurso para músico. Outro 
quadro; oficiais polidals militares espedalis
tas. Para esse quadro também pode haver 
concurso. Agora, para combatentes é que não. 
Outro quadro: oficiais policiais mmtares de ad
ministração. 

Nesta hipótese, é normal que haja concurso. 
O cidadão presta o concurso e já ingressa 

como sargento ou como segundo-tenente. 
Não pode haver concurso - e isso está de 
acordo com a lei - é para oficiais comba
tentes. Geralmente não há. Excepcionalmente 
oficiais de CPOR, oficiais da ReseEVa, oficiaís 
R2. prestam concurSo, maS ingressam ao pos
to inicial, como oficiais combatentes .. 

O qUé está causando espécie, o que não 
está sendo aceito por todos os Srs. Senadores, 
é 6 VõCábuJo "inclusão", por que _este dá mar
gem a mais de uma interpretação, inclusive 
aquela proibida pelo texto constitucional. 

Eritão, se houvesse um pedido de supres
são da expressão "ou inclusão", o Plenário 
poderia aceitar plenamente o parágrafo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Exatamente, foi o que disse a Presidência. 
Se a1guém quiser apresentar emenda, o mo
mento é este; é o momento da discussão. 

O nobre Senador Gerson Camata deu a ex
plicoi!l:ção para a expressão .. ou inclusão". Se 
há alguma divergência quanto a isso, é s6 
apresentar a emenda. 

O Sr. Gerson Camata- Pennlte-me um 
esclarecimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Pois não. 

O Sr. Gerson Camata- Imagine V. Ex' 
abrir-se um concurso para general-do-e;xér
Cito. Não existe general, nem coronel, nem 
capitão que não entrou como tenente. Ele pas
sa pela EsCOla Militar;- faz o curso da Escola 
Militar, sai 29-tenente. Aí, ele vai evoluin~o. à 
proporção em que vai fazendo o curso de ofi
cial superior, até que chega a coronel, general, 
antigamente era marechal. Na Polícia, s6 até 
coronel. Causaria um choque nos quadros da 
Polícia, com ameaça à sua disciplina, se está 
lá, por exemplo, um subtenente aguardando 
a promoção há 20 anos, e se abre um con
curso para major e aparece lá alguém, sem 
nenhum preparo, na Escolª de Oficiais da Poli
éia, e pousã em cima d_a cúpula da Polícia 
já como coronel da Polícia. Não existe coronel 
que não foi tenente; não existe cap(tão que 
não foi tenente; nenhum major pode ser major 
se não começa na Escola Militar e começa 
como tenente. Imaginem o Exército brasileiro 
abrindo um concurso para general-de-exér
cito. Então, acaba corn a Escola Militar. Veja
se, a escala militar começa sempre na base. 
Quando é oficial superior, na Escola de Polícia, 
ele vai começar como tenente e, quando in
gressa como praça, ele pode ir até subtenente, 
nias fazendo aqueles cursos e nunca-oficial 
superior, com os cursos internos que o próprio 
quartel dá a ele. 

O SR. CHAGAS RODRIGOES -Pelo 
que eu entendi, V. ~ não só é contrário à 
expressão "ou inclusão" como também a 
.. concurso". o-concurso que eu admito aqui 
é para oficiais não combatentes. de a~inis
tração, especia1istas, mecâ_nicos, eletricJstas. 

O Sr. Gerson Camata- Mas se são ofi
ciais, eles fazem o concurso, nobre Senador, 
no 4ia em que eles entram na ~cola de Polí
cia. Eles fazem o concurso para entrar na Es-

cola. Terminado o curso, eles já saem primei
ro-tenente. 

O SR. CHAGAS RODRIGOES -Mas 
isso é o combatente. Muitas vezes, uma polícia 
militar ... 

O 81'. Gerson Camata- Não, oficial. O 
oficial músico cOmeça sempre, como tenente, 
depois de fazer a Escola e fazer o concurso 
público para entrar na Escola. 

O SR. CHAGAS RODRIGOES -Isso 
aí é lógico. Eu diria que isto é válido quando 
nao há administradores no quadro de especia-
6stas. Neste caso, eu admitiria o concurso para 
a área de um oficial administrador. 

O Sr. Gerson Camara - Ainda posso 
esclarecer a V. Ex" que é a única exceção exis
tente, por exemplo, em algumas Polícias MiJi~ 
tares, e até no Exército, é P.ara o cargo de 
capitão-capelão do Exército. O padre não pre
tisa fazer Escola Militar para se tomar capi
tão-do exército, na qualidade de capelão, nem 
da Polícia. O bispo ou o arcebispo indica, e 
a Polícia o acolhe, já no grau de oficial, sem 
fazer a Escola Militar. 

O SR. CHAGAS RODRIGOES - Si. 
Presidente, concluo aqui as minhas conside
rações. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, emenda que será lida pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

EMEI'IDA 1'1• 1 -DE Pl.EI'IÁRIO 

Suprimir do parágrafo único do art. 19 a 
expressãcx 

"Ou inclusão, em parcelas a serem estabe
lecidas pelo Governo do Distrito Federal, de 
acordo _Com a necessidade do serviço e as 
disponibilidades orçame[ltárias". 

safa das Sessões, 27 de setembro de 1989. 
- Senador Od Sabóü1 de Carvalho. 

O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
..;.... Nos tennos do· art. _6ç: da Resolução n~ 1, 
de 1987, a Presidência designa o eminente 
Senador Francisco Rollemberg para emitir pa
recer sobre a emenda. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Para proferir pare_cer. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, S~. Senado
res, a emenda que chega às nossas mãos 
suprime o § 1 ~ do art. 29, a expressão "ou 
inclusão", em parcelas a serem estabelecidas 
pelo Governo do Distrito Federal, de acordo 
com a necessidade de serviÇo e as disponibi
Jidades orçamentárias. 

Acreclitamos que, constitucionalmente, d 
proposta está certa e opinamos pela sua cons
titudonalidade e jurldiddade. 

Somos favoráveis a emenda, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a emenda. 

o Sr. aerson c-ai1tab. --Sr. Presidente, 
~o a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex' 
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OSR. GERSON CAMATA (PMDB- ES. 
Para discutir. Sem réVisão do ·orador.) -Sr. 
Presidente, vou esclarecer. O Governador, .pa
ra nomear um soldado, vai ter que mandar 
uma mensagem par ao Senado toda vez. Ele 
não pode mais, de acordo com a disponi
bilidade que tem no quadro. Toda vez que 
ele ror nomear um soldado, um tenente, um 
cabo, ele vai ter que mandar uma mensagem 
para o Senado pedindo autorização. Vamos 
ficar o ano todo aqui autorizando nomeação 
de 2.300 soldados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao Senador Pompeu 
de Sousa, para proferir o pare<:er da Coinissão 
do Distrito Federal 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, 
não sou versado naquilo que o mestre Luiz 
de Camões chamava de o saber rrillitar pres
tante, que é o que está sendo aqui discutido. 
E segundo o mesmo Luis de Camões: "Adis
ciplina militar prestante não se aprende, se
nhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou 
estudando, senão vendo, sentindo e pratican
do". Nunca o pratiquei. 

De forma que, na verdade, o que posso 
é dar apenas um parecer baseado no bom 
senso. Parece-me que a palavra "inclusão" é 
uma palavra meiÓ suspeita. Tem, assim, urna 
denotação que transcende as conotações. 
Tem conotações de mais para uma denota
ção. 

Eu dou, portanto, um parecer, vamos dizer, 
quase gramatical. É o meu hábito de velho 
professor do Colégio Pedro 11, quando tinha 
18 anos-já devia ter esquecido disso, aliás, 
porque faz muito tempo. 

Na verdade, eu acho que a palavra "inclu
são" é uma palavra realmente suspeita e con
cordo com a emenda que suprime a palavra 
"Inclusão", de vez que o dispositivo do projeto 
de lei_ estabelece duas hipóteses: alternativa 
concurso, quando couber_ concurso, e alterna
tiva promoção, quando seja o caso de promo
ção; neste caso, com muito "saber de expe
riência feito", como nos fala, de novo, Camões, 
aqui pela voz do ex-Governador Gerson Ca
mata 

Então, eu acho que a palavra "inclusão" 
não faz falta e ê um corpo meio estranho e 
meio duvidoso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Eu gostaria que o nobre Relator Pompeu 
de Sousa esclarecesse: V. Bc' se referiu apenas 
à exclusão da palavra "inclusão". Mas a emen
da é mais ampla: 

".N em parcelas a serem estabelecidas 
pelo Governador do Distrito Federal, de 
acordo com a necessidade do serviço e 
as disponibilidades orçamentárias." 

V. EX' exclui tUdO? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Pare· 
ce-me que, assim, essa emenda deixa de ser 
supre_ssiva. Ela suprime a palavra, mas acres
centa todo um outro dispositivo complemen
tar. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Não 
acrescenta nad_a, tl_ra toda esSa expressão. 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Eu não 
estou vendo o projeto aqui em mãos. Suprime 
toda parte fmal? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aí é que eu pergunto a V. Ex!' 

O SR. POMPEODESOUSA-Nãovejo, 
re~lmente, necessidade de se suprimira resto: 

"em parcelas a serem estabelecidas 
pelo Governador do Distrito Federal, de 
acordo com a necessidade do serviço e 
as disponibilidades orçamentárias." 

aaro que, tanto no caso de promoção, co~ 
mo no caso de concurso, as admissões têm 
que ser feitas mediante parcelas, e estas têm 
que estar subordinadas às disponibilidades or
çamentárias. 

Portanto, concordo, apenas, com a supres
são da palavra "inclusão". única e exclusiva
mente, com a palavra "inclusão". 

É o parecer, Sr. Presiaente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Pre_sid.en
te, peço a palavra para uma questão de ordem. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. pRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
-0 ri.óbre Senador Jutahy Magalhães já tinha 
pedido a palavra para uma questão de ordem. 

--o Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Depois, 
Sr. Presidente, eu pretendo discutir o parecer. 

O 8-R. PRESIDEI'fÍE. (Nelson Carneiro) 
- COm a palavra o nobre Senador Jútahy 
Magalhães, para uma questão de ordem. 

O SR. JUTAHY MAOALIIÃES (P~\DB
BA. Para uma questão de ordem. Sem reviSão 
do orador.) -Sr. Presidente, pergunto _a V. 
Ext: estamos em regime de urgência. O reque
rimento foi v_otado. No entanto, está-sevepdQ, 
claramente, no meu entendimento- eu seln
pre falo no meu entendimento, porque- nãO 
quero falar nome de ninguém -, vê-se que 

-não há uma consciência perfeita do que está 
sendo votado. Temos a sugestão do Senador 
Gérsõ-n Camata, com o seu-COnhecimentO de 
tempO-a e GoVelnador. O projeio é de ] 988 
e tem esta palavra "inclusão". Então, quaf ~ 
o significado de "'inclusão" nesta questão -mi-
litar? .. 

Gostaria de tomar irúormações. Sou reSer
vista de primeira categoria, sou aqui mais do 
que muitos porque se!Vl. No· entanto, não te
nho conhecimento do porque desta palavra 
"indusão".lsto também chama a minha éten
çâo e parece-me inconstitucional. 

Pode haver urna razão, talvez até com signi
ficado e a importância dada pelo Senador Gér
son Camata, de o GoVernador ficar sem condi~ 
çôes de nomear aqueles dois militantes solda
dos a mais que se está pedindo para isso. 

Sr. Presidente, mais uma vez digo que tenho 
razão quando estou pedindo, com um projeto 

de resolução, para não votarmos matérias de 
urgência no mesmo dia da votação do pedido 
da urgência. 

Pergunto se não podemos adiar esta maté· 
ria, a fim de tomarmos as informações neces
sárias e sabermos como votar com consciên
cia e com real conhecimento de causa. Se 
assim não for,lrei apoiar o pedido de verifica~ 
ção de quorUm que irá ser feito pelo Semidor 
Gd Sabóia de CaJValho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A MeSa informa apenas que foi aprovada 
a urgência. S6 requerimento de extinção da 
urgência, feita pelos que a assinaram, com 
um número razoável de Parlamentares, pode 
justificar a votação_e aprovação pelo Plenário 
de outro requerimento exclUindo a ufgência, 
se não a matéria continuará em regime de 
urgência. 

O Sr. Ronan Tito___: Peço a palavra pela 
ordem, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revis8o do orador.)._ Sr. Presi
dente, agora cabe aos üdere!lõ se manifesta
rem sobre a urgência. Estou propondo retirar
mos, com a aquiescência do nobre Uder Ecfi. 
son Lobão, para que o assunto seja devida
mente debatido. Caso cheguemos a alguma 
conclusão, Incluiremos na pauta de amanhá, 
com a urgência. 

O Sr. CidSabóla de Carvalho -Sr. Pre
sidente, nesta hipótese, retiro minha emenda, 
para discutirmos melhor amanhã, quando, en
tão, teremos o tempO suficiente para exame 
da constitucionalidade do parágrafo único do 
art. 19 deste projeto. 

Peço, Sr. Presidente, a retirada da minha 
emenda. Voltarei a apresentá-la, Se for o caso, 
na oportunidade devida. 

o Sr. Francisco RoUemberg - Sr. Presi~ 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Onde está o requerimento?Tenhoquepas
sar á segunda matéria e s6 posso fazê~lo de~ 
pois devotar o requerimento de cancelamento 
desta, 

ConcedO a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRAI'ICISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, fomos nós Relatores 
do projeto que fixa o efetivo da polícia Militar 
do Distrito Federal, e dá outras providências, 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cida
d~nia, e pela sua aprovação. 

Quando aceitamos a emenda do nODre- Se
nador Cid Sabóia de Carvalho, o fizemos para 
que houvesse uma acomodação e para que 
votássemos de imediato. 

Lamentavelmente isso não oc::orreu. 
Dai por_ que, Sr. Presidente,_ eu ia retirar o 

meu parecer â emenda, quando o-Senador 
Od Sabóia de Carvalho retirou a sua emenda. 
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Então, Sr. Presidente, ein ininha linguagem 
militar, volto à última forma e mantenho o 
meu parecer anterior. 

O Sr. Gerson Camata- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma intervenção que aju
dará muito. 

O. SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. fx1' tem a palavra, 

O SR- GERSON CAMATA(PMDB- ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, estão presentes oficiais da Policia 
Militar do Distrito Federal. Os Senadores que 
têm dúvida sobre o termo "inclusão" devem 
çlirigir-se a ~s oficias, que explicarão a res.
pe!to e os Srs. Senadores poderão votar tran
qüilamente a matéria, sem o Senado Federal 
fazer essa exreçáo, isto é, dar urgência a uma 
matéria e depois retirá-la. É muito simples. 
A meu ver, quando não se sabe, deve pergun
tar, porque é até motivo de se procurar instruir, 
de saber. Os oficiais poderão expliCar o que 
.significa o termo .. inclusão". Eles vão repetir 
o que eu disse_.aqui. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a paJavra para uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex'i' tem a pa1avra. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para 
explicação. Sem revisão do_orador.) -Sr. Pre
sidente, já retiramos a urgência para que a1-
Suns Senadores possam ter melhor esclareci
mento a respeito do assunto. Não cheguei 
a ser Governador, fui modesto Secretário de 
Estado do Governo do Estado de Minas gerafs. 

Gostaria de dizer que o Comar1dante da Polí
cia Militar é o <iovemador, e, como tal, deve 
ter autonomia para conuatar. O Senado Fede
ral, como-câmara de Vereadores de Brasflia 
- aliás, jâ o disse mais de uma vez - nos 
traz uma mão-de-obra rnuito pesada- estou 
rezando para que a Câmara Distrital, ou As· 
sembléia Legislativa do Distrito Federal, ou 
Câmara de Vereadores,. ou que nome tenha, 
funcione, e assim possamos cuidar dos pro
blemas do Brasil. 

Por outro lado, se limitamos o número, a 
corporação, o Governador_ terá que ter toda 
a liberdade não s_ó para chamar como para 
promover por mérito; porque há certas coisas 
que não da para se fazer por concurso; vamos 
fazer, agora, um concurso de valentia- não 
dá para fazer. Então, é· no boletim, porejue 
existe um boletim próprio para avaliação do 
policial, e isso já existe -no País inteiro, aliás 
no Mundo todo. 

De maneira que não convém que inovemos. 
Abrko tempo, nossos Senadores vão discu· 

tir; peço que discutam com os policiais, para 
que amanhl!l - há oficiais da Policia que po
dem esclarecer - possamos votar ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
- Depende de ser aprovado amanhã requeri· 
menta semelhante. 

O Sr. Edison Lobão -Sr. Presidente, pe
ço a palavra para breve_ explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
,_ Tetrt"Y. Ext a palavra. 

O SR. El)ISO LOBÃO (PFL - MA. Para 
explicação. Sem revisão do·orador.) ~Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores: 

Concordei com a retirada da urgência ape~ 
nas para não ser intolerante, mas a matéria 
é de uma clareza solar. 

Sr. Presidente, 'J/. ~é um jurista, e eu pedi· 
ria aos senadores Maurício Corrêa e Cid Sa~ 
bóia de Carvalho verificassem este argumento. 
___ Q projeto em causa altera a Lei n9 7.687. 
O que se deseja retirar é o parágrafo único 
do art. 1"', que diz: 

"Ai ·vagas- resultantes de execução des
ta lei serão preenchidas mediante promo
ção, admissão por concurso _ou inclusão, 
em parcelas a serem estabelecidas pelo 
Governador do Distrito Federal, de acor
do com a necessidade do serviço e as 
disponibilidades orçamentárias." 

Este disPositivo é a repetição integral do 
parágrafo único do arl 1 ~ da lei que estamos 
alterando. 

-Se retirarmos do projeto _que estamos vo
tando este díspositivo, prevalece o da lei ante~ 
rior, porque a lei que estamos votando _diz 
maiS- o seguinte: 

"Art. _3~ Ficam mantidas as disposi
ções da Lei n~ 7.491, de 13 de junho 
de 1986, rião _modificadas por esta lei." 

Então, é uma discussão desnecessária. 
Votamos em 88 uma lei que diz rigorosa· 

mente aquilo que hoje se está querendo consi~ 
derar inconstitucional. Em 88, o Senado da 
RepúbliCa considerou constitucional, já no re
gimento da atual ConstitUíçáo. 

Ora, não é possíveJ qUe em fms de -88, sob 
o regime da atual Constitutuição, uma lei seja 
constitucional e agora o mesmo dispositivo, 
até as virgulas - não, se acrescentou nem 
se retirou uma única vírgula-, agora se queira 
dizer que é inconstitucional. Não é possível 
uma coisa dessas. 

O Senador Ronan Tito e eu concordamos 
com a retirada da urgência, apenas para não 
sermos considerados intolerantes; mas qt.~e_ 
nãO tem procedência nenhuma esta ejuestão, 
não tem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. ]9 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 518, DE 1989 

~os termos do art 352, inciso ll c do re9i
mento Interno, requeremos a extinção da ur
gência "para o Projeto de Lei _da Câmara no 
38, de 1989 

Sala da Sessões, 27 de setembro de 1989. 
- Ronan Tito- Edison Lobão e Chagas Ro
drigues 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Aprovado o requerimento, a matéria volta 
ao curso normal. salvo requerimento de ur
gência a ser apreciado oport.unamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento 
n'1 516/89, __ de wgênda, lido no Expediente, 
para Ofício "S" n'1 24, de 1989, relativo ao 
pleito do Govemo"do estado de Minas Gerais. 

Em votação: 
Os Srs. Senadores CjUe o aprovam queiram 

pennanece-r sentados. (Pausa). 
Aprovado 
Passa·se á apreciação da matéria, que já 

foi despachada á Comissão de Assuntos Eco· 
nômtcos. _ .. _ -_ -

Solicito ao nobre Senador Ronan Tito pro~ 
fira o parecer desta Comissão. 

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, todos sabemos da questão_ diffcil 
que o Brasil passa na questão da energia elétri
ca_. Babemos, inclusive, que, se forem cum
pridos todos os cronogramas de montagem 
de usinas, mesmo assim, inevitavelmente, 
com _o ctescimento do consumo de energia 
em tomo de 4% -e o crescimento está sendo 
de 6% ao ano - dentro de -dois anos faltará 
energia elétrica para o País. Teremos que ter 
alguma maneira de controlar a energia, por· 
que ela não será suficientemente e abundante 
para o consumo. 

O-Senhor Governador do estado de Minas 
Gerais nos termos do art. 52, V,- d.i! Conms
tituição Federal, propõe seja autorizada a 
Companhia Energética de Minas gerafs- Ce~ 
mig - a ultimar a contratação de operação 
de crédito externos, junto a organismos fll1an
ceiros Argentinos, no-valor equivalente a US$ 
90 milhões de dólares norte~americanos, atra
vés do convênio de pagamentos recíprocos 
Brasil-Argentina, destinada a financiar os 
equipamentos principais da Usina Hidroelé· 
trica de Miranda de Minas Gerais, na região 
do Triângulo Mineiro. 

PreUminarmente, ressalta·se, que o pedido 
ern exame, reveste-se de características singu~ 
lares, já que a contratant~ é uma empresa 
de economia mista do Estado de Minas Geiais 
e, como tal não preci_sarla de autorização do 
Senado Federal para contratar operação de 
crédito Externo, sem o aval da União. 

Ocorre que o financimento será realizado 
sob as condições do convênio de Pagamentos 
Recíerocos, firmado entre a República Fede
rati~ do Brasil e a República Argentina que, 
apes~r de não_ envolver dispêndios de divisas, 
há compensáo automática de créditos e débi
tos, necessitando, por isso, de uma autoriza
ção especifica desta Casa, em qualquer hipó
tese. 

Portanto, em face do novo texto constitu· 
clonai, e a inexistência de regulamentação que 
discipline esses casos, o Senado Federal pode 
se assim o desejar, aprovar a realização da 
presente operação, al:é mesmo (:fOrque é uma 
reivindicação dos organismos financeiros mu
tuantes e uma exigência constitucional, relati
vamente ao controle da dívida pública das enti· 
dades controladas pelo Poder Público. 
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Resolvida a preliminar de admissibilidade 
para o caso em telp passaremos ao exame 
do pedido. 

No processado encontramos os seguintes 
documentos e informações: 

1 -Exposição de Motivos do Ministro do 
Planejamento aprovada pelo Presidente da Re· 
pública, E.M. 142/89. 
2-Protocolo firmado pelos Governos da 

República Federativa do Bras~ República da 
Argentina, datado de 23 de agosto de 1989, 
definindo o projeto dahi_d(Qelétrlca de Miranda 
como prioritários e que contará com o financi~ 
manto do Governo Argentino; 

3-Acordo entre Cemig!IMPSA para o for· 
necimento dos equipamentos principais da ht
droelétrlca de Miranda; 

4:- Projeto de Mirandc,t__ . ~ _ 
5- Informação de que o agente financeiro 

da operação _é o Bemge- Banco do Es!:~do 
de Minas Gerais e ati outros nacionais; 
6- informações sobre as fmanças da Ce~ 

mig e perfil de endividamento, perfeitamente 
compatíveis, não devendo os encargos da pre
sente operação gerar maiores pressões na 
execução orçamentária dos futuros exercidos, 
daquela empresa; 

?-condições financeiras da operação, 
que são aquelas defmidas pelo Acordo de Pa
gamentos, Recíprocos, cujas características 
são as seguintes: 

Condições Financeiras da Operação 

Ref: Equipamentos UHE Miranda (MG) 

Ente Otorgante: Banco Central da Repú-
blica Argentina- (B<RA) 

VoJor Estimado da Operação: Aproxima~ 
damente CJS$ 90 (Noventa milhões de dólares 
americanos). 

Cobertura: até 85% (oitenta e cirico por 
cento) do valor FOB dos bens e serviços forne
cidos pela IMPSA; 

Juros: 6,75% (sefs WQula setenta e cinco 
por cento) ao ano (Juros vigentes p/BCRA 
10-3-89). 

Prazo: até 8,5 (oifO anos e ciricO meses) 
mediante o pagamento de letras iguais e con
secutivas. 

Periodo de Carência: Normalmente coin
cide com o peóodo de fabricação. 

No mérito, a construção da Hidroelébica 
de Miranda de Minas Gerais, faz parte do elen
co de projeto autorizados pelos presidente do 
Brasil e da Argentina para serem financiadas 
com urgência, objetivando o restabelecimento 
do equilíbrio do intercambio bilateral, e tendo 
em vista a situação que aflige o setor elétrico 
brasileiro, que cone o risco de um sério racio
namento, em futuro próximo, se medidas co
mo esta não forem implementadas. 

Trata-se, portanto, de um pleh:o merecedor 
do acolhimento da Casa, tendo em vista a 
sua importância intrínseca para a nossa eco~ 
nomia, bem como instrumento objetivo e efi
caz para a integração latino-americana. 

Assim sendo e estando o· pedido instruído, 
opinamos pelo acolhimento nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOUIÇÃO N• 65, DE 
1989 

Autoriza a Companhia Energética de 
ftfínas Oemis - Cemfg - a contratar 
operação de ciédito extemo no valor de 
US$ 90.000,000.00 (T"foventa milhões de 
dólares noÍte-ameticanos). 

Ó S_enado Federal resolve: 
Art. 19 É a Companhia Hidroelétrica de 

Minas Gerais - CemJg, nos termos do art 
52, indso V, da Constituição Federal, autori
zada a contratar Oper-ação de crédito externo, 
nas condições financeiras do convênio de pa· 
gamentos recíprocos da República Federativa 
do Brasil e República da Argentina, com orga
nismo financeiros Argentinos, nos valor de 
{18$ 90.000.000~00 (Novent.a milhões de dóla
res_ norte·am~ricanos) através de abertura de 
carta de crédito do Bemge, Banco do Estado 
de fi\mas Gerais e ou outros organismos flflan
celrOs nacionais, destinada a financiar o~_ equi· 
pamen_tos p~ncipais da ·asina Hidroelétrica de 
Miranda de Minas na região do Triângulo Mi
neiro. 

Art 29 Esta resoluçao entra em vigor na 
data de sua publicaçáo. 

Art. 3 9 - Revogam-se as disposições em 
contráriO:-

-9 Parecer é favorável, Sr. P~esidente. 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer da Comissã-o de Assuntos Eco· 
nômloos conclui pela apreciação do presente 
projeto de resolUção que autoriza a Compa
nhia Energética de Minas Gerais - Cernig 
a contratar operação de crédito externo- no 
valor de 90 milhões de dólares norte-ame· 
ri canos. 
_ Completada a instrução da matéria, pas· 

sa-se à discussão do projeto, em turno único._ 
Em discussão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavr~ para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carheiro) 
-Concedo a Palavra a V. Ex'<' 

OSR.JUfAHY MAGAUIÃES (PMDB
BA Para discutir. Sem revisão do orador.)_
Si". Presidente, apenas porque me tenho mani
festado sempre pela abstenção nesses casos. 
No caso presente, não apenas em homena
gem ao Senador_Ronan Tito, como também 
por ter-me várias vezes manifestado a respeito 
desta questão da poftl:ica energética no nosso 
Pals, vou d,ar o meu voto favorável. 

O SR. PRESJDEI'fl'E (Nelson Carneiro) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Em VOtaÇãO:. 
Os Srs.-Senadores que o aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto vai à COmissão Oiretora, para a 

redação frnal. 

O SR. PREliiDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire- . 

tora, oferecendo _a redação final da matéria, 
que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 227, DE 1989 
(Da ComiSsão Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n9 65, de 1989. 

A __ Comi~o Diretora aPreserii:a: a redação 
final do Projeto de Resolução n? 65, de 1989, 
que autoriza a Companhia Energética de Mi
nas GeraiS ...:..._--Cemig, a contratar operáção 
de crédito_ externo no valor de CJS$ 
90,000,000.00 (noventa milhões de dólares 
americanos}. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de s~
tembro de 1"989. - lrain Saraiva, Presidente 
-Pompeu de Sousa, Relator- Nabor Júnior 
- ÁureJO .Me/lo. -

ANEXO AO PARECE:R N• 227, DE 1989 

Redação final do Projeto de Resoll!~ 
nP 65, de 1989. 

Faço sabei--qUe O senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, inciso V, _da Consti-
tuiçdo, e eu, , Presidente, promul· 
go a seguinte -

REsOL(JÇÃO N' , DE 1989 

Autoriza a Companhia Energética- de 
Min.as GeraiS- CE111(], a contratar ope
ração de crédito externo no valor de as$ 
90,000,000.00 (noventa mühões de dóla
res americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É _a Companhia ~neigética de Mi

nas -Gerais- CEMIG, nos termos do art. 52; 
Inciso V, da Constituição Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito externo, nas 
condições financeiras do convênio de paga
mentos recíprocos da República Federativa do 
Brasil e República da Argentina, com organis
mos financeiros argeil.tinos, no valor de US$ 
90,000,000.00 (noventa· milhôes de dólares 
americanos) através de abertura de carta de 
crédito do Banco do Estado de Minas Gerais 
- BEM.GE e/ou outros organismos financei
ros nacionais, destinada a financíar os equipa
mentos principais da Usina Hidroelétrica _ de 
Miranda, na região do Triângulo Mineiro, Esta
do de Minas Gerais. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na 
data_de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca_meiro) 
-Em discussão a redação fina]_, 

Os Srs. S.enãdores que- ã -aprOvam- queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai_ à _Eromulgação. -_ 

O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, redação final da proposição 
aprovada na Ordem do Dia de hoje, que, nos 
termos do parágrafo único dQ art. 320 do Regi-
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mente Interno, se não houver objeção do Ple
nário, vai ser lida pelo Sr. 1 "'-5ecretário. (Pau
sa) 

É lida a seguinte 

PARECER N• 228, DE 1989 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n'~48, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n~ 48, de 1989, 
que organiza q Gabinete do Vice~Govemador 
do Distrito Federal e dâ outras providênc:ips. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de se~ 
tembro de 1989. -Iram Saraiva, Presidente 
-Pompeu de Sousa, Relator- Louremberg 
Nunes Rocha- Aureo MeDo. . 

ANEXO AO PARECER N• 228, DE 1989 

RedaçAo final do Projeto de Lei do DF 
n'~ 48, de 1989, que orgarilza o Gabinete 
-do Vice-Oovemador do Dlsúfto Federal 
e dá outras providêncills. 

O Senado Federal clecreta: 

Art. 19 Ehqilãnto não- for PrOmulgada a 
lei orgânica de que trata o art. 32 da Consti
b.Jição da República Federativa do Brasil, o 
exercido do cargo de Vice-Govemador do Dis
trito Federal dar~se-á segundo o que dispõe 
esta lei. 

Art 2~ o-Vice-GOvemaaor-dO-D!Stiità Fe
deral substitulrá o Góver·naaOr, iiO caso de 
impedimento. -

Art 39 O Vlce-Govem-adOr-do-DiStrito Fe
deral, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas por lei, awa1iará O Governador, 
sempre que por ele convocado para missões 
especiais. 

Art 49 Para o desempenho de suas atri-
buições o více-Goverri.?ldor contará com um 

--gabinete e uma Assessoria Especial, aos quais 
competirá, na foram que viec a ser estabe
lecida em regimento aprovado pelo Gover
nador, dar-lhe_ assistência política, social, téc
nica e administrativa. 

Art. 5'? Ficam criadas na Tabela de Pes
soal do Distrito Federal, parte relativa ao Gabi
nete do Governador, para flns de implantação 
e funcionamento do Gabinete do Vice-Gover
nador, as seguintes funções do Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores: 

a) 1 (um) Chefe do Gabinete_- Código 
- LT-DAS 101.4; ~~ - ~ ~ 

b) 1 (um) Chefe da Assessoria Especial-
CódigoLT-DAS-101.4; ~ 

c) 1 (um) Asses_sor- Código LT-DAS 
102.3; . . c ~ -~~~ - ~ : ~ 

d) 1 (um) Assessor Auxiliar- Código L T-
OAS 102"1; ~ ~ - ~ 

e) 1 (um) Secretário-EXeCutiVo- Código 
LT-DAS 102"1. ~ ~ ~~~ . ~ - ~ 

Art. 6 9-- O ·oabínete dCi Vice-Governador 
do Distrito Federal contará com peSsoãl técni
co, administrativo e de apoio necessário ao 
seu funcionamento, podendo, respeitada a le
gislação específica, inclusive. dispor de funcio
nários requisitados. 

§ 19 Caberá à Secre@Iia de Administra
ção fiXar:·por aio próprio. a f6tação de pessoal 
do Gabinete do Vice~Govemador, bem como 
provê-lo de recursos humanos, materiais e ins
talaçõé"s para sua implantação e funciona
mento. 

§ 29 Os servidores lotados no Gabinete 
do Vice-Govemador e órgãos que o integram 
farãojus à percepção da Gratificação pelo 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 correrão à conta das dotações 
orçamentárias do Gabinete do Governador, 
enquanto o Gabinete do Vice-Oovernador não 
dispuser de anexo próprio na lei de orçamento 
do Distrito Federal. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor r:ta data de 
sua publicação. 

Art. 99 Revogam-se as disposições em 
contrário. -

O SR. PRESIDENIE-n''lefson -Cãrneiro) 
- O parecer vai à j:>ubllcação. (Pausa.) 

Sobre _a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. - -

É lido e aprovado o seguinte. 

REQt:IERIMENTO N•~ 519, 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 Lei do DF n9 48, de 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Federal, 
que organiza o Gabinete do Vice-Governador 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1989. 
-Pompeu de Sousa 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o reqUerfrriento, passa-se à ime
diata apredaÇão da redação final. 

Em discussão a redaçáo 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 Val à sãnção do Sr. Governador 

do Distrito Federal. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RES: 

J_oão Castelo- Carlos Alberto -Lavoisier 
Maia - Alb<lno Franco - Gerson Camata 
-João Ca1mon -Itamar Franco·- Severo 
Gomes ...... :.:Fernando Henrique Cardoso -
Marcos Mendonça - Mauro Borges - Iram 
Saraiva- Silvio Name- Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hum· 
berto Lucena. (Pausa.) 

S. Ex" não está presente no momento. 
Conce9o a palavra ao nobre Senador Dirceu 

CarneirO. (Pausa.) 
S~ Ex!' nãp eStá presente no momento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cha

gas Rodrigues. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente no momento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Maranhão. (Pausa.) 
S. fX1 nao está presente no momento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Afon

so Sancho. (Pausa.) 
S. EX' não está presente no momento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 

Magalhães. 

OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, um assunto qUe tem 
chamado a minha atenção como cidadão e 
como porrt:ico é õ- funcion~ento da JUstíça
do Brasil. 

Unindo essas duas condições na qualidade 
de Parlamentar, sinto-me na obrigação de t~ 
cer algumas considerações sobre esse tem_a 
a partir desta tribuna de onde minha voz tem 
a oportunidade de ser ouvida por todos os 
brasijeiros. 

É deste púlpito cívico que nós Senadores 
lançamos as sementes das idéias, sabendo 
de antemão que muitas não germinarão por
que cairão no caminho e serão pisadas pelos 
transeuntes ou comidas pelas aves ou porque 
cairão em terreno árido ou inculto em que 
não nascerão ese naScerem serão sufocadas 
pelas ervas daninhas. 

Uma, porém, que caia em terreno fértil ger
minará, e dará frutos multiplicados cem por 
um, como diz Jesus, na Parábola_ do Semea
dor. 

Espero que alguma coisa do que eu diga 
possa ajudar na modificação do atual estado 
de coisas, que obstrui perigosamente o funcio
namento da Justiça no Brasil, segundo meu 
entendimento. 

Não ignoro que a Justiça é o único _dos 
Três Poderes do Estado que não pode agir 
sem motivação. A Justiça_ não tem, ao contrá
rio, dos Poderes Legislativo e Executivo, a_ ini
ciativa de_ se_ adiantar aos f~t9s. _ . _ 

É próprio do modelo adotado qtte a JustiÇa, 
como Poder, não tenha a faculdade de previ
são. Tem, sim, o dever de provisão no sentido 
de fazer com que se restabeleça, no seu estado 
anterior, o direito ou interesse legalmente pro
tegido. 

A PasSividade da Justiça. ao contrái-iO -do 
que possa p"ensar a opirlião leiga, não é um 
mal em si. I::, pelo contrário, a garanJ:fa de 
imparcialidade no julgamento das lideS e de 
respeitO à Iiberdadel · 
~ada de errado vejo na concepção do mo

delõ exiStente nem na fOrma- como se esuu: 
tura o Poder Judiciário Brasileiro. Os Ministros 
e Juízes são homens e mulheres de ilibada 
reputação e de notável saber juridico, compro
vado em rigorosos concursos públicos para 
entrada na Magistratura Nossos códígos CMI 
e Penal e a Legislação coerente com as ·diver
sas atividades _r~guladas, bem como a juris
prudência produzida ao longo de sua aplica
ção, são feitos que honram o saber jurfdlc:o 
universal e dignificam a inteligência brasileira. 

Onde, pois, a causa do _inaceitável funciona
mento da Justiça no Brasil? 
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Na sua edição de 7-8-89, o Jornal do Brasil, 
em artigo intitulado "Dofs Pesos e Duas Medi
das" faz um paralelo entre a ap~cação da justi
ça americana e a aplicação da justiça brasi· 
!eira, mostrando que lâ não tem validade a 
afumação de que s6 os pobres vão para a 
cadeia. Demonstra, com notícias tiradas da 
imprensa intemacional, que americanos e es
trangeiros ricos e famosos s!o conduzidos à 
Corte Federal de Nova Iorque para se defender 
de acusações e, em muitos casos, serem pre-
sos. 

Mostrando especial admiração pelo rigor da 
aplicação da lei e pefa agilidade com que se 
movimenta a justiça nos Estados Unidos da 
América, o articulista traduz o sentimento do 
leitor afirmando que "não existe espetácula 
mais animador do que a justiça em marcha". 

Ao evocar passados e recentes eventos cri
minosos ocorridos no Brasil e ainda vivos na 
memória do povo, o editorialista do JB cons-
tata que, a despeito de terem provocado falên .. 
cias e grandes prejuizos, muitos acabaram im .. 
punes e "contribuíram decisivamente para 
deixar a sociedade brasileira à beira do deses· 
pero, descrença e desesperança". 

Na continuação de sua anáJise, o Jomal do 
Brasil, verifica que começa a se criar no País 
uma espécie de pressuposto de que quanto 
maior o crime, mais _c_erta é a· impunfdade. 

Retornando ao tema deste discurso e com· 
binandowo com o quadro apresentado pelo 
respeitável Jomal do Brasil - quadro esse 
evidente e constatável no cotidiano da vida 
brasileira- tenho observado que a "arrogân· 
da onipotente que assume a atitude de deso· 
bediência à lei como_ se fosse a própria lei", 
a que alude o artigo doJB, é u5ada pelo acusa· 
dor leviano que criminosa e impunemente de· 
nigre a imagem e a honra de homens de bem, 
na maioria das vezes, em represália ao com
bate destes à corrupção e às manobras deso
nestas. Esse tipo de crime presta relevantes 
serviços à avassaladora deterioração dos cos
tumes entre nós. Entendo que o acusador le
viano ·deva ser responsabilizado e purúdo para 
que as acusações tenham credibiJldade. 

Este momento crucial no meu entender, 
foi gerado ou começou a ser gerado no mo
mento em que, interesses particulares de gru
pos poderosos corisegulram esvaziar o funcio
namento do Poder Judiciário cerceando a 
ação de seus serviços auxiliares ativos institu
cionalizados na Polícia e no Ministério Público. 

Houve instantes neste País, Srs. Senadores, 
é preciso que reconheçamos, em que o Con
gresso Nacional falhou fazendo leis casuísticas 
para atender problemas de momentos difíceis 
para grupos ou indivíduos. 

Pode ter sido então que começou a moléstia 
em nossa Justiça que ora deploramos. 

O resultado foi que estancada a ação da 
Policia e do Ministério Público, que são órgãos 
vitais para o funcionamento da Justiça, a cri
minalidade e a impunidade aumentaram a wn 
ponto insuportável. 

A sociedade chegou a um ponto perigoso 
de descrédito na ação da Polícia e na proteção 
da Justiça que já começam a se instituclo-

nalizar o linchamento e os bandos de 'justicei
ros". Segundo a visáo do Jornal do BrasD, 
no artigo examinado, "•H o indivíduo como 
cidadão se encontra moralmente indefeso; co
mo grupo, politicamente indiferente". Contu
do, os cidadãos também têm culpa, de acordo 
com o JB, porque ''transferem sua responsa
bilidade aos polítltos em quem votaram e se 
limitam a observar". 

A conclUsão geral a que honestamente se 
pode chegar é a de que a crise que aí está 
é produto da criação de todos nós, os brasi
leiros, por atas ou omissões. 

É precisO-que todos tenhamos a humildade 
de reconhecer o nosso erro pretendendo enri
quecer com poupança alheia, querendo viver 
tranqüilos, violentando a lei e a ordem social 
e econômica, deixando por conta apenas dos 
governantes e políticos o que nos compete 
fazer como povo solidário e interessado no 
bem comum. 

O que pode e deve-ser feito Urgentemente, 
enquanto ainda há tempo, segundo penso, 
é retirar do ordenamento jurídico nacional to
da e qualquer norma legal incompatível com 
a pweza: de sua concepção. 

Parece-me, Srs. Senadores, que, com tal 
iniciativa, esta e a outra Casa do Congresso 
Nacional se redimiriam perante a Nação ao 
desfazer equívocos cujos resultados tanto têm 
afligido os brasileiros e demonstrariam com 
fatos a sincera vontade de promover a reconci
liação da Nação com o EStado, ainda hoje, 
mais um instrumento de _opressão do que de 
bem-estar. 

Deixo à sabedoria dos Srs. Parlamentares 
e aos nossos íntegros juizes encontrar um mo-
· do de aproveitar e operacionalizar, se entender 
viável e oportuno, de como fazer com que 
a Justiça brasileka ofereça ao povo a proteção 
de que tanto estamos necessitando. Na me
morável "Oração aos Moços", Rui Barbosa 
tem uma frase lapidar e que se aplica ao nosso 
momento histórico: "A justiça atrasada não
é justiça, senão injustiça qualificada e mani: 
festa". 

Penso que aJustiça brasileira não pode con
tinuar causando a impressão, captada, aliás, 
pelo Jornal do BraSJ1 no artigo examinado, 
de que é wna_ Justiça que pune tão somente 
os humildes e que, por Isso, acaba sendo fator 
de perturbação social. 

Sei, porém, que a obra de restaurar aJustiça 
brasileira ao Estado que antes chamei depure
za de concepção, é trabalho hercúleo que deve 
envolver não apenas um Senador, o Senado 
Federal, o Congresso Nacional, o Poder Judi~ 
ciário e o Poder Executivo, mas toda a Nação 
brasileira através de todos os seus segmentos 
desde os mais representativos até os mais hu
mildes, especialmente estes, que segundo an
tes se viu, são os que, quase exclusivamente, 
sofrem o peso da Justiça. 

Está, pois, lançada a idéia de se esroimar, 
com urgência, a Justiça brasileira das impu
rezas que se acumularam sobre ela nos últi~ 
mos tempos. 

Estou certo, Srs. Senadores, de que a gran
de Nação brasileira, motivada pela esperança 

trazida pelo novo re_gime constitucional e daS 
mudanças em marcha, logo encontrará a ade
quada solução para os problemas de sua Jus
tiça. 

Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ConCedO-a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MARIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte discurso.)-Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o nosso Partido -o PDT- man
teve um relacionamento bastante estreito com 
diversos outros partidos progressistas durante 
os trabalhos da Constituinte. NumeroSas lide
ranças partidárias ou grupais se reuniam, na-
quelas manhãs exaustivas e acaloradas, no 
recinto da 2' Secretaria da Assembléia Nacio
nal Constituinte, cuja titularidade tive a honra 
de exercer, para discutir sobre questões vitais 
para a sociedade brasileira. Muitas decisões 
de grande importância para as questões so
ciais e para o futuro dos trabalhadores brasi
leiros foram ali tomadas ou, pelo menos, enca
minhadas por um planejamento estratégico 
comum a todos aqueles partidos que objetiva
vam tais progressos sociais. A 2• Secretaria 
foi, na verdade, o quartel-general das lutas po
pulares. dos temas que mais interessavam aos 
trabalhadores. 

Naquelas circunstâncias, o nosso trabalho 
mais árduo era, justamente, aglutinar forças 
para combater o chamado Centrão, que se 
definiu durante todo aquele período por frear 
as lutas populares, por um retrocesso nas con
quistas sociais. O Centrão era a união do atra· 
sado com o anacrónico. Tanta falta de visão 
sobre a realidade brasileira s6 podia resultar 
no progressivo esvaziamento desse grupo, 
culminando com sua extinção logo depois de 
promulgada a_ ~ova Constituição. 

Hoje, um oUtro grupo, com as mesmas pe
culiaridades do Centrão, está novamente se 
articulando, se congregando em tomo de can
didaturas sa.bidamente conservadoras e ana
crônicas. 

Não fosse a atuação do Centrão nos traba
lhos de elaboração da nova Constituição, tería
mos uma Carta bem mais modema, justa e 
equilibrada em seus conceitos e definições. 
Agora, esse novo Centrão volta a atacar. Esse 
filme nós já vimos. É história velha. 

O PDT, sob a-lúCida orientaÇão do Dr. Leo
nel Brizola, teve uma atuação ímpar naquele 
período. Com a -Competente coordenaçao de 
seus líderes no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados e a forte artlcu1ação política 
realizada na 2' Secretaria da Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte, o PDT soube de
fender com pertinácia os interesses do povo 
brasileiro. Grande parte dos pontos de vista 
por nós apresentadas foi incorporada no texto 
constitucional. 

Entre estes tópicos de grande importância 
podemos citar a defesa de um amplo favoreci
mento à educação escolar no País, a defesa 
da gestante, do menot carente, do deficiente 
físico, do trabalhador assalariado, do aposen-
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tado e de multas outras categorias de brasi
leiros. 

Hoje verificamos, com surpresa, candidatos 
a ocupar o mais aJto cargo assumindo posi
ções frontalmente contrárias àquelas assumi
das nos trabalhos constitucionais. Estão fir
mando compromissos com estas mesmas ca
tegorias de cidadãos que, no passado, foram 
ignoradas ou combatidas por esses candida
tos. 

O nosso candidato, Dr. Leonel Brizola, tem 
como uma de suas características mais fortes, 
justamente, a coerência de princípios, a reti
dão de seus passos. Mudanças na postura po
lítica da noite para o dia não vão enganar o 
povo. O povo não é bobo. 

O telhado de vidro desses candidatos é por 
demais vulnerável para despertar maiores 
preocupações. 

Os fundamentos de nosso Partido estão em 
suas raízes popuJares. As preocupações so
ciais contidas em seu programa são autênticas 
e perenes. Não são frutos de campanhas políti~ 
cas ou de estratégias de mark.eting elabo
rados para ludibriar o povo. (Muito bem!} · 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Came~o) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel~ 
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, nenhwna instib.Jição 
económica brasileira tem a sua história tão 
estreitamente ligada ao processo de desenvol
vimento nacional como o Banco do Brasil. 
São tantos os entrelaçamentos nos aconteci
mentos históricos que o livro "História do Ban
co do Brasil", editado, no ano passado pela 
Coordenadoria de Comunicação Social do 
Banco, já se tomou leitura obrigatória em vá
rias universidades brasileiras. 

Ser functonário do Banco do Bras.tJ sempre 
foi a aspiração maior cte milhares de brasi
leiros. Os que ingressam, geralmente em clas
ses iniciais e depois de disputadíssima classifi
cação por concurso p(tblico, r"ec:ebem intenso 
treinamento, onde aprendem as atividades 
que irão executar e tomam Co'nhecimento das 
1radições e cultura próprias da Instituição,~o 
que os motiva ainda mais para fazerem car
reira no Banco~ Aí fazem treinamentos perío
dicos, base da ascensão funcional e, com o 
tempo, se tornam grandes peritos nas suas 
áreas de atividade. 

Entretanto, Senhores, estamos vendo, com 
muita apreensão, que a política financeira ado
ta da pelo Governo nos últímós anos está se 
refletindo negativamente na Instituição e, por 
conseqüência, sobre seus servidores. Esta
mos assistindo ao progressivo esvaziamento 
das funções do Banc.o do BrasiJ, bem como 
a urna política de pessoal que restringe os 
direitos e beneficias de seus. servidores, servin
do de fator de desmotivação .• · o que nunca 
aconteceu antes naquele Banco. 

Isto me faz lembrar o que o.Governo brasi
leiro fez, décadas atrás, com a Rede Ferroviária 
Nadonal, exatamente quando as nações de
senvolvidas investiam mais em Suas malhas 

ferroviárias. Em Santa .Catarina, como em ou
tros Estados. havia uma rede ferroviária efi
ciente, especialmente para o transporte de car
gas. Por pressão de interess.es .contrários, in
centivou-se, com recursos externos, em gran
de parte, a cçnstrução de uma vastíssima ma~ 
lha rodoviária para atender à nascente indús
tria automobilística instalada com todas as 
modernidades que um Pais em desenvolvi
mento não tinha ainda condições. de assumir. 
EnqUanto isso, desativaram-se milhares de 
quilómetros de trilhos e obstou-se o desenv'!l
vimento de um setor que se tem mostrado 
eficiente em outros países. Por falta de visão 
política. destruímos urna estruturajá montada 
para fazer circular e di~buir as riquezas na
cionais por quase todo o território. Hoje, o 
que temos é um elevado. custo do transporte 
para o consumidor e o usuário, servido por 
estradas em péssimaS condições, porque o 
Governo, nem com a imposição de vários im
postos, tem condições, ao menos, para faze. 
a conservação. 

Com relação ao Banco do .Br{lsil, o erro 
tende a se repetir, se não houver uma ação 
política imediata para sustar as medidas que 
vêm obstando o desenvolvimento da Institui
ção. 

O Banco do Brasil nasceu com a chegaaa 
da famí1ia real, em 1808, quanqo a mi_neração 
eJltrava em declíriio, havia eSCassez ·ae moeda 
e·.se··mtensificava.m ~-~v(<@.des. c;.ornerQi:Íi~ 
com a aber1:LJra g_9~ portos às nações amigas. 
S~a cunhand9 m.oeda, .captando _poupanças, 
C9J;1Cedend.o,.cré4ito~ •. desc;o.brincfo. oportunt~ 
dades de investimento, realizando diagnósti
cos, elaborando e executando planos de de
senvolvimento, seja traçando diretriz.es para 
aS Politicas financeira e monetá[ia, sua atua
ção foi decisiva no soerguimento da economia 
nàquela ép·oca e em todas as_ crises. que afeta
ram o crescimento econômico desde o perío
do. colonial.. Foi. i(nportapte o seu papel na 
ascensão dos ciclos monocultores,. no .flores
cimento de_ 04tra_s impo~n~es. c_ulturas, no 
desenvoMmento da navegação a vapor e das 
fei-ro vias, nó sUrgimento de novos b"ahcos,_ no 
crescimento do. coinércio e das cidades, na 
rrlõdemiZi:içã.O da agrlcultura; rlá industríaliza
ção, na diversificação das atMdades terciárias, 
na implantação das grandes obras de infra-es
trutura económica, enfim, na evolução do sis
tema capitalista brasileiro. Sua ação está liga
d!-1 à lndependêhda, à guerra do Paraguai, à 
pioclama_çãó da República, à abOiiçàó do cati
veiro, às duas grandes guerras mundiais e a 
tantos outros marcos da nossa história. 

o museu -da moeda nacional, que hoje se 
encontra no Banco Central, conta com exem
plos vivos, a história da evolução do sistema 
monetário nacional, liderada pelo Banco do 
Brasil ao longo de quase dois séculos. 
. Quantas gerações ae orasile1ros, motivados 

pelo orgulho.de integrarem os quadro~ de um 
banco de .tão rjc"as tradições culturais, al.i de
ram e .contiri.uain a dar o melhor de seus esfor-
ço~( . . 

O Banco ,.coota hoje com 137 niil funcio
nários, distribuídos em mais de 4 mil pontos 

de atendimento em todo o País e 47 no exte
rior, mobilizando um ativo que supera os 82 
bilhões de dólares. O Banco do Brasil tem 
700 mil acionistas, responde por 80% dos crê
ditos do sistema nacional de crédito rural, dos 
quais 43% dest:iria a mini, pequenos e médios 
produtores. 

Em que pese, porêm, à sua sólida estrutura, 
à sua base institucional e ao papel que desem
penha no processo de desenvolvimen"k>, mos
trando eficiência na administração dos recur
sos, ao mesmo tempo em ·que cumpre uma 
função redistributiva a segmentos económi· 
cos marginalizados pelo restante do sistema 
financeiro, o Banco do Brasil vem sendo 
arneaç13:do por. dois probleqms. O primeiro é 
a presente política salarial, que não condiz 
com o tratamento que a Instituição sempre 
dispensou aos s.eus servidores. Em segundo 
lugar, é o evidente esvaziamento das funções 
do Banco, que tende a se acelerar, compro
metendo a vida da secular Instituição, se forem 
adotadas as reformas que estão sendo impos
tas pelo ·Bancá Mundial,· como condiçé:o para 
empréstimos ao Governo brasileiro, assunto 
a que me referi em pronunciamento anterior. 
Basta um exemplo Para os Senhores terem 
uma idéia de como arida a polític~ salflrlal. 
O Banco tem Investido bastante na informa
tização e no treinamento do pessoal que Vai 
utilizar o novo s_istema. Em conseqüência; ob
tem um elevado ganho de produtividade por 
funcionário, e se·nsíVeiS i-EiâUÇõeS rio· ínQréssó 
de novos empregados.Esses ganhos eril nãda 
fõrarri. absOrvidos pelos.servidores porque os 
disPêndios diretos com pessoal e encargos, 
que representaram, em junho do ano passado, 
28,6% ·do total_ das receitas operacionais..s~-
ram p~ 19:9% ·e_ril dezembro e para 16,8% 
em junho último. Este decrés.cirpo continuado 
é o suficiente para apoiar os motivos que leva
ram à última greve, medida extrema, que to
dos sabemos nunca foi procedimento_ usual 
do Banco do BrasiJ. É lamentável termos o 
desmoronarriento_daquela iffiãgem da carrei
ra a que tantos jo~ns ~r~ileifos ~!=f!osQs 
sempre aspirara~. 

Sobre o esvaziamento da Instituição, temOs 
a ressaltar que essa é uma pretensão alarman· 
te, expressa nO Memorando de Iniciação do 
Banco.MuncUal, datado de 2 de novembro últi
mo. O.Banco MundiaJ condiciona um emprés~ 
timo ao Oov:emo brasileiro de US$ 500 mi
lhões à realização de uma série· de reformas 
no ..Sistema financeiro. Erii:re" tais reformas está 
induída. a liquidação ou privatização dQS ban
cos oficiais. Está ila alínea e dÕ ttein 1.2 do 
relatório que encaminhei à Comissão de As
suntos Econômicos desta CaSa: ''liquidação 
ou privatização". 

Além disto, há outras interferênciaS "desca
bidas e até antlconstitucionais na política.inter
na qu~ ·vão afetar. dlretamente o Banco· do 
Bl:asii,"a eierripiO.da eliminação dos emprés
timos "obrigatórios à agricultura (pág. 25 do 
relatório). 

Pcir outro lado, o Bimco ·do Brasil ,Sempre 
agenciou recursos dos fundos regionais de 
desenvolvimento. numa ação complementar 
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aos bancos- regionais. que não tinham agên
cias em número suficiente para atender a uma 
clientela tão esparsamente distribufda na vasti
dão do território nacional. O Banco do Brasil 
tem uma estrutura bem montada para levar 
esses recursos aos mais distantes municípios 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Acontece 
que, agora, os Fundos Constitucionais centra
lizaram a veiculação desses recursos nos Ban
cos Regionais de Desenvolvimento, que preci
sarão montar centenas de novas agências, 
com elevados prejuízos para a Nação. Em 
conseqüência, haverá também um forte esva
ziamento do BanCQ do Brasil, que vem respon
dendo por 80% do crédito rural. 

Srs. Senadores, quero fazer um apelo, aqui 
desta tribuna, no sentido de formarmos uma 
frente única para evitar o esvaziamento das 
funções do Banco do Brasil e assegurar uma 
política de pessoal justa e estimuladora dos 
ganhos de produtividade de que a Nação tanto 
precisa para s_e desenvolver. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
...:-.COncedo a palavra ao nobre Senador José 
Ignádo Fcirreira. 

O SR. JOSé IGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB.- ES. Pronuncia a seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Sena.dores, houve um 
tempo neste País em- que a apoSentadoria era 
considerada um prêmio a wna vida toda ela 
dedicada ao trabalho. Hoje, infelizmente, a per
versa política social do Governo Samey tran$
f.ormou a aposentadoria numa razão de pavor. 
Como a morte indesejada, o trabalhador pro
tela sua chegada até os limites da resistência 
fisica. Nos países civilizados o trabalhador es-
pera ansioso o ftm de sua longa jornada para 
desfrutar do merecido lazer. Aqui, um número 
cada vez maior de brasileiros s6 pára de traba
lhar quando a compulsória os pega em suas 
malhas. 

Tudo isso acaba trazendQ incalculáveis da
nos à sociedade. Reduz-se a produtividade na
doital, porque o trabalhador idoso._ antes in
canSável em sua caPacidade obreira, toma-se 
menos realizador. Amplia-se o desemprego 
nas faixas etárias mais jovens, porque o mer
caM.o âe trabalho. acaba se· saturando com a 
não renovação de seus quadros. Assim, perde 
o Brasil, que tem a sua arrecadação tributária 
prejudicada; perde o jovem trabalhador, que 
não vê a curto prêllo oportunidades para reali
zação de seus projetas e perde também o 
dmsado e velho labutador, ainda em atividade 
forçada, que vê ·o fim de sua vida chegar sob 
a égid~ do desencanto. 

É lamentável reconhecer-se, mas a aposen
tadoria representa hoje uma sentença de mar· 
te por inanição. Os proVentos pagos pela Previ
dência Social - se ê que eles merecem este 
nome- não oferecem a menor possibilidade 
de sobrevivência aos pensionistas. Em alguns 
casos, eles são ridlculos e. ao mesmo tempo, 
cruéis~ 

Recentemente, recebi correspondência de 
um conterrâneo meu do Espírito Santo, Sr. 
Santos Rossi na qual extravassa a sua revolta 
dfante da situação marginal em que se encon-

tra. Este aposentado. entre perplexo e magoa
do, pergunta-me como pode um pensionista 
viver com meio salário mínimo. 

Este -é O- drama enfrentado por milhões de 
brasileirOS.:. Quando jovens, tiveram possibi
lidade de sustentarem-.se por seus próprios 
méritos. Hoje, cansados. doentes ou inválidos, 
nada mais-lhes resta a não ser o desespero. 
O Estado, que durante mais de três décadas 
surrupiou-lhe preciosa.J&tia de sua minguada 
remuneraçélo, revelou-se um vilão na hort;i do 
acerto d~ contas. 

O Governo Samey, que avoca o privilégio 
d~ ser um governo voltado para o so-cial, cum
pre assim o destino a que se propôs, o de 
erradicar a pobreza do Brasil. Só que ele está 
cumprindo o seu intento não pela adoç:ão de 
medidas sociais justas, ma..s sim _e tão-somen
te pela eliminação fisica dos pobres. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não há .mais oradores inscritos. Lembro 
aos Srs. Senadores gue o CongressÇ> Nacional 
está convoC:ado para unla sessão conjunta a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 
no plenário da Câmara dos Deputados. 

_O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- Na presente se~o temJ.i!lQU o prazo para 
apresentação de emendas a_o l'rçljeto de lei 
do Senado n9 285, de 1989, de iniciativa da 
CombsãQ Dir$;lra,_ que defuw_ ~ atas de. im;
probldade administrativa de que trata o § 49 

do art 37 da Constituiçã9 Federal, e dá outr~ 
providências. 

Ao projeto foram oferecidas duas emendas. 
De acordo com .o disposto no Regimento 

Interno, a matéria será despachada à Comis
são de Constituição, Justiça.e Qdadania. 

São as seguintes as emendas apresen
tadas: 

Emendas de Plenário oferecidas ao ProJetP 
de Lei do ,Sen~c:lo n• 285, de 19ll9, que "'define 
os atas de improbidade administrativa de qu.e 
trata o § 49 do art. 37 da Constituição Fedetal.. 
e dá outras providências." 

EMENDA N• 1 

Dê-se ad art ·29 e seu inciSo I do Projeto 
de Lei do Senado n9 285, de 1989~ ·a seguinte 
redação: 

-.. Ãit. ~ São atas de improbidade aà-_ 
mútistrativa: 

1-burlar concurso público; valer-se. 
da função ou cargo público para auferir 
proveito pessoal ou concedê-lo irregu]a~
mente a outrem, em detrimento da digni
dade da função~ omitir-se injustificada
mente do dever de oficio; declarar inver
dade ou omitir ooridição para auferir be
neficio_ ou propiciá-lo a outrem. 

Pena-Suspensão dos direitos· políti
cos, de 2 (dois} a 10 (dez) anos ou perda 
da !unção pública. 

Justificação 

A emenda que ora oferecemos esta imbuída 
de dois objetivos: 1 9) suprimir das atitudes 
elencad8s nci inciso I, definidas como atas de 
improbidade administrativa, "infringir norma 
constitucional" e "praticar deslealdade para 
com as instituições públicas"; 29) flexibilizar 

.., a pena de suspen~ão dos direitos politi.cos, 
via da sua graduaçao. 

Prima facie, o fato de alguém infringir norma 
constitucional nem sempre caracteriza impro
bidade administrativa, a ponto de ser_ penali
zado com a suspensão dos seus direitos políti
cos ou perda da função pública. Se assim 
Mo-for, todas as vezes em que ocorrer a con
cessão de habeas corpus ou de mandado de 
segurança, nOs moldes preconizados nos inci~ 
sas LXVIIl e LXIX da Constituição, estará auto
maticamente configurado o ato de improbi
dade administrativa cometido pela autoridade 
ooatora ou _impetrada, sujeitando-a àquelas 
severas penas, mesmo que a violação do direi
to individual haja decorrida da má interpre
tação do texto legal . 

Além disso. s_e incursionarmos pelos cami
nhos da doutrina juridica, teremos que admitir 
que os atas praticados _à luz de u~ lei que 
posteriormente venha a ser declarada incons~ 
titucional, com efeito ex tunc, são atos impro· 
bos. 

Esbarraremos, assim, com estarrecedora 
instabilidade da ordem juridtca. 

Afora as centenas de atas ·cotidianos, tais 
colno despaChoS, portarias, -Circulares, ordens 
de serviço, resoluções, etc., frutos da má apli
ca-ção da norma constituciona~ mas sem o 
caráter insidioso. 

Por outro lado, não nos parece perfeito que 
''praticar deslealdade para com as instituíç&s , 
p(lblicas" seja considerado figura penal dassi
ficada como ato de improbidade administra
tiva, dada à ausência de seguros critérios obje
tivos. 

6 cunho. Subjetivista de que se reveste o 
conceito de' lealdade implica na falibilidade 
na mensuração da prática da deslealdade, 
comprometendo, portanto, a materialidade do 
crime. sem a qual não se compreende a pu
nição. 

No. que concente à flexibilidade da pena 
de suspensão dos direitos polí~co~ em vez 
defixá-lapÕr fO-(dez) anos, ente_ndemoSdeva 
ser de 2 (dois) a 10 (dez) anos, preservando 
assim o poder de arbítrio, como atributo do 
magistrado na aplicação cone~ da sanção 
regai. Essa vaiíãçáó é absolutamente neces
sária tendo em vista a intensidade do dolo 
ou grau da culpa, em consonância com a poli
tica criminal contemporânea. 

É a justificação para a presente emenda 
que- esperamos seja acolhida 

Sala das SeSsões, 27 de setembro de 
1989Maurício Córt§IJ. 

EI'IENDA N• 2 

Dê-se ao inCiso n do art 29 do Projeto de 
lei do Senado n? 285, de 1989, a segUffite 
redação: 
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"Art. 29 ........... , .. _,,, ............................. _, __ ORDEM DO DIA 
I- ........ , .......................... ·--·-·---·---···--
11- concussão; corrupção passiva; pe

culato. 
Pena-SuspenSãO" dos direitos políti

cos, de 2 (dots) a 10 (dez) anos, perda 
da função pública ou indisponibilidade 
dos bens e ressarcimento ao erário. 

Justilicaçflo 

Apresente_emenda leva por objetivosex.cluir 
da capitulaçao penal defmida como ato de 
inprobidade administrativa, " praticar efetivo 
dano aos cofres públicos", bem como tornar 
flexivel a pena de suspensão dos direitos politi
cas que, em vez de 1 O (dez) anos, entendemos 
deva variar de 2 (dois) a 10 (dez) anos. 

Tal exclusão é imperiosa, tendo em vista 
que o efetivo dano aos cofres públicos nem 
sempre é praticado com anumus delinquendi. 
É o caso, por exemplo, do motOrista que, por 
imperlcia, imprudência ou neglig_ência, colide 
o veículo oficial que conduz, causando danos 
aos cofres públicos. Ora, não se poderia repu
tar sua atitude como ato de improbidade_ ad
ministrativa, ao lado da concussão, corrupção 
passiva e peculato, delitos _estes indubitavel
mente caracterizadores de conduta social e 
funcional improba. 

Vale alertar que o § 19 do arl ·2~ do projeto 
em comento 'preceitua que áQente ·da adminis
tração é" tOdo aquele que ocupa cargo, empre
go ou funçoio pública de (Jualquer natureza, 
sem eStabelecer distinção entre Culpa ou dolo, ' 
bem assim as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes. 

Quanto à dosagem da pena, segundo a poli
tica criminal contemporânea, é critério ine-
rente ao poder de arbítrio do magistrado, na 
aplicação Concreta da sanção legal, leva:ndo 
em conta a intensidade do dolo ou grau da 
culpa. · , 

E a justificação para a presente emenda 
que esperàmbS Seja acolhida. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1989. 
-Mauricio Coiréa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação. de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado f1l' 286, de 1989, de inlciatiw da 
Comissão Diretora, que altera e acrescenta 
disposições à Lei n9 6.815, alterada pela Lei 
rf 6.9.64, que_ define a situação jurídica do 
estrangeiro ilo Brasil, e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento 

Interno, a matéria será despachada à Comis
são de Constituição, Justiça e Qdadania. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
apresente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã' às 14 horas e 30 minutos, a_ se
guinte 

1 
Votação, em primeiro turno, da Proposta 

de Ern~nda à Constituição n<:> I, de 1989, de 
C!:utoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabeleddos no§ 69 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, 
'-dll Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro-
drigues e Maurício Corrêa. 

2 

MA lÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 59, de 1986 
(n9 3.332/84, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Lei n9 5.811, de 11 de outubro 
de 1972, para estender aos empregados da 
indústria petroquímica e de refinação de petr6~ 
leo, sujeitos ao regime de escala de reveza
mento, direito à jornada de trabalho de seis 
horas. 

3 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 63, de 1988 
(n9 4.048/84, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao art. 89 da Lei n9 5.1 07, 
de_13 de setembro de 1966, que criaoFt..üidO 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
e dá outras providências. 

4 

MATÉRIA A SER DEcu.RADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1986 
(n9 1.934/83, na Casa de origem), que garante 
a todo contribuinte da Previdência Social com 
10 (dez) ou mais anos de contribuição, e a 
seus dependentes, assistência médica inte
gral. 

5 

MATÉklA A SER DEcu.RADA 
PREJUDICADA • 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 74, de 1986 
(n9 3.363/84, na Casa de origem), que acres
cen~ parágrafo ao art 643 da COnsolidação 
das Leis do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está enceiTada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 5 
minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
- --AUREO MELLO NA SESSAO DE 

22-9-89 EQUE,ENTREOUEÀREVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBliCADO POS· 
TERJORMENTE. - -

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, nobres Senadores, pretendia eu fazer 
um pouco da apologia do nosso Primeiro Ma
gistrado, o Senhor Presidente José Samey. 
Sou, Sr. Presidente, desde jovem, um 'cidadão 
infenso a generalidades ou radicalismos. Ape
nas pela minha fonnação, meu temperamen
to, minha fonna de analisar, parto da direção 
sempre de um ecletismo político, pinçando, 
como simples observador, as qualidades dos 
regimes, sejam eles guias forem, desde que 
essas qualidades se encaminhem na direção 
do bem-estar do ser humano e solução dos 
seus problemas. 

Reconheço, Sr. Presiderite, que administr& 
não é fácil. Nós mesmos, nos nossos Gabi
netes, gerenciando um simples e pequeno 
corpo de funcionários, às vezes nos vemos 
em situação de verdadeiro desespero, porque 
não é fácil fazer com que a máquina adminis-
trativa caminhe azeitada, normal e positiva
mente. 

A verdade, Sr. Presidente, é que, no mo .. 
menta em que a boa vontade, a disposição, 
o espírito de sacrifkio, os bons propósitos pre
sidem o norte dos nossos passos, e também 
o re<:onheclmento das deficiências humanas 
e das falhas naturais que podem a~_ontecer, 
não dolosamente, não, culposamente, mas 
acidentalmente, ass~_chegaremos a um ca
minho que é não da tolerência criminosa, mas 
da solidariedade compreensiva até às fron
teiras do patológico, do teratológico, que im

. peçam, af!nal, um_ desempenho, por qUem 
quer que seja, das suas_atribuições.e das suas 
ocupações. 

Foi com prazer, Sr. Presidente, que assisti 
ontem, com grande alegria mesmo, ao Presi
dente da República, democraticamente, na te
levisão, dando explicações,justificando-se dos 
erros de seu Governo, apresentando as suas 
próprias falbas e as suas próprias defici~ncias, 
mas proclamando as vitórias obtidas, as metas 
conseguidas, os desideratos alcançados. No~ 
te i, no olhar do Primeiro Magistrado_da: Nação, 
a alegria de_ a1guém que transitou por_ uma 
estrada cheia de pedregulhos, de arestas. de . 
abismos até nas suas laterais, de djficuldad~s. 
mas que se sente feliz por entregar a flârnula 
do seu mandato ao seu sucesso_r, seja ele qual 
for, para que continue nessa missão de sacri
ficio, que é presidir um país que se dilata pelo 
progresso e pelas perspectivas do futuro, co
mo o Brasil, no rumo de um po~ cada vez 
mais acentuado e mais alçandoraçlo. 

Sei, Sr~ Presidente, que é duro, é diffCa, é 
penoso, não é fácil administrar. Às vezes há, 
nas mãos do timoneirO, a boa vontááe e a 
disposição de acertar e chegar à ilha prome
tida. Por~m. os macaréus, as ond.as fortes, os 
caudais, os Ventos-violentos, os abisinos des
viam o barco daquela direção, mas, ·assim 
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mesmo, o que enaltece o valor do marujo 
é permanecer no leme, firme e forte, sem 
abandonar o seu posto, na certeza de que 
a sua convicção é uma luz interior que fulgura 
e faz com que aquele caminho que ele se 
traçou alcançado e atingido, em função da 
sua obstinação e do seu propósito. 

O Senhor Presidente José Samey encon
trou um pa'ís em circunstâncias trágicas. quan
do o titular do posto havia falecido pratica
mente no dia da sua posse, no dia da sua 
investidura. E lá foi ele, aquele humilde mara
nhense, de uma região que tem sido sempre 
abandonada, esquecida peJo restante do Bra
sil, considerada como formada por párias e 
quase até sub-homens ou sub-raça, eviden
ciando que há uma uniformidade dentro do 
pluralismo nacional e que um cidadão do Ex
tremo Norte, lá das regiões onde as florestas 
avultam mais, tem capacidade para, com sere
nidade, resistir às intempéries e a tudo quanto 
é de assacadilha e de ato violento exercitado 
contra a sua pessoa. 

Sem dúvida, administrar teria que ser um 
mister preparado em -que o ddadão, quando 
alcançasse essa posição, seria um verdadeiro 
cientista político. Mas, ao mesmo tempo, é 
uma experiência em que a própria improvi
sação é a consolidação das reivindicações po
pulares que atinge a cada um, que faz com 
que cada um se agigante ou se mediocrize 
no exercido dessa função. 

Agora, nesses programas de televisão que 
a democracia criou e estabeleceu para mais 
de 20 candidatos, estamos observando que 
alguns deles, ao invés de apresentar uma pro
gramação, um planejamento, voltam suas pa
lavras para profligar o Primeiro Magistrado, 
para apontar defeitos do seu Governo, para 
mostrar qualidades negativas porventura exis
tentes no Governo, quando o regime vem de 
antanho, em que o Presidente da República 
recebeu a herança tormentosa de uma dívida 
externa superior a 100 bilhões de dólares, que 
veio ele pouco a pouco desbastando, tentando 
amarrar o cinto, apertar a administração e fa
zer com que a sua gestão não levasse o Brasil 
para o precipício nem chegássemos a nos 
tomar apenas uma colônia de_ potências es
trangeiras. 

Sou· daqueles que de quando em vez se 
levantam aqui, nesta tribuna augusta, para 
protestar e para combater determinações que 
5e'lll:e afiguram absolutamente inadequadas, 
como certos ates de privatização, determina
ções legais ou propostas aventadas pelo Exe
cutivo que, entendo, não deveriam ser trazidas 
a esta Casa e que contrariam o justo e o juridi
co. Porém, há um respeito a se incorporar 
a toda critica. há ufna atitude que deve ser 
a análise ética, em que se está hornenagean- · 
do, antes de tudo, o País, na figura do Primeiro 
Magistrado, do Presidente da República e do 
cidadão que preside os nossos destinos. Se 
assim não fosse, seria o caos, seria a mazorca, 
seria a bagunça, seria o tumulto, seria a demo
niocrada. 

Já tivemos contra esse Presidente - um 
dos mais democratas cjue já surgiram na His· 

tória do Brasil- demonstração de abuso tão 
incrivel qu.e até pelo Palácio do Planalto aden
tro vimos um ónibus em desabalada carreira, 
tentando aluir os pilotis daquele edifício. 

Já vimos esse Presidente acuado, dentro 
de um ônibus, debaixo de saraivadas de pe
dras, por uma coletividade desesperada, mas 
cujo desespero não vem de agora nem em 
função, sobretudo, da proliferação de um agi
gantamento populacional, em que qualquer 
cidadão se julga no direito de, mesmo moran
do num casebre, e vivendo na pobreza, ter 
oito, ter dez ou ter mais filhos, que, depois, 
se tornam mendigos ou marginais pelas ruas 
das cidade_s._ 

EstarilOS, Sr ,_presidente, no dealbai de uma 
fase em que o Brasil caminha, apesar de todas 
as dificuldades, para se constituir realmente. 
numa das primeiras nações do mundo. 

Parece uma determinação do destino, um 
propósito do poder gerador de todos os pode
res. E a verdade. é que este País, apesar de 
tudo que se diz de mal contra ele, apesar de 
todas as restrições que lhe são feitas continua
mente, vai pouco a pouco, assim como se 
fosse numa grande regata, alinhando-se ao 
lado dos vencedores, dos ponteiros, dos que 
estão na frente do progresso do mundo. 

Lembro, há poucos dias, aquele discurso 
extraordinário feito por um homem de 92 
anos, que nos deu, àqueles que somos menos 
velhos ou mais jovens do que ele, uma lição
de otimismo que deveria ser meditada e anali
sada nesta Casa e por todos aqueles que o 
escutaram. Refiro-me ao Presidente da Acad~ 
mia Brasileira de Letras, Aus~ésilo de Athay
de, esse nordestino de fé. Enquanto jovens 
de 20, de 30 anos e de pouco mais idade, 
levantam a sua voz para achar que o Brasil 
está no atoleiro, está no caos. aquele homem · 
estabelece uma comparação de gerações, da 
geração dele, em que o Brasil caminhava de 
muletas, e a do Brasil da época modema, o , 
Brasil da mecanização, o Brasil de um pro
gresso que está bem acentuado e bem mais 
longe do que aquela época, em que os proble
mas sociais eram resoMdos a patas de cavalo, 
em governos relativamente recentes, corno foi 
o do Sr. Arthilr Bernardes, o Brasil que ficou 
durante todo o tempo daquela administração 
sob o resirne de estado de sítio e que, entre·. 
tanto, hoje em dia, vê as greves se avolumarem 
de ponta a ponta, vê as grandes massas h uma.:. 
nas portando as suas bandeirólas e gritando; 
também, a sua manifestação. 

Sr. Presidente, isso pode ser apenas uma 
parcela para acentuar a grande fogueira de 
insatisfação, que Passou a ser uma constante 
da parte de todos nós. 

Não vemos, Sr. Presidente, razão para des
crermÇ>S do noss_o futuro. Acreditamos que 
o candidato que for eleito, seja ele qual for, 
não será um medfocre nem será negativo para 
este Pais. Agora, o que não é justo e o que 
é necessárto é que esses candidatos, ao invés 
de apresentar seu programa de governo, sua 
plataforma de postulantes a mandatários des-· 
ta Nação, recorram ao insulto, à ofensa, à criti
ca ao Governo com objetivos nitidamente ele i-

torais. Eles que façam sua apresentação de 
maneira inteligente, de maneira consciente, 
como vem, inclusive, dando exemplo um hu
milde candidato que, possivelmente, não será 
eleito, mas que, pela sua cultura, pela sua dig· 
nidade, pelo seu valor, pela sua erudição e 
pela sua sensibilidade, é realmente um mo
delo a ser obseiVado, o mineiro Celso Teixeira 
Brant, do Partido da Mobilização Nacional, o 
único que apresentou, através de uma série 
de livros, uma mensagem positiva, Em tomo 
dele deveriam unir todos os nascidos nas Mi
nas Gerais. É Celso Brant, na minha opinião, 
um candidato sem futuro, sem dúvida, devido 
às condiçõeS 'materiais, financeiras, do seu 
Part;.ido, que não poderá galvanizar a opinião 
popular, pois h em pode arcar com o peso 
das despesas irilprescindíveis à sua campa
nha. 

Esse candidato, porém, merece reallnente 
a atenção de todos os Senhore't que ouvem 
os programas diários, apresentados perante 
a Nação, nos termos da legislação eleitoral 

Portanto, Sr~ Presidente, congratulo-me 
com o Senhor Presidente José Samey, a quem 
não me vinculam outros laços CJl,le não os 
laços da sent_imenWidade, os laços da equani
midade, os laços da imparcialidade. Apresento 
ao Presidente José Sarney meus parabéns e 
destaco, a todos aqueles que assistiram à sua 
apresentação na televisão no dia de ontem, 
a alegria que transparecia nas palavras, na fi
gura, na maneira, de_agir do Senhor Pre~idente 
da República, a alegrfil de ter cumprido o seu 
dever e trans~d!J pela Presidência da ,Repú
bl!ca, depois de ter aberto mão de. um a,no 
int~iro de ~arydaia:, pÓrque assim o ~ntendeu. 
A alegria de ter levado de ponta_ a ponta, de 
princípio a extremo, um mandato sem que 
fosse vitima, apesar de tudo, de golpes de 
Estado, derrubadas, atos de prepotência que, 
no momento em que são consumados, são 
decantados e proclamados como de justiça. 
e que, depóiS de ieatizados, passam a ser ne
gras, escuras Páginas melancólicas desta Na
ção, como de todas as nações sul-americanas 
especialmente, (Jue têm no deserespeito aos 
seus Presidentes· tima quase característiCa 
constante. · - -

Na História do Brasil, temos poucos Presi
dentes que concluíram o seu mandato, como 
JusCelino Kubitschek e Eurico Gaspar Outra, 
de ponta a ponta. Sem sofrerem atas de vio
lência nem de ag~sões e usurpação do po
der, como a Hist6Íia está registrando a todo 
instante. 

Acredito qUe a História fará justiça" ao Se
nhor José Sarn~y e estará faz~ndo justiça, nes
te momento, também, ao povo brasileiro, de 
qualquer dqs seus quadrantes, seja de um dis· 
tante Amapá, seja de um extremo Maranhão, 
seja de .um sáfaro Nordeste, seja de ur;n Sul 
esplenporeso e com pessoas de olhos azuis 
e cabelos loiros. O Brasil é, entretanto, um 
só. porque a nossa miscigenação - não me 
canso de afirmar nesta tribuna e neste plenário 
-é uma síntese laboratorial do mundo inteiro, 
em que a humariidade, assim reunida nessa 
composição, exalta apenas o Brasil. 
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Tudo o mais, todas as atitudes, todas as 
deficiências, todos os atas que porventura 
possam parecer precários ou insatisfatórios 
para os interesses de uns, podem ser satisfa
tórios e oportunos dentro do interesse globlal 
do Brasil. 

E administrar fazendo econorrUa, adminis
trar apertando o cinto, administrar tentando 
acertar, é, sem dúvida, a coisa mais difícil que 
um homem público pode exercitar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Multo bem!) 

ATO DO PRESIDENTE 
No 239, DE 1989 

O Presidente do Senado Fedetal, no uso 
da sua competênda regimental e regulamen· 
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
n9 2, de 1973, de acordo com o disposto na 

Resolução n~'130, de: 1980, e tendo em vista 
o que cC>Osta do processo n9 011.952/89-0~ 

Resolve autorizar a cOntratação, sob o regi
me jurídico da Consolidação da_s _Leis do Tra
balho e do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, do Senhor ROBERTO PEREIRA 
VARELA., para o emprego de Assessor Téc
nico, com o salário mensal equivalente ao ven
cimento do cargo DAS-3, a partir de 16 de 
agosto de 1989, com lotação e exercido no 
Gabinete da üderança do PTB. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1989. _ 
--Senador Nelson Camefro, Presidente do . 
Senado Federal. 

' 
ATO DO PRESIDENTE 

I'!• 240, 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 Aro 
da Cor:nis®o Diretora no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~ 013.3.38/89-7, 

Resolve aposentar, voluntariamente, CASE
MIRO MARTINS FERNANDES, Técnico Legis
lat1vo, Casse "Especial", Referência NS-25, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do art. 40, inciso DI, a1ínea "a", da Cons
tituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os ar:ti_gos 428~ indso __ ll. 429, 
inc_iso I, 430, incisos w·e-v, e 414, §-4'~, da 
Re.solução SF n~ 58, cie _197.2: ?lrtigo _39_ da 
Resolução SF n9 13, de 1985; artigo 29 da 
Resolução SF n~ 182, de 1987, e artigo 59 
da Resolução SF n9 155, de 1988, com pro
ventos integrais, õóservãdO o disposto no-arti
go 37, inciso x:_r, da Constituição Fecieral. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1989 
- Senador_Nelson Carneiro, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 141• SESSÃO, EM 28 
DE SETEMBRO DE 1989 

!.l-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Pre
sidente da Repúbllca 

-N• 207/89 (n• 585/89, na origem), 
restituindo autógrafos de projeto de lei san
dOna do. 

1.2.2- Ofido do Presidente do Su
premo Tribunal Federal 

-N• S/.28, de 1989 (n• 31/89, no ori
gem), comunlcando ao Senado Federal 
que julgou parcialmente procedente a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n~ 
14-4 

1.2.3 -Ofldos do Sr. l' Secretário 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafos dos seguinte projetas: 

- Prõjeto de Lei da Câmara n? 39/89 
(n"' 1.915/89, na Casa de origem}, que dis
põe sobre a transformação da Escola Téc
nica Federal do Maranhão em Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica. 

-Projeto de Decreto Legislativo n? 
39/89 (n' 63/J>9, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Protocolo de 
Cooperação na Área de Tecnologia Indus
trial firmado entre o Governo da República 

SUMÁRIO 

Federativa do Brasil e o Governo da Repú
bUca Popular da China, em Pequim, em 
6 de julho de 1988. 

-Projeto ·de Decreto Legislativo n9 
40/89 (nq 71189,- nã-Cãmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do tratado de ex
tradição celebrado entre o Governo do Rei
no da Espanha, em Brasília, em 2 de feve
reiro de 1 988. 

1.2.4 -Pareceres 

Referentes àS segujntes matérjas: 
Projeto de Resolução n~ 53/89, que de-

termina a correção dos valores em OTN 
e Cruzado para valores em BTN e Cruzado 
Novo, nas proposições que autorizem esta
dos e municípios a contratar operações 
de crédito. 

-Mensagem n• 176/89 (n• 435/89, na 
origem), submetendo à aprovação do Se
nado Federa] proposta de contratação de 
operação de crédito externo, no valor equi
valente a até US$ 76,000,000.00, destina:· 
da a financiar aquisiÇão de aeronaves para 
apoio aéreo ao Projeto Calha Norte, execu
tado pela Força Aérea Brasileira. 

-Mensagem n• 155/89 (n• 318/89, na 
origem}, submetendo ~ aprovação do Se
nado Federal proposta dos Senhores Mi
nistros de Estado da Fazenda e do Desen
voMmento da [ndústria e do Comérdo, pa
ra que seja autorizada a União a conceder 
garantia suplementar à emissão de debên• 
tures efetivada pela Siderurgia BrasUeirâ 
SA -Siderbrás, uma importância equiva-

lente .em cruzados novos, a até 
3.600.000.000 BTN. 

-Mensagem n' 194/89 (n• 534/89, na 
origem), Solidtando_autorização do Sena
do Federal para a concessão de financia
mento nova1orde atéCJS$147,000,000.00 
ao Banco de La Nacion Argentina, desti· 
nado a financiar o custo total da~ obras 
civis da Hidrelétrica Picht Picum Leifu. 

l.2.5 - Comunicação da PresJdên
da 

Prazo para apresentação de emendas e 
pareceres aos Projetes de Decreto Legis
lativo n<)S 39 e 40/89, lidos anteriormente 

1.2;6 -Leitura de Projeto - --- -

-Projeto de Lei do Senado n~ 305/89, 
que dispõe sobre medidas de estimulo pa
ra o reequipamento de instituições dedica
das ao ensino técnico e tecnológico, bem 
como ao aprimoramento de recursos hu
manos. 

1.2.7 -Requerimento 

N~ 520/89, de autoriã do Senador ltàmar 
Franco, requerendo o encaminhamento 
ao Senhor Ministro das Minas e Energia, 
soticitação no sentido de que envie ao _Con
gresso Nacional cópia de todos os instru
mentos contratuais fumados com base no 
que facultam as portarias mencionadas, 
bem como dos tennos aditivos, de prorro-
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PASSOS PORTO 
Diretor·Ger•l. do Sen1do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Dimor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

gaç:ão, ou modificativos de qualquer natu
reza. 

1.2.8- Comunicações da Presidi!n· 
da 

-Insubsistência de recurso ao Plenário 
para apreciação do PLS 179/89, aprovado 
pela Comissão de Constib..rlção, Justiça e 
Odadania, em face da retirada de assina
tura. 

-Término do prazo para interpOsição 
de recurso no sentido de inclusão em Or
dem do Dia dos seguintes projetos de lei 
apreciados conclusivamente por comis
sões técnicas: 

-Projeto de Lei do Senado n9 89/89, 
que dispõe s_obre o Aviso Prévio e dá outras 
providências. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 205189, 
que assegura ao marido o direito à percep
ção de pensão por morte da mulher fun
cionária nos casos que menciona. À Ca
mara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 111/88, 
que estabelece o aproveitamento pelo Mi
nistério da Fazenda, mediante concurso, 
de servidores do Serpro que, na data da 
vigência da Constituição Federal, presta
vam serviço em órgãos da Receita Federal. 
À Cômara dos Deputados. ~ - ~ -

1.2.9- Discursos do Expediente 

-SENADOR LCXIRNAL BAPTISTA -
Discurso pronunciado pelo Senhor Presi
dente da República na 46~ Sessão das Na
ções Unidas. 

-SENADOR MÁRIO MAb\ - Pesqui· 
sas eleitorais. ~ 

-SENADOR NEY MARANHAO- Pro
jeto de lei de sua autor;ia, que regula o 
art. 172 da Constituição Federal, que trata 
de investimento de capital .estrangeiro e 
dá outra_s providências. 

-SENADOR RONAN TTTO- Falta de 
recursos para a agricultura. 

1.2.10- Leitura do Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 306/89,_ 
de autoria do Senador Ney Maranhão, que 

EXPEDIENTE 
CENniO GIIAACO 00 SE- REDEIIAL 

DIA.o 00 COIIICIIIEUO NACIONAL 
Impresso sob 11 responubdldade d• Meu do Sen.to Feder11t 

ASSINATURAS 

Semestral ·················-······-··-······--·--,···· NCz$17,04 

Exemplar Avulso ···················---·-···--··--····_NCz$ 0,11 
Tiragem; 2.20Q..exempbres. 

regulamenta o art. 172 da Constituição Fe
deral, que trata de investimento de capital 
estrangeiro e dá outras providências. 

1.2.11 -Requerimentos 

- Nç 521/89, de urgência para o Pfojeto 
de Lei da Câmara n9 38/89, que foca o efeti
vo da Polícia Militar do Distrito Federal e 
dá outras providências. 
~ Nç 522/fm, de urgência para a"Mensa

gem n' 157/89 (n' 325/89, na origerri), re
lativa a contratação de crédito externo com 
o Banco Nacional de_ Paris (BNP). 

1.3 -~ORDEM DO DIA 

Proposta de Emenda à Constitui~o n1 
1, 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 qu~ 
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 58, de 
1988-Complementar (n' 18/88-Comple
mentar, na Casa de origem), que possibilita 
afastamefl.to de magistrados dirigentes de 
classe. AprOV!Jdo, ap(?s usar da palavra o 
Senador Ronan Tito. A sanção. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 11, de 
1989 (n' 54/89, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o texto do acordá de cria
çao da Comissão Mista, celebrado entre 
o Governo da República Federativa doBra
sil e da República da Guiné, celebrado em 
Washingtoi).-DC, em 4 de abrilrde 198&_ 
Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decreto lefJislativo n9 13, de 
1989 (n' 41/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do acordo para 
estabelecimento de uma zona non aedifi. 
candí ao longo da fronteira entre o Brasil 
e a Venezuela, celebrado em Brasüia, em 
17 de maio de 1988. Aprovado. À promul
gação. 
_ Projeto de DecretO Legislativo n9 14, de 

1_98_9 (n9 45/89, na Câmara dos Deputa-

dos), que aprova o texto do Tratado de 
Assistência Regional para Emergências 
Alimentares - Tarea, concluído com os 
Governos da Argentina, Bolívia, COlõmbia, 
Cuba, Equador, Costa Rica, Chile, Hondu
ras, México, Panamá, Peru, Uruguai, Nica
rágua, Paraguai e Venezuela, em Caracas, 
em 8 de abril de I 988. Aprovado. A pro
mulgação 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Meqsagem n~ 157/89, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento_ rf 
522/89, lido no expediente. Aprovado, nos 
termos do Projeto de Resolução n9 69/89, 
após parecer proferido pelo Senador Ger
son Camata, __ tendo usado da palavra ps 
Srs. Senadores Jutahy Magalhães, João 
Menezes, Cid Sabóia de Carvalho, Ronan 
Tito, Edison Lobão e /Y\arcos Mendonça. 
À Comtssão Diretora para redação fmal. 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 69(89, em regime de urgênd.!. 
Aprovada. A promulgação. 

-:-Projeto de Lei da Câmara nQ 38/89, 
em .regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n9 521!89, lido no expedieri
te. Aprovado, após usarem da palavra os 
Srs. Senadores Gerson Ca!nata, Meira Fi
lho, Ronan Tito e Maurício Corrêa, APro-
vado. À sanção -

1.3.2 - DlsctD"Sos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR NELSOI'IWEDEKIN- Aci· 
dentes de trânsito. Duplicação do trecho 
catarinense da BR-101. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG- 2• Conferência di!ls Nações Uni
das sobre o problema das drogas. Projeto 
de lei de sua autoria, qu'e dispõe sobre 
a obrigatoriedade de _cadastramento e ob-
tenção de autorização especial, junto ao 
Departamento de Polícia Federal, das pes
soas fislcas ou jurídicas que manipulam 
materiais químicos passiveis de serem uti
lizados na extração da cocaína. 
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SENADOR jCJTAHY M4GAUVIES -
Política paternalista na contratação de re
cursos humanos. 

SENADOR MENDES CANAlE- Aci
dentes de trânsito no Brasil. 

SENADOR AFONSO SANCHO -
Questão ambiental. 

1.3.3 ~ DesJgnação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

lA-ENCERRAMENTO 

2-APARTES 

-Do Sr. Leite Chaves ao discurso do 
Sr. GOmes ·caFvalho, proferido na sessão 
de 14-9-89 (Republicação). 

3-COMISSÃO DO DIStRITO FE
DERAL 

- Convo<:;ação de-Reuniã~-

4-ATAS DE COM!SSÓES 

5 -MESA DIRETORA 

6-LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARllDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÓES PERMANENTES 

Ata da 141"' Sessão, em 28 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, 

da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs_ Pompeu de Sousa e Áureo MeDo. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUfoS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SR$. SENADORES: 

Mário Maia -Áureo Mello- Ronaldo Ara
gão - Olavo Pires -João Menezes-Almir 
Gabriel-Jarbas Passarinho- Carlos Patro
cínio- Alexandre Costa - Edison Lobão
Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão-Afon
so Sancho ---;- Od Sabóia de Carvalho- Mar· 
condes Gadelha - Humberto Lucena - Rai
mundo Lira - Ney Maranhão_- Mansueto 
de Lavor- Francisco Rollemberg- Lourival 
Baptista - Luiz V~ana: - Jutahy Magalhães 
- Ruy Bacelar- Gerson Camata - Nelson 
Carneiro - Ronan Tito - Iram Saraiva - -
Irapuan Costa Junior - Pompeu de Sousa 
- Meira Filho - Mendes Canale - Wilson 
ftt\artins - Gomes Carv8.1ho - Dirceu <:ar· 
neiro - Nelson Wedekin- José Fogaça. 

nsR. PRESIDENTE (Áureo MeUo)- A 
lista. de presença acusa o comparecimento 
de 37 Srs. Senadores. Havendo núrilero- regi
mental, dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. - - _ _ __ 

O.Sr. 19 Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 

DO PRESIDENTE DA REP(ÍBUCA 

Restituindo autógrafos de Projeto de 
Lei sancionado: 

N• 2rJ//89 (n• 585/89, na origem), de 27 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n9 26, 
de 1989-Cl'l, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério da Agricultura crédito su· 
plementar no valor de NCz$ 147.671.000,00. 
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.828 
de 27 de setembro de 1989.) 

Oficio 
DO PRESIDENTE DO 

SUPREMO lRIBUI'IAL FEDERAL 

N• 5128. de 1989 (n• 31/89, na origem), 
de--2} do corrente, comunicando que julgou 
parcialmente procedente a Ação Direta de In
constitucionalidade n9 14-4, requerente Asso
ciaçáo dos Magistrados Brasileiros e reque
ridos Presidente da República e Congresso 
Nacional, e dedarou inconstitucionais as ex
pressões: "e vantagens pessoais (adicionais 
por tempo de serviço)", constantes do § 2~ 
do art. _29 da Lei n9 7.721, de 6 de janeiro 
de 1989. · 

(11. Comiss5o de Consütulç-Oo, Justiça 
e Odadanm.) 

Oficios 
DO-SR- 1• SECRETARIO 

DA CÃMARA DOS DEPQTADOS 
Encaminhando à Revisão do Senado 
Autógrafos dos seguintes Projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
-!'!• 39, llE 1989 

(!'li 1.915/89, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Dispõe sobre a transformação da Es· 
cola Técnica F«!eral do Maranh8o em 
Centro Federal de EducaçãO -Tecflofógi
ca. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1~ AEscolaTécnicaFederaldoMara

nhão, criada nos termos da Lei n9 3.552, de 
16 de fevereiro de 1959, alterada pelo Decre
to-Lei f19 796, de 27 de ~,gosto de 1969, fica 
transformada em Centro Federal de Educação 
Tecnológica. 

Art. 29 O Centro Federal_de Educação 
Tecriol6gicã do Maranhao será regido pela Lei 
n9 6..545, de 30 de junho de 1978. e por seus 

eStatutos e regimentos, aprovados nos termos 
da legislação em vigor. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor: na data 
de sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
conttário. 

MENSAGEM N• 140, DE 1989-

Excelentíssimos Serihores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do arl61 da Constituição Fede
ral, tenho a honra de submeter à c;levada deli
beração de Vossas Excelências, acompanha
do de exposição de motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Educação, o aneXo projeto 
de lei que "dispõe sobre a transformação da 
Escola Técnica Federal do Maranhão em Cen
tro Federal de Educação Tecnológica". 

Brasília, 4 de abril de 1989. -José Sllmey. 

EXI'OS1ÇÁO DE M011VOS GM/28, DE 8 DE 
MARÇO DE 1989, DO SENJ:IOR MINISlRO 
DE ESTADO DA ED<ICAÇAO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica: 

Tenho a honra de encaminhar à elevada 
consideração_ de Vossa Excelêncfa o anexo 
projeto de lei que dispõe sobre a transfonna
ção da Escola Técnica Federal do Maranhão 
em Centro Federal de Educação Tecnológica 
nos tennos estabelecidos pela Lei n9 6 . .545, 
de30 de junho de 1978, a exemplo das antigas 
Escolas Técnicas Federa1s do Paraná, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. . 

2. A implantação dos Centros Federais de 
Educação Tecnológica busca aperfeiçoar, no 
Brasil, a idéia de verticaJizaçao do ensino, que 
se realiza pela oferta, na mesma instituição, 
de cursos profissionalizantes em diferentes 
graus de especialização e pela perfeita integra-
ção entre eles. _ . 

3. ConsiderandO a grande extensão territo
rial do nosso Pais, há necessidade de criarmos 
mais Centros de Educação Tecnológica disbi· 
buidos pelas diversas regiões do País. Sob tal 



5204 Sexta-feira 29 D!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Setembro de 1989 

aspecto a Escola Técnica Federal do Mara
nhão é vista como wnã área de polarização 
para os Estados do Norte e Nordeste Oci
dental do Brasil, ideal para que funcione como 
um centro de formação profisslonal deste ní
vel _ 

4. Em se tratando de desenvolvimento da 
região, é bom que se diga que, com as desco
bertas da província mineral de Carajás, con
tendo uma extraordinária reserva de minério 
de ferro, com alto teor e, ainda, rilinéri6s de 
alumínio, cobre e muitos outros, o Governo 
Federal, com ótica da realidade, vislumbrou 
a hipótese dessa região tomar-se grande pólo 
minero-metalúrgico é metal-mecânico, volta
do, principalmente, para o mercado externo. 
O potencial que se abre em termos de necessi
dades de formação de recursos humanos téc
nicos especializados em todos os níveis é ex
traordinariamente grande, o que implica numa 
nova postura e participação das instituições 
formadoras de recursos humanos da região. 

5. O anexo projeto de lei institui uJn novO 
tipo de estabelecimento, voltado para o ensino 
tecnol6gico, que proporcionará uma integra
ção vertical entre os vários níveis de formação, 
com a otimização do aproveitamento dos re
cursos materiais e humanos já existentes, à 
exemplo do ocorrido com as antigas Escolas 
Técnicas Federais do Paraná, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais. Além dos _cursos de 29 grau, 
que serão mantidos, o Centro ministrará em 
turnos distintos cursos de nível superior técni
cos para atendimento das necessidades regio
nais, como também de formação dos docen-
tes para o ensino técnico de 29 grau. -

6. Quanto ao pessoal docente e adminis
trativo, a Escola transformada em Centro utili
zará os recursos humanos já existentes e devi
damente integrados no quadro de cargos da 
instituição; não havendo, portanto, em decor
rência nenhuma despesa adicional nem modi
ficação funcional sob qualquer aspecto. 

7. Ressaltada, assim, a conveniência da 
transformação da referida Escola em Centro 
Federal de Educação Tecnol6gica, crê este 
Ministério que a solução ora trazida a Vossa 
Excelência representa um grande passo para 
o progres'so do ensino tecnológico, que resul
tará em importante fator de desenvolvimento 
do País. 

Reitero a Vossa Excelência os protestos de 
um profundo respeito. - Carlos Menezes 
&mtí4nna, Ministro da Educação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 706 

DE 27 DE AGOSTO DE 1969 

Revoga o art, 17 e_ª'-teraa redação dos 
arts. 19 (alfnea f) e 30 da Lei nr> 3.552, 
de 16 de fevereiro de _1959, 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o § 19 do art. 2"' do 
Ato lnstitucional n9 5, de 13 de dezembro de 
1968, decreta: 

Art. 1 ç Fica revogado o art. 17 da Lei n• 
3552, de 16-2-59, devendo a matéria nele 
contida ser regulamentada por Ato do Poder 
Executivo, de acordo com· o disposto no art. 

39 do Decreto-Lei n9 260, de 25 de fevereiro 
de 1967. 

Art. 29 A alínea f dO ãrl. 19 e -o art. 30 
da Lei n., 3.552/59 pasSarri a ter a _seguinte 
redação: 

"Art. 19. Compete ao· Conselho de 
Representantes: 

-·-···-········--·················----··--··--
!) autorizar toda despesa que ultrapas

se a quantia de 10 (dez) vezes o maior 
salárlo mínimo vigente no Pais." 

"Art. 30. Os bens patrimoniais das 
Escolas, representadas pelos imóveis em 
que estejam postulados, continuam sob 
o domínio da autarquia, assim como os 
que vierem a ser adquiridos para as mes
mas, com recursos próprios ou da 
União." 

Art. 3"' Este -decreto-lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dis-

- posiçOéS- em contrário. -
Brasília,27 de agosto de 1969; 148~da Inde

pendência e 879 da República -A COSTA 
E S!L VA - Tarso Dutra -Hélio Beltrão. 

LEI N• 3.552 -
DE 16 DE FEVEREIRO DE 1959 

Dispõe sobre nova organização escolar 
e administrativa dos estabe/eclmentÔs de 
ensino industrial do Miriistérto da Educa
ção e Cultura, e dá outras providéncias. 

o ?residente dà-República: 
Faço saber que o Congresso Naciona1 de-

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Do objeüvo dos estabelecimentos de ensino 
industrial do Ministério da Educação e Cu/tui a 

Art. 19 É objetivo das escolas de ensino 
indUStilal mantido pelo -Ministério da -Educa
ção e Cultura: 

a) proporcionar base de cultura e iniciação 
técnica que permitam ao educando integrar
se na comunidade e participar do trabalho 
produtivo ou prosseguir Seus estudos; 

b) preparar o jovem para o exercício de 
atividade_especializada, de nível médio. 

Parágrafo único. O ensino ministrado nes
ses estabelecimentos se processará de forma 
a atender às diferenças individuais dos alunos, 
buscando orientá-los do melhor modo possí
vel, dentro de ~us interesses e aptidões. 

Da Organização Escolar 

Art.. 29 _ M escolas de ensino industrial fe
derais poderão manter cursos de aprendiza
gem, curso básico e cursos técnicos. 

Parágrafo único. É facultado às esc_olas 
manter cursoS extraordinários para menores 
ati marores:-com duração e constituição apro
priadas. 

Arl. 3 9 Os cursos de aprendizagem desti
nam-se a jovens de 14 anos pelo menos com 
base de conhecimentos elementares e que 
desejam preparar-se para oficias qualificados. 

§ 19 OS cursos de apredizagem terão ca
ráter intensivo e duração variável, nunca me
nor-de vinte meses. 

§ 29 Os alunos que tenham conclufdo 
curso de aprendizagem poderão ingressar em 
uma das séries do cur§o Páslc:o, mediante veri- _ 
ficação préviâ de seus conhecimentos. 

Art. _ 49 O curso bá_sico de quatro séries. 
de educação geral, destina-se aos alunos que 
hajam concluído o curso primário e têm como 
objetivo ampliar os fundamentos de cultura, 
explorar as aptidões do educando e desen
volver suas capacidades orlentando-os com 
a colaboração da família na escolha de oportu
nidades de trabalho ou de estudos ulteriores. 

Art. 59 Os cursos técnicos, de quatro ou 
mais séries, têm por objetivo assegUrar a for
mação de técnicos para o desempenho de 
funções de imediata assistência a engenheiros 

--ou ã aC!ministradores, ou párã o exercício de 
profissões em que as aplicações tecnológicas 
exijam um profissional dessa graduação técni
ca.-

Parágrafo único. Esses cursos devem 
adaptar-se às necessidades da vida econômi· 
ca das diversas profissões e do progresso da 
técnica. articulando-secam a indústria e aten
dendo às e>tigênciaS do mercado de trabalho 
da região a que serve a escola. 

Art. 69 Para que os cursos atinjam seus 
objetivos, as autoridades repensáveis deligen
ciarão no sentido de os mesmos contarem 
com a contribuição da experiênCia de organi
zações profissionais e económicas da região. 

Art. 79 As escolas de ensino industrial, a 
que se refere a presente lei, poderão manter, 
exclusiva ou conjuntamente, cursos de apren· 
dizagem, básicos ou técnicos. " 

Art. 89 os-cursos compreenderão o ensi
no de mantérias e trabalhos de oficina. 

Parágrafo único. Nas duas ou três primei
ras séries do curso técnico serão ministrados 
conhecimentos gerais indispensáveis aos es-
tudos tecnológicos do curso. . 

Art. 9? A matricula na primeira série em 
qualql!er doS cursos de ensinO indUstrlal além 
de outras condições a serem fixadas_em regu· 
laniento,' defenderá: 

a) no curso básico, da aprovação do último 
ano do curso primário ou no exame de verifi
cação de conhecimentos a que se refere o 
§ 19 deste artigo: 

b) nos cursos técnicos, da conclusão do 
curso básico ou do primeiro ciclo de _qualquer 
dos ramos de ensino médio. 

§ 19 Aos candidatos ao curso básico, que 
não tiverem escolaridade regular, será propor
cionado exame de conhecimentos equivalen
tes aos do último ano do ensino primário. 

§ 29 Haverá concurso, sempre que o nú
mero de candidatos for superior ao número 
de vagas existentes no est8belecimento. 

Art. 10. Além de pessoal docente idóneo, 
os estabe1ecimentos devem sempre contar 
com biblioteca, laboratório, oficinas, gabinetes 
e salas ambientes, aparelhados para um ensi
no eficiente e prático. 

Art. 11. Em cada estabeledmento de en
sino, o currículo escolar elaborado pelo Con
selho de Professores será proposto pelo res
pectivo DiretOr à Diretoria do EnsinO InduStrial, 
não podendo, número de materias compu)-
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sórias, em cada série dos cursos básicos e 
técnicos, ser inferior a 3 (três) c o das optativas, 
inferior a 2 (dois). 

§ ]9 As opções serão feJtas pelo aluno so
bre conseJho dos professores ou orientadores 
no início do ano letivo dentre matérias cons~ 
tantes de listas adotadas pela escola. 

§ 29 Em todas as séries do curso, haverá 
ensino prático em oficinas. - -. 

Art. 12. Entende-se coma··currfculo o 
conjunto das atividades do educando na esco
la ou fora dela sob sua dtreção. 

Art. 13~ A distribuição das matérias e ofi
cinas atenderá no curso básico ao caráter do
minantemente geral deste curso, e nrnrcursos 
técnicos à natureza especia1izada dos mes
mos. 

Art 14. O ensino das matérias será con
duzido de modo a que o a1uno observe e expe
rimente suas aplicações à vida contemporâ
nea e compreenda as exigências desta, quanto 
à tecnologia de base científica. 

Art. 15. O tempo de Ocupação -do aluno 
na escola será de 33 a 44 horas semanais, 
devendo a organização dos horários contem; 
piar adequadamente todas as atividades esco
lares inclusiVe as culturas e as, que tenham 
por objetivo a integração do aluno no meio 
profissional e social. 

Da Organizaçáo Aâiriinistrativa 

Art. 16. Os atuais estabelecimentos de 
ensino industrial, mantidos pelo Ministério da 
Educação e Cultura, terão personalidade jurí
dica própria e autonomia didática, adminis
trativa, técnica e fmanceira, regendo-se nos 
termos da presente lei. 

Arl 17. Os estabelecimentos de ensino 
industrial serão administrados por·um Conse
lho de representantes, e terão wn Conselho 
de Professores, obedecidas as atribuições fixa
das nesta lei. 

§ 19 O Conselho será composto de seis 
representantes da comunidade, escolhidos 
pelo Presidente da República, mediante pro
posta em lista tríplice elaborada pelo Ministério 
da Educação e Cultural, depois_ de ouvida a 
Diretaria do Ensino-Industrial, renovando-se, 
cada dois anos por um terço de seus mem
bros. 

§ 29 O Diretor da Escola no qual compe
tem as funções executivas, será nomeado p~lo 
Presidente do Conselho, pelo prazo de três 
anos findo o qual poderá ser reconduzido, re
caindo sua escohla em pessoa estranha ao 
mesmo Conselho e com habilitação para o 
exerdcio do cargo, segundo critérios fvcados 
pelo Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 18. O ConseJho de Professores órgão 
de direção pedagógico~didátlca da Escola, 
sob a presidência do Diretor, será constituído 
na forma do respectivo Regimento. 

Art. 19. Compete ao Conselho de repre
sentantes: 

a) eleger seu presidente; 
b) aprovar o orçamento da despesa anual 

da escola, o qual não poderá destinar mais 
de 10% para o pessoal administrativo, ter, 
mafs de 50% para o pessoal dOcente e têcnico, 

reservando-se o restante para material, con
servação do prédio e obras; 

c) fiscalizar a execução do orçamento es
colar e autorizar transferências de verbas, res
peitadas as porcentagens da alínea b; 

d) realizar a tomada de contas do Diretor; 
e) controlar o balanço físico anual e o dos 

valere!? patrimoniais da escola; 
_ !) autorizar toda despesa que ultrapasse a 

CrZ$ 10.000,00 (cem mil cr~i~s); 

g) aprovãr a organização dos cursos; 
h) aprovaras sistemas de exames e promo

ções a serem adotados na escola, respeitadas 
aS-dispOSIÇões vigentes; 

i) aprovar os quadros do pessoal a que se 
refere o art. 27; -

j} examinar o relatório anual do diretor da 
escola e o encaminhar, com observações, ao 
Ministério da Educação e Cultura. 

Parágrafo único. O Presidente do Conse
lho será o representante legal da Escola. 

Art. 20. Em casos excepcionais e graves, 
poderá o Ministério da Edticãção .e CUltura 
intervir na _administração de cada escola, para 
salvaguardar a gestão fmanceira e os altos ob
jetivos do estabelecimento, inclusive no tocan
te ao disposto no § 29 do art. 17, podendo, 
mesmo, para tanto, propor a destituição de 
seus administradores ao Presidente da Repú
blica. 

Parágrafo único. Em tais caSos, será de
signado um delegado do Ministério que ficará 
responsável pela administração do estabele
cimento até a nomeação de novo Conselho 
a ser_ feita dentro em sessenta dias, contados 
da destituição_do anterior. 

Art. 21. Compete à Diretoriá do Ensiho 
Industrial: 

a) proceder a estudos referentes à distri
buição dos recursos globais para --cada escola; 

b) elaborar diretrizes gerais dos currículos, 
sistemas de notas e de exames· e promoções; 

c) proceder a estudos sobre -organização 
dos cursos mais convenientes às diferentes 
regiões geoec_onômlcas do País; 

d) elaborar mat:eri_al didático e planos de 
cursos e de provas de rendimento escolar; 

e) realizar estudos para sondagem e avalia
ção do rendimento escolar, eficiência e ade
quação dos cursos minlstrado_s nas·escolas; 

O reunir e Publicar dados _estatísticos; 
g) promover reuniões e seminários locais 

ou regionais, para fixação da política de cur
sos, de matrícula e de colocação dos alunos; 

h) organizar cursos, seminários e estágios 
e conceder bolsas para aperfeiçoamento do 
pessoa! da direção, docente e administrativo; 

1) __ conceder bolsas a alunos do ensino in· 
dusbial; 

j} _exercer a fiscalizaçã_o contábil dos estabe
lecimentos. 

Do ensino industrial estadual, municipal e par
b'cular 

Art. 22. As escolas de ensino industrial, 
a cargo dos governos estaduais e municipais, 
reger-se-ão, pelas respectivas legislações obe
decidas as diretrizes e bases da legislação fe
deral, podendo os Estados e Municípios, que 

o quiserem, adotar a organização prevista na 
presente leí. 

Art. 23. _As ·esCOTiS do ensino industrial 
particulares terão liberdade de organização, 
obedecidas as legislações estadual e muni
cipal e as diretrizes e bases da legislação fede
ral. 

Art 24. Será mantido pela Diretoria do 
Ensino Industrial um serviço de classificação 
das escolas de ensino industrial federais, esta
duais, -municipais e particulares, com o fim 
de trazer o público informado sobre a organi~ 
zação e a eficácia que venham atingindo no 
desenvolvimento dos seus objetiVós. 

_ Parágrafo único. Esta classificação será 
feita mediante inspeções periódicas por técni
cos e professores, com a cooperação da pró
pria escola, e visará a distribuir os estabeleci· 
mentes em categorias, conforme_o grau em 
que os objetivos de _educação, ensino e forma
ção técnicas estejam sendo por eles realiza
dos. 

Disposições gerais e T nmsit6riâS 

Art. 25. Aplicam-se aos alunos dos cur
sos, a que se refere a presente leí as dispo
sições da Lei n9 1.821, de 12 de março de 
1953, e respectiva regulamentação. 

Art. 26. O Poder Executivo baixará, no 
prazo de cento_ e vinte dias, a contar da data 
em que entrar em Vigor esta lei, os atas indis
pensáveis à adaptação gradual dos estabeleci
mentos de ensino Jildustrial do Ministério da 
EducaÇão e Cultura às normas nela estitWdas. 

Art. 27. A administração da escola erga~ 
nizará os quadros do pessoal docente e admi· 
nistrativo necessários_ ao funcionamento dos 
cUrsos, atendidas as porcentagens fixadas na 
letra b do art. 19, neles incluído o pessoal 
estável, aproveitado nos termos do art 28. 

Parágrafo único. -o pessôal docente e ad~ 
ministrativo será, contratato por prazo-não su
perior a três anos, admtindo~se a renovação 
por igual prazo, a critério exclusivo do Conse
lho de representantes. · 

Art. 28. Os atuais cargos e funções das 
escolas de ensino industrial do Ministérfo da 
Educação e Cultura, sedio extintos à medida 
que esses estabelecimentos forem sendo 
adaptados à presente lei, mantidos, porém, 
os ocupantes estáveis, os quais poderão ficar 
à disposição daqUela em que estiverem sevin~ 
do, ressalvados seus direitos e vantagens. 

Parágrafo único. Na adaptação do estabe
lec~ento, à presente lei, poderá ser aprovei
tado, a critério do Conselho, o pessoal docente 
sem estabilidade, habilitado em concurso ou 
prova equivalente, 

Art. 29. A Le! que fixar anualmente a des
pesa da União- consignará, na parte referente 
ao Ministério da Educação e Cultura uma do~ 
tação global destinada a cada um dos estabe
lecimentos a que se refere a presente lei, sob 
a forma de aUXílio. 

§ 19 O valor anual desse auxilio será cor
respondente da soma das quantias necessá
rias ao pagamento de todo o p.essoal da esco-
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la, a aquisição de materiaJ indispensável, à exe
cusão de obras e_ élO atendimento dos mais. 
encargos de sua manutenção e do en~olvi
mento. 

§ :29 A discriminação da despesa da pro· 
posta orçamentá_ria da escola não fará parte 
integrante do Orçãmento Gera] da União, ser
vindo meramente de elemento informªUvo pa-
ra a sua elaboração. _. ___ ~ 

§ 39 ·Publicado o orçamento geral de 
despesa da União ou atos que_ concederem 
créditos relativos à esc_ola, serão as dotações 
correspondentes automaticamente registra
das pelo Tribuna] de Conta_s e_ distribufdes às 
repartições pagadoras competentes, para en
trega à escola. 

Art. 30. Os bens patrimoniaís das escolas, 
que constituem suas insta1ações, continuará 
sob o Domínio da União como os que vierem 
a ser adquiridos, 

Art. 31. Os estabelecimentos de ensino 
industrial poderão re~ber, além dos recursos 
orçamentários previstos no art. 29, auxílios e 
subvenções dos poderes públicos e donativos, 
doações e quaisquer outras contribuições par
ticulares, construindo tais rendas, fundo espe
{iàh~o estabelecimento por ele próprio admi
nistrado. 

§ 14 A aplicação desses recursos em 
construções _ou reforma$ de prédios depen
derá de prévia autorização_ elos projetas pelo 
Ministério da Educação e Cl.lltura. 

§ 29 Anualmente, os estabelecimentos de 
ensino industrial darão ao Ministério da Edt.t
caçãoe Cultura uma demonstração ela aplica
ção dos recursos a que se refere o presente 
artigo e da respectiva posição do fundo que 
eles constituem. 

Art. 32. As escolas de ensino industti~, 
sem prejuízo do ensino sistemático; poderão 
aceitar _encomendas de terceiros, mediante re-
muneração. 

Parágrado único. A execução dessas en
comendas, sem prejuízo da aprendizagem sis
temática, será feita pelos alunos, que partici
parão da remuneração preselta. 

Art. 33. A prestação anual de contas, será 
feita até 20 de fevereiro e -contará_ além de 
outros, os seguintes elementos: 

a) balanço patrimonial; 
b) balanço econômico; 
c) balanço fananceiro; 
d) quadro comparativo entre a receita pre· 

vista e a arrecadada; _ _ _ 
e) quadro comparativo entre a despesa au-

torizada e a real[4ada. _ __ __ _ __ 
Art. 34. O ensino de aprendizagem, ma

tindo pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Ind~ será: de tempo parcial ou integral 
e se destinará a menores já empregados ou 
a candidatos a empregos na indústria. 

Parágrafo único.- Aplica-se aos alunos dos 
cursos de aprendizagem subordinados ao Ser
viço Nacional de Aprendizagem Industrial, o 
disposto no § 29 do art. 39 

Art. 35 As escolas mantidas por institui· 
ções particulares e que, na forma da legislação 
vigente, se induem entre os estabelecimentqs 
de ensino industrial do Ministério da Educaçã,o 
e Cultura passam o\1 constituir unidades esc:g;.-· 

lares das respectivas entidades mantenedoras. 
Art 36. Esta Jel entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro, 16 de feVereiro de 1959; 
138" da Independência e 719 da República. 
- J(JCel./JYO KCIBITSCHEK - Oovis Sal· 
gado. -

LEf N• 6.545, 
DE 30 DE JUNHO DE 1978 

- Dispõe sobre a transformação das Es
éOlas TécniCas F~erais de Mínas Gerais; 
~00 Pi!If'aná e Celso Suckow da Fonseca 

em CehiióS Federáis de Educação T~ 
nológica, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Fáço- saber que o Congresso Nacional de· 

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 19 As Escolas Técnicas Federais de 

Minas Gerais, com· sede na Cidade de Belo 
Horizonte; do Paraná, com sede na Cidade 
de Curitiba;_e Celso Suckowda F'onCeca, com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, criadas 
pela Lei rt' 3.552. de 16 de fevereiro de 1959; 
alterada pelo Decreto-Léi n~ 796, de 27 de 
agosto de 1969, autorizadas a organizar e mi~ 
nistrar cursos de curta duração de Engenharia 
de Operação; Coin base no Decreto-Lei n~ 547, 
de 18 de abril de 1969, ficam transformadas 
em Centros Federais de Educação Tecnoló
gica -

Parágrafo único. Os Centros Federais de 
Educação Tecnológica de que trata este artigo 
sãcfãutarquias de regime especial, nos termos 
do artigo 49, da Lei n9 5.540, de 28 de nevem· 
bro de 1968, vincu1adas ao Minístério da Ed,u~ 
cação e CultUra-;-detentoras de autonomia_ ad· 
ministrativa, patrimonial, financeira, didática e 
disciplinar, regendo-se por esta lei, seus Esta
tutos e Regimentos. 

Art 29 Os Centrbs Federais de Educação 
Tecnológica de que trata o artigo anterior têrn 
os seguintes objetivos: 

1-ministrar ensino em-grau superior: 
a) de graduação e pós-graduação, visando 

à fouuação de profissionais em engenharia 
indvstrlru e tecnólogos; 

b) de licenciatura plena e curta, com vistas 
à formação de professores e especialistas para 

___a~ disç:iplinas especializadas no ensfno de 2~ 
grau e dos cursos de formação de tecnólogos; 
n-ministrar ensino de 29 grau, com vistas 

à formação de auxiliares e técnlcos industriais; 
m- promover curso de extenção, aperfei

_ç_oamento e especialização, objetivando a 
atualização profissional na área técnica indus
trial; 

IV- realizar pesquisas na área 'técnica in
dustrial, estimulando atividades criadoras e es~ 
tendendo seus benefícios à comunidade me· 
diante curso e serviços. 

Art. 3o __ A_ adm_inisiraÇãO-superioi' de cãda . 
Centro terá como órgão executivo a Diretoria
Geral e como órgão deliberativo e consultivo 
o ConSelho Diretor, serrdO este composto de 
sete membros e respectivos suplentes, ~dos 
nomea~qs pelo Ministro da Educação e Cultu
ra, sendo dois representantes do Ministério da 
EducaÇãO e CUltura, uni_ represe~failte da Fe-

deração das Indóstrias do respectivo Estado 
e quatro representantes da instituição, indica
dos na forma regimental. 

Parágrafo ónico. Cada centro te_r~ um Di
reter-Geral, nomeado pelo Presiderlte da Re
pública, por lndicação do Ministro da Educa· 

- ção e Cultura, obedecida a Lei n9 6.420, de 
3 de junho de 1977, _ ciue será _o Presídente 
do Conselho Diretor. 

Art. 4» O património de cada Centro Fe; 
dera! de Educação Tecnológica será consti· 
tuído~ · 

l-das atuais instalações, âreas,_prédtos e 
(:p.Iipanientos que constituem os bens patri
moniais das respectivas Escolas Técnicas Fe
derais, mendonadas no artigo 19 desta Lei; 
n-pelos bens e direitos, que vier a adquiri~ 
DI-pelos saldos de exercícios fananceiros 

anteriores. 

Art. 59 Os recursos nnanceiros de cada 
Cenu-o_serão provenientes de: 
I- dotaÇões qu,e. lhe forem anualmente 

consignadas no Orçamento da União; 
11-doações, auxílios e subvenções que lhe 

venham a ser feitas ou concedidas pela União, 
Estados e Municípios ou por quaisquer entida- -
des públicas ou privadas; 

1D -remuneração e seJViços prestados a 
entidades públicas ou particulares, mediante 
convênios ou contratos específicos; 

N -taxas, emolumentos e anuidades que 
foram focados pelo Conselho. Diretor,_ com ob
servância da legislação específica sobre _a ma
téria; 

V -resu1tado das operações de crédito e 
juros bancários; 

VI -receitas eventuais. 
Art. 6° A expansão e a manutenção d_os 

Centros Federais de Educação Tecn_ológlca 
serão asseguradas basicamente por recursos 
consignados anualmente pela União à conta 
do orçamento do Ministério da Educação e 
Cultura 

Art. 79 Os centros tefão suas atribuições 
esp~cíficas, sua estrutura administrativa e a 
competência dos órgãos estabelecidos nos 
Estatutos e Regimentos aprovados·rio's i ermos 
da legislação aplicável. 

Art. 89 Cada Centfo instituído por eSta Lei 
terá Tabela Permanente de Pessoal regida pela 
legislação trabalhista, organizada de acordo. 
com as normas da Lei n9 _5$45, de 1 O dezem
bro de 1970, e legislação_ complementar, de
vendo a proposta de fixação da lotação-obede
cer às nonnas legais vigentes. 

Parágrafo único. A contratação de p~s
soal, nos empregos constantes da tabela a 
que se refere esté artigo; ·será feita na forma 
da legislação em vigor. 

Ar:t. go Ficam tr~sfe~idos para cada cen~ 
tro, respectivamente, os recursos atualmente 
destinados às Escolas Técnicas Federais refe
ridas no art. }9 desta lei. 

Parágrafo único. Caberá aos atuais orde
nadores de despesas, até a implantaÇão dos 
centros, a movimentação dos recursos. 
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Art. 10. O Minlstério da Educação e Cul~ 
tura promoverá no prazo de noventas dias, 
a elaboração dos Estatuto_s e Regimentos ne
cessários à implantação de cada Centro. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

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

Brasí1ia,30 de junho de 1978, 157~ da inde
pendência e 90" da República. - l;I?IY_J;STO 
GE/SEL- Euro Brandão. 

(À Coirilssão de educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 39, DE 1989 

(N• 63/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo de Coope· 
raçAo na Área de Tecnologia Industrial 
firmado entre o OoverJJO di República 
Federsilva do Brasil e o GovertJó da Repú-_ 
blica Popular da Ch1'na,. em Pequim, a _6 
de julho de 1988. · 

O 'ConQreSso Nadon.:ii decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto dO Protocolo 

de Cooperação na Area de T_e_cnologia Indus
trial firmado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular da China, em Pequim, a 6 de julho 
de 1988. . .. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova~ 
ção dó CongressO Nacional quaisquer atas 
de que possa· resultar revisão do acordo, bem 
como aqueles que se destinem a estabelecer 

. ajustes complementares ao mesmo. 

Art 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. . 

MENSAGEM 
N• 412, DE 1988 

Ex:c:elentlSsimos Seilhõres Merrib.roS dà · 
CongreSSo' Nadonai: 

Em conformidade com-o -disposto no art 
44, incisQ 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 Prato~ 
colo de Cooperação na Área de Tecnologia 
Industrial conduído com o GoYerho da Repú· 
blica Popular da China, em Pequim, a 6_ de 
julho de 1988. · 

2. Q_ referido protocolo estábelece as ba· 
ses para a cooperaç:ãó entre os dois países 
no domínio da tecnologia industrial. Nele se 
prevê a elaboração de programas de trabalho 
que serão avaliados pela Comissão Mista Bra
sil~China de Cooperação Genl:Ífica e Tecno
lógtca ou pela Comissão Mista Comercial, es· 
tabelecidas respectivamente _pelo Acordo de 
CooperaÇão Gentíflca êTecfi016gica de 1982 
e pelo Acordo ComerCial de 1978, frrmados 
entre Os dois países, ae-ãCordo com a natureza 
predominantemente científico-tecnológica ou 
comercial da cooperação. __ _ 

Brasília,3 de outubro-de 1988. -JoséSEli· 
ney. 

Exposição de Motivos DCTEC/DAI!DAOC-
11268/ETEC LOO D06, de 14 de setembro 
de 1988, do Senhor. Ministro de Estado 
das Relações ExteriOres. 

A Sua Bc.ce1ência o Senhor
José Samey 
Presidente da _Repú_bliça 

SenhOr Presidente, 
Tenho a honra de referir~me ao Protocolo 

de Cooperação na Área de Tecnologia lndus~ 
trial entre o Governo da República Federativa 
do Brasil ~_o Goveino da R~ública Popular 
da China, firmado em Pequim, no dia 6 de 
julho_ do corrente. -

2. O novo instrumento, iesuitado de pro
longada e cuidadosa negociação, estabelece 
as bases para a c()Ç)peração entre os dois paí~ 
ses no_ domini9 da teconologia industrial, atra~ 
vês dãs segl!in~es moc;l~idades: --

I!J) intercâmbio_ ~e informações ~obre pa· 
tentes, liCenças e ~cnologi_<l.? industrfajs, bem 
CQmO tro_ca de listas de te_cnqlogias çlisponí~ 
veis em cada Parte Contratante; 

b) transferêncj~ de tecnologiã.s; 
-c) pesquisa e desenvolvimento conjunto e 

coordenado de novas tecnologias industriais; 
d) investimentos; · · · · 
e) prestação de selVi.ços; 
f) outras formãs de cooperação acordadas 

entre as Partes Contratantes. 

3. Prev~ ainda o protocolo em apreço a 
elabo~~ção de Programas de Trabalho sujeitos 
a exame pela Comissão Mista Brasii·China de 
Coofieração Ci~tífica e Tecnológica ou pela 
ComisSão J'!Tista -comercial estabelecidas, res· 
pectivament~, pelo Acorçlo de Cooperação 
Gentífica e Tecnológica de 1982 e peloAcor~ 
do Comercial de 1 978, firmados entre os dois 
países, de acordo com a natUreza Predomi
nant~mente científico~tecnológi~ ou comer· 
dai da CQOperação. _ -

4. O novo instrumento tem_ por objetivo 
servir de base legal e institucional_ para a ex· 
pansâo do intercâmbio tecnológico e comer· 

, cial entre o _Brasil e a República Popular da 
China qUe envolva não só atividades de desen~ 
volvimento de tecnologia, mas _que _abranja 
também a colocação, por instituições: e em· 
presas brasileiras de bens e serviços, de inten· 
sivo conteúdo te_cnológico. 

5. - Em facê do exposto, permitõ·~e enca
recei' a Vossã EXCelência a conveniêncià de 

· que seja este instrumento submetido ao exa~ 
me do CongreSso Nacional, na forma do art. 
44, indso J, da Constitulção-Fedeiãl. 

6. Ne_ssas coriC!iÇões, · teriho a hOnra de
submeter projeto de mensagem ao Congresso 
Nacional para que Vossa Excelência, se assim 
hoUverpor bem, encaminhar o texto do anexo 
protocolo ao Poder Legislativo. 

Aproveito a Oportunidade para renova~ a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro~ 
testas de meu mais profundo respeito. -R o· 
berto Abreu Sodré. 

~ROTOCOLODE COOPERAÇÃO 
NA AREA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBUCA 
. FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBUCA 
POPULAR DA CHINA 

O Governo da RePúblú:ã Federativa doBra~ 
sil e 

O Governo da República Popular da China 
(doravante denominados "Partes Contratan· 
tes"), 

Com base no fLcordq_s}e Cooperação Ciêri· 
tífica e Tecnológica assinado entre o Governo 
da Repúbltca Federativa do Brasil e o Governo 
da República Popular da China, em Beijing, 
a 25 de março de 1982, e no Acordo Comer
cial, cel~br~do em Beijfng, a 7 de janeiro de 
1978, 

Tendo em vista o Procotolo de Entendimen~ 
to firmado em Brasília, a 1 o de novembro de 
!985,e 

Desejosos· de desenvol\•er, em bases mu
tuamente vantajosas, a cooperação- bilateral 
no campo da pesquisa e desenvolvimento na 
área de tecnologia industrial e de estimular 
a transferência reciproca de tecnologias, a 
prestação mútua de serviços, as operações 
comerciais e os investimentos industriais nos_ 
do[s países, 

Acordam o segujnte: 

.ARTIGO I 

A cooperação tecnológica industrial de que 
trata o presente protocolo será efetuada atra
vés das seguintes modalidades: 

a) intercâmbio de informações sobre pa
tentes, licenças e tecnologias industriais, bem 
como troca de listas de te_cnologias disponí~ 
Veis em cada Parte Contratante; - -

b) transferência de tecnologia; 
c) pesquisa e desenvolvimento conjunto e 

coordenado de novas tecnologias industriffis; 
d) investimentos; 
e) prestação de serviços; 
f) outras formas de cooperação ·acorâadas 

entre as Partes Contratantes. 

ARTIOOll 

l. Com viStas__à implementação do pre
sente protocolo, as Partes Contratantes pode
rão conduir programas de cooperação, com 
bas_e nos quais agências _e empresas dos dois 
países poderão desenvolver a cooperação tec~ 
nológka industrial. Estes programas serão ne
gociados, por via diplomática, pelas_ Partes 
Contratantes. 
. f., Cada programa designará as entidades 
~esponsáveis pela sua implementação, bem 
c~mo estabelecerá as _condições _e_ as áreas 
de cooperação. 

ARTIGOJIT 
OS programas de cooperação desenvolvi~ 

d9s no âmbito do presente protocolo_ -:serão 
examinados pela Comissão Mista de Coope
ração Científica e Tecnológica prevista no 
Acordo de Cooperação Científica e Tecnoló· 

. giCa de 1982, ou pela Comissão Mista Comer~ 
dai prevista no Acordo Comercial de 1978, 
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de acordo com a natureza predominantemen
te científico~tecnológica ou comercial da coo
peração. 

ARTIGO IV 

1. Cada Parte Contratante faéilitará a en
trada no seu território, bem como a saida do 
mesmo, de pessoal ou equipamento vincu
lado às atividades de cooperação no quadro 
do presente protocolo. 

2. -Cada Parte COntratante concederá aos 
nacionais da outra os meios necessários para 
a realizaÇão das atividades previstas no pre· 
sente protocolo. 

ARTIGO V 

cada Parte Contratante arcará com os cus~ 
tos de sua participação nas atividades de coo· 
peração no quadro do presente protocolo. 
COnforme o princípio de reciproddade, as 
despesas de viagem fntemaclonal estarão a 
cargo do país que envia, e as outras despesas 
decorrentes da visita estarão a cargo do país 
anfitrião. Os meios específicos serão acorda
dos nos programas de cooperação por ambas 
as Partes Contratantes: 

ARTIGO VI 

Dispositivos referentes a patentes, licenças, 
desenhos, segredos comerda!s e direitos de 
propriedade, decorrentes de atividades de 
cooperação no quadro do presente protocolo, 
serão regulados segundo a legislação nacional 
de cada pais e as disposições dos convênios _ 
internacionais sobre a matéria de que façam 
parte ambos os países .. 

ARTIGO VII 

1. Cada uma· daSParteS Contratantes noti~ 
ficará a outra da aprovação do presente proto
colo, o quaJ entrará em vigor na data de recebi
mento da segunda dessas notificações. 

2. O presente Protocolo terá a vigência de 
quatro anos e será automaticamente renovado_ 
por períodos sucessivos _de _um ano, a menos 
que uma das Partes Contratari.tes comunique 
por escrito à outra sua decisão de terminá-lo, 
com antecipação mínima de seis meses. 

3. O término do presente protocolo náo _ 
afetará o desenvolvimento das atividades em 
execução dele decorrentes, até sua conclusão. 

Feito em Beijing, aos 6 dias do mês de 
julho .de 1988, em dOJs .exemplares originais 
nas línguas portuguesa e chinesa, sendo am
bos os textos igualmente_ autênticos. 

Pelo Governo-da República Federativa do __ 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo Governo da República Popular da Chi-
na: Qian blicnen. --
Aviso n? 767-Sap 

Em 3 de outubro de 1988" 
A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Depu
tados 
Brasi1ia- DF 

Exce1entíssimo Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secre

taria mensagem do Excelentíssimo Senhor · 
Presidente da República, acompanhada de eX- ' 

posição de motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, relativa ao texto 
do Protocolo de Cooperação na Área de Tec· 
nologia Industria] concluído com o Governo 
da República Popular da China. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima 
e consideração. - Ronaldo Costa Couto, Mi
nistro-Chefe do Gabinete Gvil. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N• 40, DE 1989 

(~9 71/89. na Câm~ra dos D_eputad_os) 

Aprovs o texto do Tratado de Extradição 
celebrado enúe o Governo da República 
Federativa do Brasl'l e o Govemodo Reino 
da Espanha, em Brasffia, a 2 de fevereiro
de 1988.· 

O Congresso Naciona1 decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado_ o texto do tratado 

de Extradição celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino da Espanha, em Brasília, a 2 de feve-
reiro de 1988. · 

Art. 2~ Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que pos
sam resaltar em revisão do referido tratado, 
bem como ·quaisquer ajustes complementa
res ao mesmo. 

Art. 39 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM 
_N• 163, _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 i-nativos do Senhor Ministro de Es· 
tado, Interino, das Relações Exteriores, o texto 
do tratado de Extradição, celebrado entre o 
Brasil e a Espariha, em Brasilia, a 2 de fevereiro 
de 1988. 

2. Esse: tratado atende à _disposição do Go
vernO brasileiro de aperfeiçoar seu mecanis
mo instit1.,1donaJ de cooperação no âmbito da 
Justiça_Penal. A necessidade e vantagens de 
um tratado dessa natureza evidenHam-se pelo 
efeito pscológico dissuasório que exercerá so
bre delinqüentes em fuga, e pelo fato de aplai
ná!" diferen~as entre sistemas juridicos, ob
viando impedimentos de caráter meramente 
formal e acljetivo· às extradições. 

3. O referido tratado se constituirá também 
em elemento adicional de estimu1o a um rela
cionamento historicamente profícuo entre o 
Brasil e a Espanha, o qual ultimamente vem-se 
aprofundando e diversificando nos campos 
cultural, politico, científico e econômico. 

BraSJ1ia, 22 de abril de 1988. -José Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DJ/DAVDE--1/ 
058/JUST LOO 6007, DE 4 DE MARÇO DE 
1988;DOSENHORMINISTRO DE ESTADO 
DAS RElAÇÓES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vossa Excelência, _anexo, texto do 
tratado de Extradição entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo do 
Reino da Espanha, celebrado em Brasllia no 
dia 2 de fevereiro de J 988. -

2. A assinatura desse instrumento atende 
à disposição do Governo brasileiro de aperfei· 
çoar seu mecanismo institucional de coope
ração no ârriblto da Justiça Penal com um 
país que mantém com o Brasil estreitos laços 
culturais, bem como intenso intercâmbio de 
pessoas, baseado no contigente migratório e_s
pai-lhol-aqui estabelecido. 

3._0 Brasil tem atualmente tratados_ de extra
dição com apenas três países europeus: Portu· 
gal, Suíça e Bélgica. Com os demais países, 
bem como quanto à Espanha, até o presente, 
os pedidos de extradição têm-se processado 
com base no oferecimento de reciprocidade 
e no atendimento às disposições do Direito 
interno do país requerido {no caso do Brasil, 
a Lei n? 6.815, de 19 de agoStO 9-e -i980). 
A necessidade e _vantagens de um ti-atado des
sa natureza evidenciam-se, no entanto, pelo 
efeito psicológico dissuasório que exerce-s-O
bre os delinqüentes em fuga e Peio fato de
aplainar diferenças entre sisteni.as- juridicos, 
obviando impedimentos de caráter inerainen
te formal e ·adjetivo às extradições. 

4. A Espanha possui um slstema juridico 
ava'nçãdo e um bem estnJturado aparelho ju· 
diciário, que guarda boa relação de paridade 
com o sistema; jurídico e a organização judiciá
ria brasileiros. O texto do_ tratado recém-as
sinado inspirou-se na convenção vigente em 
matéria de extradição no âmbito do Conselho 
Europeu e incorpora dispositivos ajustados à 
atualidade da vida internacional, dispondo ex
plicitamente sobre o terrorismo e os crimes 

i contra a Fazenda_ Públlc.a, como a: sonegação 
fiscaJ e o contrabando. 

5. A negociação do texto que ora submeto 
a Vossa Ex.cêléncia foi realizada em estreita 
coordenação com o Ministério da Justiça, que 
se fez representar na delegação brasileira 
constituída para este fim. Foi airida o texto 
em apreço aprovado pelo Senhor Ministro da 
Justiça antes de:_ sua assinatura. 

6. À vista do exposto, levo à consideração 
de Vossa Excelência o anexo projeto de men
sagem, para que, se assim hOuver por bem, 
o encaminhe ao Poder Legislativo para fins 
de exame e eventua1 aprovação. 

Aproveite a oportunidade para elevar a Vos
sa Excelência, Senhor Presidente, os protestos 
do meu mais profundo respeito. - Abreu --
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TRATADO DE EXrnADIÇÃO ENTRE A 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O REINO DA ESPANHA 

A República Federativa do Brasil e o Reino 
da Espanha (doravante denominados "Esta
dos"), 

Conscientes dos intensos vínculos históri
cos que unem ambas as Nações, e 

Desejosos de traduzir tais vínculos em ins
trumentos jurídicos de cooperação nas áreas 
de interesse comum, entre elas as de coope
ração que facilite a justiça em matéri.3 penal, 

Acordam o seguinte: 

TfrULOI 
Do objeto do tratado 

ARTIGO I 

Os Estados obrigam-se reciprocamente à 
entrega, de acordo com as condições estabe
lecidas no presente tratado, e de conformi
dade com as formalidades legais vigentes no 
Estado requerente e-no-EStado requerido, dos 
ihdMduos que respondam a processo penal 
ou tenham sido condenados pelas autorida
des judiciárias de um deles e se encontrem 
no território do outro. 

TITULO II 
Casos que autorizam lJ extradição 

ARTIGO II 

I. Autorizam a extradições os fatos a que 
as leis do Estado requerente e as.do Estado 
requerido imponham pena privativa de: liber
dade supepor a um ano, independentemente 
das drcunstâncias modificativas e da denomi· 
nação do delito. 

2. Se a extradição for solicitada para execu
ção de uma sentença, serâ necessário que 
a parte da pena ainda não cumprida seja supe
rior a um ano. 

3. Quando o pedido de extradição referir-se 
a mais-de um delito, e alguns deles nào ·cum· 
prirem Cám os requisitos dos parágrafos I • 
e 2~ deste artigo, a extradição pOOerá ser con
cedida se um dos delitos preenchér as referi
das exigênciãs. 

4. A extradição é cabível quanto a autores, 
c:o-autores e cúmplices, _qualquer que seja o 
grau de execução do delito. 

5. Autorizam igualmente a extradição os fa
tos previstos em acordos multilaterais, devida
mente ratificados por ambos os Estados. 

6._ Em matéria de infrações penais fiscais 
contra a Fazenda Pública - incluídas as de 
contrabando- e relativas a controle cambial, 
a extradição_ será concet!ida com observância 
deste tratado e da legislação do Estado reque
rido. A extradição não poderá ser negada em 
razão de a lei do Estado requerido não estabe· 
Jecer o mesmo tipo de imposto ou taxa, ou 
não contemplar o mesmo tipo de regulamen· 
tação que a lei do EStado requerente. 

TfrULO!U 
Casos que não autorizãm a extradlç§o 

ARTIGO lU 

I. Quando a pessoa reclamada for nacional 
do Estado requerido, este não será obrigado 

a entregá-la. Neste cas_o, não sendo concedida 
a extradição, o indivíduo será processado e 
julgado no Estado requerido, a pedido do Es
tado requerente, pelo fato determinante do pe
dido de extradição, salvo se tal fato não for 
punível pelas leis do Estado requerido. 

2. No caso acima previsto, o Estado reque
rente deverá fornecer os elementos de convic
ção para õ processo e julgamento do acusado. 
obrigando~se o outro Estado a comunicar-lhe 
a sentença ou resolução definitiva sobre a cau· 
sa. 

3. A condição de nacional será determina
da pela legíslação do Estado requerido, apre
ciada no momento da decisão sobre a ext.radi· 
ção, e sempre que a nacionalidade não tenha 
sido adquirida com o propósito fraudulento 
de impedi-la. 

ARTIGO IV 

1. Não será concedida a extradição: 
à) quando o Estado requerido for compe

tente, segundo suas leis, para julgar o delito; 
b) quando, pelo mesmo fato, ã pessoa re· 

clamada estej~_sendo ou já tenha sido julgada 
no Estado requerido, ou tenha sido anistiada 
ou indultada no Estado _requerido; 

c) quando a ação penal ou a pena já estiver 
prescrita, segundo as leis do Estado reque
rente ou dO Estado requerido; 

d) quando a pessoa reclamada tiver de 
comparecer, no Estado requerente, perante 
Tribunal ao Juízo de exceção; _ 

e) .qllarido a irifração penal pela qual é pedi
da a extradição for de natureza puramente mi
litar; 

I) quando a infrâção constituir delito polí
tico ou fato conexo; 

g) quando o Estado requerido tiver funda
dos motivos para supor que o pedido de extra
dição foi apresentado com a finalidade de per
seguir ou punir a pessoa reclamada por mo
tivo de raça, religião, nacionalidade ou opi
niões políticas; bem como supor que a situa
ção da mesma seja agravada por esses mo· 
tivos. 

2. A apreciação do caráter do _crime Caberá 
exdusivamente às autoridades do Estado re· 
querido. 

3. A alegação de fi_m ou motivo político não 
impedirá a extradição se_o fato constituir, prin
cipalmente, infraçãO da-lei comum. Neste ca
so, a concessão da extradição ficará condicio
nada ao compromisso formal por parte do 
Estado requerente, de que o fim ou· motivo 
político não concorrerá para a agravação da 
pena. 

4. Para os efeitos deste tratado, conside
rar-se-ao deUtos puramente militares as infra
ções penais que encerrem atos ou fatos estra
nhos ao direito penal comum e que derivem, 
unicamente, de uma legislação especial apli
cável aos militares e tendente à manutenção 
da ordem ou da disciplina nas Forças Arma
das. 

5.- Não serão consideradas como infrações 
de natureza politica: 

a) o atentado contra a vida de um chefe 
de Estado ou governo estrangeiro, ou contra 
membro de sua família; 

b} os atas de terrorismo; 
c) os crimes de guerra e os que se come

tam contra a paz e a segurança da huma
nidade. 

TiTULO IV 
Das garantias à pessoa do estraditado 

ARTIGO V 

1. A pessoa extraditada em virtude deste 
tratado não poderá: 

a) ser entregue a terceiro país que a recla
me, salvo se nisso convier o Estado requerido; 
e 

b) ser processada e julgada por qualquer 
outra infraçáo cometida anteriormente, a me
nos que o próprio indivíduo, expressa e livre
mente, nisso consjnta; ou, ainda, se posto em 
liberdade e advertido das conseqüências a que 
o exporá sua permanência, por prazo superior 
a 30 dias, no território do Estado onde for 
julgado, nele permanecer além desse prazo. 

2. Quando a qualificação do fato imputado 
vier a modiftcar-se durante o processo, a pes
soa reclamada somente será processada ou 
julgada na medida em que os elementos cons
titutivos do delito que correspondem à -nova 
qualificação permitam a extradição. 

ARTIGO VI 

1. A extradição não será concedida sem 
que o Estado requerente dê garantias de que 
será computado o tempo da prisão que tiver 
sido "imposta ao reclamado no Estado reque
rido, por força da extradição. 

2. _Quando a infr.ãÇão determinante do pe
dido de extradição for pünível com pena de 
morte, prisão perpétUa Ot.J penas atentatórias 
à integridade física, tratamentos desumanos 
õu degradantes, o Estado requerido JX)derá 
condicionar a extradição à garantia prévia, da· 
da pelo Estado requerente, por via diplomá~ 
tica, de que, em caso de condenação, tafs 
penas não serão aplicadas, convertendo-se as 
duas primeiras na pena máxima privativa de 
liberdade prevista na legislação do Estado re· 
querido. 

ARTIGO VII 

Se a pessoa reclamada tiver sido condenada 
à revelia, a extradição não será cO:ncedida se, 
a juízo do Estado requerido, o processo que 
deu origem à sentença não tiver respeitado 
os direitos mínimos de defesa reconhecidos 
a toda pessoa acusada de um delito. Poderá, 
porém, conceder~se a extradição se o EStado 
requerente der garantias suficientes de que 
a pessoa reclamada poderá utilizar os recursos 
e outras garantias processuais previstas na le· 
gislação do Estado requerente. 

ARTIGO VIII 

O Estado requerido poderá recusar a extra
dição de um reclamado a quem tenha conce· 
dido ou tencione conceder asilo. Neste caso, 
aplicar-se-á o previsto no art3~ 



521 O Sexta-feir<t 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (SeçãoJI) Setembro de 1989 

TITULO V 
Do procedimento 

ARTIGO IX 

1. O pedido de extradição será feito por 
via diplomática, mediante apresentação dol) 
seguintes documentos: 

a) quando se tratar de indivíduo não-con
denado, original ou cópia autêntica do man
dado de prisão ou do ato de processo criminal 
equivalente, emanado da autoridade estran
geira competente; 

b) quando se tratar de c_onden_ado, original 
ou cópia autêntica da sentença condenatória, 
certidão de que a mesma não foi totalmente 
cumprida e do tempo que faltou para seu 
cumprimento. 

2. As peças ou documentos apresentados 
deverão conter a indicação_ precisa do fato 
imputado, a data e o lugar em que foi prati
cado, bem como dados ou anteceQentes ne
cessários à comprovação da identidade da 
pessoa reclamada. Deverão ainda ser acom
panhadas de cópias dos textos da lei aplicados 
à espécie no Estado requerente, dos que fun
damentem a competência deste,_bem como 
das disposições legais relativas à prescrição 
da ação penal ou da condenação. 

3. O Estado requerente _apresentará ainda 
provas ou indícios de que a pessoa reclamada 
ingressou ou permanece no território do Esta
do requerido. 

4. A apresentação do pedido de extradição 
por via diplomática conStituirá prova suficiente 
da autenticidade dos docu_rnentos exibidos pa~ 
ra esse fim, os quais serão, aSsim, havidos 
por legalizados, 

5. Os documentos que instruírem o pedi
do de extradição serão acompanhados de sua 
tradução na lín-gua do Estado requerido. Em 
caso de urgência, o pedido de prisão preven
tiva poderá serformu1ado_nª-língua do Estado 
requerente. 

6. Nas hipóteses dos Artigos N, parágrafo 
3, VI e VII, o Estado requerente oferecerá as 
garantias aí previstas. 

ARTIGO X 

Se o pedido de extradição não estiver _devi
damente_ instruido, o Estado requerido solici
tará ao Estado requerente que, no prazo de 
60 dias supra as deficiências observadçss _de
corrido esse prazo, o pedido será julgado à 
luz dos_ elementos d_isponívels. 

ARTIGO XI 

À pessoa _reclamada serão permitidas ampla 
defesa, de acordo com a legislação do Estado 
requerido, a assistência de um defensor e, se 
necessário, de intérprete. 

ARTIGO XII 

O Estado requerente poderá solicitar, erri 
curso de urgência, a prisão preventiva do re
clamado, assim como a apreensão dos obje
tos relativos ao direito. O pedido deverá conter 
a declaraçã.o da existência de um dos docu
mentos enumerados no Artigo IX e ser seguido 
da apresentação, dentro de 80_ _dias do pedido 
fprmal de extradição devidamente instruído.-

Não sendo formali2ado o pedido no prazo su
pra, o reclamado será p-osto em liberdade e 
só se admitirá novo pedido de prisão, pelo 
mesmo fato, se instruído na forma do Artigo 
IX. 

ARTIGOXJII 

L Concedida a extradição, o Estado re
querido comunic;;rrá ]mediatamente ao Esta
do requerente que o extraditando se encon
trará a sua disposição. 

2. - se no- prazo --de 60 dias contados de 
tal comunicação o reclamado não tiver sido 
retirado pelo Estado requerente, o Estado re
querido dar-lhe-áji_berdáde e não o deterá no
vamente pelo mesmo fato delituoso. 

3. A entrega da pessoa reclamada ficará 
adiada, sem prejuízo da efetividade da extra
dição: 

a) quando enfermidade grave impedir que, 
sem perigo de vida, seja ela transportada para 
o Estado requerente; 

b} quando se achar sujeita à ação penal 
do Estado requerido, por outra infração; neste 
caso, se estiver sendo processada, sua extra~ 
dição poderá ser adiada até_ Q firn do processo 
e, em <;aso de condenação,_ até o moJTiento 
em que tiver cumprido a pena; ou 

c) quando circunstâncias excepcionais de 
caráter pessoal e suficientemente sérias a tor
narem incompatível com razões humanitárias. 

ARTIGO XIV 

Caso haja Sido negada a extradíçâo da pes· 
soa reclamada não poderá novamente ser soli
citada pelo mesmo fato determinante-do pedi
do original. A denegação _total ou parcial será 
motivada. 

ARTIGOXY 

O Estado requerente poderá enviar ao Esta
do requerido, com prévia aquiescência deste, 
agentes devidamente autorízados, quer para 
auXiliar o reconhecimento da identidade do 
extraditando, quer para o conduzirem ao terri
tório do primeiro. Esses agentes não poderão 
eXetc:eratos de_ autoridade np território do Es
tado requerido e ficarão subordinados às auto
ridades deste; os gastos que fizerem correrão 
por cOnta dei Estado requerente. 

ARTIGO XVI 

1. O trânsito, pelo território de qualquer 
dos Estados. de pessoa entregue por terceiro 
Estado a um dos Estados, e que não seja 
naciOilãl do pafs de trânsito, será permitido, 
independentemente de qualquer formalidade 
jud(dária, mediar1te simples solicitação feita 
por via diplomática, acomp~nhada da apre
sentação, em original ou cópia autêntica, do 
documento pelo qual o Estado de refúgio tiver 
concedido a extradição. ~ _ ___ _ __ 

2. -O trânsito poderá ser recusado por gra
ves razões de ordem pública, ou quando o 
fato que determinou a extradição seja daque
les que, segundo este tratado, não a justifi
cariam. 

3. Não será necessário solicitar o trânsito 
do extraditando quando se empreguem meios 
de transporte aéreo que não prevejam ateriis-

sagem em território do Estado de trânsito, res
salvado o caso çle a,eronaves militares. 

ARTIGO XVII 

Cofrerãci pOr -conta do Estado requerido as 
despesas decorrentes do pedido de extradi
ção, até o momento da entrega do extradi
tando aos agentes devidamente habilitados do 
Estado, requerente, e por conta do E.Stádo 
requerente, as posteriores à dita entrega, inclu
sive as despesas de trânsito. 

ARTIGO XVIII 

1. Ressalvados os direitos de terceiros, e 
atendidas as disposições da legislação do Es
tado requerido, todos os objetos, vaJores, ou 
documentos que se relacionem com o delito 
e, no momento da prisão, tenham sido encon
trados em poder do reclamado, serão entre
gu_es, com este, ao Estado requerente. 

2. Os objetos, valores e documentos em 
poder de terceiros e que tenham igualmente 
relação com o delito serã-o também apreen
didos, mas s6 serão entregues depois de resol
vidas as exceções opostas pelos interessados. 

3. Atendidas as ressalvas acima expressas, 
a entrega dos referidos objetos, valores e do· 
cumentos ao Estado requerente será efetua· 
do, ainda que a extradição, já concedida, não 
se tenha podido efetuar por motivo de fuga 
ou morte do reclamado. 

4. O Estado requerido poderá conservá· 
les ténporariamente, ou entregá-los sob a 
condição de que sejam restitUídos, ~:aso forem 
tais _objetos, valores e documentos_necessâ
rios à instrução de um processo penal ern 
trâmite. 

ARTIGO XIX 

O indivíduo que, depois de entregue por 
um Estado a outro, lograr subtrair-se à ação 
da justiça e adentrar o território_ do Estado 
requerido, será detido mediante simples requi
sição feita por via diplomática, e entregue, de 
novo sem outra formalidade, ao Estado ao 
qual já fora concedida a sua extradição. 

ARTIGO XX 

O Estado que obtiver a _extradição comu· 
nicará ao que a concedeu a decisão final profe~ 
rida sobre a causa que deu origem ao pedido 
de extradição, se tal decisão inocentar o recla
mado. 

TITULO VI 

Do Concurso de Pedidos 

ARTIGO XXI 

1, Quando a extradição de Uma mesma 
pessoa for pedida por mais de um Estado, 
será dada preferência, pela ordem: 

a) ao Estado com o ·qual houver Tratado 
de Extradição; 

b) ao Estado em cujo território a infração 
tiver sido cOmetida, se se tratar do mesmo 
fato; 

c) ao Estado em cujo território tiver sido 
cometida a infração mais grave, a juízo do 
Estado requerido; 
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d) ao Estado que tiver apresentado o pedi~ 
do em primeiro lugar, se se tratar de fatos 
distintos que o, Estado requerido repute de 
igual gravidade; 

e) ao Estado de origem ou domicílio do 
extraditando, se os pedidos forem simultâ
neos. 

2. Nos casos omissos, decidirá sobre a 
preferência o Estado requerido. · 

TÍTULO Vil 

Disposições Oeià!s · 

ARTIGO XXII 

O presente Tratado aplicar-se-á a pessoas 
que ingressem no território do Estado reque
rido em qualquer momento após a sua entra
da em vigor; ou às que nele se encontrarem 
45 dias após sua entrada em vigor, qualquer 
que seja a data em que o delito tiver sido 
cometido. 

ARTIGO XXIII 

O presente Tratado está SuJeito a Ratificação 
e entrará em vigor no óltimo dia -do mês se
guinte ao da troca de Instrumentos de Ratifica
ção, que terá lugar na cidade de Madrid. 

ARTIGO XXIV 

O presente Tratado terá duração indeter
minada. Contudo, qualquer dos Estados po
derá denunciá-lo mediante notificação escrita, 
por via diplomática. A denúncia terá efeito a 
partir do último dia do sexto mês seguinte 
ao da notificação. _ 

Feito em Brasília, aos 2 dias do mês de 
fevereiro de 1988, em dois exemplares em 
português e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos. 

Pela República Federativa do Brasil: Paulo 
Tarso Rexa de Lima. 

Pelo Reino da Espanha: Fernando Leâesma 
Bartret. 

(À Comiss4o de Relaçóes EXteriores e 
Defesa Nactonal.) 

Pareceres 

PARECER N• 229, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Económi
cos, sobre o Projeto de Resolução n9 
53189, que "DetermintJ a correção dos 
valores em OTN e Cruzado, p11ra valores 
em BTN e Cruzado Novo, nas-proposi
ções que autoni:em Estodos e Jvli.JjjJCfPTcis 
a contratar operações de crédito': 

Relator: Senador Gomes Carvalho 
É submetido ao exame desta Comissão 

o Projeto de Resolução n? 53, de 1989, que 
estabelece critérios de conversão para os valo
res expressos em Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN e em cruzados, nas propo
sições que autorizem Estados e Municípios 
a contratar operações de crédito. 

Como se sabe, o programa de estabilização 
económica recentemente implantado, dentre 
outras características, determinou a extinção 
da OTN e a criaç.ão do Cruzado Novo. 

A despeito desse programa,- houve um re· 
.crudescimento do processo inflacionário, o 

que levou à necessidade de se reindexar a 
~Qn_Qrnia, para o que foi criado o Bónus do 
TesoUro NaCional BTN. -

Faz-se, portanto! nec;essário adequar as pro
posições autorizativas de empréstimos a Esta
dos e Municípios, com valores expressos em 
OTN e Çruz~.dO, à nova realidade monetária 
do Pais. Essa adequação se _apresenta como 
um mecanismo que visa a uniformizar os crité
rios de conversáo, assegurando ao Senado 
o cumprimento de sua competência privativa, 
ão rriéSmo tempo em que prOteger essas Ope
rações de empréstimos do efetivo inflacioná
rio. Tais procedimentos, é de s_e ressaltar, vem 
constituindo usual na politica económica re
cente, e se insere no contexto das adequações 
de contratos à realidade de retomada do pro
cessO inflacionário. 

O projeto de resolução em exame visa, fun
_damentalmente, a esses obj_etivos. Basica
mente,_ ele contempla um critério de conver
são para valores a ser expressos em Bônus 
do T eso_uro Nacional, o _que traz a necessidade 
de se atUalizar aqueles valores constantes nas 
proposições até fevereiro de 1989; essa atuali
zação é feita com base no fndice Nacional 
de Preços ao Consumidor de janeiro de 1989, 
procedimento, aliás, bastante utilizado nas 
mais variadas regula~_entaçóes _efetivadas. 

Entendemos, todavia, que o Projeto de Re· 
solução n1 53/89 carece de uma redação que 
tome mais explícito e objetivo ó critério de 
conversão pretendido, o que nos faz concluir 
por sua aprovação na forma do substitutivo 
que ora apresentamos: 

&JBSTITUTNO AO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO N• 53, DE 1989 

Estabelece critério de conversão _par8 
os valores eXpressoS tiro OTN e em Cru
zado, nas proposições que autorizem Es
tados e Municípios a contratar operações 
de crédito. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Os valores constantes de propo~ 

sições que autorizem operações de crédito a 
Estados e Municípios, express_os em quanti
dade de Obrigações__do Tesouro Nacional
OTN, ou a ela referenciados, que não tenham 
sido objeto de conversão na forma da legisla~ 
ç:ão em vigor, serão convertidos para Bónus 
do Tesouro Nacional - BTN à razão de 1 
OTN_ para 6,17 BTN, aplicando-se ao resul
taçio _asS_im obtido_ a fc;wor de multiplicação 
de 1,3548, correspondente à variação do INPC 
(fndice ]'lacional de Preços ao Consumidor), 
ocorrida no mês de janeiro de _l989. 

_Art. 2 9 Fica a Caixa Económica Federal 
autorizaâa a aplicar o critério de conversão 
estabeleç:ido no arl 1 o, aos contratos de em
préstimos aprovados antes do início da vigên
cia_ desta resolução. 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 
1989. -Raimundo lira, Presidente- Gomes 
Carvalho, Relator-José Fogaça-Monsueto 
de Lavor-Luiz Viana Filho- Gerson Ca1J7ata 

- SiMo Name - Carlos Alberto - Aureo 
Mel/o-- .Moisés Abrão - Nelson Wedekin 
- Ruy Bacelar - Severo Gomes - WUson 
Martins -!rapuan Costa Jr. - Jarbas Passa
rinho - Ronaldo Aragão. 

PARECER N•_230, DE 1989 

Da Comissão de As~ntos Eci::mômi
cos, sobre a Mensagem nP 176, de 1989 
(n"' 435/89, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à apro
vaçáo do Senado Federal, proposta de 
que seja o Oovemo da União autorizado 
a ultimar a _contratação de operação de 
crédito externo, no valor total equivaftt_nte 
a até (JS$ 76,000,000.00, destinados a 
finandar aquisição de 3 (três) aeronaves 
(C-130Hércules e3 (tr§s) aeronavesR-35 
Learjet, para apoio aéreo .ao Projeto Calha 
Norte, executado pela Força Aérea Bra
sileira. 

Relator: Senador Gerson Camata 
Através da presente Mensagem, o Excelen

tíssimo Senhor Presidente da República pro
põe, com base na Exposição de Motivos IT' 
152, de 17M8-89,d0Senhor Ministro de Estado 
da -Fazenda, que o Senado Federal, nos ter~ 
mos do que dispõe o art. 52, inciso V, da 
-CCmstitLiição Federal, autorize o Governo da 
União a realizar a contratação de operação 
de crédito externo no montante equivalent~ 
a até US$ 76,000,000.00 (seterita e seis mi
lhões de dólares americanos), destinadas a 
custear a aquisição de 3 (três) aeronaves 
C-130Hêrcules e3 (três) aeronaves R-35 Lear
Jet. para apoio aéreo ao Projeto Calha Norte, 
executado pela Força Aérea Brasileira. 

O montante indicado resulta da negociação 
em tramitação junto ao Delta National Bank 
and T rust Company Of New York (Delta Bank) 
cujas caracter[sticas principais são as que se· 
guem: - -

TomadOr: MinistérlÔ da Aeronáutica 
República Federativa do Brasll 
Valor. Atê US$ 76,000,000.00 (setenta e seis 
milhões de dólares americanos) 
Juros: Ubor + 1% (um por cento) 
Taxa: 0,5%, a ser paga quando da emissão 
do Certificado de Re_gi:~tro pelo Banco Central 
do Brasil 
Prazo: 5 (cinco) anos 
Amortizações: _ 

a) Do principal: 1 O pagamentos semestrais 
iguais e consecutivos, a partir do 61 mês decor
rido desde o desembolso pelo Delta Bank 

b) Dos juros: Semestralmente. 
Observações: 

1) Não haverá custos adicionais para o to
mador, além dos juros e taxas já citados. 

2) Não haverá garãittias adiciOnais a serem 
oferecidas pelo tomador. 

A operação acima caracterizada foi objeto 
de avaliação de prioridade pelo Ministro-Chefe 
9-a Secretaria de Planejamento e Coordenação 
da Presidência da República (SeplaniPR), o 
qual, nos termos do que dispõe o Decreto-Lei 
011.312, de 1974, em seu art 49, reconheceu 
Seu caráter prioritário para O CiesenvOivimento 
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nacional, através do Aviso n" 1.127, de 
28-8-89. - - -----

0 Ministério da Fazenda, por SlW. vez. instruí
do pelo parecer da Procuradoria-Geral da Fa
zenda Naciona1, manifestou-se favoravelmen
te à realização das operações, conforme se 
depreende da Exposição de Motivos ri' 152, 
de 17-7-89. 

Quanto à oportunidade e capacidade de pa
gamento do empréstimo pelo Ministério da 
Aeronáutica, a documentação anexada e as 
informações prestadas por esse Ministério ofe
recem adequado esclarecimento sobre as de
terminantes das operações, inclusive no que 
tange à aloc<:~ção de recursos no seu orça
mento para fazer face às despesas e encargos 
delas decorrentes. 

Nosso voto é, conseqilentemente, pela 
aprovação da mensagem, nos termos do se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 66, DE 1989 

AutonZa o Governo da União l1 con
tratar opertJçáo de crédito externo, no_ 
montante equivalente a até OS$ 
76.000.000.00 (Setenta e Seis inilhQes a_e 
dólares americanos), com o Delta Bank. 

Art. 19 É o Governo da União autorizado, 
nos termos do art 52, V, da Constitui.~ão Fede
ral a contratar operação de crédito externo, 
com o Delta Bank, para o fmanciamento da 
aquisição de aeronaves para apoio aéreo ao 
Projeto Calha Norte, executado pela Força Aé
rea Brasileira, nas quantidades e modelos se
guintes: 
I-3 (três) aeronaves C-130 Hércul~s; 
U-3 (três) aeronavesR-35 ~arjet. 
Parágrafo único. A contratação autorizada_ 

na forma deste artigo não ultrapassará o valor 
de OS$ 76,000,000.00 (setenta e seis milhões 
de dólares americanos). 

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

Sala das Comissões, 27 de setembro de 
1989. ~a/mundo Lira, Presidente- Gérs011 
Camata, Relator ..........; Severo Goróes - Gomes 
Carvalho - Edison Lobão --.-Wilson Martins 
- Ronaldo Aragão -- Irapuan Costa Jr. -
Carlos Alberto-Moisés Abrão -Áureo Mello 
-Sílvio Name - Mansueto de Lavor. 

PARECER N• 231, DE 1989 

Da ComisSão de Assuntos Econômi
cos, sobre a Mensagem n? 155, de 1989 
(n? 318, de 04.07.89, na origem}, do Se
nhor Presidente da Repúbh"ca submeten
do tJ llprovação do Senado Federal pro
posta dos Senhores Ministros de Estado 
da Fazenda e do Desenvolvimento da In
dústria e Comérdo, parll que sejiJ auton·~ 
zada a GN/ÃO a conceder garantia suple
mentar à emissão de debêntures efeti~ 
vada pela Siderui{JiifBrasileira SA -S!
DERBRÁS, uma Importância equiValenti:, 
em cnJZIJdos novo~ a até 3.600.000.000 
BTN 

Relator. Senador Gerson Camilta 
Com a Mensagem n? 157, de 1989;o Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República, 
com base na Exposição de Motivos n9 114, 
de 22.06.89, dos Senhores Ministros de Esta
do da Fazenda e do Desenvolvimento da In
dústria e do Comércio, e nos termos do artigo 
52, inciso Vni, da Constituição Federal, sub
-mete-a-deliberação do Senado Federal. solici
tação no sentido de que seja autorizada a 
União a conceder garantia suplementar à 
emissão de debêntures efetivada pela Side
rurgia -Brasileira S.A. - Siderbrás, em impor
tância equivalente, em cruzados novos, a até 
3.600.000.000 BTN, bem assim a manifestar 
concordância com os termos do aditamento 
à escritura de emissão de debêntures, firmada 
com base na autorização contida no Decre
to-Lei n9 2.460,- de 26 de- agosto de 1988, 
destinando-se o referido aditamento não s6 
ao aumento dos valores das emissões, mas, 
ainda, à substituição do referencia] da corre
ção de seu valor nomina1, que passará a ser 
oBTN. 

O artigo 52, inciso Vlll, da Constituição Fe
deral, estabelece como competência privativa 
do Senado Federal, "dispor sobre limites e 
condições para a conceção de garantia da 
uruaoem operações de crédito externo e inter-
no". 

o- Decreto-Lei n~ 2.460, de 26 de agosto 
de 1988; cujos termos foram aprOvados pelo 
Congresso Nacional na Sessão de 13 de junho 

- de 1989, concede à União autorização para 
conceder garantia a debêntures não conver
síveis em ações emitidas pela Siderurgia Brasi
leira SA-Siderbrás, num valor que não ultra
passe, em crUzados, ao equivalente a 
306.800.000 (treZentos e seis milhões e oito
centos mil) Obrigações do Teso_ur_o _Nacional 
-OTN. 
-É o Relatório. 

A EsCritura de Emissão de Debêntures_ da 
Siderurgia Brasileira SA - Siderbrás, instru
mento de conhecimento púbUco, registrado 
na Cõm~o de Valores Mobiliários, reza, entre 
outraS disposições, que, em 30 de junho de 
1989, encerrou-se o primeiro período de capi
taliza_ção de todas as debêntures emi~h;las, ven

-Cendo-se correspondentemente a primeira 
parcela de juros a serem pagos aos debentu
ristas pela Siderbrás. 

Naquela data, a Siderbrás publicou, nos 
principais jornais do país uma "Comunicação 
de Fato Relevante", com denominação de ln-

Série A Unitário 

,. 

formação ao Mercado n7 04/89, na qual infor
mou: 

19 que a Lei n9 7.730, de 31.01.89; extin
guiu as OTN, obrigando as partes em contra
tos vinculados àquele referencia], a renegociar 
suas posições; 

29 que a política monetária restritiva esta-. 
belecida no conjunto de medidas conhecido 
corno "Piano de Verão" afetou o fluxo de en
cargos decorrentes da emiss_ão de debêntures; 

39 que, em função de restrições nas dispo
nibilidades orçamentárias para fazer face ao 
selviço da dívida decorrente da emissão, tor
nou-se necessária a capita1ização parcial dos 
juros, nas séries B e C da emissão, pagando-se 
os juros integrais para a série A; 

49 que a referida capitalização caracteri
~a uma.a.mpliação do valor da emissão, exi
girido, portanto, extensão da garantia repre-
sentada pelo aval da União; -

59 que, em 29.06.89, foi realizada Assem
bléia Geral dso Debenturistas, na qual foram 
discutidos os aspectos legais, financeiros e_ tri
butários da referida capitalização e do paga
mento parcial dos juros, tendo sido aco,rdado 
um Termo de Aditamento à Escritura de Emis
são de Debêntures_odginal, com ressalvas por 
parte dos debentudstas; 

69 que, dentre as ressalvas, consta a defini
ção do valor nominal das debêntures após 
o pagamento dos juros, na forma da legislação 
aplicáveL 

O cálculo do vaJor nominal das debêntures 
apresenta dúvidas de caráter jurídico decorN 
rentes das hipóteses que seguem: 

t') uti~~ção d__o_ valor de NCz$ 6,17_ por 
OTN, considerando-se o valor do extinto indi
cador, congelado em janeiro de 1989; 

2"') utilização do valor de NCz$ 6,92 por 
OTN, considerando-se o valor da OTN fiscal 
em 15~01.89, conforme disposto na Medida 
l'rovis6Iia n' 68, de 14.06.89, artigo 60, pará
grafo 1?, e ratificado nos mesmos termos na 
Lei n' 7.799, de 10.07.89, artigo 60, parágrafo 
1•, 
. 39) utilização do _valor de NQ$ 7,95 por 

ÓTN, considerando-se o valor Congeiado da 
OTN multiplicado pelo índice de 1,2879, con
forme disposto na Lei n9 7.799, de 1Q.07.89, 
artigo 75. -

Considerando-se o valor dos pagamentos 
de juros efetuad.os, total para a série A e parcial 
para as séries B_e C das debêntures, os valores 
nominais em BTN unitários e totais da emis
são, seria_m os do quadro a seguir: 

HIPÓTESES (EM BTN} 

2' 3' 

617 692 795 

<137.000 debêntures Total -269- 6"2.9. 000 _3Q2~ 4_Q4.())() 347.415.0Qtl 

Séries B e C Unitário ---927- --1":048 1. 214 

2.631.000 debêntures _T_p~al 2, 488.937.000 2. is-7.288.000 3.194.034.0oo 

Total Geral 2.708.566.006-- 3.059.692.000 3.541.449.000 
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A garantia originalmente autorizada, de 
306.800.000 OTN, não permite a capitalização 
dos juros, configurando-se, portanto, a neces
sidade de novo pronunciamento do Senado 
Federal. 

A soHcitação do Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República contempla o limite de 
garantia de 3.600.000.000 BTN, que permite 
a capitalização dos juros e o estabelecimento 
do novo valor nominal em BTN, mesmo na 
3• hipótese, cujos montantes são mais signifi
cativos, uma vez que a decisão sobre tal assun
to ainda está pendente, passivei mesmo de 
interveniência judicial para sua solução. 

Considerando, aJém dos aspectos citados, 
a necessidade da pronta regularização do as
sunto junto aos debenturistas, somos favorá
veis ao acolhimento da Mensagem, nos ter
mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 67, DE 1989 

AutonZa a concessão de garantia da 
União aos títulos que menciona. 

O-Senado Federa] resolve: 
Art 19 Fica o Ministro da Fazenda autori

zado a reiterar a garantia da União a debên
tures não conversiveis em ações, já emitidas 
pela Siderurgia Brasileira S.A. - Siderbrás, 
observada a legfslação pertinente. 

§ 1 ~ A garantia expressa neste artigo é 
restrita a 437.000 (quatrocentOs e trinta e sete 
mil) debêntures da série A e 2.631.000 (dois 
milhões e seiscentos e trinta e uma mil) debên
tures das séries B e C, pr-evistas na emissão 
original. · 

§ 29 A garantia expressa neste artigb não 
ultrapassará o valor em cruzados novos equi
valentes a 3.600.000.000 (três bilhões e seis
.centos milhões) Bônus do Tesouro Nacional
BTN e será precedida de parecer da Secretaria 
do Tesouro Nacional e da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional. 

§ 39 Competirá ap Procurador-Geral da 
Fazenda Nacional firmar os instruffientos da 
garantia de que trata esta Resolução. 

Art 29 Esta ResOlução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

ArL 3o Revoga-se o Decreto-Lei n9 2.460, _ 
de26 de agosto de I 988 e_ demais disposições 
em contrário. 

Sala das Comissõ_es, em 27 de "'setembro 
de 1989.-RaimundoUra Presidente-Ger
son Camata Relator - Ronaldo Aragão
Carlos Alberto - Mé1llsueto de Lavor- Fer
nando H. Cordoso- Gomes Carvalho -JYel
son Wedelai1 - Silvio Name -Áureo Melo 
--Severo Gomes - Moisés Abráo - Ruy 
88ce/ar =-- W71son Matb"ns -lrapUéln Costa 
Jr. -Jarbas Passarinho. 

PARECER N• 232, DE 1989 

Da Comissáo de Assuntos Econômí
cos,. sobre a Mensagem n' 194, de 1989 
(nr> 534 de 15-9-89, na origem), do se- -
nhor Presidente da República solicitando 
autorização do Senado Federal para c1 
cancessdo de Dllllnciamento-no valor de 

até GS$ 147,000,000.00 ao Banco de La 
Nación Argent.lna, através dO Convênio 
de Pagamento Reciproco, destinado a fi. 
nanciar o custo total das obras civis da 
hidrelétrica Pichi Plcum Leifu. 

Relator: Senador Fernando /ienn'que Car
doso 

Com a_ Mensagem n~ 194/89, o Senhor Pre
sidente da República, nos termos do art. 52, 
incisos V e VII da Constituiç-ão Federal, solicita 
autorização do Senado Federal para o BrasH 
conceder fmanciamento no valor de até QS$ 
147,0001000.00 ao Banco de La Nación Ar
gentina, através do Convênio de Crédito Recí
procos dos dois países, destinado a fmanciar 
o· custo total das obras civis da hidreJétrica 
Pichi Picum Leifu, na República Argentina. 

As condições básicas da operação serão 
as seguintes: 

a) Montante: 100% do custo_total das _obras 
civis, estimadO em (JS$ 147,0 milhões; 

b) Tomador: Banco de La Nación Argen· 
tina; 

c) .Garantidor: República Argentina; 
d) Prazo: 12 anos; 
e) Càrêilcia: 6 anos; 
f) Tãxa de juros: Llbor + 13/6%; ao ano; 
g) Juros de mora: juros báslcos +. 1% ao 

ano; 
h) Desembolso: a crédito da República Ar- . 

gentina, convênio de Créditos Redprocos; 
i) Idioma do contrato: português e espa

nhol, prevalecendo a versão em português, 
no caso de dúvidas; 

j} Lei aplicável: brasileira; e 
I} Foro para apreciar eventuais litígios: arbi

tragem. 

A operaçao em tela faz parte dos compro
missos assumidos pelo Governo brasileiro no 
Programa de Integração Latino-Americana, 
especificamente com a República Argentina, 
objetivando tentar--se o equilíbrlo e um maior 
dinamismo do intercâmbio bilateral entre os 
-dois pêlíses. 

Assim, a operação sob exame é a contra
partida brasileira para uma série de finanda
mento a serem concedidos pelo governo ar
gentino, nas áreas de_saúde, transporte e en_er
gia, já aprovados por esta casa· (hospitais no 
Estado de Minas Gerciis, Rio de Janeiro e Mato 
Grosso, e energia pata Mato Grosso) e outros, 
ainda em tra!:flitação na Casa, como os hospi
tais do Piauí e en-ergia para o Triângulo Mi
neiro. 

O Protocolo assinado pelos dois governos, 
quando da recente visita do Presidente da Ar
gentina a este País, no dia 23 de 1989, além 
de elencar os projetas a serem financiados, 
dispõe sobre as condições básicas e prazos 
para a concretização dos acordos, jurídicos 
e trâmites burocráticos, em cada país, que 
deverá completar-se até o dia 2.3 de outubro 
próximo. _ 

No -mérito, entendemos que a [ntegração 
Económica Latino-Americana, no contexto de 
nossas relações internacionaiS, é um dos ca~ 
minhos mais seguros para o incremento das 
nossas relações de trocas comerciais, sem o 

dispêndio tisico de divisas, tão escassas_ na 
cOnjuntura económica atuaL 

De outra parte, é fundamental que se assi
nale neste parecer o pioneirismo da aprecia
ção dessa matéria pelo Senado Federal, gra
ças às exigências do novo texto constitucionaL 
já que sob a vigência da Carta_~agna anterior 
o Poder Executivo era o senhor absoluto para 
dispor sobre os recursos do Tesouro Nacional. 

Ademais, cremos que seria conveniente que 
a resolução que regulamentará os incisos V 
a IX. do art. 52 da Constituição Federãl, deva 
disciplinar também este tipo de operações do 
Tesouro Nacional, para se evitar os fatos ocor
ridos no passado (Polônia), bem como para 
estabelecer_ as informações que deverão 
acompanhar os pedidos de autorização da es-
pécie. -

Assim sendo, dada a magnitude do ajuste 
comercial que se faz necessário entre os dois 
países e os projetes alencados na área de saú
de, transporte e energia, a serem fmanciados 
pela Argentina, somos favoráveis ao pedido 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLGÇÃO 
N' 68, DE 1989 . 

Autoliza o Governo brasUeíro a conce
der financiamento,. ao Banco de La JYa
ción Argentina _no va/Qr_ d~ até OS$ 
147,000,000.00 através do Convênio de 
Pagamento Reciproco.-

Art ]9 É o Governo da República Fede
rativa do Brasil, nos termos do art. 52, inciso 
V, da Constituição Federal, autorizado a con
ceder financiamento ao Banco de La Naci6n 
Argentina, através do Convênio de Pagamento 
Recíproco, no valor de _até US$ 
147.000.000,00(cento e quarerita e-sere-mi~ 
lhões de dólares norte-americanos), destinado 
a financiar as obras civis da hldrelétrica Pichi 
Picum Leufu, na República Argentina. 

Art. 29 Esta· resolução entra em _vigor na 
®ta de sua publicação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 
1989. - Raimundo lira. Presidente - Fer
né111do Henrique Cardoso, Relator - Gomes 
Carvalho - Severo Gomes- Jarbas Passa
rinho -irapuan Costa Júnior-Rona/doAra
gão -MoisésAbrão- Cados Alberto- .Nel
son Wedekln- .Mansueto de Lavor- Aureo 
Mel/o - Ruy Bacelar- SDvio Name. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Do 
Expediente lido, constam os Projetes de Qe
creto Legislativo n"" 39 e 40, de 1989, que 
por se tratarem de matérias referentes a ~tos 
internacionais, em obediência ao art. 376, c, 
do Regimento Interno, terão, perante a-Comis
são de Relações Exteriores_ e Defesa Nacional, 
o prazo de cinco dias para recebimento de 

_emendas, após o que a referida Corriissão terá· 
quinze dias, prorrogáveis por igual período, 
para opinar sobre a matéria. Findo esse prazo, 
sem parecer, as proposições entrarão na Or
dem do Dia nos termos do art 172, II, c, do 
Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -Se· 
bre a mesa, projeto .de lei que será l!do pelo 
Sr. 1" Secretário. - -

E:: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 305, DE 1989 

Dispõe sobre medidas de estimulo pa
ra o reequipamento de instítuiÇões dedi
cadas ao ensino técnico e tecnológico, 
bem como ao aprimoramento de recur
sos humanos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Às pessoas jurídicas que doarem 

máquinas, equipamentos e insumos a Univer
sidades, Centros de Tecnologia, Escolas Téc
nicas, Institutos de Pesquisas, Laboratórios Es
pecializados e Núcleos de Informação Tecno· 
lógica existentes no País, será assegurada re
dução do Imposto sobre a Renda correspon
dente ao valor dos bens doados. 

Art. 2~ -A mesma redução será concedida 
em relação à importância despendida pelas 
pessoas jurídicas contribuintes em programas 
de formação ou aperfeiçoamento de recursos 
humanos, no Brasil ou no exterior, integrantes 
do quadro funcional das entidades referidas 
no artigo anterior. 

Art. 39 Estará isento de qualquer tributo 
o equipamento que, produzido no Brasil ou 
no exterior, seja objeto de doação às institui
ções referidas no artigo 1 ~ desta lei, ou de 
aquisição por estas mesmas pessoas. 

Arl 4~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A evolução dos processos industriais envol
Ve três campos fundamentais: a inovação tec
nológica, a automação do processo e a reor
ganização industrial. A inovação tecnológica 
resulta do desenvolvimento de novas maté
rias-primas,- noVOs- produtos e novos proces
sos de transformação industrial. A automação 
dos processos, que tem por objetivo aumentar 
a produtividade e reduzir os custos,_ abrange 
a automação das operações e a automação 
dos transportes. A reor-ganização industrial ba
seia-se na ~construção, por meio do compu
tador, da estrutura lógica da empresa, com 
um fluxo de informações que permite gerar 
programas de gestão integrada, envolvendo 
compras, pedidos de clientes, processos de 
fabricação, ordens de fabricação, gestão de 
máquinas, controle de qualidade, controle de 
custos, fluxos de caixa, siml!Iações técnico-co
merciais, simulações económico-financeiras, 
contabilidade geral, etc. 

Além de novos materiais de construção, lan
ça-se mão de dispositivos óticos, pneumáti
cos,- eletrônicos, fotoelétricos, acústicos, mi
croeletrônicos, bem como dos prindplos de 
novas técnicas como a RObótica e a Infor
mática. 

Para acompanhar os avanços da te<:nologia 
é necessário atualizar tanto a infraestrutura co
mt:r-cr-ensíno mlriiStiado nas Universidades, 
Centros de Tecnologia, EScolas Técnicas, Ins
titutos de Pesquisas, Laboratórios Especiali
zados e Nódeos de Informação Tecnológica 
existentes no país. A absorção dessas tecnolo
gias s6 se dará através da profunda c_onexão 
de conhecimentos nas áreas das ciências fisi· 
cas e matemáticas com os conhecimentos 
da tecnologia indusbial e da ciência da infor
mática, tanto no seu aspecto teórico como 
prático. 

A proposta que apresento visa, portanto, a 
promover reequipamento das instituições an
teriormente mencionadas, possibilitando tam
bém-que as mesmas aprimorem seus próprios 
rect:ifSõs humanos, de modo a ampliar e aper
feiçoar os serviços prestados por tais entida
des. 

Por todas essas razões é que entendemos 
a conveniência e a oportunidade da presente 
proposição, revestida, como se pode observar, 
de inegável interesse econômico e social. 

Sala das Sessões..28 de setembro de 1989. 
-Senador AJb;mo Franco. 

{À ComissãÕ de Assuntos Económicos) 
(Competência terminativa.) -

O SR. PREsiDEr!TE (Áureo MeUo) -O 
projeto lido será publicado e remetido à co
missão competente. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQt:IEIUMENTO 1'1• 520, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Na forma regimental, requeiro seja encami

nhado ao Senhor Ministro das Minas e Energia 
solicitação no sentido de que envie a esta Casa 
do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) 
dias, cópia de todos os inStrumentos contra
tuais firmados com base nO que facultam as 
Portario.s n~ 1.654, de 13-8-89, 1.655; de 
13-8-79, 493, de 31-3-82, e 1:706, de 
13-12~84, bem como dos termos aditivos, de 
prorrogação ou modificativos de qualquer na
tureza. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1989. 

O SR. PRESJDEI'ITE (Áureo Mello) -O 
requerimento lido será submetido ao exame 
da Comissão Diretora,_ (Pª-usa.J _____ _ 

Ã Presidência comunica aos Senhores Se
r.adores que o recurso encaminhado, no prazo 
regimental, à Secretaria Geral da Mesa, no sen
tido de que o Projeto de Lei do Senado n? 
179, de 1989, êfe autoria do SenadOr Fernando 
Henrique Cardoso, seja submetido ao Plenário 
não será considerado uma vez que seis de 
seus signatários retiraram as assinaturas-apos
tas ao documento. 

O projeto, aprovado na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, será encaminhado 
à Cârilara d:OSTiePlitaCIOi --

OSR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Es
gotou-se hoje o prazo previsto no art. 91,_ § 
49,-do Regimento Interno, sem que teÍ"tha sido 
interposto recurso no sentido de inclusão em 
Ordem do Dia das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n9 89, de 1989, 
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que 
dispõe sobre o aviso prévio, e dá outras provi
dências; 

-Projeto de Lei do Senado n~ 205, de 
1989, de autoria do Senador Francisco Ro
Demberg, que assegura ao marido o direito 
à percepção de pensão por morte da mulher 
funcionária nos casos que menciona; e 

-Projeto -de Lei do Senado no 111, de 
1988, de autoria do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, que estabelece o aproveitamento 
pelo Ministério da Fazenda, mediante concur
so, de servidores do Serpro que, na data da 
vigência da COnstituição Federal, prestavam 
serviço em órgãos da Receita Federal. 

As matérias foram apreciadas conclusiva
mente pelas Comissõ_es, sendo os Projetas de 
Lei do Senado n<:" 89 e_20.5, de 1989, pela 
Comissão de Assuntos Sociais e de n9 111, 
de 1988, pela Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidéidania.As Proposições serão despa
chadas à Câmara do~ Deputados, por terem 
sfdo aprovadaS. - · ~-

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Passa~se à lista de oradores Inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre S~ador Pom
peu de Sousa. (Pausa.) 

S. Ex.' nãõ -eStá presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leu

rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Pre
sidente SrS. Senadores, Por ocasião da soleni
dade de abertura da 44' sessão da Assembléia 
- Gera] das Nações Unidas, (ONU}, trans
corrida no dia 25 de setembro último, em No
va Iorque, perante representantes dos 159 paí
ses que integram a Instituição, o Presidente 
José Sameyproferiu um dos mais importantes 
e contundentes discursos já proferidos no ple
nário da ONU, refletindo magistralmente, nu
ma análise da conjuntura mundial, as nossas 
perspectivas e realidades. 

-Simultaneamente traduzido para os idiomas 
oficiais da entidade - inglês, francês, russo. 
espanhol, chinês e ârabe- o Chefe do Gover
no brasileiro foi acompanhado com o mais 
profundo interesse pelo plenário, que o aplau
diu ca1orosamente, na coerência e 'na diversi-_ 
dade dos temas e teses que abordou. 

Convém assinalar que a boa acolhida e os 
aplausos da Assembléia-Geral das Nações 
Unidas decorreram, preponderantemente, das 
corajosas dimensões e perspectivas, serieda
de e realismo dos conceitos emitidos pelo Pre
sidente José Samey, que logrou interpretar, 
com invulgar talento, eloqüência e raro senso 
de opoitunidade, os anseios da maioria esma
gadora dos países integrantes da 44• Sessão 
da Assembléia-Geral- órgão supremo da Or
ganização dãs Nações Unidas -ONU. 
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O Presidente José Samey abordou, com 
franqueza, em seu vigoroso e incisivo discurso, 
os temas prioritários inseridos na agenda dos 
155 itens que a Assembléiã-<Jeral aeverá exa
minar no decorrer dos três meses de sua dura
ção. destacando, obviamente, problemas fun
damentais como a divida externa; o atual pa
norama e o excessivo endividamento da Amé
rica Latina; a plena democratização e integra
ção do Brasil na plenitude do EStado de Direi
to; os desafios da poluição ambiental e a dis
posição do Brasil de enfrentá-los com energia 
e serenidade, visando assegurar o equi~brio 
ecológico do Planeta; a essencialidade da pre
servação dos recursos naturais e a nossa sobe-
rania na defesa da Amazônia, acentuando a 
disposição brasileira de sediar, em 1992, a 
Conferéilcia das Nações Unidas sobre os Pro
blemas do Meio Ambiente e do Desenvolvi
mento; a periculosidade e o imperativo do 
combate sem tréguas ao narcotrâfico e às dro
gas, que estão ameaçando as populações de 
todos os países, "principalmente em sua fonte 
mais pura, que é a juventude". 

Independentemente desses temas de rele
vância transcedental, o Pres.identeJosé_Samey 
analisou, sob o ângulo das realidades e con· 
cepção da política externa brasileira, o pano· 
rama mundial das relações internacionais. 

País extremamente complexo, o Brasil-Con
tinente apresenta no seu vasto território, cená· 
rio atlântico., platino e amazónico pertencendo, 
ao mesmo tempo, ao Ocidente _e_ ao Teró~iro 
Mundo, contendo, no seu bojo, vastos seg
mentos de imigrantes das_ mais variadas pro
cedências. 

Por todos estes motivos, a partir das suas 
características multirraciais, o Brasil incorpo
rou à sua tradição diplomática a adesão a prin
cipias básicos e universais da Ética e do Direi
to, e da boa convivência internacional, tais co
mo a autodeterminação., a soberania, a não-in
tervenção, a solução pacífica das controvésr
sias, o respeito aos tratados e o repúdio às 
veleidades hegemônlcas de quaisquer proce
dências. Ao combinar esses vetares da s_ua 
política externa, o Brasil conquistou a credibi
lidade, o respeito e a simpatia de todos os 
povos, porque reconhecem a fidelidade aos 
objetivos fundamentais de uma política exter
na sempre a serviço da paz, do desenvolvi-

• menta e do bem-estar para todos. 

São estas as razões pelas quais requeiro 
a incorporaçao, ao texto destas sucintas consi
derações, do notável discUrso proiluhdado 
pelo Presidente José Sarney no ensejo da 
abertura da 44• Assembléia Geral das Nações 
Unidas- possivelmente ponto culminante da 
trajet6ria do Otefe do Governo Brasileiro no 
cenário mundial - coroamento, por assim 
dizer, da sua bem-sucedida missão como es· 
tadista que logrou, apesar das grandes dificul
dades conjunturats, consolidar em paz e com 
absoluta tranqUilidade, mas com imenso es-
forço, desprendimento e abnegação pessoais, 
a transição do Brasil para uma autêntica de
mocrada, durante os cinco anos de sua histó
rica e fecunda administração. (Muito bem! Pal
mas.) 

DOCUMEJYTO A QaE SE REFERE O 
SR. LOORIVAL BAPTISTA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Senhor Presidente, 
Senhores Delegados, 
Apresento a Vossa Excelência rnetiS-Cum

primentos pela sua eleição. 

Ternos certeza de que sua experiência asse
gura a nossos trabalhos um caminho firme 
e construtivo. Estendo minhas congratulações 
a seu ilustre antecessor. 

Registro, mais uma vez, o reconhecimento 
do Brasil ao S_e_cretário-Geral Pérez de Cuéller. 

Quero, ·ao iniciar este discurso, prestar a 
minha homenagem e reverência ao povo da 
Colômbiã, e ao Presidente Virgílio Barco, pelo 
exemplo de coragem cívica e sofrido heroismo 
que vem oferecendo ao mundo, de governar 
em região de tantas tempestades, onde a mar
ginalidade e o fanatismo se juntam para des
truir a pátria, na alucinação da antivida das 
drogas. 

Senhor Presidente, 
Em 1985, ao começar meu niandato, com

pareci a esta tribuna. Saia o Brasil de longa 
noite. Emergià. de uma tragédia e enfrentava 
grandes incertezas. O panorama intemactonal 
apresentava graves dissonâncias. 

Quatro anos depois, vejo paisagem política 
áiferente, com a redução dos conflitos e a 
retomada do diálogo. 

Há_ e§p_e_rança. 
Termina a guerra entre o Irã e o Iraque. 

Retiram-se do Afeganistão as tropas estran
geiras. Na América Central e na África Austral 
oCoiTein desenvolvimentos positivos. A Namí· 
bia torna-se independente. Abrem-se reais 
perspectivaS de pacificação e entendimento 
em Angola. Retomam-se os coritatos diretos 
entre a Argentina e o Reino Unido. Reforçam
se os interesses de paz, segurança e desenvol· 
vimento no Atl_ântico Sul. Os supergrandes 
acordam redução efetiva dos arSenais nuclea
res. 

Mas ainda está longe um mundo sem an
gústias, tensões, medo. Alguns temas damam 
por solução~_ 

No Oriente Médio, as fúrias do fanatismo 
continuam a vitiiTiar populações inocentes e 
a dilacerar nações como o Líbano, outrora 
exemplar pelo seu equilíbrio pluriconfessional . 
Na África do- Sul persiste o regime do apar
theJi:J. afronta à consciência dos povos civiliza. 
dos. Em alguns lugares, em caráter grande 
ou pequeno, são relegados os direitos huma
nos. Estão abertas as sóplicas do Timor Leste. 

Mas progrediu o espírito da paz como valor 
supremo-do convMo ~ntre as nações. Robus
teceram-se outros grandes valores da cons
ciência modema: ·a· democracia e os direitos 
humanos. 

Contemplando este quadriênio temos uma 
certeza: a dos avanços da democratização no 
mundo contemporâneo. A conquista e recon
quista das instituições livres que constituem 
desejo universal. 
- Carriínha-se para a recuperação ou-inaugu. 

ração de liberdades democráticas. 

Trago testemunho e sofrida vivência do 
meu exemplo, na luta pela transição demo
crática. Tem o valor da vida e de amarga luta 
Mas há o fascínio de participar das transfor
mações. 

Deixarei em breve o Governo. 
O balanço que ofereço é de ter o Brasil 

caminhado 50 anos de derpocracia, nestes 
cinco anos. Temos o·período de mais plena 
liberdade de nossa História. As instituições es
tão restauradas, o Estado de Direito instalado. 
Uma verdadeira sociedade democrática cons
truída, com um alto grau de organização e 
participação, num sistema de capilaridade que 
pennite ao povo fazer presente a sua vontade. 

Somos a terceira democracia do mundo, 
com 82 milhões de eleitores. Promovemos 
el~lções em 1985 e 1986. Em 1987, instala
mos uma Assembléia Nacional Constituinte. 
Elaboramos uma nova Constituição. lrvemos 
eleições em -1988. E, em 15- de novembrO 
deste ano, vamos eleger o meu sucessor. Tu
do isso dentro de um clima de paz e de ordem, 
harmonizando sempre a efervescência de as
pirações finalmente liberadas. Lidamos com 
10.000 greves. As soluções foram encaminha~ 
das com espírito de conciliação. Enfrentamos 
uma conjuntura econômica de crise. 

os·ventb-s da-liberdade não passaram ape· 
nas pelo Brasil. Na América do Sul, este vasto 
e noVo mundo, ao término deste ano não ha
verá um s6 país que não esteja sob um regime 
democrático. Os autoritarismos mergulharam_ 
no descrédito. 

Eu disse em 1985, aqui desta tribuna, que 
o caminho do desenvolvimento passa pela de-
mocracia. 

Democracia e integração, eis o nosso obje
tivo de modernidade. Dessa causa tomei-me 
um andarilho. Vivi profundamente essa paixão. 
Esse binómio é a marca da América Latina. 

Jt latino-americana a maior onda de demo
cratização _que o mundo conheceu desde o 
último pós-guerra. 

Temos, contudo, a queimar a cOnsciência 
de nossos_ povos, terríveis indagações: serão 
os valores democráticos; que construímos, ca
pazes de responder às questões de sofrimento, 
mi_séria, pobreza, desigualdade, exploração e 
violência que se Integram ao nosso quotidia
no?-

Estão as democracias dos paises ricos s_oli
dárias com as nossas causas, ou apenas preo
cupadas com o seu bem-estar, condenando
nos à marginalidade? 

Estou convencido de_ que a democracia é 
o caminho. Ela foi a bandeira que comandou 
nossos povos para varrer autoritarismos, cau
dilhos, tiranos, ditadores. 

Mas não para substituí-los pela fome, pelas 
doenças, pelo atraso, pela dívida externa, pela 
recessão, pelo desemprego. 

A América Latina apresenta indicativos de 
involução. Não é que tenhamos crescido me
nos do que os outros continentes. É que regre
dimos. 

Basta dizer que, em 1988, o produto interno 
bruto da r~ião se encontrava no mesmo nível 
de 1978. A transferência líquida de recursos 
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para o exterior aJcançou, somente em 1988, 
a cifra de 29 biJhões de dólares. 56 o Brasil, 
nestes últimos cinco anos, remeteu cerca de 
56 bilhões de dólares. É um Plano Marshall 
às avessas. 

Os anos 80 registraram exj:)ansãÕ susten
tada das economias industrializadas. Era de 
se esperar que \*isa elepansão impulsionasse 
o crescimento econômico dos países em de
senvolvimento. No entanto, à nossa revelia, 
a alta das taxas de juros internacionais, a dra
mática redução dos preços das -matérias-pri
mas, o protecionismo comercial, a volatilidade 
das taxas de câmbio, a globalização dos mer
cados financeiros e a saída líquida de capitais 
encarregaram-se de frustrar essa expectativa. 

As Nações Unidas planejaram para a déca
da de 80, eri'l sua estratégia de desenvolvi
mento, uma diminuição do fosso entre ricos 
e pobres. E o que aconteceu? O número dos 
menos desenvolvidos aumentou de 30 para 
42. 

Volto a perguntar: se a democracia que im
plantamos em todo o Continente não respon
der aos legítimas anseios de nossas socie
dades, como evitar que seus valores sejam 
contestados? Não há como alegar a realização 
imperfeita desses valores. 

Os maiores inimigos da democracia no 
Continente têm sido os baixos padrões sociais 
e a inflação que corrói nossas economias. 

A falta de recursos, e oprimidos por conjun
llua internacional perversa, os governantes la
tino-americanos não dispõem de meios para 
atender aos mais leg'ltimos e elementares an
seios de suas sociedades. Multiplicam-se ma
nifestações espontâneas de revolta. Há todo 
um acúmulo de violência, uma carga de rebe
lião sublimada que pode, a qualquer momen
to, aflorar e se alastrar incontrolavelmente. 

Não se trata mais de motivações ideoló
gicas. O que está em jogo na América Latina 
não é a dicotomia entre o sistema capitalista 
e socialista. Na América Latina, a persistência 
da pobreza e o esgotamento dos modelos de 
desenvolvimento conduzem à superação das 
Ideologias. Esse clima -não parece ser fecun
dado por doutrinas:, nem alimentado por de
sígnios revolucionários. É a revolta da ausên
cia de perspectivas, da frustração de grandes 
massas carentes e desencantadas. Suas ori
gens estão perdidas no fundo do tempo histó
rico. 

O dilema atual não é militarismo ou popu
lismo, mas recessão ou crescimento. 

Muito se fala sobre a interdependência do 
mundo de hoje. Para a América Latina, porém, 
a interdependência somente tem mostrado a 
sua face negativa. Alega-se a interdependência 
quando se trata de eternizar uma ordem inter
nacional que nos relega, na realidade, à depen
dência; onde os mais pobres estão parado
xa1rnente reduzidos à _contingência de finan
ciar os mais ricos; onde os fluxos de conheci
mento trafegam apenas em sentido horizontal. 
Esta não é certamente a íriter<:Jependência que 
almejamos. 

O Mercado Comum Europeu necessitou do 
choque da guerra para materializar-se. No 
nosso caso, estamos decididos a aproveitar 

-q_ ~OqUe da democracla para caminhar na 
direção do velho sonho de Bolívar: a edificaçáo 
da irmandade política latino-americana. 

Vítima de violenta cobiça colonial, a América 
Latina se converteu no mais genuíno cadinho 
de raças e culturas, estendendo em escala 
inédita a miscigenação das etnias e a fusão 
de crenças e costumes. 

Para o Brasil a sorte dos nossos vizinhos 
é a nossa sorte. 

Para nós, América Latina e Caribe, a opção 
pelo social é imperativo ético-económico. Não 
podemos continuar a desperdiçar ingentes 
quantidades de talento· humano por lhes ser 
vedado o acesso à nutrição e à instrução. Se
gundo a Gnicef, existem atualmente no mun
do 145 milhões de menores desvalidos entre 
12 e 16 anos. Com talvez 100 milhões desse 
total vivendo nas ruas entregues ao furto, à 
prostituição, à droga e ao assalto. 

Será riecessário lembrar que essa adoles
cência fãminta e desprotegida do DI Mundo 
é a versão contemporânea da juventude mise
rável que perpassa pelas páginas mais pun
gentes de Charles Dickens, Victor Hugo ou 
Dostoieveski? 

É preciso criar urgentemente as condições 
pelas quais os países em desenvolvimento re
tomem à sua condição natural de receptores 
de capitais, fazendo reverter o maiS rápido pas
sivei a condição de exportadores de recursos 
financeiros, sob o cruel gravame da dívida ex
tema. 

A disciplina e_ cooperação estabelecidas pe
Jas instituições monetárias e comerciais cria
das no pós-guerra cederam lugar à predomi
nância da autonomia nacional dos países po
derosos na formulação das suas políticas ma· 
croeconômicas. Geraram-se acentuados de
sequilíbrios e assimetrias. Agravou-se a situa
ção de penúria das economias em desenvol
vimentO. O Brasil, por exemplo, paga mais 
àquelas instituições do que delas recebe. 

Outro grande problema é_ a tendência ao 
oligopólio do saber. Todo conhecimento se 
constrói por processo cumulativo que transita 
pefã história do homem, em qualquer lugar, 
em qualquer tempo. O saber é universal. Deter 
seu potencial de mudar o bem-estar mundial, 
para reduzi-lo ao campo das mercadorias, da 
vantagem económica, da colonização cultural, 
é reduzir o homem a objetivos materiais, nega
dores do próprio homem. 

A ciência e a técnica, hoje ou amanhã, têm 
-de ser colocadas a serviço de todo o mundo 
e não de poucas nações. 

Outra evolução preocupante é a exploração 
da vulnerabilidade em que nossa dívida exter
na nos colocou. Os países em desenvolvimen
to estão sendo pressionados a seguir modelo 
de ajustamento que os países industrializados 
pouco praticam. Os orçamentos estão sendo 
equilibrados a altíssimos custos sociais e à 
custa da faJência do Estado; os salários são 
comprimidos_ abaixo do nível de subsistência; 
as legítimas aspirações das indústrias nàscen
tes e as necessidades de balanço de paga
mentos são menosprezadas; o setor público 
é atrofiado mesmo nas áreas mais necessi
tadas de ação, como as de educação e saúde. 

Ignora-se que a necessidade Primordial dos 
países ·devedores é crescer, e que s6 através 
do crescimento ace{erado poderão introduzir 
as reformas económicas necessárias, cumprir 
os seus compromissos, e contribuir, como fi
zeram nó Passado, para o progresso global. 

Urge compreender que não é possível cres
cer quando se remete para o exterior, todos 
os anos, cerca de um terço da poupança in
terna 

Não será possível operar qualquer ajusta
mento, enquanto nos derem para resolver 
urna equação que não fecha. 

Já é tempo de reconhecer que, até agora, 
o remédio para o problema da dívida externa 
tem melhorado sobretudo a saúde financeira 
dos credores. Para os devedores tem sido uma 
receita de estagnação e empobrecimento. Re· 
pito: é. chegada a hora de adotar urna estra
tégia que parta do pressuposto da retomada 
do crescimento dos países devedores. Tal es
tratégia exigirá forte- redução do estoque da 
divida e da transferência bruta e líquida de 
recursos para o exterior, única forma de reter 
a poupança necessária para fmanciar o desen
voMrnento. 

É com grande preocupação que assjstimos 
à lentidão e apatia com que este problema 
vem sendo tratado e sua solução postergada. 

Senhor Presidente, 
Senhores Delegados, 
Duas grandes questões devem igualmente 

ser objeto da nossa preocupação prioritária; 
a proteção ambiental e o combate ao tráfico 
e uso de drogas. 

Estes temas estarãO cadã Vez ·maiS presen
tes em nossa· agenda. 

O primeiro é o da sobrevivência da humani
dade, a morte da vida no planeta. O segundo, 
o da vida da morte, a antivida, a liquidar a 
pessoa humana, principalmente em sua fonte 
mais pura, que é a juventude. 

Na questão do melo-ambiente temos outra 
dimensão da interdependência entre as Na
ções. Habitantes de um mesmo e pequeno 
planeta, estamos condenados à solidariedade. 

A questão ambiental nos seus aspectos pla
netários-mudança do clima, destruição da ca
mada de ozónio - não pode nem deve ser 
discutida de uma perspectiva estreita, como 
se fora um problema Norte-Sul, em que os 
países menos desenvolvidos estivessem, por 
um comportamento irresponsável, afetando o 
equilíbrio ecológico mundial. 

À realidade é outra. Cabe aos países indus
trializados a maior parcela na poluição am
biental. Os países em vias de desenvol0!nento 
não podem aceitar, como base para um novo 
relacionamento internacionaJ, um conceito de 
desenvolvimento ecologicamente sustentável 
que confira apenas a eles a tarefa de assegurar 
o equilíbrio ecológico do planeta. 

Para que es.se conceito ten_ha validade, será 
indispensável estendê-lo aos países industria
lizados, de forma que se possa determinar 
taml:?ém a possibilidade de sustentação, do 
ponto de vista ambiental, dos padrões de pro
dução e de consumo atingidos por esses paí
ses. Será indispensável uma íntima associação 
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de todos os países no esforço de pesqulsa 
e desenvolvimento de novas tecnologias que 
sejam mais eficientes na utilização de recursos 
naturais e menos poluldoras do melo-ambien
te e que se definam obrigações firmes de 
transferência de tecnologia, a preço de custo. 

A reJevância que atribuímos a questão am
biental e a disposição brasileira de tratá-la de 
forma serena e aberta acham-se claramente 
refletidas em nossa d.isposiçãG de sediar, em 
1992, a Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Mais do que ninguém, tem o Brasil cons
ciência de sua exuberante, rica e extraordinária 
natureza. Suas florestas, suas faunas e sua 
flora. São um patrirnônio e uma riqueza que 
não abdicamos de preservar. E -õ fizemos no 
passado, quando as grandes companhias co
lonizadoras formadas no mundo rico invadi
ram as regiões selvagens da Áfrtca, da Ásia 
e da América, depredando-as brutalmente. O 
Brasil não as aceitou. Proibiu sua presença. 
Nos anos 60 o Instituto Hudson concebeu um 
grande lago, para inundar a Amazônia. OBra· 
sil repeliu. Se o mundo hoje pode voltar suas 
vistas para a Amazônia é porque os brasileiros 
souberam consenrá-Ia até agora e o farão para 
o futuro. 

Estamos dispostos, como sempre estive
mos, à cooperação. Contudo, nunca a impo
sições que atinjam nossa soberania. 

Com o Programa Nossa Natureza, já dimi
nuimos em um só ano as queimadas em cerca 
de 40%, proibimos a exportação de madeiras 
em tora, retiramos incentivos a profetas que 
se revelaram predatórios e criamos o "Instituto 
do Meio Ambiente" reunindo dezenas de 6r
gâos em amplo projeto de proteção ecológica. 
Aproximadamente 8 milhões de hectares de 
tenitório brasileiro estão hoje sob o regime 
de preservação permanente. Cerca de 10% 
do tenitório nacional estão destinados às po
pulações indígenas, que reúnem 200 mil ín
dios. 

O Brasll acompanha, por outra parte, com 
grande preocupação, o problema do tráfico, 
da produção e do consumo ilícito de drágas. 

Já demos um importante passo adiante em 
1988, com a adoção da Convenção de Viena 
As dimensões cada vez mais graves do proble
ma recomendam agora que esta Assembléia 
se volte com urgência para a definição de me
didas efetivas de cooperação. 

O Brasil não poupará esforços no sentido 
de contribuir, juntamente com os países con
sumidores, produtores e de trânsito, para a 
erradicação de uma vez por todas dessa séria 
ameaça a nossa sociedade. 

Nossa politica, nesse campo, é enérgica e 
profilática Há quatro anos, com o Programa 
Calha Nortedo Amazonas, ocupamos e fiscali
zamos nossas extensas fronteiras para assistir 
às populações locais e impedir a entrada de 
traficantes perseguidos de outros países. Con
trolamos o-comércio de precursores. Estamos 
travando luta sem trégua contra as drogas. 

Senhor Presidente, 
Senhores Delegados, 
Este quadro nos leva a pensar na transrorw 

mação qualitatiVa de nosso mundo. 

A c;oofr_ontação.ideol6gica que condicionou 
os acontecimentos internacionais durante to
do o século dá sinais evidentes de atenuação. 
A oposição irreconci1iável cede lugar ao enten
dimento. As ideologias perdem sua carga pas
sional à medida" que os progressos da ciência 
e da tecnologia abre-rn perspectivas crescentes 
de bem-estar. 

Seria utópico imaginar uffi mundo sem 
conflitos. Mas creio não ser insensatez pensar 
em _mundo racional, em que a cooperaÇão 
e o .entendimento se substib,lam à confron
tação e à desarmonia; em que a paz finalmente 
possa ser construída sobre as bases sólidas 
da comunhão universal de interesses; em que 
a çlemocratização das relações internacionais 
conduza a superãÇ:ão da pOlítica de poder. 

Dlferenç--ª.fundamental entre as Nações Uni
das e sua predecessora, a Uga das Nações, 
é precisamente a consciência do direito ao 
desenvolvimento. Outra não é a inspiração 
permanente do Conselho Económico e Social 
e, de moc::lo geral, de toda a Organização. A 
üga das Nações buscava - e não era pouco 
- uma ordem internacional. Mas a Organi
zação daS Nações Unidas aspira a mais: visa 
também, à justiça internacional. 

Henry Adams afirmou que "a chamada polí
tica prática consiste em ignorar fatOs"._Receio 
que essa oDservaÇão esteja sendo aplicada 
à mentalidade dominante do quadro presente. 
Necessitamos do arrojo de novas concepções, 
do pio_neirisrilo de novas abordagens, da cora
gem de novos experimentos institucionais. 
Oxalá os anos noventa,_ e as Nações Unidas, 
saibam pensar os problemas -que assaltam a 
Humanidade às vésperas do ano 2.000. O nos-
so século não evelheceu em vão. 

Alguns esp1ritos tentam caracterizá-lo como 
um "fim da "Hist6ria". Estaria o mundo, e o 
mundo riCo em particular destinado a uma 
longa inércia histórica feita de prazeres prosai
cos e satisfações mEidiocres. O preço do afas
tamento da violência seria a letargia cultural, 
a preguiça política de uma era sem convul
sões, mas também sem ideais. Essa formu
laçãO ne9a a -exj>e"[fência humana. 

Países novos, temos a sensação de ingres
sar no limiar de uma época de amplas trans
formações. O processo histórico está erri ple
na florescência. Uma huriianidãde liberta dos 
antagonismos, das ameaças e do medo, abrin
do fronteiras para um novo homem, que pode 
realizar o objetivo da criação, concebido à se
melhança de Deus. 

Senhor Presidente, 
Senhores Delegados, 
Faz dois anos, por honrosa eleição- desta 

Assembléia, o Brasil - após praticamente 
duas décadas de afastamento - passou a 
integrar o Conselho de SeguranÇa dãs Nações 
Unidas. Vem sendo dois anos de intensa parti
cipação nos trabalhos do Conselho. 

A experiênda nos leva algumas reflexões. 
Para que _as nações Unidas, através do Con
sehlo de Segurança, possam desempenhar o 
papel de relevo que dela se espera no campo 
da paz e da segurança internacional, impõem· 
se algumas alteraçõ_es na estrutura e nos pro
cedimentos do próprio Conselho. Como dar -

solução a questões importantes relacionadas, 
por exemplo, com instituição de operações 
de paz e com seu fmanciamento, sem um 
reexame da adequadação da própria compo
sição do Conselho? 

Este é um problema que merece ser examiw 
mtdo não apenas sob o ângulo tradicional da 
adequação entre a quantidal:le de membros 
não-permanentes e o aumento verificado no 
número de Estado-Membros das Nações Uni
das, m;:}s sobretudo à luz das mudanças nas 
relações de poder oconidas no mundo desde 
a criação da Organização. É chegado o tempo 
de uma reavaliação destinada a permitir que 
a multipolaridade atual se veja refletida no 
Conselho de Segurança, a fun de habilitá-lo 
a melhor exercer suas responsabilidades. Po
d~mos co"ntemplar urna categoria adicional 
de membros permanentes, sem o privilégio 
do veto. 

As novas circunstâncias internacionais -
em particular a atenuação da confrOntação 
política e ideológica - certamente abrem 
oportunidades a uma utilizaçãq mais efetiva 
da ONU. Mas isto não deve significar um retor
no puro e simples a um excessivo predomínio 
das superpotências sobre a OrganizaÇãO: A 
ONU seguramente não pode dispensar o con
senso entre as superpotências como base pa
ra uma atuação eficaz. Em muitos casos, pO-
rém, esse cons_enso não será bastante. A con
tribuição de outros Estados-Membros pode 
~r necessária até indispensável para que a 
Organização possa agir de forma efetiva e res
ponsável, como urna verdadeira instituição in
ternacional. 

Senhor Presidente, 
Senhores Delegados, 
t: chegado o momento do desenvolvimento 

e da justiça como fundamentos da paz e da 
estabilidade rnunctiais. 

Esta organização nasceu da luta contra o 
totalitarismo e reçlres.enta o que de rriais ·aper
feiçoado se alcançou em termos de convi
vência democrática entre os Estados. 

_ D~yemos, ·pois, aproveitar as oportunidades 
abertas com a desmobilização ideológica para 
dedicarmos com renovado impeto às grandes 
causas da cooperação internacional. 

I:. preciso ousar! ''Se ousafl$, ousa", diz Fer
nando Pessoa. 

Proponho que as Nações Unidadas se com
prometam em processo de diálogo amplo e 
total sobre os grandes problemas deste final 
de século, a fim, de que ingressemos no sécu
lo XXI com a consciência dos nossos desafios 
e das nossas potencialidades. 

Do desarmamento ao meio ambiente; 
do banimento das armas químicas às trans

ferências de tecnologia; 
da democracia como instrumento da esta

bilidade e do desenvolvimento aos direitos ci
vis e liberdades políticas; 

das reformas económicas ao comércio in-
ternacional; · 

da regionalização da economia mundial às 
novas faces da interdependência; 

da conqufsta do espaço exterior à erradi
cação ~a pobreza, todos são temas que convi
dam ao debate. 
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Precisamos ir à origem dos- problemas; en
tendê-los em toda a sua complexidade; enw 
frentar, sem vacilações, as suas consequên
cias; tomar as dedsões que se impuserem, 
e remover os fatos de desestabilização e de 
desigualdade. 

Atuemos antes que seja tarde. Antes que 
os sacrifícios e as frustrações se cristalizem 
em revoltas. Antes que, em sua autocompla
cência, os satisfeitos se tomem insensíveis às 
justas demandas dos que pouco ou nada têm. 
Antes que os espaços de negociação se vejam 
reduzidos pelo temor recíproco e- pela con-
frontação intransitiva. -

Senhor Presidente, 
Senhores Delegados, 
Nenhum pafs ou grupo de países, por maior 

que seja o seu poderio, pode pretender resol
ver isoladamente a crise. 

De espirita aberto, sem reservas mentais, 
ressentimentos ou motivações ocuJtas, vamos 
trabalhar. 

Talvez não se repita momento histórico em 
que a desmobilização ideológica ofereça con· 
dições tão favoráveis. 

Sejamos capazes de transformar a realidade 
mediante o poder criativo das idéias. Convo~ 
camos todos para esta tarefa. E, em primeiro 
lugar, as grandes potências. 

Não é tarde para resgatar o sonho de paz 
e justiça das gerações que nos precederam. 

Ao abrir esta quadragésima quarta sessão 
da Assembléia Geral das Nações unidas, dese· 
ja deixar uma mensagem de otimísmo e deter~ 
minação, a mesma que anima os brasileiros, 
que se tomaram sujeitos de seu próprio des· 
tino peJa democracia que souberam constituir. 

É por acreditar que o Brasil consolida nesta 
América uma uma democracia nova, vencen~ 
do tantos desafios. 

Pela mesma razão, os brasileiros se expres· 
sam·pela voz do seu Presidente, para sonhar 
o sonho de paz e de justiça, exorcizando o 
medo e levantando alteres à esperança. 

Político e intelectual, jamais considerei a 
P.oesia uma convidada intrusa neste plenário. 
E com ela que me despeço, na companhia 
dos versos de Luiz de camões, o universal 
poeta da lingua portuguesa: 

"Depois de procelosa tempestade 
Noturna sombra e síbilante vento 
Traz a manhã serena, claridade, 
Esperança de porto e salvamento." 

Muito obrigado.'' 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Conce_do a paJavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revis_ão ® __ ora~ 
dor.)- Sr. Presidente_,__S_rs--'----Sen~d.oJt:!!s., cada 
dia que passa, acredito que o povo porque 
eu, sendo um homem do povo, sendo uma 
parcela do povo e sentindo esta emoçã_o, ima· 
gino que ela é um fenômeno generalizado nas 
preocupações da nossa população brasileira 
- sente~se mais perplexo. E essa- perplexi~ 
clade a cada dia se acentua mais, porque os 
órgãos de pesquisa nos oferecem dados que 

a cada--momento nos tomam mais confusos 
na conclusão do que está acontecendo na 
cabeça dos brasileiros com referência às suas 
preferências pelos candidato~ indicados pelos 
respectivos Partidos, em número de 22. 

Recebi hoje a revista JstoÉ!Senhor, datada 
de 27 de setembro de 1989 mas, ainda ontem 
à tarde, estive assistindo ao noticiário de algu· 
mas emissoras de televisão, onde foi feita refe
rêilcia a aados, Se -não me engano, do !bope 
ou do Gallup, dados esses que não combinam 
com os que estão apresentados na revista cita
da. 

OS núm-eros apresentados por esses lnstitu~ 
toS de PesQuisa, referentes -ao candidatei mais 
cotado, o Sr. Fernando Collor de MeU o, mos
travam uma queda de cerca de 5 pontos per· 
centuais, de quarenta e pouco para 35% -,
mas Os outroS continuavam no mesmo pata· 
mar. 

Hoje, vejo uns dados interessantes, que pas· 
soa ler, para que fiquem registrados nos Anais 
do Senado, para, amanhã ou depois, os histo
riadores. quando forem fazer as pesquísas so
bre o atual momento possam tirar as suas 
ilações com respeito ao tumulto que está ocor
rendo, no que se refere às informações pelos 
vários órgãoS de pesquisa. Incluo, entre elas, 
uma de ontem, de um órgão do Governo, 
a qual vou fazer referência daqui a pouco. 

Diz, !stoÉISenhor à pág. 32: "Voto da certeza 
e voto do talvez", faJando de matéria de Política 
e Economia, onde há um título maior que 
faz referêricia ao Sr. Afrf Domingos, dizendo: 
"Afif é a novidade; e a pesquisa da /sto!YSe
nhor. juntamente com Toledo e Associados. 

Com referência ao voto da certeza, registra· 
mos, aqui, os seguintes dados, que vêm ilus~ 
trados com as fotografias dos respectivos can
didatos. O voto da certeza, isto é, a menção 
espontânea de voto aperlas entre os 53,8% 
dos entrevistados que dizem já ter candidato, 
seria o seguinte: 

'"Collor-35.8%; Brizola- 21,8%; Afif-
10,7%; Lula- 9,1%; Maluf- 7.9%; Covas 
- 6.3%; Freire- 4,2%; !Jiysses- 1,8%; 
Caiado-7,7%;Aureliano-0,4%; Camargo 
-0,2%"' 

Outra estatística_ Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores, sob o título "O voto do talvez", ou seja, 
o resultado da pesquisa estimu1ada por cartão 
para todos os 3.399 entrevistados, inclusive 
os indecisos, oferece qs seguintes dados nu· 
ma ~lita muito bem feita às páginas 33: 

.. Collor - 2_9,5%; Brizola - 17%; Afif -
10,3%; Lula - 8,2%; Maluf - 7,6%: Covas 
...,.... 7,1%; Freire- 3,4%; (.llysses- 2,3%; 
Caiado- 1,1%; Aureliano - 1,0%; Camargo 
-0.5%'"; 

"Néihum e não sabem - 10,8%; Branco 
- 0.5%; Nulo - 0,8% '"; 

Ainda há o seguinte dado, na página 32: 
"Indecisos- 46,2% 

Responderam 1.82_8 eleitores, numa amos~ 
tra de 3399'". · 

Sr.Presidente, tenho aqui outra informação, 
por isso ficamos perplexos sem saber em 
quem acreditar ou quais os dados que mere
cem a confiabilidade: o JomaJ O Estado de 
S. Paulo . à página 8, publicou notícia multo 

importante, se verdadeira. Não se sabe por 
que foi colocada numa página interna do jor
naJ; talvez em outras circunstâncias tivesse 
ocupado a primeira página com grande des
taaue. . -

A noticia é _sobre um relatório do SNI, que 
mostra as chances de cada candidato. Sob 
este título, vem a seguirite notícia: 

"(Brãsilia).....:. Fernando Collor de Mello, 
Leonel Brizola, Guilherme Afif Domingos 
e Paulo Maluf são os candidatos em me
lhores condições de chegar ao segundo 
tUrno, segundo _avaliação encãminhada 
ontem Pelo SNI - Serviço NadOiial de 
Informações- ao Palácio do Planalto." 

Sr. Presidente e Srs. SenadOres, o jorna1 O 
Estado de S. Pâulo publicou, na sua edíção 
de ontem, na oitava página, noticia deveras 
interessante e que, por sua clareza, deve ter 
deixado aflita a assessoria do candidato que 
até então, aparentemente, se situa na primeira 
colocação entre todos os candidatos à Presi
dência da República. A matéria deve deixar 
aflita não apenas aquela assessoria; a preocu~ 
pação, julgamos, deverá estender-se às asses
sorias de todos os candidatos de linha pro
gressista. 

Como se vê, o documento - uma xerox 
do relatório do SNJ mostra .;ts chances de cada 
um, e o Citado jornal traz matéria originária 
de Brasília, na qual é mencionada a avaliação 
feita pelo Serviço Nacional de Inforamções
SNI, e encaminhada ao Palácio do Planalto, 
que situa Fernando Collor de Melo, Leonel 
Brizola, Afif Domingos e _Paulo Maluf como 
os candidatos em melhores condições de che
gar ao segundo tumo. 

De acordo com a matéria jornalística, o De
putado Inocêncio Oliveira, do PFL de Peinaffi:. 
buco, Presidente em exercido da Câmara dos 
Deputado, portanto pessoa de alta responsa
bilidade, inclusive_ no exercício de um Poder, 
relatou que o SNI está computando uma dife~ 
rença de apenas 6 pOntos- entre o primeiro 
e o último colocados na campanha presiden
cial. 

Segundo avaliação_do SNI, todos os candi~ 
datos estariam tecnicamente empatados, 
mais ou menos embolados em meio de cam~ 
po, se rido qUe Conoi' ae-Mello Com 22%, Brizo-
lacom21%,Afifcom 18% eMalufcom 16%. 
Portanto dados completainente diferentes da~ 
queles que ouvimos essa noite das emissoras 
de televisão, dados bem diferentes dos regis
trados na divulgação da Isto É/Senhor. Se ver~ 
dadeiras essas notícias - porque está sendà 
veiculado, também, em jornal de alta ~redlbi~ 
!idade nacional, O Estado de S. Paulo-, cons
tituem motivo para ficarmos em estado de 
perplexidade, sem saber em que acreditar, em 
que dados podemos acreditar, posto que um 
Orgão do Governo dá informações dessa'"na4 

ttireza. -
O Deputado Inocêncio Oliveira, segundo 

ainda o jornal, teria revelado o resultado da 
avaliação do SNI aos Parlamentares do PFL 
pernambucano que aJmoçaram em seu apar~ 
tamento. 
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Não estamos aqui fcttendo afirmações; esta
mos analisando as notícias dos jornais, à luz 
da notícia veiculada em O Estado de S. Paulo. 

Uma análise mais acurada da notícia dirá 
que esses 6 pontos, entre o primeiro e o último 
colocados,. na verdade representam cerca de 
30% das preferências do primeiro sobre o últi
mo colocado, entre quatro candidatos. 

Outro dado importante, se verdadeira a notí
cia, é, ao nosso pensamento, que somente 
o Dr. Leonel de Moura Brizola representa o 
arco ideológico que vai do c_entro à esquerda, 
as chamadas forças progressistas. Somente 
o Sr. Leonel Brizola, entre todos os candidatos 
progressistas, estaria nas primeiras coloca
ções, portanto, com possibilidades reais de 
chegar à Presidência da República. A partir 
deste radocínio, julgamos importante a aten
ção de todos os candidatos e suas respectivas 
assessorias para a relevância da proposta do 
Sr. Leonel Brlzola quanto à formação de u!n 

, "Frentão Progressista" para enfrentar o ranço 
direitista e conservador, representado por es~ 
ses três candidatos citados pela avaliação do 
SNI, segundo a matéria do jornal O Estado 
de S. Paulo. _ 

J:: importante que todos aqueles que se jul~ 
gam progressistas. atentem para essas infor~ 
mações e reavaliem as suas posições perante 
as eleições presidenciais de 15 de novembro 
próximo. Essas eleições são fundamentais pa~ 
ra a normalização democrática do País, para 
a paz social e, também; para que entremos 
no século XXI com altivez. que só a têm aque~ 
las nações que protegem os mais fracos atra~ 
vés da justiça social. 

Brizola, entre inúmeros outros ilustres brasi
leiros, merece o voto desse "Frentão Progres~ 
sista", tanto por sua posição na campanha 
presidencial, quanto pelas posições políticas 
da sua vida passada, cuja coerência e fideli
dade às causas populares são demonstradas 
pelo seu grande passado de homem público, 
sem dissimulações e sem mentiras. 

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente. 

O Sr. Monso Sancho - Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Estava terminan
do, mas ouço V. Ex' com multo prazer, neste 
.debate, neste diálogo de análise de números. 

O Sr. Afonso Sancho -Infelizmente, dis· 
cardo de V. Ex" em não desejar acreditar nos 
institutos de pesquisas sérios que estão, real
mente, re_gistrados como institutos de pesqui· 
sas, e NAO se envolver em informações de 
que o SNI fez uma pesquisa; o SNI nunca 
faz pesquisa .. Então, nessa história de pesquisa 
do SNI, lembro-me muito bem das últimas 
eleições no Ceará, quando diziam -que o SNI 
havia feito pesquisa e os candidatos do PFL 
e do PDS estavam à frente do outro candidato, 
e as pesquisas que o lbope e o Gallup apresen
tavam eram inteiramente diferentes. Então, 
continuo acreditando nas pesquisas do GaM 
Dup, do Ibope, da DataFólha, porque são instiM 
tuições que realmente se_ dedicam àquao e 
têm todos os meios de apresentar pesquisa 
mais ou menos séria .. Nssa pesquisa que V. 

Ex' apresenta, da Isto É/Senhor, que saiu ·sába
do, e não ontem, foram abordados eleitores 
de oitenta municípios. Ora, é preciso que V. 
Ex' verifique que o seu ilustre candidato, Leo~ 
nel Brizola, tem realmente simpatizantes nas 
grandes cidades, nas capitais. Se esses oitenta 
municípios estiverem inseridos nessas gran
des ddades, ainda assim a pesquisa não serve 
como dado positivo. Porém, a Gallup, a Data
Folha e o Ibope [azem pesquisas em, no míni
mo; cento e oitente municípios; por isso, pare
cerem-me mais confiáveis. Então, se V. ~ 
quiser saber, quiser ter convicção de que, real
mente, o candidato preferido pelos brasileiros, 
no momento o nosso candidato Fernando Co
Uor de Mello, sofreu pequena queda, teve sim; 
quanto a isso não há dúvida. Mas os outros 
candidatos não saíram do lugar, porque o canM 
didato que estava com 5% das intenções de 
voto, e, agora, aumentou 1% não saiu do lugar; 
o qUe- estava -c-om 6%, a mesma· coisa, ou 
seja, rião saiu do lugar. E o seu candidato 
chamá-lo "nosso", porque já estive inclinado
a votar em S. E.xf.-, na pesquisa da DataFcr 
lha, ficou com 15% das intençõ_es de voto, 
porém, na pesquisa do Ibope perdeu um pon
to, como perdeu um ponto o ·candidato Paulo 
Maluf. Então; continuo acredltaiidõ nessas 
pesquisas, que são científicas, sérias, o seus 
informantes não podem expor-se ao povo bra· 
sileiro. 

Há sempre essa briga, essa disputa, essa 
discordância entre as pesquisas, no entanto, 
tais empresas têm a salvo o seu nome, a não 
ser em casos de acidentes e incidentes, como 
ocorreu em São Paulo - quando o Gover
nador Orestes Quércia sentiu que o candidato 
dele não ia a parte alguma, passou a apoiar 
Erundina, através dos seus amigos - e no 
Ceará, quando Maria Lufza chegou; nos últi
mos dias, com boa programação, ganhou. As
sim mesmo, no dia da eleição, a empresa re
gistrou o problema. Então; discorcMndo res
peitosamente do prezado Colega, as pesqui
sas valem e devemos acreditar nelas. No mo-
mento, nosso candidato Collor de MeDo está 
duas vezes e meia mais cotado do que o candi
dato de V. Ex'. E espero que ele continue desta 
maneira. 

O SR. MÁRIO MAIA - Naturalmente V. 
EX' está olhando por um pr~a diferente do 
meu; está olhando pelo prisma da crença ab
soluta em determinadas instituições de pes
quisas que cita: Gallup, DataFolha. EStamos 
colocando em dúvida todas as instituições de 
pesquisas, inclusive as oficiais. como o SNI, 
citadas pelo Jornal Estado de S. Paulo, na 
oitava página, uma vez que não interessava, 
se fosse uma notícia que interessasse a certos 
candidatos, talvez saísse na primeira página 
com destaque. Na minha colocação-, estou fa
zendo análise dos números e confessando miM 
nha perplexidade diante do desencontro nas 
várias instituições. O que sempre critico nisso 
tudo não é ã pesquisa, na sua essência, na 
sua tecnologia, na ciência da pesquisa; é que 
nós todos estamos percebendo que, em deter~ 
minados momentos, a pesquisa foi, é e contiw 
n_u_a sen_do colocada como instrumento de __ 

propaganda política, em beneffdo ou contra 
alguns candidatos. 

O Sr. Ney Maranhão - Permita-me V. 
EX' um aparte. 

O SR. MÁRIO MAIA- Apesar de a luz 
já estar piscando contra mim, eu gostaria de 
ser aparteado pelo nobre Senador e ilustre 
Colega do colégio de cassados. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)-En
tendo que o Sr. Senador _Ney Maranhão tem 
as suas razões para dar o aparte. 

Quer_o lembrar. que S. EX' é o próximo ora· 
dor inscrito. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
Mário Maia, em primeiro lugar, temos um di
ploma que poucos brasileiros têm, o diploma 
do colégio dos cassados. 
Esse problema das pesquisas, sobre o que 
V. Ex" está dissertando. 

O SR. MÁRIO MAIA -Analisando, numa 
análise muito malfeita, i-nas na tentativa de 

O Sr. Ney Maranhão- Quanto a -V. EX' 
estar perplexo sobre o resultado dessas pes
quisas, corroboro o pensamento de V. Ex" em 
um ponto: o ilustre ex-Governador Leonel Bri
zola, pelo qual tenho grande respeito, também 
-e V. EX' sabe-tem dúvida sobre as pesqui
sas, não acredita muito nas pesquisas, princi
palmente quando revelam que o nome dele 
está em baixa; quando está subindo, às vezes, 
dá mais wna força, um crédito às pesquisas. 
Quero apartear V. EX' também relativamente 
a uma grande frente de centro e de esquerda. 

O sR. MÁRIO MAIA- Uma grande fren
te progreSsista. 

O Sr. Ney Maranhão -Progressista. Por~ 
que a esquerda neste Pais, Senador Mário 
Maia, não está reciclada. 

O SR. MÁRIO MAIA- Depende da geo
-grafia de cada um. 

O Sr. Ney Maranhão -Isso. Quem assim 
está dizendo-não sei se V. Ex'" leu a entrevista 
do ilustre Senador Fernando Henrique Cardo
so no Jornal do Brasil , domingo, em que 
fala que a esquerda brasileira precisa reciclar
se, não pode ser aquela esquerda de Kruchev, 
tem que ser esquerda da Perestroika de Gor
bachev. QUanto a- issO ttido, essa revolução 
pelo voto que vamos ter neste Páis, a es_querda 
tem que fazer uma reciclagem, uma autocrí
tica das coisas erradas que apoiou, para que 
venhamos a ter um País mais aberto. Vou falar 
sobre este ponto ao abordar assunto impor
tantíssimo para o País, qual seja, a abertura 
ao capital estrangeiro. Fizemos uma Consti
b.Jição, no meu entender, quase perfeita na 
área social mas na econômica retroagimos 
cinqOenta anos. E uma grande -·culi:út- ilisso 
foi da esquerda, que tem que se reciclar. 

Era o aparte que tinha a fazer ao pronuncia
mento de V. Ex' 

O SR. MÁRIO MAIA- Neste ponto esta
mos de acordo;_ o que se chama esquerda 
aliás, preclsamo!jõ mudar esta nomeclatura -
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esquerda e direita- e procurar outros termos 
para definir as posições de ansiedade e van
guarda do nosso povo que todos queremos. 
Por isso, preferimos chamar de progressistas, 
conservadores, mais do que esquerda e direi
ta, pois, como falei, estar à direita ou à esquer
da, em relação a outro, depende da geografia 
de cada um. Posso estar à esquerda de V. 
Ext, mas à direita do nobre Senador Meira 
Filho; à direita do Uder do PMDB; Ronan Tito. 
De modo que ê relativo. 

Sr. Presidente, para concluir. Como já tenho 
afirmado, houve uma Situação multo esdrú
xula, a dissolução dos partidos politicas, que 
levou toda essa consciência do povo a procu
rar partidos e os peutidos políticos foram pulve-
rizados. e hoje praticamente nenhum dos pe
quenos, médios e grandes partidos expres
sam, realmente, uma filosofia partidária com 
a programação sedimentada. 

Temos que retomar o fio da história e espe
rar longos anos para que tenhamos partidos 
fortes e representativos de uma ideoJogia po
lítica. 

Assim, Sr. Presidente, encerro minhas con
siderações, conservando um estado de perple-~ 
x:idade diante da dança dos números em refe
rência às posições no Ranldng do colégio elei
toral naciona1 que haverá de escolher, a 15 
de novembro, um novo Dirigente da Nação 
brasileira. (Multo bem!) 

{)()C{[MENTOS A Q(JE SE REFERE 
O SR. MÁRIO M-1/A EM SEU D!SC(JRSO: 

O Estado de S. Paulo, 27-9-B!i 

RElATÓRIO DO 81'11 MOS1RA 
AS CHANCES DE CADA QM 

Brasília- Fernando Collor de Meno, Leonel 
Brizola, Guilherme Afif Domingos e Paulo Ma
luf são os candidatos em melhores condições 
de chegar ao segundo turno, segUndo avalia
ção encaminhada ontem pelo SNI (Serviço 
Nacional de Informações.) ao Pa1ácio do Pla
nalto. Segundo relato do deputado Inocêncio 
Oliveira (PFL-PE), presidente em exercício da 
Câmara, o SNI está computando uma dife
rença de apenas seis pontos entre Collor, pri
meiro colocado, e Maluf, segundo. Todos, de 
acordo'com o órgão, estão "tecnlcêlmente em
patados" - Collor com 22%, Brlzola com 
21%,Afifcom 18% eMalufcom 16%.1nocên
cio revelou o resultado da avaliação do SNI 
aos parlamentares pernambucanos do PFL 
que almoçaram ontem em seu apartamento. 

O voto da certeza 

Menção espontânea de voto apenas entre 
os 53,8% dos entrevistados qJJe ·dizem já ter 
candidato 

Indecisos: 46,2% 
Responderam 1.828 eleitores numa amos-

tra de 3.399. · 
Collor- 35,8%; Bdzola- 21,8%; Afif-

10,7%; Lula- 9,1%; Maluf- 7,9%; Covas 
- 6,3%; Freire- 4,2%; Ulysses- 1,8%; 
Caiado- O, 7%; Aurellano- 0,4%; Camargo 
-0,2%. 

I 

AAF ÉA NOVIDADE 

Pesquisa 1st~ Senhorffaleda & Associados 

Na primeira semana de horário eleitoral gra
tuito, Fernando Collor de Mello, favorito dispa
rado nas pesquisas desde abril, foi contem
plado com o primeiro problema real em sua 
campanha. O problema atende pelo nome de 
Guilherme Afif Domingos. Afif é a novjdade 
na pesquisa /stoé Senhorffoledo & Associa
dos, que entrevistou 3.399 _eleitores em 89 
cidades das quatro regiões do País, de 15 a 
18 de setembro, ou seja, nos quatro primeiros 
dias de prcigramã do TSE. · 

o·carididato do PL irrompe em terceiro lu
gar, tanto na pesquisa espontânea entre os 
eleitores que já escolheram seus candidatos 
(ainda há 46,2% de indecisos} quanto na pes
quisa estimulada por cartão (o qual simula 
uma cédula com os 11 candidatos que são 
para valer). Além disso, Afi.f ~presenta-s~ pro
missoramente _em vários tópicos parelelos da 
consulta /stoé_ Senhor!foledo & Associados: 
é o"_candidato com menor rejeição (9,9% con
tra, por exemplo, os 24,7% de Ulysses Guima
rães e os 18,1% de Collor), está ainda entre 
os candidatos que eleitor ainda não memo
rizou (só 43,9% dos entrevistados lembram-se 
que ele ê candidato e esse número, graÇ21s 
ao rádio e a tevê, deve crescer), fortalece sua 
campanha junto ao mercado com mais votos 
(a região Sudeste) e projeta_. fazendo sombra 
a Collor, uma imagem de político novo, ho
nesto -~sincero. 

A distância que separa o candidato do PRN 
-do candidato do PL ainda é grande (no melo 
dos dois;-Brtzola obseava, em segundo lugar 
e com uma candidatura que, por ponto de 
vista de geografia, insiste em apresentar altos 
e baixos), mas a pesquisaf.stot§ SenhonToledo 
& Associados tem bldo para inquietar o QG 
de Conor, pois Afif, em ascensão, está pescan
do votos exatarnente nas águas de Collor, em 
queda. 

Collor tem dificuldades, mesmo estando na 
frente: ele é o mais conhecido dos candidatos 
(73,9% dos entrevistados lembramRse, de ca
ra,- dele; Brizola, o segundo, tem 59,2% ), o 
qlie significa que quem o conhece já se definiu 
a favor ou contra ele. Seu nome visivelmente 
polariza uma relação de amor e__ódio no eleito
rado. No gráfico da página 34, você vai ver 
como ele é lembrado tanto como um homem 
honesto quanto corrupto, que há o mesm~ 
número de pessoas dispostas a consJderá-lo 
sincero como demagogo e que o eleitor não_ 
consegue distinguir, na sua memória, se ele 
foi contra ou a favor do regime militar (tendo 
em vista o passado de Coüor, este talvez seja 
até um dado em seu benefício). 

Os reSultados de Afú são significativamente 
melhores, no que diz respeito à sua imagem 
pública. Só 0,5% dos entrevistados dizem que 
ele fOi a favor da ditadura (2, 1% acham que 
ele foi contra}. E quando a pesquisa perguntou 
qual é o candidato mais diferente dos políticos 
tradicionais, Afif foi bem: 10,6%, e um terceiro 
lugar, após Collor e Luís Inácio Lula, do PT 
(essa vantagem de Collor se desfaz na perR 
gunta sobre o_ candidato mais parecido com 

um político tradicional: o ex.:govemador de 
Alagoas teve 11 ,9% das menções, ficando 
atrás apenas de Glysses do PMDB e de Paulo 
J'vtaluf, do PDS). Parte do eleitorado acha, por
tanto, que Collor é novidade. Parte pensa que 
ele é velharia. 

O voto do talvez 

Resultado da pesquisa estimulada por car
tão para todos os 3.399 entrevistados, inclu
sive os indecisos 
CoUor -······-·- 29,5% 
Brizola ·---·····---·····~······························· ...... ....17% 
Af~ ··························································---10,3% 
lfda....................................... 8,2% 
Maluf -· .7,6% 
Covas ....................... :.~ ......................... --·-7,1% 
Freire ................................................ _ .. ,_ .. ........,3,4% 
alysses ............................................... ·-···--2.3% 

Caado ·······························- .1,1% 
Aureliano ................................................ ----1% 
Carnargo ............................................... --0..5%_ 

Nenhum/não sabem 10,8% 
Branco 0,5% 
Nulo 0,8% 

O SR- PRESIDENTE (Áureo Mello)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Ma
ranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMDB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. PresiR 
dente, Srs. Senadores, o assunto de que vou 
tratar, neste momento, é relativo a projeto de 
lei que irei apresentar ao Senado Federal, que 
reQulamenta o art. 172 da Constituição Fede
ral que trata de investimento de capital estran

-geiro, e dá outras providências. 
É o seguinte _o Projeto: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' DE 1989 

"Regulamenta o Art 172 da Constitui
p)o Federal que trata de investimento de 
capital estrangeiro e dA outrlJS providên-
cias". -

Art. }9 O capital estrangeiro poderá parti
cipar em sociedade por cota de participação 
de qualquer micro, pequ_ena e média empresa 
brasüeira, até 50% de seu capital. 

Parágrafo- único. Para os fms deSta lei, 
consideram~se mlcroempresas as pessoas juR 
rídicas e firmas indMduais que tiverem receita 
bruta anual até 120.000 BTN. Pequenas em~ 
presas que tiverem até 578.000 BTN. Médias 
empresas que tiverem até 1.156.000 BTN. 

Art. _ 2~ A integralização do capital da So~ 
ciedade por Cofa de Participação poderá ser 
feita em dinheiro, em bems de capital ou direi
tos de propriedade e constará do contrato da 
sociedade. 

Art. 39 A direç:ão da .empresa será exer
cida por pessoa indicada pela parte brasileira. 

Art 49 O lucro líquido da empresa, dedu
zido _o imposto de renda e o fundo de reserva 
para aumento de capital, será repartido entre 
a empresa brasileira e o sócio estrangeiro, 
conforme o estabeleddo no contrato da socie
dad~, não podendo este ter uma participação 
maior à proporcionalidade do seu capital na 
sociedade. 
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Atl 59 A parcela do lucro do sócio estran
geiro que vier a ser reinvestida passará a gozar 
dos mesmos privilégios que o capital inicial 
do mesmo sócio já gozava. 

Art. 69 O contrato por cota de participa
ção será registrado na Junta Comercial da 
praça onde estiver registrada a empresa nacio
nal e aprov:ada pelo Banco Central do Brasij. 

Art. 79 Apurado o lucro, de acordo com 
as normas da Receita Federal referentes à tri
butação do Imposto de Renda, a parcela cor
respondente ao sódo estrangeiro poderá ser 
remetida integralmente para o exterior, através 
do Banco do Bras~. 

Art. 89 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 99 Revogam-se as disposições em 
contrário 

Justificação 

O Brasil vem perdendo terreno para outros 
países em desenvolvimento, receptores de in· 
versões do capita1 internacional, notadamente 
para os países astáticos como Taiwan, Coréia 
do Sul, Hong Kong e Cingapura. 

O balanço das inversões estrangeiras, de 
197.3 para cá, demonstra essa nossa posição 
negativa. 

Por ele verificamos que _a partir de 1983 
saíram mais recursos do país do que entraram, 
exceto em 1987 quando o saldo positivo atin
giu o insignificante valor deUS$ 32,5 milhões. 

Enquanto isso, Taiwan tem PNB per capita 
de US$ 4.505, mantém taxas de cres_clmento 
acima de 11% ao ano, exportou US$ 53 bi
lhões, em l987, sendo este seu extraordinário 
crescimento atribu!do à internacionalização da 
sua economia. 

A Rússia e a grande maioria dos países 
socialistas 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 atiavés do Banco da China, 
conforme estipula o art. 22 dos Regula
mentos Provls6rfos de COnliole de CAm
bio da República Popular da China e até 
50% dos salários ganhos Por estrangeiros 
na China poderão ser remetidos para o 
exterior. 

Isto é o que estou dizendo no meu Projeto. 
Estou com a justificação em maõs,juntamen
te_ com a documentação da China Continental 
- Regulamento Provisório do Controle de 
Câmbio da República Popular da China -. 
que, nos seus arts. 22, 24, e 25, é claro ao 
dispor: 

ArL 22. Todas as receitas em moeda 
estrangeira das empresas com capital 
chinês do ultramar, capital estrangeiro e 
jolnt ventures devem ser depositados no 
Banco da China e seus desembolsos em 
divisas estrangeiras devem ser pagas 
com fundos provenientes destes depó
sitos. 

Art. 24. M empresas descritas no art 
22 tefão que reciuerer autor[zação ao 
Banco da China no caso de desejarem 
remeter ao exterior seus lucros líquidos 

após o pagamento de impostos, bem ·co
mo outras receitas legítimas, que deverão 
ser_ debitadas contra suas respectivas 
contaS em moeda estrangeira. 

Art. 25. Até 5_0 por cento dos salários 
líquidos e outros rendimentos legitimas 
recebidos pelos funcionários e traba1ha
dores de nacionalidade estrangeira das 
-empresas acima descritas, poderão ser 
remetidos para fora da China. 

Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o re
trato hoje da Perestroika; é o retrato de que 
predsams abrir o nosso capital para que te
nhamos um desenvolvimento. E este projeto 
retrata.. exclusivamente, um problema do Bra~ 
sil, no que concerne, prindpalmente, às pe
quenas, niicro e médias empresas, que, neste 
Pafs, estão em situação calamitosa. 

Completando, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, este meu trabalho, na justificativa do pro
jeto afirmo: 

"Acresce que o Brasil possui a maior 
colónia de japoneses do Mundo, a maior 
colônia portuguesa, a segunda italiana e 
grandes colônias chinesa, coreana e es
panhola, podendo, portanto, tirar proveito 
deste fato,_ para conseguir incrementar 
jolnt ventures, as quais nos beneficiariam 
com os investimentos estrangeiros e, 
principalmente, pelo know-howe a teCno
logia agregada a esses investimentos. Es
sas _associações poderão ser obtidas pe~ 
los conhecimentos no exterior dos nos
sos integrantes~ 

Assim, precisamos urgentemente inte
grar a nossa economia ao merçado mun
dial, sem que s_e privilegiem as grandes 
empresas multinacionais, que poderiam 
concorrer com as empresas locais. 

Com este propósito, estamos apresen
tando este projeto de modo a estimular 
as inversões e:strangeiras, liberando a re
messa de lucros feita nas micro, peque
nas e médias empresas. 

Aforrnajurídica mais apropriada é esta 
jolnt Ventures é a sociedade em cota de 
participação, que poderá estabelecer as 
condições da s_ocledade, a forma de re
partição dos lucros; etc. sem que o sócio 
brasileiro perca do controle da empresa, 
o que aconteceria se_ foss_e uma Socie
dade de Responsabilidade Umitada. en
quanto que as Sociedades Anônimas não 
se adequam à pequena empresa, por ser 
urna forma Onerosa de administração, 
pelas exigências legais que lhe &lo ine
rentes." 

Portanto, Sr, Presidente, vou passar à Mesa 
o projeto que, em síntese, neste momento re
latei ao plenário do Senado Federal. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 
tito. · 

O SR. ROI'IAI'I ttro (PMDB :_ MG.Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem 

me importar muito em me tomar monocórdio, 
vou voltar ao assunto da agricultura. 

Sr. Presidente, é da maior importância e 
da maior relevânda qua as autoridades finan
ceiras deste país, sejam provocadas, visto que 
o Ministério da Agricultura não dispõe de verba 
própria para a agricultura. O Brasil é um País 
muito especial, eu diria até- psicadélico. O Mi
nistério da Agricultura não dispõe de verbas, 
por isso a agricultura tem como supenninistro 
o Ministro da fazenda e subministro, o Ministro 
da Agricultura. É claro que tudo supervisio
nado por São Pedro. E isso deve ser cretitado 
à tenacidade, à determinação ao trabalho do 
subministro. No caso da Agricultura, o Ministro 
friS Rezende, muito competente, tem lutado 
com denodo para conseguir verbas para seu 
Ministério. E aí assistúnos aO Governo dizer, 
pelo seu porta-voz, que liberamos este ano 
~ntos milhões para a agricultura e esquece, 

· repito, de dizer o retomo que a agricultura 
. dá todo ano, no mínimo de 20%. · 

Não existe indústria no Mundo que respon· 
· da com tamanha rapidez, com tamanha ligei

reza, quanto a agricultura. Por outro lado, lou
vei, em discurso anterior, a capacidade de o 
brasileiro se .,daptar, por exemplo, à hiperin~ 
Dação, até num dima de estancamento do 
crescimento da economia. Já houve quem 
dissesse que vivemos numa década perdida. 
Na verdade, se temos um incremento popula
cional da ordem de 2,8 no infclo da década, 
e hoje está em tomo de 2, 4 e se verificarmos 
que o crescimento é zero, tivemos um- decrés
cimo da economia. 

O brasileiro já teve como lema a esperança, 
agora anda meio desesperançado. Os jovens 
estão fugindo para ·o exterior, e muitos vão 
até para Porb.lgal, num refluxo pouco inteli
gível, mas estão indo. 

Sr. presidente, repito, conseguimos convi
ver, todos estes anos, com a inflação. Lem
bro~me_de que,_ quando chegamos à inflaÇão 
de dois dígitos achamos um absurdo. Como! 
Dois dfgitos! E conseguimos adaptar-nos. -oe
pois fomos para duas dezenas: ultrapassamos 
agora a barreira d~s três dezenas, e o povo 
brasileiro continua vivendo. De vez em quando 
ainda há um espertinho que solta um boato, 
e aí sobe o dólar no mercado paralelo. 

Ontem, conversando com o nobre Depu
tado Osmundo Rebouças, perguntei: "Depu
tado, a que se deve essa alta repentina do 
dólar de um dia pa~a outro quase 20%? Ele 
respondeu: "Se eu tivesse 1 O milhões de dóla
res era uma boa noticia para soltar na televi
sào; com uma alta dessas, ganharíamos uns 
200 mil dólares e depois voltaria tudo ao nor· 
mal"'. 

Por outro lado, Sr. Presidente, temos a ques
tão da inflação. Lutamos, aqul, no Congresso 
Nacional, durante 6 meses e conseguimos um 
acordo de Roberto Campos até César Maia, 
do PDS ao PDT, para apresentar um progra
ma, e o interessante é que todos chegamos 
à mesma conclusão: o programa para sanear 
as flflanças do Brasil é este. A exceçãO do 
PT e do PC do B, todos os partidos, inclusive 
o Partido Comunista, todos os partidos partici
param desse debate, dessa discussão. Entre-
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gamos ao Governo a sugestão e o respaldo 
do Congresso Nacional para tomar as mediM 
das dolorosas a fim de coibir a ameaça da 
hiperlflação e diminuir esse ribno inflacionário. 

A imprensa brasileira preferiu discutir se 
caía o Ministro Mailson da Nóbrega ou se S. 
Ex' permanecia. A imprensa brasileira não en
tendeu ou não quis entender que nós, homens 
públicos, somos eventuais nos cargos e im
portantes são os programas. as determina
ções. Fica na minha cabeça sempre uma coi
sa: há gente que perde com a inflação; -quanto 
mais aha, mais perde. Vou outra vez faJar sobre 
o óbvio. Quem perde? o assalai'Jaao. aarol 
Todo assalariado perde com a inflação. Quan
to maior a inflaçáo, mais perde. A inHação 
é uma ladra, todos sabemos disso, rouba dia 
e noite. O suJeito está trabalhando ou eStá 
dormindo e ela está roubando. Contrata-se. 
por exemplo, um salário de cem; no final do 
mês, o sujeito fica alegre e diz; Vou receber 
cem. Agora, numa inflação de 35%, depois 
de um mês e dez dias, ele recebeu 60% da
quilo que foi contratado. 

Se aJguém perde, muitos perdem, 90% da 
população perde. Alguém ganha. É o 6bivio. 
E esse pessoal que ganha é um dubezinho 
bastante restrito, mas muito organizado. As
sim, sempre que fazemos uma proposta ou 
o Governo vem com uma prop-osta para coibir 
a inflação, esse clube organizado cria uma 
série de notícias, para que, jogando balões 
de ensaio para que tudo mude, para que tudo 
fique da mesma maneira e volte a inflaçao 
a carrear recursos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a espero- · 
lação que houve anteontem mo-stra bem que 
há uma camada, um clubezinho que anda es
peculando, e que os verdadeiros marajás da 
economia brasileira não são os funcionários 
públicos que às vezes ganham bem. 

Não, não são esses. São aqueles que, na 
realidade, ficam à sombra da impunidade es
peculando contra o ganho. 

Eu dizia que tudo isso é uma readaptação 
da sociedade brasileira, que vamos, se Deus 
quiser, modificar esses atos com a democra
cia. 

Sr. Presidente, duvido que o gênio brasileiro 
seja capaz de se adaptar à abstinência total 
de alimentos, ficar sem comer, porque, se não 
tivermos recursos para plantar, a agrlcultura 
de per si descapitalizada, não adianta soltar 
dinheiro em dezembro,- a safra de verão já -
está comprometida. Se não liberarmos recur
sos para a aquisição de sementes, de adubos, 
de calcário, para a compra de 61eo diesel para 
movimentar as máquinas, para se fazer o plan
tio a tempo, as supersafras serão subsafras 
na realidade, porque elas s6 serão sufidentes 
para o nosso consumo e para exportação, por
que o Brasil tern subconsumo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. RONAN 11TO - Pois não, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena· 
dor Ronan Tito,. V. EX' está abordando, com 

o- conhecimento que todos admlramos e 
aplaudimos, tema, da maior importância para 
o País. Dentro da linha de raciocínio de V. 
Ex', pergunto: como· e-Sse PesSoal vai aplicar 
na produção Se hoje, pelos dados que temos 
do ovemight duzentas empresas aplicam cen· 
to e· vinte bilhões de cruzados novos por dia, 
o que representa um ganho em juros de quase 
dois btlhões de cruzados novos? Como al
guém vai sair desse jogo financeiro para apli
car na produção que - como disse V. Ex' 
- depende de São Pedro e da inteligência 
do Governo .de_ aplicar os recursos no mo-
mento adequado? É aí que dizemos que o 
brasileiro tem que se adaptar a esse jogo, por- · 
que, enquanto poucos, 2% da população, no 
máximo, ganham quase dois bilhões de cruza
dos novos por dia 98% estão perdendo quase 
dois bilhões de cruzados n9Vos por dia. Veja 
V. EX' que poucos estão ganhando e a grande 
maioria do povo está empobrecendo com es
sa nossa inflação. 

O SR. RONAN TITO Nobre Senador Juta
hy Magalhãe_S,- ago-ra mesmo me faltou a fa
mosa frase do poeta: prasileiro, profiSSão es
perança~ 

Temos-algunS brasileiros, como eu, que a 
única coisa que sabem fazer é plantar: são 
agricultores; padecem dessa doença até de 
maneira congênita - meu avô e meu pai eram 
agricultores - talvez não saibam fazer outra 
coisa a não ser plantar. Também temos man
tido - pela sociedade, ou pelo grupo que 
domina o País- grande parte dos agricultores 
ria ingnorânda, porque continuam a plantar. 

Apesar de tudo, neste momento não falta 
determinação e obstinação de alguns agricul
tores, de alguns que só sabem fazer isso. Preci
sam dos meios. 

Falando com um fornecedor de calcário, 
ele me disse; "se não soltarem dinheiro, mais 
de 30% da área plantada no ano passado esta
rá comprometida". Comprometida com a in
corporação do calcário,_ n!o quer dizer que 
não vá produzir. Acontece que, quando não 
há presença de 6xido de cálcio e de magn~io 
no solo, para metabolizaç:ão do f6ssll p205, 
a assimilação da planta é menor e a produti
vidade cai. -Quer dizer, sobre o custo e_ cai 
a produtividade. A partir disso, já temos uma 
parte comprometida. 

Sr. Presidente, dando um brado de alerta. 
Estou repetindo, estou todos os dias batendo 
neste assunto, porque tenho uma desconfian
ça muito grande de que o brasileiro, que se 
acostumou a viver com todas essas vicissi
tudes, ele não aprende a viver sem comer. 

Vou continuar insistindo, batendo, na me
dida em que me for dado _espaço e tempo, 
este assunto. 

O Sr. Edlson Lobão--Permite-me V. Ex' 
um aparte, nobre Senador Ronan Tito? 

O SR. RONAN 11TO -Ouço, com pra
zer, o nobre, Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edlson Lobão- Nobre Senador 
Ronan Tito, V. ~aborda seguidamente tema 
que há de s_er de todos os políticos e de todos 
os homerls responsáveis neste País. Não po-

demos, de modo algum, negligenciar esse 
problema fundamenta], a agricultura. De fato, 
se não tivermos fmanciamento nesse setor, 
haverá uma crise- imensa brevemente. A co
meçar pelos próprios plantadores, que, deses
timulados, sem condições, vão abandonando 
o campo, e, dentro de seis meses, um ou 
dois anos, teremos uma crise monumental. 

Ouvi o nobre- SenaOor Jutahy ~galhães 
falar sobre alg:o _que o País inteiro comenta, 
e é prOC:eaenté: O -PrOblema do over. Todos 
aplicam no over. Agora o que fazer? Vamos 
deixar de aplicar? Quer dizer, c o Governo sus
pe'nde imediatamente esse tipo de operação. 
Delfim Netto adotou o sistema; antes dele, 
Simonsen; depois Galvêas; veio, em seqüên
cia, DoiT!elles, na Nova República; tivemos, 
em seguida, uma revolução neste País, que 
foi Funaro, que também adotou o mesmo sis-
tema. Após Funaro, veio Bresser, com o mes
mo procedimento; após_ Bresser, Mailson se
guiu o mesmo rumo; após Mailson, não sei 
o que virá. 

O SR. RONAN TITO - Se Déus quiser 
virá um político. 

O Sr. Eclison Lobão- A verdade é que 
todos adotam o mesmo procedimento. Signi
fica que é predso ter imaginação criadora para 
substituir o que está aí por outra coisa. Agora, 
que a agricultura não pode deixar de ser fltlan· 
dada, nisso o nobre Líder Ronan Tito tem 
toda razão. Haja o que houver, temos que _en
contrar uma solução. 

O SR. RONAN mo - Agradeço a V. 
Ext pelo aparte, nobre Senador, e gostaria de 
ficar com a assertiva final de V. Ex(: a agri
cultura não pode ficar sem recursos,. não pode 
ficar sem financiamento. 

POr outro lado, aproveftando o ensejo, con· 
cito as autoridades a liberar recursos, e tam· 
bém toco num assunto que me é muito caro. 

Tenho um projetro em tramitação-nO Sena
dÕ, que-deve passar pela Corrüssã6 Oe Assun
tos Económicos_ pelo qual se criam furos de 
3% ao ano para o custeio agrícola, e também 
dá OpÇão ao agricuhor de pagar" em recurso 
ou em espécie." Vou explicar, rnais oU menos. 
em tese. Por- exemplo, a pessoa toma 100 
sacos de soja emprestados em financiamento, 
no valor, digamos, de dois mil cruzados, por 
hipótese. (sso, por hipótese ainda, significa 
100 sacos de soja a 20 cruzados. Ele pode 
pagar, daí a um ano, o principal corrigido em 
3%, ou poderá pagar com 103 scicos de soja, 
e o Governo ter'n toda Uma rede di CFP para 
adquirir e armazenar já bem estruturada. Isso, 
estimularia, e muito, a agricultura. 

Assim, aproveito a oportunidad·e, e alerto 
as autoridades para a liberação de recursos 
para a agricuhwa, e também convido os no
bres P~es a apoiarem esse projeto._ _ __ 

Esses juros de 3% para o agricultor não 
são para beneficiá-lo, e, sim, para baratear o 
custo da produção a fim de obtermos a)_imen· 
tos mais baratos. 

No mundo todo, Sr. Presidente, a agrlcultura 
é subsidiada. J:: subsidiada na China Comu
nista, na União SoviétiCa, meio comunista, nos 
Estados Unidos da América, na Europa No 
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mundo todo, a agricuhura é subsidiada. No 
Brasil é penalizada. Juros de 12%, mais corre
ção monet,ária no custeio agrícola, descul
pem-me, é brincadeira, e brincadeira de mau 
gosto. Por outro lado, há uma brincadeira bem 
pior do que esta, que é sonegar, inclusive,. 
esses recursos. Não fornecer o recurso para 
a nossa agricultura, principalmente para os 
pequenos agricultores, que, descapttalizados, 
porque têm tido sempre péssima remullera
ção pelo seu produto final, não têm poder 
aquisitivo e agora chegam a esse gargalo. Es
tamos no fmal do mês de setembro. Antiga
mente cantávamos Quando Setembro Ver. E 
agora qual será o canto? Do cisne, porque 
não há recursos para a agric:u1tura. 

O Sr. Gomes Carvalho - Permite-me 
V. Er um aparte, nobre _Senador? 

O SR. RONAN TITO - Pois não, com 
muito agrado. O Estado de V. Br é eminente~ 
mente agricola. 

O Sr. Gomes Carvalho - Exatamente 
por isso pedi o aparte a V. Ex!', nobre Senãdor. 
fico muito aJegre por ver v. Ex'"tiaiar, com 
bastante insistência, nesta Casa, O pi"oblema 
da agricultura. Como disse V. Ex', o meU Esta
do é responsável por 27% da pÍ'odução de 
grãos do País. Já disse nesta Casa, e volto 
a repetir neste breve aparte, o agricultor é um 
bravo. O nobre Senador Jutahy Magalhães, 
competente e determinado, coJoi::ou no seu 
aparte sua preocupação com relaç:ã_o à ciran
da fmançe~a •. assunto sç>bre o qual tive oportu
nidade, na data _de ontem, de também fazer 
breve pronunciamento. Devo dizer a S. Ex', 
com a experiência de filho de agricultor e de 
agricultor praticante, que o agricultor continua 
plantando além das dificuldades da intempé
rie. Nobre Senador Ronan Tito, fala V. Ex• ago
ra dos juros subsidiados. V. Ex' tem razão. 
tio entanto, é multo mais séria e grave ainda 
- não- forarri Os juros de mercado ~ a falta. 
de recursos na hora certa. Como todos sabem, 
existe o· rnómento adequadO pc:ira o plantio. 
Não se_ tendO o custeio na hora adequada, 
não há dinheiro para o investimento, para o 
calcário pilra à máqUina agrícola, para o tratar, 
para a colheitadeira e para todos os equipa
mentos necessárlos à agricultura moderna 
que se pratica no Brasil. Eu diria ainda mais: 
se não aumentamos a .área plantada no Brasil 
é exataril:énte porque há o desincentivo. E o 
ex-Ministro Alysson Paulinelli dizia, com muita 
propri.edade, que "não basta s6 plantar bem; 
é preciso plantar e ter bons preços; comerR 
cializar bem". Temos de reconhecer que o 
Governo tem feito um esforçO, -mas os preços 
rrúnimos nãci est!o adequadamente no mes
mo patamar daquilo que o agricultor paga 
com relação à sua produção. Encerro aqui, 
nobre Senador Ronan Tito, Solidarizando-me 
não só com V. Ex- pelo seu pronunciamento, 
como dizendo que V. Ex' terá também, neste 
Senador, um intransigente defensor da agriR 
cultura, porque não conheço nenhum País no 
Mundo rnodemo que se tenha desenvolvido 
industrialmente sem que primeiro tivesse pas
sado por uma agricultura forte e competente. 

Era este o aparte, nobre Senador. Muito abriR 
gado. 

O SR. RONAN TITO - Nobre Senador 
Gomes Carvalho; agradeço sensibi1izado _a V. 
Ext--peiO-aparte. O apo"io de V. Ex' é iinpres
cindível nesse estudo e nesse projeto que es
tou apresentando. Incorporo, -com muito pra
zer, O aparte de V. Ex' a meu modesto discurso. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR. RONAN TITO-Ouço ·com prazer 
V. EX, nobre Senador Ney Mar~hão. 

O Si. NeY Maranbão - Nobre Senador 
Rorum _ T!lo, considero o projeto que V. EX' 
está apresentando da maior importância para 
o País. Repito uma frase do grande líder chinês 
Mao Tsé--TunQ: "Povo de barriga cheia não 
pensa em revolução". O que V. Ex' fala dessa 
agricultura subsidiada, temos o _exemplo de 
Israel, que começou do nada. Visitei em 1965 
esse país, cujo Ministro da Agricultura era o 
seu herói da Guerra dos Sete Dias, o General 
Moshe Dayan. Cord o Mosha; corri a agricul
tura israelense, fui ao Instituto da Terra, erri 
Haifa; vi como o governo trata a agricultura 
no Estado de Israel No BragjL n:obre Senac:br 
Ronan Tito, precisamos ......; este projeto de V. 
Ext é de fundamental importância- da prote
çáo do Governo dentro de um programa sério 
concernente_ ao pequeno·e médio produtores, 
pois esses homens são penalizados. Mais ain
da, vemos as tulhas de arroz estragado, podre. 
Esse arroz pOderiã ter sido distrtbuído à popu
lação, mas temos um órgão Deste País que 
está Completamente desvirtuado _da fmalidade 
para qual foi criado- a CobaJ. T errios o exem
plo de uma Cabal no México; voltada para 
o social, com a função de vender vinte produ
to~ básicos. No J?rªsil1_ em Pernambuco, com 
o crQyemãdor" Miguel Arraes, há o- "saco Ião 
do poVO", que vende 14 produtos básicos. Ho
je, passam peJo "sac:olão do povo", em Per
nambuco, 800 mil pesSoas por mêS. Entilio, 
tínhamos de ter o "sacolão nacional", pelo 
qual o Governo prestigiada o pequeno e médio 
produtores, para evitar o intermediário. É o 
o· custo do abastecimento das popuJações. 

Muitas vezes o preço das mercadorias vai lá 
para cima. Portanto, o projeto de" V. Exl' é de 
fundamental importância. Mas precisamos re
gulamentar o abastecimento da população de 
baixa renda, corno faz: o México, onde as popu
lações carentes são devidamente abastecidas 
e a agricultura, nesse país, resolve o problema 
das populações mais carentes. 

O Sr. M.eira filho - Permite-me V. ~ 
um aparte? 

O SR- PRESIDENTE (Áureo Mello)-No
bre Senador, tomo a liberdade de solicitar a 
V. Ex' que, em virtude de já se haver esgotado 
o seu tempo, não conceda mais apartes, e 
condua o seu pronunciamento. 

O Sr. M.eira FDho- V. Ex' permitiria que 
o nobre Senador_ me concedesse um aparte, 
Sr. Presidente? 

O SR- ROI'IAI'I TITO - Sr: Presidente, 
como S. Ex' é o último aparteante, não gosta-

ria_ de negar ao gentilíssimo_senador o aparte 
solicitado. 

O SR- PRESIDENTE (Áureo Mello) -O 
nobre Senador Me!ra Filho costUma ser muito 
conciso e precísÕ.nas suas ír1ierve"nções. · 

O SR. ROI'IAI'I mo - Agradeço a V. 
Ex' 

O Sr. Melra Alho- Sou um homem do 
scrlpt, não saio da linha. Meu caro Senador 
Ronan Tito, ainda há pouco V. Ex'. dizici que 
precisava dO apoió doS:Se:Us Vares:Te-nbO-ple
na conviq;êo de que o CongresSo Nacional 
--este-senado e a Câmara- não négàrá 
apoio a V. EJcl' Na verdade, a agricultura está 
passando por uma agonia no Brasil, não ape
nas por causa dos juros extorsivos, como tam
bém pela carência de mão-de-obra. V. Ex1' de
ve saber que não está fácil se conseguir mão· 
de-obra para o campo, por um;a série de fato
res. Então, a agricultura não vai depender ape
nas da questão de juros. Vai depender, tam
bém, daquilo que se possa dar de melhor ao 
homem que se saclifica e trabalha no campo. -
Tenho absoluta convicção de que V. EX~" tem 
e terá sempre o apoio de todos nesta Casa, 
no que diz respeito, a minorar o sofrimento~ 
da agricultura. 

ó SR. RONAN mo .:.::Agradeço a. v. 
Ex' 

Os juroS que preconizo para o custeio agrí~ 
cola de 3%, que alguns chegaram a pensar 
que se trata de subsídio, são superiores ao· 
juro máximo cobrado na Coi"éia. Lá tUdo é 
privatizado, apenas os bancos são estatizados; 
o critério é dfrigiáo_à_ Produção. Para penalizar 
artigo supérfluo, como perfumaria, eles co
bram 2,5% ao ano. Estou pedindo que se co
bre da agricultura, o máximo, 3% ao ano: -

Uma maneira de colaborar_ nobres Compa· 
nhelros, é agilizando, nas suas ComtSsQe_s, es-. 
te projeto. 

Agradeço a todos a atenção por assunto 
que, sei, a muitos parece maçante_: (Muito 
bem!) 

(Durante O discurso do Sr. Ronan Tito, 
o Sr. Áureo MeDo, supleilte, deixa a -ca
deira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secretário.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesã, projeto de li:i que será lido 
pelo Sr. 19 Secretár-io. · · · · ~ · - -

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 306, DE 1989 

"Regulamenta o art. 172 da Constitui
ção Federal que trata de invesUmento de 
capital estrangeiro e dli oUtras provklén
cias." 

O CongfessO Nacional decreta, 

Art. 1 ~ O capital estrangeiro poderá parti
cipar em sociedade por cota de participação 
de qualquer micro, pequena e média empresa 
brasileira, até 50% de seu capital 
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Parágrafo único.- Para os fuis desta Lei, con
sideram-se microempresas as pessoas juaídi
cas e firmas individuais que tiverem receita 
bruta anual até 120.000 BTN. Pequenas em
presas que tiverem até 578.000 BTN. Médias 
empresas as que tiverem até 1.156:000 BTN. 

Art 29 A integralização do capital da So
ciedade por Cota de Participação poderá ser 
feita em dinheiro, em bens de capital ou direi
tos de propriedade e constará do contrato da 
sociedade. 

Art. 39 A direção da empresa será exer
cida por pessoa indicada pela parte brasileira. 

Art. 49 O lucro líquido da empresa, dedu
zido o imposto de renda e o fundo de reserva 
para aumento de capital, será -repartido entre 
a elnpresa brasileira e o sócio estrangeiro, 
conforme o estabelecido no contrato da socie
dade, não podendo este ter uma participação 
maior à proporcionalidade do seu capital na 
sociedade. 

Art. 5"' A parcela do lucro do sócio estran
geiro que vier a ser reinvestida passará a gozar 
dos mesmos privilégios que o capital inicial 
do mesmo sócio já gozava. 

Art 6"' O contrato por cota de participa
ção será registrado na Junta Comercial da 
praça onde estiver registrada a empresa nacio
nal e aprovado pelo Banco Central do Bras~. 

Art. 79 Apurado o lucro, de acordo com 
as normas da Receita Federal referentes à tri
butação do Imposto de Renda, a parcela cor
respondente ao sócio estrangeiro poderá ser 
remetida integralmente para o exterior, através 
do Banco do BrasiL 

Arl & Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 9~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O Brasil vem perdendo terreno para outros 
países em desenvolvimento, receptores _de in
versões do capital internacional, notadamente 
para os países asiáticoS Ccimo Taiwan. Coréia
do Sul, Hong Kong e Cingapura. -

O Balanço das inversões estrangeiras, de 
1973 para cá, demonstra essa nossa posição 
negativa. 

Por ele verificamos que a partir de 1983 · 
sairam mais recursos do país do que entraram, 
exceto em 1987 quando o saldo positivo atin
giu o insignificante valor deUS$ 32,5 milhões. 

EnQuanto Isso, Taiwan tem PNB "per capi
ta" de US$ 4.505, mantém taxas de cresci
mento acima de 11% ao ano, exportou US$ 
53 bilhões em 1987, sendo este seu extraor
dinário crescimento atribuído à internaciona
lização da sua economia. 

A RúsSia e a grande maioria das: pciíses so
cialistas já abriram sua economia ao capital 
intenlacional. A República Popu1ar da China, 
por exemplo, permite a transferência de lucros 
para o exterior, desde que seja feita através 
do Banco da China, conforme estipula o art 
22, dos Regulamentos Provisórios de Contra/e 
de Cbmbio da República Popular da China 
e até 50% dos salários ganhos por estran
geiros na China poderão ser remetidos para 

o exterior-(art -25 dO mesmo Regulamento). 
A Lei sobre investimentos conjuntos com a 
utilização de recursos chineses e externos, de 
101-7-1979, no seu art 7~. pennite o lucro pro
porcional ao capital estrangeiro investido e 
permite a isenção do imposto de renda du
rante os primeiros três anos, desde que o in
vestimento seja equipado com tecnologia 
atuaUzilda a nfvel mundíal e a devolução desse 
imposto para os reinvestimentos. 

Acresce que o Brasil possui a maior colónia 
japonesa do mundo, a maior colônia portu
guesa, a segunda maior italiana e grandes co
lônias Chinesa, coreana e espanhola, podendo, 
portanto, tirar proveito deste fato, para conse
guir incrementar 'joint ventures", as quais nos 
beneficiariam com os investimentos estran
geiros e principalmente, pelo "Know How" e 
a tecnologia agregada a esses investimentos. 
Essas associações poderão ser obtidas pelos 
conhecimentos no exterior dos nossos inte
grantes. 

Assim, precisamos urgentemente integrar 
a nossa economia ao mercado mundial, sem 
que Se privilegiem as grandes empresas multi
nacionais, que poderiam concorrer com as 
empresas locais. 

CõrrCeste propósito, estamos apresentando 
este projeto de modo a estimular as inversões 
estrangeiras, liberando a remessa de lucros 
feitas nas micro, pequenas e médias empre
sas. 

A forma jurídica mais apropriada a esta 
'joint ven~re" é a sociedade em i::ota d~ parti
cipação, que poderá estabelecer as condições 
da sociedade, a forma de repartição dos lu
cros, etC. sein ciue o sócio brasileiro perca 
o controle da empresa, o que aconteceria se 
fosse uma sooedade de Responsabilidade Li
mitada, enquanto que as Sociedades Anôni
mas não se adequam à pequena empresa, 
por ser uma forma onerosa de administração, 
pelas exigências legais que lhe são inerentes. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1 Q89. 
SeriãdOI- Ney Maranhão. 

lEGISLAÇÃO OTADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUO\ 
fEDERAllVA DO BRASIL 

Art. 172. A lei disciplinará, com base no 
interesse nacional, os investimentos de capital 
estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e 
regulará a remessa de lucros. 

----····-········------
··················································-··---~ 

(À Comissão de Assuntos Econômi
CO!_-) (decisão terminativa.~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à comissão competente. (Pausa~ 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. 1"' Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQüERJMEI'ITO 1'1• 521, DE 1989 

Requeiro, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno, urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n"' 38, de 1989, que fixa 
o efetivo da Polícia Militar do Distrito FE:deral 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 28 de seterribro de 1989. 
-Ronan Tito -JarbiJs Passarinho- Chagas 
Rodrigues - Edison Lob~o. 

REQUERIMEI'ITO 1'1• 522, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336, alinea .''b'', do Regimerito Interno, para 
a Mensagem n9 157, de 1989 (n"' 325/89, ria 
origem), relativa a contratação de crédito ex~ 
temo, com o Banco Nacional de Paris (BNP), 
no vaJor de atê FF 22.097.000,00 (vinte e dois 
milhões e noventa e sete mil francos france
ses), destinada a fmanciar a aquisição de vá
rios equipamentos visando o desenvolvimento 
do Programa de Sensoriamente Remoto e o 
Laboratório de Combustão e Propulsão do Ins
tituto de Pesquisas Espaciais -INPE. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1989. 
-Ronan Tito-Marcondes Oadelha- Cha
gas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os requerimentos lidos, serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do arl 340, inciso 
H, do Regimento Interno. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo _a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- (PMDB 
- BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, peço a V. Ex~ mande trazer 
o avulso da Mensagem n9157. 

Também gostaria de saber se essa Mensa
gem tem a1go a yer com o·projeto que esteve 
em discussão ontem ·na ComiSsão de Assun
tos Económicos. 

O SR- PRESIJ)Er!TE (Pompeu de Sousa) 
- Não tem qualquer reJação. E o pedido de 
V. Ex'! está atendido imediatamente. 

O SR- PRESIDEl'ITE (Pompeu de Sousa) 
7 Está esgotado o tempo de~nado ao Expe
diente. 

Estão presentes na Casa 43 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 Senadores, que 
altera os prazos estabeleddos no § 6"' do 
art. I 4, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Govenado
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· 
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téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Maurfdo Corrêa. 

Não há número para votação. 
Assim a apreciação deste item fica adiado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n<? 58, de 1988-Com
plementar (n~ 18/88 - Complementar, 
na Casa de origem), que possibilita afas
tamento de magistrados dirigentes de_ 
classe, tendo 

PARECER, sob n• 155, de 1989, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Odadania._ 
pela constitucionalidade, juridicidade e, 
no mérito, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
mm Trto. 

OSR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, nunca vi nenhum pro
jeto que beneficiasse o judiciário a ser questio
nado nesta Casa. Nunca vi, nem sobre salário 
nem sobre o que fosse. 

Na nossa Assembléia Nacional Constituinte, 
tivemos,. em algumas horas, o corporativismo 
subjacente, florescente e até agressivo; foi rio 
momento em que tratamos do Judiciário. Não 
conseguimos o Conselho Superior de Magis
tratura. O Judiciário é o úruco órgão que existe 
neste País que não será fiscalizado nem por 
Deus. 

No entanto, devo dizer que eis ai um projeto 
com o qual_concordo. É_a licença para o ma
gistrado, para o juiz, na Presidência da Asso
dação, cuidar dos interesses da c;ategoria. Por 
quê? Por questão de isonomia. Vou usar um 
verbete que é muito do gosto dos advogados 
e dos bacharéis: por isonomia. Um presidente 
de sindicato deixa a fábrica e continua rece
bendo, para cuidar da categoria. Neste caso, 
penso que é de justiça. 

Sr. Presidente, sou pela aprovação, para 
tainbém não quebrar o velho çostume de ser 
pela aprovação de todos os projetes do _Judi
ciário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não havendo mais nenhum Sr. Senado_r 
que queira fazer uso da palavra, está encerrada 
a discussão da_ matéria, que, nos termos do 
inciso III, letra ·a, do art 238 do Regimento 
Interno depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta da composição 
da Casa, devendo ser feita pelo processo no
minal. Entretanto, tendo havido ac:ordo entre 
as üderanças, a matéria será submetida ao 
Plenário símbolicamente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O projeto irá a sanção. 
ê o seguinte o projeto aprOvado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 58, DE 1988 - Complementar 

(N, 18/88, na Casa de origem) 

PossibUita afastamento de magiStaJdos 
dirigentes de classe. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 19 Acrescenta-se ao art. 73 da Lei 

Complementarn9 35,de 14 de março de 1979, 
um inciso a ser numerado como inciso III, 
com a seguinte redação: 

.. Art. 73. Conceder-se-á afastamen-
to: - - -

f·- ............................ ~·~·-· ~~~-

~:;~ p;;~:·~~;;;;·~-p-re-51-·d"ê_n_c_ia-de ~·; 
soci~ção de classe. 

. . . ............................................................. ~··· .. ····-
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disPoSições em 

contrário. - · - - · · · - · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 3: 

Discussão, em _huno úniCo, do Projeto 
de Decr~o Legislativo n9.ll, de 1989 (n9 
54/89, na Çâmara dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo de criação da 
CõmiSSào Mista, Celebra-do entre o Gover
no da República Federativa- do-_ Brasil e 
da República da GiJiné, celebradq em Wa

-~~gton-DC, em 4 de abril de 1988, ten
do_ 

PARECERFAVORÁVEL, sob n•2J5, de 
1989, da Comissão 

-de Relações Exteriores e Defesa Na
cional 

Em discussão, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os SrS. se~dores que o aprovam queiram 

pimnariecer sentados. _(Pausa.) 
Aprovado. - -
O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o pr'ojeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO I..I;GlSLAUVO 
N• 11, DE 1989. 

Aprova o texto do Acordo de Criação 
da Comissão Mista, celebrado entre o Go
vemo da__RepúbOca Federativa do Br8sil 
e a ~4_bllca da Guiné, celebrado em 
Washington-De, em 4 de abril de 1988. 

O Congresso Nacionaf decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo 

de Criação da Comissão Mista Brasil-Guiné, 
celebrado em Washington-DC. em 4 de abril 
de 1988. 

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. 

Arl 39 Este decreto legislativo entra em vi
gor na data de sua pUblicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa) 
-ltem4: 

Discussão em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 13, de 1989 (nO? 
41/89, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo para estabele
cimento de uma zona non aedlftcancU 
ao longo da fronteira entre o Brasil e a 
Venezuela, celebrado em Brasília, em 17 
de maio de 1988, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 214, de 
1989, da Comissão 

-de Relações Exteriores_e Defesa Na
cional 

Em discussão -o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
f\provado. 
O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte ó projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LJ;GISLAUVO 
N• 13, DE 1989 

(N• 41/89, na Cíunara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo para o Esta
belecimentO de uma Zona Non Aedifi
·cancli ao longo da fronteira entre o BrtJSU 
e a Venezuela, celebrado em BrasUia, ém 
17 de maio de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 O? Fica aprovado o texto do Acordo 

para o Estabelecimento de uma Zona Non 
Aedi!icandi ao longo da fronteira do Brasil com 
a Venezuela, celebrado em Brasilia, em 17 de 
maio de 1988. . 

!\rt. 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. 3 9 Este decreto legislativo entra em 
viSor na data de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 14, de 1989 (n9 
45/89, na C~inai'a dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Assistência 

_ Regional para Emergências Alimentares 
- TAREA, concluído com os Governos 
da Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, 
Equador, Costa Rica, Chile, Honduras, 
México, Panamá, Peru, Uruguai, Nicará
gua, Paraguai e Venez_uela, em Caracas, 
em 8 de abril de 1988, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 211, de 
- - ~ 1S89, da Comissão 

-de Relaç6es Exteriores e Defesa Na-
cional 

Em discussão, em turno único. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•l4, DE 1989 

(N~' 45/89, Na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Tratado de Assis· 
tência Regional para Emergências Ali
mentares - TAR.E4. concluído com os 
Governos da Argentina, Bolívia, Colôm· 
bia, Cuba, Equador, Costa Rica, Chile, 
Honduras, México, Panamá, Peru, (Jru
guai, Nicarágua, Paraguai e Venezuela, 
em Caracas, em 8 de abrü de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 Ffca aprovado o texto do Tratado 

de Assistência Regional para Emergências Ali
mentares-T AREA, conc:luido com os Gover
nos da Argentina, Bollvia, Colômbia, Cuba, 
Equador, Costa Rica, ChiJci, Honduras, México, 
Panamá, Peru, Uruguai, Nfcará.sua, Paraguai 
e Venezuela, em Caracas, em- 8 de abril de 
1988. -~ . ~ 

Art. 29 Ficam quaiSqUer atas oS ajustes 
complementares de que possa resultar a revi
são ou modificação do presente documento 
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 

Art 3» Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a matéria_ constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se agora à apreciação do Requeri
mento n" 522/89, de urgência, lido no Expe-
cliente, para a Mensagem n,. 157, de 1989, 
relativa a pleito da União. 

Em votação o requerimento. _ _ 
Os Srs. Senadores 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 Económicos. 

Solicito do nobre Senador Gerson Camata 
o parecer sobre a matéria. 

O SR- GERSON CAMATA (PMDB- ES. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, com a Mer1sagem n»157, de 1989, 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado Federal solicitação 
no sentido de que seja autorizada a República 
Federativa do Brasil a ultimar a _çontratação 
de crédito externo com o Banccr Nacional de 
Paris (BNP), no valor de até FF 22.097.000,00 
(vinte e dois milhões e noventa e sete ni.il fran
cos franceses), destinada a financiar a aquiSi
ção de vários equipamentos, visando ao de
senvolvimento do Programa de Sensoriamin· 
to Remoto e o Laboratório de Combustão e 
Propulsão do Instituto de Pesquisas Espacié'iis 

- INPE, órgão vinculado à Secretaria Especial 
de Gência e Tecnologia. 

o Caracteristlcas da Operação 

Valor. 
-- montante máximo de Ff 22.097 m~; 

Utilização: 
em uma ou mais vezes, em parcelas míni

mas de FF 500 mil, a contar da assinatura 
do contrato, até a data limite de utilização fixa
da em 30 dias após um ano da emissão das 

_ordens_ d-e compta; 
Reembolso do Crédito 
em dez semestralidades iguais e consecu

tivas, vencendo-se a primeira seis meses após 
o embarque dos equipamentos, previsto para 
um ano após a assinatura do contrato; 
_Juros: 

exigidos semestralmente, serão calculados 
com base na Libor-6 meses, acrescido do 
Spread de 13/16% a.a.; 

Comissões;: 
haverá uma comissão de gestão no valor 

de 0,50% sobre o montante global do crédito, 
a ser paga integralmente três semanas após 
a emissão do "Certificado" peJo Banco Central 
do Brasil; e 

Outras Despesas: 
despesas gerais de praxe, até o limite autori~ 

zado pelo Bacen. · 
Cabe informar que a Exposição de Motivos 

emitida pelo Senhor Ministro da Fazenda e 
que acompanha o pedido de empréstimo afir
ma que a operação de crédito supracitada foi 
declarada prioritária para o desenvolvimento 
nacional, pela Secretaria de Planejamento e 
Coordenação --da Presidência da República, 
através do aviso n~ 755, de 24-05-89,·conror
me exigido pelo art. 49 do Decreto-Lei n9 
1.312174. 

Vale ressaltar ainda que a matéria foi anali
sada pelo Banco Central do Brasil e pela Pro
cw-adoria Geral da Fazenda Nacional, e que 
a operação foi aprovada Por ambas as institui
ções, nos termos estabelecidos nas caracte
ristlcas da operação supramencionada. 

Com base nas informações acima citadas, 
somos favoráveis ao acolhimento d?l Mensa
gem, nos termos __ do seguinte: 

PROJETO DE RESOWÇÃO N• 69, DE 1989 

~utorlza a República Federativa doBra
$11 a ultimar contrataç.§o de operação de 
cr€dito no valor de até FF 22.09ZOOO,OO 
(vinte e dois mühões, e noventa e sete 
mil francos lftmceses). 

ú Seiiãdo Federal resolve: 
Art. 1~ J:: a República Federativa do Brasil 

autorizada a ultimar a contratação de opera~ 
ção de _crédito externo com o Banco Nacional 
de Paris (BNP), no valor de até 22.097.000,00 
(vinte e dois milhões e noventa e sete mil fran
cOS franceses), destinada a aquisição de vários 
equipamentos visando ao desenvolvimento do 
Programa de Seilsoriamento Remoto e o La
boratório de Combustão e Propulsão do lnsti~ 
tuto de P:esqufsas Espaciais - lnpe, órgão 
vinculado à Secretaria Especia1 de Ciência e 
TeCriOiogia. 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de SoUS<l) 
- O parecer da Comissão de Assuntos Eco
nómicos conclui pela apresentação do Projeto 
de Resolução n" 66, de 1989, que- autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito, junto ao Banco Nacional 
de Paris, no valor de até vinte e dois milhões 
e noventa e sete mil francos -franceSes, para 
os fins que especfica. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa•Se à discussão do projeto, em turno único. 
Em discussão 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com a palavra o nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHAES- (PMDB 
- BA Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, iião gostaria 
de usar da palavra em nome do meu partido, 
porque talvez outro senador queira discutir' a 
questão. Desejo apenas fazer algumas indaga
ções, porque aqui vejo juros com base na Iibor, 
seis meses, acrescidos do spreadde 13 a 16 
ao ano. Por que esse- 13 a 16?- Não existe 
um valor? Pelo menos está. no parecer do Se~ 
nadar Gerson Carnata. pelo que ouVi. E aqui 
temos 13/16%. ~ 

O Sr. RonanTito- J3/16avos. Não é? 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES - Náo 
sei. 

O Sr. Ronan Tito - 13/16 avos. 

osR.JCITAHYMAGAI..HÃES-Escutet 
no parecer de 13 a 16%, EntãO, fiquei nã dúvi
da, porque é altíssimo. São 13 sobre 16. Eu 
tinha visto, mas, como escutei o parecer, fiquei 
espantado. Também gostaria de saber ares
peito do foro para qualquer dúvida juridica 
que exísta. Nós, mais uma vez, abrimos mão 
do foro? 

O Sr. Gerson Camata - QuerO- eSclã.:
recer. 

Ontem, aprovamos um empréstimo doBra
sil à República Argentina. E no parecer ao 
empréstimo aprovado, ontem, na nossa co
mlssão de Assuntos Económicos - o Sena
dor Jarbas Passarinho estava lá- cujo Relator 
foi o ilustre Senador Fernando Henrique Car
doso, o projeto de lei aprovado diz: "O foto 
será discutido entre as partes". Quer dizer, o 
Brasil abrtu mão do foro, quando em emprés
timo internaCional, nenhum país abre mão de 
que o foro seja a sede do Pais que effipresta. 
E regra internacional. Só o Brasil e a Argentina 
são generosos, porque a Argentina abriu mão, 
nos empréstimos que .aprovou com relação 
ao Brasil, do foro, e não sei por' qUe, mas 
o foro ficou a ser discutido entre as partes. 
Parece-me que os países da AmériCa Latina 
são mais fraternos, mais amigos. -
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OSR. JQTAHY MAGALHÃES -Sr. Pre· 
sidente, há uma dúvida, porque eu também 
tinha a imprenssão de que nenhum banco 
aceitaria uma cláusula de que o foro deveria 
ser o do país, o Brasil. Tomei conhecimento 
- porque gosto muito, de vez em quando, 
de fazer reuniões no meu Gabinete com pes
soas que_ entendem deste assunto, com a as
Sessora nossa tomei conhecimento- de que 
o nosso Pãís, o Brasil, já estabelecia corno 
norma exigível que fosse o foro nacional em 
todos os empréstimos para a União. S6 as 
empresas de capital misto é que passaram 
a conceder o foro para países estrangeiros 
quando o banco concedente do empréstimo 
também o é. Os bancos sempre aceitaram 
quando havia essa norma de que o foro deve
ria ser aqui, no Brasil. Eu tinha também esta 
dúvida. Agora já não a tenho mais. Existiu 
durante a nossa vida essa cláusula que deter
minava que não podíamos abrir mão do foro 
do País para os empréstimos concedidos aos 
órgãos da União. As empresas de capital misto 
é que abriram mão. Por isso, a minha pergun
ta: este foro _é o do Brasil ou é_ do pafs conce
dente? 

Sr. Presidente, estamos votando sempre es
sas questões de urgência- e me teilho quei· 
xado muito dessas urgêndas. Ai é que está 
o problema. Temos um projeto de resolução, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, 
que estabelece essas normas, para só fazer· 
mos concessões desse tipo dentro das nor
mas previstas no projetei de resolução que 
vier a ser aprovado pelo Plenário, porque, no 
caso, teremos uma diretriz, baseada naquilo 
que a Constituição determinou. Dentro dessas 
nossas prerrogativas, temos que estabelecer 
as normas que devem ser obedecidas. O pro
jeto já está na Mesa. Vamos agilizar a votação 
desse projeto de resolução, modificá-lo, se for 
o caso, mas vamos ter as normas, para saber 
como agir nessas questões. 

O Sr. João Menezes - Permite V . .Ex! 
um aparte? 

O SR. JCITAHY MAGAlliÃES - Pois 
não, nobre Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes- Talvez V. Ex" me 
possa esclarecer. 

O SR. JQTAHY MAGALHÃES - Eu? 
Estou pedindo esclarecimento! 

O Sr. João Menezes - Então, vamos 
aproveitar a oportunidade. "Haverá uma co
missão de gestão no valor de 0,50% sobre 
o montante global do crédito, a ser paga inte
gralmente três semanas após a emissão do 
"certificado" pelo Banco Central do Brasil." 
Quem é que paga? Por que essa comissão? 
A quem é que se paga a comissão? E diz 
mais: "despesas gerais de praxe, até o limite 
autorizado pelo Bacen." Quais são essas des
pesas gerais? v. Ex" pode esclarecer? 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES - Não 
posso esdarecer. Apenas posso_ adiantar que 
a Comissão aqui não está entre aspas, é co
missão mesmo, comissão lega1, uma comis-

são que se cobra. Normalmente Isso existe 
por parte da transação, para gerir a aplicação. 

O Sr. João Menezes - O fato é saber 
qu~m cobra essa comissão. :t: um negócio 
de Estado para Estado? 

O SR. JCITAHY MAGAlliÃES- V. EX' 
tem razão de fazer as indagações, porque tudo 
isso devería~os fazer chegar ao Plenário com 
as informações da comissões técnicas. 

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

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- Nobre 
Senador Jarbas Passarinho, V. Ex" já ia ler um 
parecer olhando para mim. 

Concedo o aparte a V. Ex' 

O Sr. Jarbas Passarinho-Eu estou mo
tiVado pela pergunta do meu nobre compa
nheiro de Bancada, do Pará. Realmente, quan
do se vê aqui comissão, Senador, estou pen
sando em 10%, alguma coisa_ parecida, em 
termos gerais. Está escrito aqui: "Haverá uma 
comissão de gestão no valo_r de 0,50% sobre 
o_ montante cobrado do crédito". Quer dizer, 
essa corriissão é a do emprestador, é a comis
são de gestão do empréstimo. E naturalmente 
isso se deve associar ao problema do spread 
também, que é uma comissão de risco. O 
spftad não passa de uma comissão. Só que 
é o risco que o emprestador tem ao emprestar 
para um cliente que ele considera com um 
risco específico. Houve tempo, por exemplo, 
aquí, que nós, infelizmente, pagamos o spread 
mais a1to de todos os tomadores de emprés
timo. E neste caso, a mlm, por exemplo, é 
particularmente simpático que vote a favor e 
trabalhe a favor, porque se trata de instrumen
tar um instituto que tem alta respeitabilidade. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- !nega· 
velmente. A razão do empréstimo é da maior 
importância. Eu apenas não sei se seria neces
sário faier ... 

--o Sr. Jarbas Passarinho- Passado o 
susto do spread de 13% a 16%, ar, sim. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. 
Ex!' uin aparte? 

O SR. JQTAHY MAGALHÃES - Com 
prazer, ouço V. Ex' 

O Sr. Humberto Lucena -Noto que V. 
Ex' acompanha, com atenção, a concessão 
de autorizações para empréstimos internos e 
externos não só à União como a Estados e 
Municípios. Aproveito sua presença na tnbuna 
para rião só_congratular--me com V. Exi' e com 
os demais membros da Comissão Tempo· 
rária, como, também, para fazer um apelo ao 
Senado, através de suas lideranças, no sentido 
de -abreviarmos a votação de dois projetes de 
resolução que se encontram em fase de 
emenda, e que dispõem, respectivamente, so
bre "limites globaJs e condições para operação 
de_crédito externo e interno_ da União, das suas 
autarquias e demais entidades controladas pe· 
lo Poder Público Federa]", e, bem assim, sobre 
"limites globais e condições para operaç_ões 
de crédito de qualquer natureza dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Munidpfos e de suas 
respectivas autarquias". U o trabalho de V. 
Ex" e dos seus companheiros. t: um trabalho, 
realmente, de profundidade, que visa compa
tibilizar essas operações de crédito com a nova 
ConStituição Federal. Acredito que o Senado 
Federal, que tem na concessão dessas autori
zações o ponto alto de suas atribuições, deve 
-dar urgência, se possível urgentíssima, à apro
vação desses dois projetas de resolução, tão 
logo termine o prazo de emendas assinalado 
na Ordem do Dia que tenho em mãos. Meus 
parabéns, portanto, a V. Exl' e aos seus compa· 
nheiros. Se essa resolução estivesse em vigor, 
V. Ex' não estaria fazendo essas indagações, 
porque a resolução é muito detalhada no que 
tange à necessidade de se instruir os preces· 
sos de autorização de empréstimos, sobretudo 
de empréstimos externos. 

O SR. JQTAHY MAGALHÃES- Agra
deço a V. Exl' Realmente, o trabalho concluído 
pelo nobre Senador Mansueto de Lavor mere· 
ce todos os nossos aplausos, o respeito e a 
atenção, para votarmos o mais rapidamente 
possível. 

_O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. 
Ei' um aparte, nobre senãdor Jutahy Maga
lhães? 

O SR. JQTAHY MAGALHÃES - Com 
todo prazer, ilustre Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Cama ta - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, antes de louvar o empenho 
e _o interesse de V. Ex~ presto, por tabela, um 
esclaredmento ao Senador João Menezes. 

Nesses empréstimos, o Banco Central per· 
mite algumas despesas, como de cartório, de 
registro, tradução, de advogados para exame 
dos. contratos. até certo limite que ele fixa so
bre os empréstimos. Essa comissão de ges
tão, segundo os entendimentos do Banco 
Ceotral, o juro reinunera o capital e o 0,50% 
remunera os serviços, que tanto o tomador 
como o emprestador têm na gestão do em· 
préstimo, nos váriOs trâinítEis burocráticos que 
o empréstimo deve percorrer, nas contrata
ções que se fazem nas traduções etc. O Banco 
Central tem uma tabela que limita. todos esses 
empréstimos. 

O SR. JQTAHY MAGALHÃES- Como 
servi de ponte, está dado o esclarecimento 
ao Sehador João Menezes. 

Se estivéssenios votando os projetes -de re
solução, que já estão aí para isso;não teríamos 
mais razões para as dúvidas que se apresen
tam hoje. 

Sr. Presidente, SrS. Eeliãdores, a finafidaáe 
do empréstimo é inegável. Deveremos votar 
esta matéria, concedendO _os recurs_os neces
sários, para que os empréstimos passem a 
surtir os efeitos para o nosso desenvolvimento 
e ·para a nossa parte tecriõ16giCa. 

Continuo apenas dizendo que sentar-me-ei 
sem ter ouvido a explicação de qual é o _foro. 

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) 
- A Presidência sente-se na obrigação de 
atender ao pedido de informação de V. EX. 
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Consultando o processo, verifica~se que pe
lo art. 17, quando se refere ao "cüreito _aplicá· 
vel, solução dos Jitígtos", a proposta do Banco 
Nacional de Paris- BNP, tem o seguinte teor: 

"A convenção é regida pelo Direito 
francês. Em caso de liti9lo, o mutuário 
e o Banco consertar-se-ão em vistas de 
uma solução amigável. Na falta de uma 
solução amigável, num prazo de três me-
ses, qua1quer contestação relativa, nota· 
damente à validade, à interpretação ou 
à execução da convenção, será da com
petência exclusiva dos Tribunais de Pa· 
ris." 

É o que a Mesa informa a V. Ex' e ao Plená
rio, com a isenção que -a Mesa deve assumir 
como informante. 

Continua em discussão a matéria. (Pausa.) 

O Sr. João .Menezes - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Corri- a palavra o nobre Senador João Me
nezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA 
Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, sou favorável à concessão do empréstimo, 
porque é para o Instituto de Pesquisas Espa· 
dais -lnpe, órgão vinculado à Secretaria Es
pecial de Ciência e Tecnologia. É, portanto, 
uma matéria importante; realmente, não te· 
mos dinheiro; representamos uma parcela mí
nima nessa matéria de pesquisa e tecnologia, 
e se não trouxermos reCW'SOs de fora não va
mos progredir e ficaremos sempre atrasados. 

Apenas com relação a essa parte da comis
são, 0,50% a que me referi, é que acho estra
nho, porque se é um assunto de Estado para 
Estado - é o Brasil com o Banco Nacional 
de Paris - então é tratado diretamente entre 
o Brasil e o Banco francês. Nessas condições, 
não encontro uma justificativa para esta co
missão de meio por cento; mas é meio por 
cento sobre esses 22 milhões de francos fran
ceses. 

Além do mais, temos: "acrescidos de despe· 
sas gerais". Que são as despesas gerais? Será 
que é o cartório? É a escritura? E o cidadão 
que vai do Brasil para Paris? Ou será que esse 
assunto é tratado pela Embaixada Brasileira 
em Paris? --

Talvez essas coisas, que estão chamando 
de miudezas, porque é uma comissão de meio 
por cento, váo longe; e se é tratado direta· 
mente, parece-me que iláo haveria essa co
míssáo, como também outras despesas,_já 
que temos a Embaixada em Paris, onde, aliás, 
temos um grande Embaixador, que poderia 
tratar desses assuntos e resolver esses proble
mas. - _ _ -

E essa a observação que quero deixar, na 
discussão desse projeto, como alerta para o 
exame de futuros projetes. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Continua em discussão a matéria. (Pausa.) 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Para discutir.) -Sr. Presidente, -Srs. Sena
dores, a minha intervenção está relacionada 
com a infOrmação cfue V. EX' acaba de dar 
à casa.- e a declaraÇão feita ainda há pouco 
pelo Senador Jutahy Magalhães de que oBra· 
si! não deveria abrir mão do foro próprio como 
tomador de empréstimo. 

Tanto quanto eu sei, quando discutimos in· 
dusive com V. Ex" Senador Pompeu de Sousa, 
na comissão constituída por mandamento 
constitucional para acompanhar o endivida
mento extemo do Brasil, os emprestadores 
todos se arrogam e se teserv:am o dinheiro 
de ter o foro na sede do seu país. 

Esses emprestadores naturalmente não fa
riam empréstimos de vulto a nenhl1J'l1 outro 
país fazendo com que o foro fosse neutro. 

O Sr. Jutahy Magalhães-V. Ex' permtte 
uma informação? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois 
não. 

_O Sr. Jutahy Magalhães- Eu tinha esse 
cOriVetlcimei"lto, tanto que, quando fomos dis
cUtlf eSsa questão, quando esses projetes de 
resolução foram encaminhados para o plená· 
rio pela comissão criada por solicitação mi
nha, discuti sob esse aspecto, porque existe 
lá uma cláusula que determina o foro nacional. 
Procurei informar-me, porqúe eu tinha suge. 
rido retirar essa solicitação. Fui informado so
bre _o assunto. T roux_eram-me o comprovante 
de que o Brasil, durante quase todo este perío· 
do, com exceção destes últimos poucos anos, 
em todos os seus contratos inseria uma cláu
sula que obrigava o foro-nacional, e essa cláu
sula não era aceita pelos bancos para empresa 
de economia mista. N fiquei sem ter nenhum 
argumento para solicitar a retirada dessa exi~ 
gência que está estabelecida nesse projeto de 
resolução, porque, tendo sempre ocorrido isso 
e os bancos sempre ac_eitando essa dáusula, 
fiquei s~l'!'l condições de argumentar mais. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - É a 
minha surpresa em relação à informação de 
V. EX' e à informação não tão Isenta do Presi
dente, porque a ftsionomia de S. Bel' mostrava 
a reação em ter a cidade de Paris como foro. 
É que, corno Ministro da Educação,- tivemos, 
em um momento de grande liquidez da eco
nomia universal, ofertas de empréstimos. 

FIZemos um empréstimo com a Osaid de 
cem milhões de dólares para o engjno funda
mental. O foro era exatamente Nova Iorque. 
Tornamos também um empréstimo com os 
países comunlstas; a T Checoslováquia, Hun· 
gria, e a República Democrática Alemã. En· 
quanto a Usaid nos cobrava 2% de juros ao 
ano~ o melhor programa e o melhor emprés
timo-do mundo comunista era o da Tchecos
lováquia, com 7% ao ano, o que prova que 
os marxista, neste ponto, são mais capitalistas 
que os próprios. O foro era sempre o do País 
que emprestava, especialmente quando se tra· 

ta, como neste caso, de um empréstimo que 
ê praticamente estatal. 

Daí acho que não há queda da soberania 
brasileira no momento em que -a·ceita isso. 

o Aceitamos--c6m0 tOmador de empréstimo e 
o emprestador nos diz qual o foro onde vamos 
negociar. 

A injustiça está em admitir que, se nós tivés
semOs O-fofo seríamos susf:>eitos de uma posi
ção priorística a nosso favor; mas o reverso 
se daria com eles a mesma coisa O ideal 
seria se realmente amanhã, na negociação 
universal, se pudesse fazer um foro próprio, 
como o de Haia, um foro neutro. Isto tomaria, 
provavelmente, o tomador do dinheiro um 
pouc-o mais preservado em relação aos desti
nos futuros de causas que pudessem ser pro
vocadas no decorrer do pagamento dos em
préstimos. 

Aqui a colocação que estamos fazendo par
te de dois princípios, um dos quais acho que 
é consentâneo, todos acham que essa destina
ção é absolutamente devida. Vemos aí que 
são_dezessete milhões de francos para senso
reamento remOto e apei"tãs quatrO -milhõeS 
noutra destinaçao para um instituto que, agora 
mesmp, quando estamos fazendo a COmissão 
Parlamentar de Inquérito sobre a Amazônia, 
fõi que nos permitiu chegar a uma conclusão 
o mafs próximo do que se pode dizer uma 
verdade científica, a respeito do desmatarnen
to da área de toda a floresta amazônia. Foi 
através do lNPE - Instituto Nacional de Pes
quisas Espaciais, devido exatamente ao acom
panhamento do Landsat como o satélite ame
ricano. 

A posição do meu partido - e hoje por 
unanimidade, pois está ausente o Senador Ro~ 
berto Campos - é favorável inteirafnerite ao 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Continua em discus~o. 

O Sr. Cld Sabóla de Canr.illto- Sr. Pre· 
sidente, peço a palavra 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra a V. Ex" 

O SR. GD &<!BÓIA DE CARVAL/iO 
PRONUNCIA O DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SE' 
RÁ PUBliCADO POSTERIORMEIYTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Continua a matéria em discuSsão. (Piu.!Sa.) 

Não havendo mais quem peça a_ palavra, 
enc.erro a-âi.s<::Ussào. - o ~-

Em votação o projeto. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito, para encaminhar a votação, como 
Líder. 

O SR. RONAN MO (PMDB- MG. Co
mo üder, para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, não quis 
usar do tempo; que seria de vinte minutos, 
para discutir a matéria, mas tamnbém não 
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poderia deixar, neste momento, de encami
nhar a vota_ção, porque, para o meu Partido, 
o PMDB, Ciência e Tecnologia, Secretaria de 
Ciência e Tecnologia é muito importante, mui
to cara. Entendemos que dominará o terceiro 
milénio quem tiver tecnologia. Por isto mesmo 
fomos implacáveis na luta contra _a_ extinção 
do Ministério da Ciência e Tecnologia; e no 
final, apenas porque não somos revolucioná
rios, somos políticos, cedemos, mas s6 cede* 
mos com o compromisso de que o Senhor 
Presidente _da República iria criar uma Seçre
taria de Ciência e Tecnologia ligada direta· 
mente à Presidência da República. 

Não somente aprovamos com louvor como 
também fiZemos questão de dar urgência a 
esse projeto, porque o!NPE, instituto de maior 
credibilidade neste País, precisa desse recurso, 
não para elucubrações próprias dos cientistas, 
mas para o desenvolvimento de tecnologia 
em nosso País. 

De maneira que o PMDB manifesta-se favo
ravelmente, Sr. Presidente. 

O Sr. Edlson Lobão- Sr. Presidente, co
mo Li'der, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR- PRESIDENTE (Pompec de Sousa) 
- Concedo a pa1avra ao nobre Senador Edi
son Lobão, para encaminhar a votação, como 
Uder. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Co
mo Uder. Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, trava-se hoje, no País, uma grande 
discussão em tomo da aplicação de recursos 
orçamentários na pesquisa, para o setor cien
tífico. 

Sem dúvida nenhuma, este País tem que 
ingressar, neste momento, na grande fase da 
descoberta cientifica. AE. nações, no passado, 
eram um tanto mais fortes quaritO mais impor
tantes fossem os seus equipamentos militares. 
Hoje o saber científico é a principal arma de 
que se valem as nações. Por conseguinte, é 
atê certo ponto modesto o pedido que faz 
a Secretaria de Assuntos CientíficOS e T ecno-;. 
lógicos para reequipar o INPE. 

O meu Partido - o PFL - vota, portanto, 
favoravelmente a esse empréstimo, e o faz 
com entusiasmo. 

O Sr. Marcos Mendonça- Sr. Presiden
te, peço a palavra, como Uder, para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tem a palavra, como Líder do PSDB, para 
encaminhar a votação, o nobre Senador Mar
cos Mendonça. 

O SR. MARCOS MEI'IDONÇA (PSDB 
- SP. Corno Uder. Para encaminhar a vota
ção. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. 

Em nome da Bancada do PSDB nesta Casa, 
encaminho favoravelmente essa questão. A 
destinação desse equipamento é a1go de ur
gente e premente, para que o Brasil não perca 
o bonde da História. É fundamental essa desti
nação. 

E aqui faço coro cOin uma manifestação 
do nobre Senador Jutahy Magalhães, quando 
S. EX questiona a urgência para a aprovação 
dessas matérias sem uma avaliação mais pro
funda. Deixo aqui um alerta. Na realidade, não 
é um empréstimo, é um crédito que um ven
dedor está fornecendo ao Governo brasileiro 
para a venda de um equipamento. Não verifi
quei, em nenhum instante, se_ foi feita uma 
concorrência internacional para a aquisiÇão
desseS equipamentos. 

Não há nenhuma informação, por exemplo, 
se a indústria brasileira estaria aparelhada para 
o fornecimento desses equipamentos ao Go~ 
vemo brasileiro. Sem sombra de dúvida, esses 
elementos são fundamentais para que os Srs. 
Senàdores possam tomar uma decisão crite
riosa a respeito da matéria. 

No entanto, como é um órgão da seriedade 
e da idoneidade da Secretaria Especial de In
formática, encaminhamos favoravelmente es-
ta matéria, mas deixamos aqui este alerta e 
esta ressalva. 

- O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Se nenhuma outra liderança partidária pre-
tende encaminhar a matéria, vou passar à vo
tação. 

Em votação. 
Os Srs. -senadOres que ãprovam o projeto 

queiram permanecer sentãdos. (Pausa) 
Aprovado. 
A!l1atéria aprovada vai à Comissão Diretora, 

para a redaç_ào fina1. 

· O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida 
pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lida" a seQuinte 

PARECER N• 233, DE 1989 
{Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 69, de 1989. 

A-comissão Diretora apresenta a redação 
fmal do Projeto de Resolução n~ 69, de 1989, 
que _autoriza a República Federativa d_o Brasil 
a ultimar contratação de crédito externo, com 
o Banco Nacional de Paris (BNP), no valor 
de até FF 22.097.000,00 (vinte e dois milhões, 
noventa e sete mil francos franceses). 

Sa1a de Reuniões_ da Comissão, 28 de se~ 
tembro de 1989.-Nelson Cameiro,Presiden~ 
te -Áureo MeDo, Rel.:rt:or -Mendes Cana/e 
-Pompeu de Sousa. 

ANEXO AO PARECER N• 233, DE 1989 
Redação_linal do Projeto de Resolução 

n• 69, de 1989. 

Faço saber _que o Senado Federal aprovou, 
nos terin-oS do_art.-52, inciso V, da Consti~ 
tuição, e eu, , Presidente, pro
mulgo a segUinte 

RESOLUÇÃO N• ' DE 1989 

Autoriza a República Federativa doBra
sil a ultimar contratação de operação de 
crédito no valor de •t? fE.?i?.097.000,00 

vinte e dois rrij/hões, noventa e sete mü 
fri!mcos franceses). 

O Senado Federa1 resolve: 
Art. 19 É a República Federativa do Brasil, 

nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição 
Federal, autorizada a ultimar a contratação de 
operação de crédito eXterno, com o Banco 
Nacional c:!e Paris (BNP), no vaJor de até FF 
2,2..097.000,00 (vinte e dois milhões, noventa 
e sete mil francos franceses), destinada à aqui
sição de vários equipamentos visando ao de
senvolvimento do Programa de Sensoriamen
te Remoto e o Laboratório de Combustão e 
Propulsão do Instituto de Pesquisas Especiais 
-INPE, órgão Vin-cuf8do à Secretaria Espacía1 -
de Oência e Tecnologia. 

Arl 2ç Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousal 
-Em discussão. (Pal,lsa.). 

Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgaç~o. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Vai~se passar, agora, à apreciação do Re
querimento nç 521/89, de urgência, lido no 
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n• 38, de 1989. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre~ 

dação da matéria, que teve sua discussão ini
ciada na sessão anterior. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câníara n~ 38,- de 1989 (n' 
1.666/89, na Casa de origem), de inicia· 
tiva do Senhor _Pr_esidente da República, 
que "ftXa o efetivo da Polícia MUitar do 
Distrito Federal, e dá outras providên
cias". 

Tendo pareceres favoráveis ao projeto, 
- -- proferidos em plenário pelos Senadores 

-Francisco Rollemberg e Pompeu de Sou~ 
sa, em nome, respectivamente. das co
missões de Constituição, Justiça e Qda
dania, e do Dtstrito Federal. 

Os parecéres da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a emenda apresen~ 
tada em Plenário pelo Senador Cid Sabóia 
de Carvalho foi favorável. O parecer da Comis
S:ão do Distríto Federa1sobre a mesma emenw 
dã: foi favorável em parte. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
per o_ Sr. 1 ~ Secretário .. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 523, DE 1989 

Requeiro, nos termos do art. 280 do Regi
mento Interno, a retirada da Emenda n9 1, 
do Plenário, de minha autoria, oferecida ao 
Projeto de Lei da Câmara n~ 38/89. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1989. 
- Od Sabóla de Carvalho. -
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em votação o requerimento que acaba de 
ser lido. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Peço a pata
vrtl pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Tem a palavra o nobre Senador J<Jrbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pela ordem. Sem revisão do orador.} -
Sr. Presidente, o nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho apresentou uma emenda, e toma 
a iniciativa de retirá-la; é iniciativa pessoal 9_e 
S. E>r, de maneira que não precisa ser votada, 
creio eu. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Os regimentaristas que ine assessoram 
rea1mente deram-me essa indicação. 

A emenda do nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho já está pacificamente retirada, de 
vez que é um ato de vontade do próprio reque
rente. 

Em votação o re-cruenmento. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requeri

mento queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
Fica retirada a emenda do nobre Senador 

Qd Sabóia de Carvalho. 
Encerrada a discussão, passa-se, agora, à 

votação do projeto, em turno único. 
Em votação. 

O Sr. Gerson Camata -Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com a palavra o nobre Senador Gerson 
Camata. 

OSR-GERSOI'ICAMATA(PMDB-ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores fico 
fe]iz porque todas as dúvidas que ocorreram 
ontem, durante a discussão da matéria, foram 
dirimidas. 

O eminente Senador Cid Sabóla de Carva
lho teve o gesto nobre de fazer a retirada da 
emenda, que tinha uma boa intenção, mas, 
com o esclarecimento prestado pelo Coman
do da Polícia Militar de Brasília, as dúvidas 
salram de campo. 

Gostaria apenas de, num minuto, fazer um 
registro para o plenário do Senado. 

Quando as coisas vão mal, todos criticam 
o que está errado, as autoridades .são extrema
mente agredídas. No entanto quando as coi
sas vão bem, poucas pessoas param para um 
elogio, para um cumprimento. 

Vota-se aqui o aumento efetivo da Poltcia 
Milita~ de Brasilia e ê necessário dizer que a 
Capital do BraSil tem hoje e observo pela mi
nha experiência ao andar por outras cidades 
talvez uma das melhores Polícias do Brasil. 

Dizia-se muito, há anos, que a Polícia de 
Minas Gerais era a melhor do Brasil, e ainda 

continua uma excelente Polícia, mas a Polícia 
Militar de Brasilia, o Coronel Maia, que ê o 
seu Comandante,_ o Coronel Brochado, que 
ê o Secretário de Segurança, e o Governador 
Joaquim Roriz mereciam, creio, na oportu· 
niade desta dlscussão, os cumprimentos, pelo 
menos de minha parte, pela excelência que 
ê hoje a Policia Militar de Brasüia. 

Observo, por exemplo, que é a Polícia que 
mais fica na rua no Brasil. 
~ndo saímos daqui, à noite, depois das 

sessões notumas do Congresso; daqui à Su~ 
perquadra Sul 309 há uns doze quilómetros, 
vejo sempre umas oito ou dez viatW"as de Po
lícia. 

Há poucos dias tive oportunidade de ir até 
Taguatinga, e vi, na hora do Rush, na extensão 
de Taguatinga até o Plano Piloto, pelo menos 
umas 15 viaturas de Polícia e oito viaturas 
dO$_ BonÍbelros, todos ali a postos, acampa· 
nhando aquele rush · de entrada na cidade, 
dando segurança. 

Vejo as Blitz, que às vezes nos incomodam, 
e até a Polidez com que os Policiais nos abor
dê'!!fl ao pedir Os documentos. 

Penso que ê um estímulo, e isso já começa 
a ser observado no Brasil. Várias Polícias Milita
res de Estado que não têm as suas academias, 
cujos oficiais anteriormente faziam o curso em 
Minas Gerais ou. Rio de Janeiro, atualmente 
estão fazendo o curso de oficiais Superiores 
da Polícia Militar em Brasília. 

Quer.emos que esse aumento de contigen~ 
tes que o Senado vota hoje seja i.tm estímulo 
à Polida Militar de Brasilia, para que ela melho
re ainda mais e que continue sendo um para
digma e um exerilplo para as Policias Militares 
do Brasil, nesta hora em que precisamos tanto 
de segurança. 

Eram estas as nossas palavras, Sr. Presi
dente. 

O Sr. Melra Filho Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

Q SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MEIRA ALHO (PMDB- DF. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. senadores asso
do-me. às p<!~.'!S. ditas_p~Çl Senador Gerson 
Camata. Sirito-me orgulhoso pelo (ato de a 
Capital do País possuir essa Polícia. 

Etn urriã dãs _Blit.z, quarido passava com 
o meu carro, fui acenado por um pollcial. Ao 
chegar perto de mim, ele fez a continência 
e disse· "Senador, por favor, dê-me os seus 
documentos.'' 

Tive orgulho. Meti a mão no meu bolso, 
para tirar os documentos e mostrar ao polida! 
que os solicitou com absoluta educação e 
franco resPeito. Assinalo este fato como elogio 
à Polída Militar do Distrito Federal. 

O Sr. Ronan 11to- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador .Ro· 
nan Tito. -

O SR. ROI'IAI'I mo (PMDB - MG. Para 
encaminhar.)- Sr. Presidente, os Senadores 
Gerson Camata e Meira Fllho falarem em no
medoPMDB. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Pregjdente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau-
rício Corrêa. · 

OSR.MACIRÍCIOCORRÊA(PDT -DF. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)-· 
Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, é preciso ficar 
bem claro que esse clima que foi criado decor~ 
reu da aprovação do text: constitucional. 
Também ê bom que se registre aqUi que, ape~ 
sar da correção da Polícia, do seu comporta
mento, o que acopteceu no badernaço, e que 
não foi apurado até hoje, o que aconteceu 
em frente ao Baoco do Brasil, - e V.Exa., 
Sr. Presidente, sabe muito bem disso, - se 
hoje, tecemos elogios à Polícia Militar no mo
mento em que ela cumpre o ordenamento 
constitucional, não se. deve dizer que ela foi 
sempre exemplar, porque não o foi. E nós 
somos vítimas disso, pois até hoje não se apu
rou a responsabilidade de oficiais que pratica
ram barbaridades aqui: atê hoje o Governo 
nos deve isso. 

De modo que encaminho favoravelmente, 
porque o aumento do coritingente se expÍica 
pela sua imperiosa necessidade, mas não va
mos passar um rr:iataborrão .em cima de um 
passado negro, com o que não posso con-
coraar: . 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não havendo mais.quem queira fazer uso 
da palavra está encerradô o encaminhamentO 
da votação. 

Em votação. 
Os Srs .. -senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. .. _ 

É o seguinte. o projeto aprovada;: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
1'1• 38, DE 1989 

(1'1• 1.666/89, na Câmara dos Deputados) 

(De iniciativa d(i Senhor Presidente da Repú-
blica) 

FIXét o efetivô àa Polícia Militar do .Distrito 
Federal, e dá outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O efetivo da Polída Militar do Dis

trito Federal, fiXBdo na Lei n" 7.687, de 13 
de dezembro de 1988, passa a ser de 11.347 
(onze mil, trezentos e quarenta e sete) PolíclaJs 
Militares, distribuídos pelos seguintes Qua
dros, Postos e Graduações: 
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1-Quadro de Oficiais Pollcials-Mllitares (QOPM): 
Coronel PM ...... " .. ., ............. ~ ......... _._._._ .. _._.,._,_,_.,_.=·~···· .. ·-·············~·····~- --B 
Tenente-Coronel PM .......................................... ~ ......... u ......... m ..... ,c._ __ 23_ 
MajorPM ······························································•·••··-·-··················w·• 45 · 
CapitãoPM ........................................................................................... 91 
Primeiro-Tenente PM ...................................................... no, .................. __ 84 
Segundo-Tenente PM ............................... , ........ , ... ..._ •.. ~·····"············ ..... 119 

II- Quadro de Oficiais Policiais-Militares Femininos 
(QOPMF): 

~:~:~~;~!0Pu:F~;:;;j;;J'~~··:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
SegundO-Tenente PM Femin:ino .... ._ ............................................... -... _ 4 

W-QuadrodeOIIcialsPolidals-MllitaresdeSaúde(QOPMS): 
Tenente-CoronelPMMédico .................. , ................................ ...._.,....... 2 
Major PM Médico ...... ~ ........ ,_, .. ,_, ___ ,_.. ....... ________ . 3 
Capitão PM Médico ....................... ~ ............ - ......... ~-· ,_..___.:......::. 7 
Capitão PM Dentista ...................................... m ..................... ._................. _ 1 
Primeiro--Tenente PM Médico ..... :-.•. ;: ..... ~ .. --:::.:;~ .. ~= ........ ~ .. ·~~~ ~8 
Primeiro--TenentePMDentista ................................................. '"'"'"'''- 7 

IV -p Quadro de Oficiais Pollc!als-Mllltares Capelães (QOPMC): 
nme1ro-Tenente PM Capelao ...... m ............................................... --."" 2 

V- Quadro de Oficiais PoUclals-MIIitares de Administração 
(QOPMA): 

Capitão PM ............................................................................................... 12 
Primeiro-Tenente PM ........................................................................... 26 
Segundo-Tenente PM ...................................... ~ ....... ~~ ............... " ...... 41 

VI -.Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas ( QOP
ME): 

Primeiro-Tenente PM .... : ............................ _ ........ _ ............................. _..,...., ........... """"" ....... ~ 4 
Segundo-TenentePM .......................................................... "' ... m"'"'"-"-~5 

VIl- Quadro de OH dais Policiais-Militares Músicos (QOPMM): 
Capftão PM Músico ..... ~ ......................... .,. ..... """'--.;.._ .... __ .••• "'''"""""'' ....... -- 1 
Primeiro-Tenente PM .Músico ........ ~.-.:.. ................................... - .. ;~ •.• -~~-~1-
Segundo-Tenente PM Músico ... ~ ... ; .................................... ~ ................... _1 

VIII ~Quadro de Praças Policiais-Militares Combatentes 
(QpPMC): 

Subtenente PM Combatente ...................... :.~ .............................. _ 64 
Primeiro-Sargento PM Combatente ......................................... v 96 
Segundo-Sargento PM Combatente ........... : ........ , .................... ~ 264 
Terceiro-Sargento PM Combatente ...... ~ ......... ..,.-....... _______ 80tl 
Cabo PM Combatente ............................... :: .. ~ .................. : .............. _ 1.336 
Soldado PM Combatente ···································'·-···················· 7.432 

IX- Quadro de Praças Policiais-Militares Femininos (QpPMF): 
Subtenente PM Feminino ............. v ...................... ;...., . ..,., .......... v.;,--;:,__1 
Primeiro-Sargento PM Feminino ..................................... v ..... :.. ....... ~ 2 
Segundo-SargentoPMFeminino ........ :.......................................... 10 
Terceiro-Sargento PM Feminino _ ..... ~ .... : .... _ ............ _ .. _.,., .. _.._:,_,_,_,,..~,~·-"·- 30 

~~~~~ ~~;~~ait;;~"·::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::~::::::::::::::::::::::~- 1 ~~ 
X-Quadro de Praças Policiais-Mllitares Especialistas (QPP
ME): 

Subtenente PM Especialista . 6 __ __ _ _ 
Primeiro-Sargento PM Especialista ................................................ -28 
Segundo-Sargento PM Especia1ista .............................................. 37 
Terceiro-SargentoPMEspecialista ................................................ 68 

~~~~~~~~~~~:is;;;···::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::.:~; 

Parágrafo único. As vagas resultantes des
ta lei serão preenchidas mediante promoção, 
admissão por concurso ou inclusão, em par
celas a serem estabelecidas pelo governador 
do Distrito Federal, de acordo com a neces
sidade do serviço e as disponibilidades orça.' 
mentárias. 

Art. 21' Asdespesasdecorrentesdaaplica-

çãa desta lei correrão à conta da ~atação pró
pria consignada no Orçamento 'da União. 

Art. 39 _ Ficam mantidas as disposições da 
Lei n9 7.491. de 13 de julho _de_ 1986, não 
modificadas_ por esta lei. 

Art 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposlçõ_es em 
contr_ári_o. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENIIDO-RES: .. 

Moisés Abrão- João Lyra- Albano Fran
co - Severo Gomes _.:.: Fernando Henrique 
Cirdoso -Marcos Mendonça - Mauro Bor
ges -Maurício Corrêa. 

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

Concedo a palavra ao nobre SenadOr Nel~ 
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte discürso:) ~Sr~Pre· 
sidente, Srs. S_enador_es, aS festas cciineino· 
rativas do Ano Novo deste 1989 forarri sensi
velmente prejudicadas. Todo o Brasil aCompa
nhou, hora após hora, o salvamento dos so
breviventes da tragédia do Bateau Mouche, 
no Rio de Janeiro, o desespero-dos rammares
das vítimas, o resgate dos corpos, as denún· 
cias, e, finalmente, a- retirada da embarcação 
do fundo da Baía de Guanabara. 

Durante muitos dias - acredito que todos 
ainda se recordem - o povo brasileiro, sob 
um clima de tremenda ansiedade e tensão 
viveu o drama carioca, como se cada cidadã~ 
nele estivesse diretamente envolvido. 

Esse milagre· de coesão, de identificação 
de objetivos e expectativas, deve-se·_a uma das 
mais fantásticas invenções do nosso século, 
a televisão. Mais que as reportagens deta1ha
das dos periódicos, mais que as transmisSões 
radiofônicas, o som, o cor e a imagem via 
Embratel invadem não só o recesso dos lares, 
mas também a sensibilidade de cada telespec
tador, transformando-o em participante ativo _ 
e emocionado. 

Imaginemos por um instante, nobres Sena
dores, a reação desses milhões de indivíduos 
se submetidos a um impacto psicológico cor
respondente a vinte tragédias como a do Ba
teau Mouche, por semana. Seremos capazes 
de avaliar o pânico; o desespero e, fmalmente, 
a incontrolável revolta que se apoderariam do 
nosso povo? Poderemos prever as convulsões 

-sOCiais que -Se -segulffãm -a-eonstãtaÇãO aa ir
responsabilidade, da corrupção e da incapa
cidade dos culpados? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não lhes pro
ponho um exercício de mórbido fic:donismo. 
Trago-lhes à lembrança apenas uma nova fa
ce de um tema por demais conhecido, os aci
dentes de trânsito. 

Com efeito+:Senhores, "com 15 milhões de 
veículos, o Brasil extermina 50.000 pessoas 
por ano", nesses aCidentes, ó que eqUivale 
a vinte Bateau Mouche por semana. Tal infor
mação foi_ divulgada pela revista Veja, a de 
8 de març:o do ano em curso, na seção -"Ponto 
de Vista". 

Nessa matéria jornalística, o engenheiro Gil
berto Lehfeld, coordenador da Comissão Téc
nica de; Segurança Veicular e de TrânSito de 
São Paulo, compara a nossa situaç.ão com 
a dos Estados Unidos. Naquele país, o número 
de veícu1os é de 180 milhões - 165 milhões 
a mais que no Brasil. Entretanto, o número 
de mortos anualmente, em addentes de trân· 
sito, é inferior ao daqui: 47 mfl. 
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Analisando o problema, aquele espedalista 
atribui o desinteresse das autoridades à ausên
cia de ação popular. Explica o engenheiro que 
dificilmente a popu1ação pressionará os gover
nantes para solucionar a questão e que esses 
estabel~em suas prioridades em função das 
pressões recebidas. 

O acidente de trânsito, Senhores, é, geral
mente, uma tragédia doméstica, atingindo fa
miliares, vizinhos e amigos. Raras, felizmente, 
são as vezes em que um desastre de maiores 
proporções enluta uma comunidade, mere
cendo espaço nos jornais televisados. 

Ainda segundo o Engenheiro Lehfeld, em
bora esses acidentes sejam, no Brasil, uma 
forma de violência socialmente aceita e consi· 
derados inevitáveis, a experiência intemacio
na1 nos mostra que existe solução. Cita-nos 
o Japao e a França que, após a terceira tenta
tiva, conseguiram uma importante redução do 
número de acidentes fatais. Esclarece, outros
sim, que, para substituir a falta de pressão 
popular, houve o reconhecimento, por parte_ 
de diversos organismos da sociedade e do 
Governo, de que o problerpa era sério o seu 
combate, uma prioridade nacional. 

Conforme Gilberto Lehfeld, o Brasil ainda 
não despertou para a gravidade do problema, 

·devendo os setores mais sensíveis da socie
dade desenvolver ações coercitivas que resul
tem na real aplicação e monitoração de pro
gramas adequados e rigorosos. Afinal, Senho
res, estima-se em 50,000 o número _de pes
soas que morrerão em conseqüência desses 
acidentes, até o final deste ano, e em 350.000 
as que ficarão feridas e mutiladas. 

No meu Estado, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, a preocupação de alguns desses seto
res já se faz sentir por melo de ações concre
tas. Assim sendo, quero registrar desta tribuna 
a correspondência a mim encaminhada por 
autoridades do Executi'lQ e do Legis1ativo ca
tarinenses, bem como de dubes de _serviço, 
concernentes à necessidade de duplicação da 
Rodovia Federal BR-101. -

Para não me alongar em demasia, desejo 
ressaltar o elevado espírito comunitário e cívi
co que pude aferir em todos os documentos 
recebidos, dentre os quais quatro se desta
cam: 

O Ofido n~ 804/89, dei Presidente da -
Câmara Municipal de Vereadores de Bal
neário Camboriú, Vereador Waldeney Da
guanor, que comunica a elaboração de 
ofido endereçado ao Presidente da Repú
blica e ao MinistrO dos Transportes; 

O Ofício Circular n~ 5/89, do Presidente 
da Câmara de Vereadores de [taguaí, Ve
reador Manoel Rodrigues Conceição, que 
encaminha cópia do Oficio no b-339/89, 
endereçado ao Sr. Presidente da Repú· 
bUca; 

O Telex N9 1.143/89, do Governador 
do Estado de Santa Catarina,- Pedro Ivo 
Figueiredo de Campos. apoiado por di
versas entidades coestaduanas, como as 
federações das indústrias, das Associa
ções Comerciais e Industriais, do Comér- -
cio e da Agricultura; a Câmara Catarinen-

se da Indústria da Construção e o Sindi· 
cato das Agêndas de Propaganda; e, 

A carta dõ presidente da Região do Dis
trito L-1 O de Uons Internado na] e Juiz 
de Direito da Comarca de Joinville, José 
Volpato de Souza. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, analisei 
com profunda atenção os citados documen· 
tos, assim também o material jornalístico en
caminhado pelo Dr. José Volpato. Concluí que 
a única atitude sensata é a de somar esforços 
à ação desses catarinenses denodados. Eles 
revelam, em suas insistentes reivindicações, 
ajusta preocupação com o bem-estar e a vida 
dos nossos concidadãos. 

E por que, Senhores, tanto interesse na 
BR-101? Por que tanto empenho na esperada 
duplicação? 

Aqueles que não transitam por essa via fede
ral, no trecho que margina o litoral do meu 
Estado, os motivos podem parecer puramente 
económicos. t. sabido que 80% da produção 
catarinense escoa pela BR·101. O jomaJista 
Luiz C:trlos Ferrari, do Diário Catarinense, re
sume magistralmente a importância econô
mica e integrativa que essa estrada ass_umiu 
nos últimos anos: 

"Uganda o Paraná e o Rio Gi"ande do 
Sul pelo litoral, a BR·101 escoa boa parte 
da produção da indústria gaúcha e da 
região sul de Santa Catarina. A produção 
agrícola e ifidustrial de toda a região lito
rânea, da Grande Fiorianópolis, do Médio 

·e do alto Va1e do ltajai, da região de Join
ville e do Planaho Norte Catarinense pre
cisam ·necesSàríamente percorrer pelo 
menosumtrechoda 101 para ter acesso 
aos portos de ltajaí ou São Francisco do 
Sul e mesmo para os _outros Estados." 

Em conSeqüência, essa estrada suporta um
movimento diário de mais de 7 mil caminhões, 
atingindo um-total de 60% do tráfego, confor· 
me estimativa do DNER. Também no trecho 
catarinense, trafegam, em ônibus, cerca de 
18 mil passageiros por dia. No verão, o fluxo 
de veículos se toma ainda mais perigoso e 
congestlonac;_lo, com a vinda dos turistas gaú
chos. paranaenses, paulistas e argentinos, en· 
tre outros, para as nossas cidades litorâneas, 
especialmente Florianópolis e o Balneário 
Camboriú. _ _ _ 

Dois outros fatores são responsáveis pelo 
intenso volume de tráfego dessa via federal. 
Seu traçado é preferido pelos motoristas por 
ser mais reta que o da BR-116, que atravessa 
o Estado pela Região da Serra. Ao Jongo do 
seu trechq os 1,.1suários dispõem de melhor 
estrutura de apoio, como oficinas, postos de 
abast~cfmento, restaurantes, etc. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, são inegá
veis os fatores econômicos que exigem a du
plicação da BR-1 01. A Capacidade dessa rodo
via está em torno de 6 mil veículos diários 
em média, e o movimento atuaJ supera o do
bro dessa estimativa, ultrapassando um total 
diário de 13 mil veículos. 

Não obstante esses motivos de suma rele
vâil.Ciá, há uma razão que sobrepuja todas as 
.demais e que se vem expressando pelo clamor 

público do meu Estado: os tremendos riscos 
de vida a que se expõem todos os que utilizam 
aquela via, especialmente no trecho Garuva
Palhoça. 

Para que V. Ex" possam melhor aquilatar 
a gravidade da situação que aflige a mim e 
aos meus coestaduanos, peço vênia para lhes 
apresentar aJgurnas informaçôes concretas: 

- -em razão do crescente número de aci
dentes, esse trecho da BR-1 01 está sendo con
siderado pelos técnicos o terceiro em periculo
sidade no País, somente superado pela Via 
Outra (Rio-São Paulo) e pela Régis Bitten
court (São Paulo-Curitiba); 

-durante o ano de 1988, ali ocorreram 
4.126 acidentes, com 491 mortos e 5.060 feri
dos. Estes, Senhores, os aciderites devida
mente registrados; 

-somente nos meses de janeiro e dezem
bro do ano passado, com o aumento do tráfe
go em razão das férias de verão, aconteceram 
996 acidentes,_ quase-25% do total, do ano; . . 

-Já-neste ano de 1989, sOmente no perío
do de janeiro a junho, registraram-se 1.547 
acidentes, resultando em 1307 feridos e 173 
mortos. 

Quanto a esses números, Senhores, há um 
aspecto que considero importante e que talvez 
algum dos meus nobre colegas desconheça. 
As estatísticas realizadas pelo DNER consi· 
deram unicamente os mortos no lo_cal do ad· 
dente. As pessoas que morrem a caminho 
do hospital ou após a internação são compu
tados corno feridos _graves. Daí se depreende 
que o número de vítimas fatais dos desastres 
rodoviários é muito superior ao divulgado. 

Sr. Presidente e Srs. SenadOres, é tão evi~ 
dente a aceitação fatalista desses addentes 
pelo povo brasileiro que as tragédias coletivas 
só são alvo de rápidas referências dos meios 
de comunicação. _ _ 

Todos os aqui presentes sabem que o nú
mero de mortos no acidente com o avião da 
Varig chegou a doze. Ninguém desconhece 
o drama da garotinha que teve a perna presa 
nas ferragens. Durante mais de dez dias os 
jornais e a televisão mantiveram todo o País 
informado de cada passo das tarefas de resga
te, bem como da situação dos envolvidos. En-

- tretanto, Senhores, no Brasil, há 100- vezes 
mais possibilidades de alguém se· envolver 
num desastre automobilístico do que num aci
dente aéreo. 

Acredito, não obstante, que, neste plenário, 
com toda a certeza, apenas os catarinenses 
estejam a par da maior tragédia ocorrida na 
BR-1 01, em nosso Estado. No dia 22-dõ pas
sado mês de agosto, o saJdo da colisão frontal 
de um ônibus- cõm um caminhão foi de 19 
mortos e 35 feridos, além de graves danos 
materiais, 

Esse acidente, restrito à imprensa estadual, 
sem corroborar duas verdades ínsoflSmáveis: 
o Brasil precisa de uma Jegfslação de trânstto 
mais rigorosa, e o Estado de Santa Catarina 
necessita ver executada a duplicação do tre
cho norte_ da BR-101, desde o quilôrrietro 6, 
em Garuva, até o quilômetro 218, em Palhoça. 
Entretanto, para que a obra seja de fato realiza-
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da, precisa ser considerada prioridade e contar 
com as verbas indispensáveis. 

Meus coestaduanos consideram afrontosa 
e descabida a parcela propordona1mente mi
serável que coube ao Estado, quando da distri
buição dos recursos do selo-pedágio. Com
preendem-na como um inegável exemplo de 
má administração e incompetência no geren
c::iamento do dinheiro público, além de prova 
da discriminação do Governo Federal em rela
ção à região Sul. Estou convicto de que qual.._ 
quer pessoa com um mínimo de integridade 
e de bom senso reconhece a disparidade entre 
as dotações de NCz$ 1_2 milhões ao Estado 
de Santa Catarina e NCz$ 200 milhões ao 
Maranhão. 

Sr. Presidente e Srs. Senac:lores,_ afirmª _o 
jornalista catarinense Ad~rbal Machado que 
morre mais gente nas rodovias brasilei_ras, em 
um ano, do que soldados morreram durante 
toda a guerra do Vietnã. Informa, ainda, que, 
apesar de vivermos em t~mpo de paz. o núme
ro de mortos em acident~s de trânsito nos 
fins de semana é superior ao ocorrido em 
qualquer batalha do LJ.bano. 

Inegavelmente, Senhores, o nosso povo ne
cessita ser educado para o trânsito e, também, 
de uma legislação mais severa e realista. En
, quanto não atingirmos o-grau de responsa
bilidade característico de Wl) povo civilizado, 
precisamos manter e conservar nossas rodo
Vias em condições de _serem utilizados. _ _ 

Sr. Presidente .e Srs. Senadores, não pode
mos permitir que as estradas federais se trans
formem em campos de extermínio do nosso 
povo! Por isso, Senhores, aqui deixo registrado 
o meu veemente apelo, no sentido de que 
sejam liberados os recursos indispensáveis à 
duplicação do trecho ca_tarine:ns~;u:l_ª BR-101, 
pois não há maior prioridade que a vida c;l.e 
,cada cidadão brasileiro. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- CoriC.edo a palavra ao nobre Senador Fran· 
cisco Rollemberg. 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, se até há 
bem pouco tempo os países que cultivavam 
a cocaína e a papoula eram qualificados pela 
"geografia da culpa" como os responsáveis 
pela escalada da droga em todo o mundo, 
essa concepção, hoje, está muito perto de ser 
reformulada, passando a incluir, como cu1pa
dos pelos problema, também nas nações pro
dutoras dos inswnos utilizados no processa
mento dos entorpecentes. 

A idéia ganhou força na Segunda Confe
rência das Nações Unidas sobre o Problema 
das Drogas, realizada em Viena, em setembro, 
quando os 101 países participantes do encon
tro decidiram ser indispensável o controle do 
comércio dos produtos químicos denomina
dos "precursores", corno éter, a acetona .e o 
ácido sulfúrico, empregados na fabricação da 
droga. 

Esse imperativo decorre de uma lógica <:ar
tesiana: se não há solventes que possibilitem 
a transformação da matéria-prima, não hé a 
_droga e, muito menos. toxicôrnanos. Mesmo 

tardio, esse entendimento abre um flanco no
vo no combate a um dos males sociais mais 
agudos da história contempôranea e c::oncorre 
para que a r~pressão aos tóxicos assuma con
tornos mafs definidos e._efiCientes. 

A atualidade e amplitude do problema não 
permitem que solução tão s[rnples, como o 
controle_ dos caminhos que percorrem os pro
dutos químicos usáveis no refino da cocaína 
-a droga que nos interessa mais de perto, 
já _que a heroína é específica dos produtos 
asiáticos -, seja retardada por mais tempo, 
enquanto aumenta a perrUdosa influência que 
o tráfico de entorpecentes, exerce sobre parce
las expressivas da população mundial e a pró
pria sociedade de países insuficientemente 
preparadas para enfrentar o problema. 

E o caso da Colômbia, onde o confronto 
que vem sendo travado entre o governo e o 
grupo conhecido como Cartel de Medellín -
responsável por uma das mais desconcertan
tes conflagrações sociais de que se tem notícia 
-configura e dimensiona o poder que o nar
cotráfico alcançou na América Latina e o risco
que sua crescente prosperidade pode acar
retar a nações que, a exemplo do Brasil, se 
vêem às voltas com toda ordem de dificul
dades para superar os entraves impostos a 
seu desenvolvimento. 

Não há como escapar a essa contingência 
o tráfico de drogas movimenta, em todo o 

_mundo, a cada ano, valores estimados em 
200 bilhões de dólares, que correspondem 
a dois terços do orçamento militar de uma 
potência da grandeza dos Estados Unidos. Es
se montante seria mais do que suficiente para 
saldar, com folga, a divida externa brasileira 
e colombiana, isentando esses dois países dos · 
pesados encargos que_os impedem de crescer 
em_ consonância com as necessidades de seu 
povo. 

Só o Cartel de Medellín acumula uma renda 
-anual em tomo de oito bilhões _de dólares, 
e coloca dois dos 'barões" da coca na lista 
dos 20 homens mais ricos do __ mundo, numa 
relação extremamente sele.tiva, editada pelas 
revistas Forbes e Fortune, _ci que justifica o 
empenho com que reagem quando seus inte
resses são contrariados, à semelhança do que 
ocorre presentemente na Colômbia, onde os 
aSsassinatos e atentados s_e _sucedem diaria
mente, deixando um rastro de destruição, me
do e incerteza quanto ao desfecho de tão dra
mática situação. 

Em tempos de normalidade, morre um co
lombiano a cada três horas, sempre por ativi
dades lig~das, direta ou indiretamente à máfia 
da droga; em momentos de conflito decla
rado, os ates criminosos constituem um desa
fio d[reto à legitimidade do Estado e uma situa
ção sem pre-cedentes no mundo moderno, 
cuja solução não está localizada exclusiva
mente na Colômbia, mas, ãssócia-se a deci
sões e açõ«;:s também do Brasil, da Bolívia, 
do Peru e dos Estados Unidos, este ú1timo 
por acolher o maior mercado consumidor de 
cocaína em todo o mundo. 

Interessa-nos, particularmente, acompa
nhar de perto o problema porque, na geopo
lítica da coca, o Brasil converte-se no refúgio 

natural do narçotráfico, na opção priVIlegiada 
para abrigar os laboratórios de refino da droga, 
presentemente destruídos ou ameaçados pela 
polícia colombiana. O País não apenaS cóiri· 
partilha com a Colômbia wna larga faixa de 
fronte[ra, fiscãl.izada, precariamente, como dis
põe de dezenas de campos de pouso clandes· 
tinos e da cobertura cerrada d~ mata tropical, 
que garantem esconderijos para o processa~ 
menta e Vias de escoamento para a droga. 

A apropriação da Amazônia brasileira para 
esse fim não representa um _problema a ser 
encarado a longo prazo. ESpecialistas do 
Drugs Enforcement Administratíon- DEA, -do 
governo norte americano -....:... que estiveram 
no Brasil no final do ano passado -, concluí~ 
ram que o País está, atualmente, no estágio 
que a Colômbia se encontrava há pouco mais 
de 1 O anos e, portanto, nem as preocupações 
nem as decisões para afastar essa ameaça 
podem ser adiadas por mais tempo, sob pena 
de vermos a reedição, em terras brasileiras, 
da sombria crise que se abate sobre o governo 
e a sociedade colombianos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, e_s~ c;ok:fca~ 
ções, e mais a nova perspectiva da ONU de 
envolver os países desenvolvidos na guerra 
às drogas, serve. ao propósito de demonstrar 
a necessidade de maior urgência na aprecia~ 
ção do Projeto de Lei do Senado n9 39/89, 
_que apresentei em março deste ano, dispondo 
sobre a obrigatoriedade de c:~dastramento t 
obtenção de autorização especial,junto ao De
partamento de Policia Fedral, das pessoas fisi
cas ou jurídicas que manipulam materiais quí
micos passíveis de serem utilizados na extra,
ção da cocaína, que hoje têm livre uso no 
território nacional e constituem wn poderoso 
atrativo para a conexão da droga. 

Em sua edição _de 6 de setembro úhirno, 
por exemplo, a revista Isto É/Senhor focaliza 
a facilidade de obtenção de insumos básicos 
para o processamento da cocaína , oferecida 
pelo Brasil. Suprir os laboratórios colombia
nos com produtos brasileiros toma-se, ante 
tais franquias, muito mais fácil do que impor
tá-los da Alemanha, como vinha sendo feito 
recentemente, e concorre para que a rota das 
drogas passe obrigatotiramente pelo nosso 
País. 

Vale lembrar que só rececentemente os Es
tados Unidos adotaram estratégias de controle 
desses produtos, mas logo puderam compro
vara eficiência das medidas postas em prátiCa 
No Brasil, a determinação impõe-se com a 
maior urgência, como meio de deter, em tem
po hábil, a invasão do narcotráfico, que já for
nece claros indícios de suas intenções. -Não 
chega a constituir surpresa o fato de que meta
de da tonelada de cocaína apreendida, este 
ano, pela Polícia Federal, tenha sido flagrada 
em Manaus, numa única operação. 

Reverter essas expectativas transforma-se 
numa equação muito simples: a liberdade de 
comércio, importação, exportação e- trânsito 
de substâncias como o éter etmco, a acetona, 
o permanganato de potássio, o áddo clo6-
drico, a butanona, a amônia, o hidróxido de 
s6d.io, o clorofórmio e o anidrido acético está 
para o incremento da produção da cocaína 
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como o inverso, ou seja, o controle de todas 
as fases de operação e uso desses elementos, 
para o desestimulo das atividades ilegais que 
requerem seu emprego. 

Como muitas dessas substâncias têlJ'l uso 
bastante generalizado, tive o cuidado de dividi
las em dois grupos, de modo a estabelecer 
hierarquias distintas tanto para o cad2!stra
mento quanto para a concessão de autori
zação especial para produção, purificação, 
preparo, emba1agem, reembalagem, manipu
lação, reaproveitamento, utilização, transfor
mação, importa!;ãO, exportação, cessão, por
te, distribuição, armazenamento, depósito, 
guarda, compra, venda e exposição. 

Além disso, estabeleci quotas de aquisição 
mensal por parte de pessoas físicas ou juridí
cas que operam com tais substâncias, inde
pendentemente de autorização especial, a fim 
de desburocratizar'sua utilização em pequenas 
quantidades por hospitais, farmácias e peque
nas indústrias. Essa liberação, devo admitir, 
pode até favorecer o surgimento de uma rede 
de fornecedores de pequeno vulto, para suprir 
as necessidades dos pro-cessador~s da cocaí
na, mas, ainda assim, calculo que essa partici
pação seria extremamente insiginificante, em 
face _da liberdade hoje praticada no comércio 
dessas substâncias. 

Recebi inúmeras manifestações de apoio 
em reJação ao PLS n? 39/89, e,- entre_ as maiS 
importantes, figura a do Conselho Fe_deral de 
Química, que, em carta de seu Presidente, o 
Dr. Jesus Miguel Tajra Adad, reporta-se à 
oportunidade da lei e faz uma contribuição 
ao seu aperfeiçoamento, de modo a deixar 
bem explícito o papel do químico nos proces
sos de credenciamento e de obtenção de auto
rização para manipulação de substâncias quí
micas junto à Polícia Federal. 

Trata-se de reclamo justo, muito embora 
considerado prescindível ante a Lei n~ 
2.800/56, que reconheceU a profissão do Quí
mico, o Decreto n? 85.877/81, que a regula· 
mentou, e a própria Consolidação das Leis 
Trabalhistas, a qual, em seu artigo 341, atribui 
ao profissional da área todos os seiV[ços que 
exijam o conhecimento da Química. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores~_são grandes 
os encargos hoje cometidos ao Congresso 
Nacional, diante da nova realidade institucio
nal assegurada pela Constituição-dé -1988 e 
pelo fato de ser este um arro eleitoral, dedsivo 
para fazer o País avançar na normalidade de
mocrática No entanto, a despeito da imensa 
tarefa legislativa que temos pela frente, ao lado 
da apreciação de um grande número de Medi
das Provisórias oriundas do Executivo, não po
demos deixar matérias relevantes e urgentes 
sem a devida cobertura legal. Por isso, insisto 
na necessidade de dar ao_ ProjetO de Lei n• 
39/89 um encaminhamento que concilie piio
ddade e agilidade, de mm:lo a suprir uma lacu
na da legislação e assegurar que os -tóxicos 
não continuem matando e desqualificando 
homens e mulheres para o trabalho e_ que 
a prosperidade do narcotráfica não venha a 
implantar no Brasil, como hoje acontece na 
Colômbia. a lei da "plata o ploma'-", prata õu 
chumbo, suborno ou morte. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. Muito obdgado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-COncedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Pre
sidente,_Srs. Senadores, o inchaço da máquina 
administr~tiva brasileira, resultado de uma po
lítica paternalista de contrataç.êo de recursos 
humanos, para dizer o mínimo, não é proble
ma recente. 

Muito embora o atual governo não tenha 
deixado de dar sua contribuição para que che
gássemos ~o atual estágio, é mister admitir 
que o problema vem de longe e a responsa
bilidade é quase generalizada. 

Esse processo continuo de absorção de 
pessoal pela máquina administrativa, ocorrido 
nas últimas décadas, tem como principal ca
racteristica uma absoluta e total despreocu
pação com reais necessidades do País e com 
a efidência. 

Grande parte das contratações foi feita por 
outro paternalismo. Num processo sem fim, 
as contratações favoreceram cabos eleitorais, 
amigos, parentes, parentes dos amigos, ami
gos dos parentes, e assim por diante. 

Ta1 processo nãd é nem me.smo um proble
ma isolado do Poder Executivo Federal. O<:or
reu com freqUência nos Poderes Executivos 
Estaduais e Municipais, atingindo ainda, os 
Poderes Legislativo e Judiciário. 

Essa política irresponsável, que ao longo 
dos anos foi inchando nosso serviço público, 
tem um alto custo para a Nação. A quantidade 
dos que dela se beneficiaram, comparativa~ 
mente ao total da população brasileira, é pe
quena. Sua participação no total dos gastos 
públicos nacionais, entretanto, é expressiva. 
Temos;---efitretanto;-que buscar a eficiência no 
serviço público e esta é encontrada mais facil
mente através da admissão por concurso pú· 
blico como hoje determina a Constituição. 

Atualrnente, quase sempre que surge a ne
cessidade, na área pública, de pessoal técnico, 
especializado, bem preparado para determi
nadas funções, é precisO ir buscar esses ele~ 
mentes na -sOciedade, pois a administração, 
embora tenha gente demais, muitas vezes não 
tem quadros competentes para suprir tais ne
cessidades. E a máquina, ainda que justifica
damente, incha mais. 

A exigência de concurSo público para aces
so ao quadro de pessoal da administração 
pública, além de eliminar a gritante injustiça 
dos favorecimentos pessoais no momento das 
contratações, dando igual 9portunidade a to
dos, deverá favorecer a seleç:ão e o ingresso 

-dos mais competentes, permitindo a efetiva 
profissionalização do servidor. 

Em curta prazo, entretanto, continuaremos 
com os- problemas atuais: excesso de gente, 
nem sempre com capacidade para exercer 
bem sua função. 

Parece-me que uma das saídas, no momen
to, para aproveitar melhor esse pessOal, sejam 
programas de treinamento, que busquem ca-

pacitar os servidores para o desempenho das 
funções que lhes cab.em. 

Medidas como essa devem fazer parte de 
uma política gera1 de moralização da adminis
tração pública de nosso País, que procure 
combater o desperdício, aproveitando melhor 
os recursos dispanfveís. 

O desperdício, que precisamos combater, 
é visíveJ hoje na alocação de recursos para 
o setor público, e ocorre de diversas formas: 
na má distribuição de recursos para as ativida
des necessárias; na sua dilapidação nos trâmi
tes administrativos dos processos de autori
zação e utilização; na sua utilização em proje
tos desnecessários ou de menor PriOridade; 
no pagamento superfaturado de _obras ql,le 
custam, na realidade, bem menos; nos desvios 
de finalidade; na perda de bens por falhas ge
renciais etc. 

É discutível Se Q atual governo ainda teni 
fôlego para propor qualquer coisa à Nação, 
mas cabe a n6s, que compomos a chamada 
classe política, ficarmos atentos, tomarmos 
consciência da necessidade absoluta de se 
evitar que ocorram, entre outros fatos indese
jáveis, novos inchamentos da máquina admi
nistrativa pública brasileira. 

Não podemos mais admitir aquela menta
lidade dientelista tradicional da política brasi
leira. A Nação não suporta a concessão de 
novos favores a classes ou setores, ainda que 
travestida de justas medidas sociais. 

É o caso, por exemplo, da exigência de tem
po de serviço menor (20, 25 anos) para a 
concessão de aposentadoria a determinadas 
categorias profissionais que não têm esse pri
vilégio. 

Reivindições desse tipo podem ser até jus
tas, mas, no atual momento econômico brasi
leiro, qualquer proposição nesse sentido re· 
presentará grande prejuízo às finanças de um 
Pais que precisa urgentemente buscar seu de-
senvolvimento. -

A verdade é que não é dessa forma, por 
meio da concessão de novos favores ou subsí
dios, que conseguiremos atingir uma melhor 
distribuição de renda no Pais. 

A concentração da renda brasileira, por si· 
na1, tem atingido níveis inimagináveis, toman
do-se cada vez maior. 

Hoje, 200 grupos empresariais e mais uns 
poucos particulares giram, diariamente, no 
ovemight, uma quantia em tomo de 120 bi
lhões de cruzados novos, remunerados a taxas 
nominais que atingem percentuais de mais 
de 50% ao mês, e cuja tendência é continuar 
a crescer. 

Um número em tomo de 2% da populaç.êo, 
portanto, recebe, diariamente, o val'or aproxi
mado de 2 bilhõ_es de-cruzados novos de juros, 
pagos pelo governo. 

Quer dizer: são 98% da população pagando, 
e 2% recebendo, numa situação de total irra· 
donalidade económica, que multiplica o défi
cit público e toma inevitáveis o empobreci
mento do brasieliro médio e o crescimento 
da especulação financeira. 

Essa -é uma situação qu_e não poderia conti· 
nuar mais um dia. O Ministro da Faieiida, 
entretanto, diz que a política dos juros altos 
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vai continuar, até que o novo Presidente, a 
ser eleito nas pró)()'mas eleições, tome posse_ 
e ado te medidas eco_nômic_as _de maior consis~ 
tência para administrar a economia. 

Nos últimos três meses a dívida pública au· 
mentou em 1 O bilhões de dólares! 

Não é minha intenção, neste momenlo, pro
ceder a uma análise das questões económicas 
que pairam, ameaçadoramente, no horizonte 
de nossa sociedade. 

Reafrrmo, apenas, para concluir este breve 
chamamento à consdentização, que n6s, polí
ticos, não podemos deixar de nos preocupar
mos c_om a viabilização de nosso País, ado
tando urna postura mais conseqüente na aná
lise das necessidades de nossa sociedade, e 
no tratamento_ legal que dermos à sua supe-
ração. _ ___ __ _ _ 

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

O SR- PRESIDENIE(Pompeu de Sousa.) 
-Concedo a palavra ao nobre SenadOr Men
des Canale. 

O SR- MENDES CANALE (PMDB -MS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores;_ bâ m.,_IS êie 20 anos, 
o professor inglês Collins Bu_chanan, convi
dado a fazer uma exposição sobre o "O Tráfe
go nas Cidades", no Clube de Engenharia, 
no Rio de Janeiro, St.»preendeu os presentes 
ao deixar de lado o roteiro que havia preparado 
e distribuido previamente, com uma orienta
ção nitidamente técnica sobre o tema, para 
deter-se, por quase duas horas, numa análise 
critica sobre as precárias condições de trânsito 
na cidade, arrematando-a com a conclusão 
impiedosa: sentia-se _aíortLJ_nado- por haver 
chegado, são e salvo, ao local da conferência. 

Se há duas décadas um _especialista estran
geiro eXPunha, corh tamanha ênfase, suas 
preocupantes obserVações sobre o tráfego da 
segunda mator ddade brasileira- num perio
do em que a frota de veiculas representava, 
provavelmente, um terço dos carros .que circu
lam atualmente no Rio - , hoje, ce'rtamente, 
ele não hesitaria em admitir que o caos viário 
instalou-se defmltivarnente na- capital carioca 
e, por extensão, em todos os pontos do Pais, 

Neste, que é o Ano Internacional do Trân
sito, não podemos deixar de nos inquietar com 
um assunto dessa grandeza, que, diretamente 
ou não, envolve todos os segmentos da socie
dade brasileira, num conflito em que não há 
limites à vista, mas gera, todos os anos. perdas 
irreparáveis: 50 mil mortes em_ acidentes, 350 
mil feridos e prejuízos, segundO o DNER, de 
quase cinco bilhões de dól_ares, decorrentes 
da prestação de assistência médico-hospita
lar, da cobertura de danos materiais, gastos 
da Previdência, perda de produção e de despe
sas funerárias, entre outras. 

Como a abstração é um_fator inerente aos 
câlculos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 
preciso lançar mão de comparações que nos 
revelem, na sua real dimensão, o que de fato 
significam 50 mil mortos, cuja média de idade 
não u1trapassa os 33 anos de idade. É como 
se, subitamente, desaparecessem do mapa Ci-

dades como Avaré, em São PaJJ]o; Barreiras, 
na Bahia; Mombaça, no Ceará; 1\_quidauana, 
eni Mato .Gross.o do Sul, ou Vassouras, no 
Rio _de Janeiro; ou;. então, a cada três anos, 
fosse fulminada, de uma só "\!ez, uma lotação 
completa do estádio do Maracanã, no.Rio. 

E o que dizer da legião de feridos, tempo
rária ou definitivamente incapacitados para o 
traPalho ou para a vida em toda sua plenitude, 
os quais ocupam anualmente 60 por cento 
dos leitos destinados à_ Ortopedia e represen
tam, pelos menos, um terço das complicações 
registradas nos hospitais? Ainda na linha da 
comparação, eles. lotariam, em três anos, sete 
Maracanãs, onde aguardariam o socorro mais 
demorado do mundo, num momento em que 
o tempo é primordial, não apenas para afastar 
a dor, mas principalmente para reduzir os ris-
cos de mort~... . .• ___ _ . . 

Numa perspectiva diferente, mas não me
nos dramática, numa cidade como São Paulo, 
morrem, diariamente, 7,6 pessoas, o que sig· 
nifica um óbito a cada três horas e um ferido 
a cada 8 horas, num circuito doloroso e inexo~ 
rável, qUe concorre, de modo .Impróprio e infe
liz, com as principaiscausa mortis no País, lado 
a lado com as doenças cardiovasculares e os 
cânceres de diversos tipos, que não têm, corno 
o trânsito, a possibilidade clara e segura da 
prevenção como o melhor dos remédios. 

O embate diário do automóvel contra o au
tomóvel, o carro contra o pedestre ou demais 
obstáculos, colabora, ainda, para garantir ao 
Brasil uma desconfortável classificação, quan
do se comparam os saldos trágicos que a 
civilização sobre rodas provoca em diferentes 
países: âez por cento de todas a:unortes no 
trânsito, em todo o mundo, ocorrem em terras 
brasileiras. E mais: as taxas naclonats de aci
dentes para cada grupo de 1 O mil veícu1os 
são de 5 a 1 O vezes mais elevadas _do que 
aquelas vedficadas_ nos Estados Unidos e na 
Eul"ópa. 

Os contrastes Jomain-se mais acentuados, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando se 
consta@. que, nos Estados _Unidos- que têm 
uma frota de veículos pelos menos 13 vezes 
maior do <jue a nossa -, registra-se pratica
mente o mesmo ndmero de vi'timas fatais no 
trânsito que o Brasil, com a dfferença de que, 
lá, as estatísticas são precisas, enquanto nós 
chegamos aos nossos dados por estimativas, 
porque a presunção é que as informações ofi
ciais podem estar subestimadas pela metade, 
uma vez que os óbitos por acidentes só são 
computados como tal no mesmo dia de sua 
ocorrência. 

Nesse conteXto; São Paulo exerce um papel 
marcantemente trágico: detendo mais da m~ 
tade da frota nacional d,_e veículos, há dez c:l"nos 
atingiu o !ilnite de. satul-ação, mas continua · 
incorporando cerca_ de 1.1 0_0_ veículos novos 
por dia. Se fossem colocados ern fila indiana, 
os mais de oito milhões de _carros, ônibus e 

- caminhões registrados no Estado cobririam 
20 mil qu~ômetros, ó -q:ue corresponde a meia 
volta ao mundo e faz com que a média de 
velocidade para O cidadão chegar ao trabalho, 
a bordo de um carrO, tenha caído de 35 km/ 
hora, em 1985, para 18,6km/hora em 1989. 

Tumultvado por mais de 1 O mil ônibus, _que 
disputam espaço c-om os demais veícu1os, em 
suas 45 mil ruas e avenidas - muitas vezes 
bloqUeéidas por corlcertos e _obras públicas 
-, não é surpresa constatar que os acidentes 
de tráfego tenham crescido a uma base de 
três mil a cada ano e resulte em prejt.ifzos 
de diferentes ordens, cõmo o dispêndio adi
dona! de 1.750.000 litros de combustível, a 
perda de tempo, igualmente preciosa, e o 
agravamento da poluição _ambiental 

Todas essas considerações, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, teriam ~ido vãs se não ani· 
ma.ssem um propósito maior, que é o de pro
yoc;ar, de forma ampla, séria e çperente, a 
discussão a respeito da natureza desses pro
blemas, e de que modo é possível modificar, 
no menor espaço de tempo possível, esse qua
dro,desalentador. Não pod~mos con~ntir gue 
o trânsito continue vitimando, todos os dias, 
todos .os minutos, em todo o País, homens 
(64 por cento do_s mortos), principalmente, 
e crianças, que têm no automóvel o seu prin
cipal agente de mortalidade~ 

É prematuro, injusto e de-scabido tentar COr
rigir a situação, atribuindo exclusivamente aos 
motoristas a culpa por tantos desastres. É 
bem verdade que o fator humano responde 
por 51 por cento dos acidentes, mas é igual 
fato que o trânsito e o transporte coletivo só 
muito raramente têm sido considerados no 
planejamento urbano. A legislação é precária 
e numca houve um investimento sistemático 
na educação, como fator de transformação 
mats importante, ou seja, a compreensão des
sas questões deve constituir-se em ponto de 
partida para que se alcance a otimização do 

_ desempenho, nas vias urbanas e nas estradas, 
do veículo e do ser humano. 

Essa nova visão deve contrapor-se, neces
sariamente, aos enfoques tradicion~ts. que o 
trânsito como um conjunto de problemas de
pendentes ·ae solução apenas técnica, às Vezes 
política, sem correlação com as condições so
ciais e econômicas _das cidades. Numca é de
mais lembrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que todos os países civHizãdos que adotaram 
o atomóvel, construíram estradas, providen· 
ciaram uma completa Infraestrutura ae apoio 
e, sobretudo, uma legislação adequada, de for
ma a resguardar os plenos direitos de tOdos 
os cidadãos, à frente ou não de um volante, 
bem como especificar todos seus deveres. 

Foi graças à eficiência do modelo que ado
tau -que consiste numa combinação bem 
dosada de todos esses elementos -, que a 
Suécia ostenta, atualmente, .o menor índice 
de acidentes de trânsito em todo o mundo. 
Como contrapartida de um suporte viário 
competente, uma fiscalização atenta e a insti
tuição® pesadas multas por infrações, o país 
alcanço)J_ um padrão de convivência entre o 
homem e o automóvel digno das melhores 
referências para quem, como nós, estamos 
em busca de indicações que silvam às profun
das transfonnaçõ_es por que teremos de pas
sar, se não quisermos perpetuar o caos em 
nossas cídades. 
~e- nãQ é assunto .que. com~rte hesita

ções ou demoras. Quando o Presidente 
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Dwight Eisenhower foi adevrtido de que pode
ria perder mais vidas no trânsito do que na 
Segunda Guerra Mundial, criou um Comitê 
de Segurança no Trânsito, diretamente vincu
lado ao seu gabinete, o qual em pouco tempo 
não apenas conteve a marcha dos índices, 
como também reponsabilizou-se pela pro
gressiva queda das taxas de acidente. Não se 
tratou, então, de uma iniciativa isolada, porque 
houve envolvimento do poder e da sodedade 
- conjugação indispensável em matéria de 
tal relevância. 

Nos últimos 15 anos, muitos pafses indus
trializados, preocupados com os níveis de de
sastres no trânsito, desfecharam campanhas 
sistemáticas, com resultados animadores: O 
Japão conseguiu um decréscimo das taxas 
da ordem de 44 por cento; a Inglaterra, de 
22 por cento, e os Estados Unidos, de 16 
por cento. Nesse mesmo período, o Brasil ex
perimentou um incremento nos conflitos de 
trânsito superior a 200 por celito. -

Como reverter essa insólita situação? Deve
mos partir do entendimento de que se trata 
de uma questão polêmica, que não tem uma 
receita pronta para resolvê-la, mas envolve 
uma série de variáveis Sobre cujas prioridades 
nem todos estão de acordo. A primeira pre
missa, no entanto, e fundamental, e decorre 
da necessidade de engajar a comunidade na 
defesa de seus direitos, seja de trafegar em 
vias bem edificadas, sinaUzadas e seguras, seja 
na condição de pedestre, ter garantido seu 
próprio espaço de circulação. 

Educar para o trânsito será uma conse
qüência natural desse envolvimento, mas de
vemos ter em mente que não é possiveJ alterar, 
em meia dúzia de anos, comportamentos his
toricamente consolidados. Todo um esforço 
voltado para as escolas, as Comissões ln temas 
de Prevenção de Acidentes- CIP As, a mídia 
eletrônica, em caráter sistemático, deve ser 
deflagrado de modo a não continuar garan
tindo alento à "cultura narcísica da violência" 
~na expressão cunhada pelo psicanalista Ju
randir Freire Costa- e concorrer para desar
mar os esphitos e favorecer a compreensão 
de que os resultados interessam não só a um 
grupo, mas a todos aqueles que vivem nas 
cidades onde os problemas são mais agudos. 

Paralelamente, Sr. Presidepte e Srs. Senado
res, é preciso investir ein soluç6es adminis
trativas, como a questão do licenciamento dos 
veJcuJos, inteiramente dissociada da seguran
ça do tráfego, a renovação da habilitação ern 
prazos mais compatíveis e, fundamentalmen
te, o estabelecimento de uma legislação puni
tiva mais drástica e mais ágil, mediante a cria· 
ção, por exemplo, de juizados administrativos, 
juizados de pequenas causas e varas privativas 
para agilizar os processos judiciários. 

Nesta renovação, cada um tem de fazer a 
sua parte, desde o cidadão, como o principal 
interessado, até o Estado, que tem sido fre
qüentemente omisso frente ao problema do 
trânsito. Soluções fáceis, de simples imple
mentação, como o estabelecimento de vias 
preferenciais para o transporte coletivo, ou exi~ 
gência de maior segurança não apenas dos 
veículos que saem das fábricas, mas de toda 

a frota que trafega, às vezes precariamente, 
pelo território naclonal, deve consolidar-se co
mo rotina, e não em caráter de exceção. 

O item segurança dos veículos, Sr. presj. 
dente, Srs. Senadores, merece muito mais 
atenção do que lhe tem sido atribuído atual~ 
mente. Quando a Volkswagen acertou a expor~ 
tação dos modelos Voyage e Parati para os 
Estado Unidos - comercializados sob o selo 
Fox-, teve de acatar a exigência de inclusão 
de dois mil quesitos de segurança, o que evi~ 
denda a profunda discrepância entre nossos 
padrões e os americanos. 

No tocante à legislação específica, a ocor~ 
rência de grandes hiatos e de uma cultura 
displicente toman peculiar a sociologia desse 
conflito: a indisciplina vale tanto quanto a re
gra, a violênda sobrepuja a solidariedade, e 
as punições são extremamente brandas para 
quem, .irresponsavelmente ou não, tira a vida 
d_e l!ITI inocente pedestre, quando não são 
prescritos por falta de julgamento em tempo 
hábil. 

Enquadrados na categoria de culposos, se
ja por imperícia, negligência ou imprudência, 
o~ delitos do trânsito têm tratamento compla
cente no Código Penal, e as penas privativas 
de liberdade só são aplicadas em casos extre
mos. É até compreensível que seja assim, num 
país onde o sistema carcerário não tem condi
ções de recuperar o delinqüente e experimen
ta permanente superlotação. 

Então, por causa de tais limitações, deve 
o motorista incompetente prosseguir, impune, 
na sua bem sucedida carreira de marginal do 
trânsito? Um motorista que atropela outra pes
soa. dirigindo em estado de embriaguês, seja 
reincidente e que omita socorro, não ficaria 
detido por mais de um ano e quatro meses, 
ou então seria condenado a prestar serviços 
à comunidade, em hospitais, prisões, asilos, 
etc. O recurso às penas restritivas de direitos 
também tem sido brando, pela temporarie
dade de que se reveste. 

O melhor exemplo de rigor, Sr. Presidente 
e _SrS. ·senadores, foi a carta de motorista por 
pontos, adotada há 1 O anos pela Alemanha 
e, hoje, em vigor na França, Inglaterra, Austrá~ 
lia, Japão, Nova Zelândia e Canadá. Cada pes· 
soa que se habilita_ a dirigir começa sua vida 
de motorista ·com seis pontos e, a cada falta 
grave que-comete, perde um ou mais pontos. 
And~_Aem cinto de segurança, ultrapassar si· 
nais fechados, direção perigosa acabam re
dundando na perda de todos os pontos e 
apreensão da carteira, quando, então, o moto
rista, para readquirir o direito do voltar a dirigir, 
deverá passar por uma reciclagem e novo exa· 
me de aptidão. 

Com as regra~_ claramente definidas, fica 
mais fácil cobrar coerência aos nossos moto
ristas. A exigência de uso do cinto de segu
rança nas estradas brasileiras é um caso 
exemplar: formulada, em 1984, pelo Conselho 
Nacional de Trânsito, foi revogada um ano 
mais tarde, a pretexto da resistêcia do público. 
Hoje estamos novamente às voltas com a obri
gatoriedade de seu uso t; muito embora os 
cintos reduzam em até 50 par· i::erito o número 
de vítimas fatais e de 45 a 75 por cento o 

risco de ferimentos graves, não foi feita nenhu
ma campanha mais consistente para mostrar 
essas vantagens aos usuários. - _-

São muitas as lacunas que aguardam solu
ções e encaminhamentos urgentes, para que 
o trânsito seja apenas e tão-somente uma con
tingência da civilização contemporânea, e não 
mais um pesado ónus com que a sociadade 
brasileira tenha de conviver. Papel preponde
rante nessa renovação terá a Política Nacional 
de Educação para o Trânsito que, por determi
nação constitucional, vai conjugar os esforços 
em todas as· esferas administrativas e investir 
numa área, sem a qual, toda e qualquer tenta
tiva de transformação será inócua. 

Enquanto Isso, ·tbdas as contribuições que 
tenham por objetivo aperfeiçoar a legislação 
.existente, são certamente m1,1ito importantes 
para que o conflito entre o automóvel e o 
homem não persista nas trágicas dimensões 
de sua atual incidência, O projeto de lei que 
apresentamos a seguir tem este objetivo e, 
embora- nãõ tenha um alcance global, pela 
c.omplexidade da matéria, reporta~se a efeitos 
que poderão garantir maior responsabilidade 
no trânsito. 

Por outro lado, permitimo-nos formular aJ
gumas considerações, não só com o objetivO 
de melhor elucidar a matéria, mas por julgá~las 
válidas, no sentido de permitir aos estudiosos 
do assunto maior felicidade na sua apreciação. 

A responsabilidade civil e a penal nos delitos 
de trânsito_já se encontram disciplinadas na 
legislação específica sobre a matéria. 

No que se refere ao COdigo Nacional de 
Trânsito, esclarecemos que a apreensão e a 
~ssa~ão da Carteira Nacional de Habilitação 
Já estão regulamentac,jas não apenas na Lei 
n9 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
o institui, mas também nos arts. 79, 89, 95, 
96, e97, noDecreton"'62.127, de 16 dejanei· 
ro de 1968, que ó regulamenta, nos seus arts. 
179, 181, 187 e 200. 

Não propusemos alterações a essa legisla· 
ção, porque ela está a merecer a devida canso· 
lidação. As modificações feftas têm sido inú~ 
meras, principalmente mediante Resoluções 
Nomativas do Conselho Nacional de Trânito 
(<erca de 1.000): 

Ademais, existe um grupo de trabalho em 
nível nacional que, por iniciativa do Poder Exe~ 
cutivo, encontra-se encarregado de proceder 
studos para a sua atualização, indusive corn 
proposta para alterar a estrutura do Sistema 
Nacional de Trânsito, além do Programa Na
Cional de Segurança no Trânsito- Pronast, 
do Ministério da Justiça, para o biénio 88189. 

Apesar de_o Código Penal em vigor regula
mentar as punições para os delitos de trânsito, 
apresentamos o incluso projeto de lei que con
tém proposta para a sua modificação no que 
se refere às penalidades previstas e aos bene~ 
ficios concedidos. _ 

Propomos que as penas restritivaS âe direi
tos, as quais suspendem, temporariamente, 
a autorização e a habilitação do condutor para 
dirigir veículos (incisos lJ e m do art. 47, e 
dos arts.54, 56 e 57 do CódlQo Penal) sejam 
aplicadas, também, em caráter permanente. 



Setempro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Se>rta-feira 29 5237 _ 

Com vistas a apenar, com maiS rigor, os 
crimes culposos de trânsito, propomos que 
as penas restritivas de direitos não constituam 
penas substltutivas, e sim, sanções acessórias 
das penas privativas de liberdade. 

Apresentamos, ainda, proposta com o obje
tivo de dar tratamento mais rigoroso à suspen
são condicional da pena e ao livramento con
dicional. 

Com relação à prisão preventiva, para con
dutores envolvidos em acidentes de trânsito 
com vítimas fatais, cabe-noS tecer as conside· 
rações que se seguem. 

A medida não é aplicável, pois , de acordo 
com o Código de Processo Penal em vigor, _ 
não há os pressupostos para a sua admissi
bilidade: prova da existência do crime -que 
não se confunde .com a prova da existência 
do evento -, bem como indíci_os gyfiç_i_entes 
de autoria (art, 311 do Código de Processo 
Penal). A periculosidade do agente pode ser 
presumida, mas em Direito Penai, o mesmo_ 
não se verifica em relaç_áQ_à_ç_ylpa. Além do 
mais, os crimes de trânsito são considerados 
culposos, por decorrerem de negligência, im
perícia e imprudência. A prisão preventiva é 
decretada nos crimes dolosos (art.313 do Cá· 
digo de Processo Penal). 

São estas as consideraç_õeS finais que nos 
levam a aduzir a esta justificativa, reiterando 
o nosso apelo a acolhida de Vossas Excelên
cias, pois não podemos continuar permitindo 
a impunidade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Afon
so &incho. 

O SR. AFFONSO SANCHO (CE. Pro
nuncia o seguinte discurso,) -Sr. Pre_sidentg, 
Srs. Senadores, o Brasil está sofrendo nos últi-_ 
mos tempos, mais do que antes e provavel· 
mente menos que nos dias que se seguirão, 
dura campanha dos defensores do meio am
biente, que nos condenam ~amo responsáveis 
pela poluição e pelo mau uso da Região Ama· 
zônica, a maior reserva florestal do planeta. 

Diversos grupos, em vários países, arvoram
se em donos da Amazônia, sugerindo, sem 
qualquer cerimônia, a interferência dos nossos 
negócios internos, desejando determinar o 
não-aproveitamento de nossas riquezas natu
rais, especialmente as do subsolo, sugerindo 
que organismos internacionais de crédito nos 
concedam financiamentos para o nosso pro
grama_de desenvolvimento, qUerem impedir
nos atê de construir esJradas e hidrelétricasl 

Eu desejo alertar esta Casa, mais uma vez, 
para os riscos que estamos correndo. A Re
vista Time publicou na sua edição de 18 de 
setembro, cqmo principal matéria de capa, 
extensa reportagem sobre a Amazônia. Gran
de matéria, cheia de inverdades, falseando os 
fatos, deturpando a realidade, levando ao erro 
os seus milhões de leitores em todo o mundo. _ 
As televisões da Itália, da Inglaterra e da Alema
nha dedicam cerca de vinte minutos diários 
a programas difamatórios sobre a Amazônia, 
sobre o uso da Amazônia, sobre a nossa. deter
minação de ocupar racionalmente aquela ex
tensa Região, que nos pertence. 

Não defendo o uso predatório dos recursos 
naturais. Não sou suicida para pretender que 
utilizemos nossas âNores, nQSSOs rios, nosso 
subsolo de maneira a comprometer o meio 
ambiente. Mas não abro mão de que _esse 
us.o seja racional, çuidadoso, porém efetivo, 
intenso. 

menta segundo o qual_ a diretoria do banco· 
dará ênfase cada vez maior à proteção am
biental, n~ a_ná1ise doS: projetas de finao_d-ª
mento. A instituição oie compromete a destinar 
de 20 a 25 por cento de seus empréstimos 
para projetas anibientais. (Muito bem!) __ 

DOCC/MEl'fTO }\ Q(JE SE REFERE O 
SR. AFONSO SANCHO EM SE(J DiS
C(JJ?SO: 

A poluição do ar da terra, do superaque
cimento da Terra e a destruição da camada 
protetora de ozônio, entre outras coisas, não 
se deve tanto à devastação da Floresta Amazó-
nica. Quem ousar dizer isto deve primeiro Jórrial O Globo- 2.7-9-89. 
olhar para o seu quintal, para o quintal de ANTES DE CRITICAR. SENADOR QUJ;l( 
seu país, ã fiiii -âe identificar lá, isto sim, a QUE OS EUA "OLHEM SEU QUINTAL" 
principal origem dos prejuízos ambientais que José Meireffes Passos, Correspondente 
estão sendO causados e cujos efeitos começa-. WASHINGTON __ Os países ricos come~ 
mos a sentir em todo o mundo. Os Estados çarri areconhecer que o aumento da poluição 
Unidos, por exemplo, produzem 25 por cerito do ar, do superaquecimento da terra e da Pes-
dq dióxido _de carbon9 que polui o planeta trulção da camada protetora de ozónio, entre 
Em vez de os norte-am~ricanos desejarem dar . outras coisas, não se deve tanto à devastação 
lição de moral aos brasileiros, devem achar da floresta amazónica. Duas claras demons-
meios de dirnJnu_ir _os_ diinos- que -causam à trações dessa mudança foram registradas en-
natureza. E. ao mesmo tempo, deveriam ver tem, aqui, em meio ~ reunião anuÇ31 conjunta 
de_ que meios dispõem para auxiliar o Brasil do Banco Mundial (Bird) e do Fvndo Mane--
a presetvar a Amazônia. tário lntemadonal (FMI). Ntun seminário pro-

Se o Primeiro Mundo quiser evitar uma de· movido pela Brazilian American Chamber of 
gradação ambiental maior, deve reestruturar Commerce Inc., 0 Senador democrata Timo· 
seu modefo_ econór;nlcq para pOder reduzir as thy Wirth, que visitou a Amaz_ônia no irúcio 
fonteS poluidoras. E, ao mesmo tempo, ajudar do ano, disse a um grande grupo de banquei-
os países em desenvOlvimento com capital, ros, empresários _e funcionários do Governo 
tecnologia e recursos humanos. dos Estados Unidos que, antes de criticar, os 

É imperativo qUe haja uma redução da dívi- americanos deveriam_ "olhar para o seu quin-
da externa dos países pobres. Essa é _uma tal": 
condição para acabar com os problemas am- - Os Estados Unidos produzem 25 por 
bientais. Para arrecadar dinheiro, os países ri~ cento do dióxido de carbono que polui o pla
cos acabam degradando o ambiente. Os ricos, · neta. Em vez de-dar liÇões aos brasileiros, te-
portanto, precisam financiar os países em de-- mos que achar meios de dirriinulr os danos 
senvolvimento, se querem evitar que se come· que causamos à natureza _e, ao mesmo tempo, 
tam abusos contra a natureza. ver como podemos ajudar o Brasil a preservar 

Se os Estados Unidos compartilhassem - a Amazónia _ disse Wirth. 
suas metas ambientais com o Brasil, nenhur:n COincidentemente, ao divulgar um infonne 
dos dois países temerta pelo fim da Floresta - especial do Banco Mundial sobre as preocu-
Amazônica~ ESpero que os norte-americ&;os pações de sua di"retoria quarito ao meio am· 
e os·agen:tes financeiros in~rnacionais, como biente, e seus planos de investimentos nessa 
o Fundo Monetário Internacional e_ Q Banco área, 0 presidente do Comitê COnjunto de De-
Mundial, entendam melhor essa questão e aju- senvolvimento do Bird e do FMI, Bernard Chid-
dein o Brasil. Tem que haver um esforço coo- zero, disse a uffi grupo de 100 jornalistas, que 
perativo da parte deles. Mas, advirto: isso tem deveriam denunciar os estragos ambientais 
de ser feito sempre sob a soberania do Brasil. promovidos pelos países ricos. em vez de ape-

Sr. PfesidEmte; -Srs. SenadoreS~ap-65 os qua-- nas i-egistrar as sUas críticas às naçõeS com 
tro primeiros_parágrafos, em que expus o meu _ menos recursoS:_Ele diss_e __ que se o Premeiro 
pensamento sincerO Sobre alguns aspectos do Mundo quiser evitar uma degradação ambien· 
uso fadonal da Amazônia, os parágrafos se~ _--tal maior, deve reestruturar seu modelo econô-
guintes, todos eles, são declaraçOes publica~ mico para poder reduzir as fontes poluidoras. 
das ontem, dia 27, no jornal O Globo, página ,::, ao mesmo tempo, ajudar os países em de· 
6, sob o titulo: "Antes de criticar, Senador quer senvolvimento-com capital, tecnologia e recur-
que os Estados UnidOs "olhem s_eu quintal". __ . sos humanos. 
As_declarações foram feitas pelo Senador De- -:-É imperativo que haja uma redução da 
moc_rata norte-:-americario Timothy Wirth, que dívida eXterna dos países pobres. Essa ê-uma·-
partlcipou de um seminário promovido pela condição para acabar com os problemas am-
Brazilian American Chamber Of Commerce, bientais. Para arrecadar dinheiro, eles acabam 
em Washington. Outrãi-deCJarn.ÇõeS são do degradando o ambiente. Os ricos, portanto, 
Presidente do Comlfê Conjunto de Desenvol- precisam financiar os países em desenvolvi-
vimento_ do Bird e do FMI, Bernard Chictzero, menta se querem evitar qu~ se cometam abu-
dU.ianté_r~união conjunta de_sses dois mais im- sos contra a natureza -diSse Chidzero, que 
portantes Organismos internacionais de fo- é Ministro aa Fazerida do Zfn1babwe. 
menta aos países do mundo, também reali· Wirth fez um alerta semelhante aos ban-
zada na Capital dos Estados Unidos. queiras e empresários: 
D~ejo registrar, Para fln.3lizar, que o Banco -Se os- Estados Unidos compartilhassem 

Mundial divulgou em Washington um doeu- as suas metas ambientais com o Brasil, ne--
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nhum dos dois pafses temeria pelo fim da 
floresta amazónica. Espero qué nos.- aqui, en
tendamos melhor essa questão e ajudemos 
o Brasil. Tem que haver um esforço coope
rativo de nossa parte. Mas advirto: isso tem 
de ser feito sempre sob a soberania do Brasil. 

O documento divulgado pelo Banco Mun
dial registra que sua diretoria dará uma ênfase 
cada vez maior quanto à proteçáo ambfental, 
na análise dos projetas ele financiamento. A 
instituição se compromete a ded!car de 20 
a 25 por cento de seus empréstimos (este 
ano previstos num total de US$ 20 bilhões) 
para projetes ambientaiS. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Os demais Senadores inscritos para a ses
são de hoje- Pompeu de SOusa;-Aureo Mello 
e João Menezes - des!stem da inscrição. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO~N, !, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituiçao n9 1, de 1989, de 
autoria do Senador J~o Menezes_ e outros 
Senhores SenadOres, qUe altera os prazos es~ 
tabelecidos no § 69 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 Temporârta; favóiável ·ao 
prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores_ Oiagas Ro
drigues e Mauricio Corrêa. -

2 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 59, de J ff86 · 
(119 3.332/84, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da lei n9 5.811, de 11 de outubro 
de 1972, para estender aos empregados da 
indústria petroquímica e de refinação de petró
leo, sujeitos ao regime de escala de reveza. 
mento, direito à jornada de trabalho de seis 
horas. 

3 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

ProJeto de Lei da Câmara n9 63, de 1986 
(n9 4.048/84, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao art. 89 da Lei n" 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 
e dá outras providências. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 72, de I 986(n~ 
1.934!83, na Casa de origem), que garante 
a todo contribuinte da Previdência Social com 
10 (dez) ou mais anos de conbibuição, e a 
seus dependentes, assistência médica inte
gral. 

5 

MATÉRIA A SER DE:CLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n? 74, de 198_6 
(O~ 3.363/84, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao art. 643 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levantil~se a sessAo ds 16 horas e 50 
minutos.) 

~ APARTE DO SR. i.EJTE CHA 16 NO 
DISCURSO DO SR. GOMES OIRVA, 
LHO PROFERIDO NA SESSÃO DE 
14,9,89. OOE SE REPUBliCA POR HA· 
VER SAlDO COM lNCORREÇÓES NO 
DCN- SEÇ'ÍO 11 DE 15"9,89, PÁG. 
4778 

O Sr. Leite Chaves - A Liderança do 
PMDB, pela qual respondo neste momento, 
se congratula com V. Ext pelo discursO. Houve 
outros oradores que se entretiveram com este 
tema e nesta mesma linha de pensamento. 
A Petrobrás foi o resultado de um esforço na
dona!, uma afirmação naci_onalista. Ela se 
criou neste sentido, mas, de um tempo a esta 
parte, se desvirtuou. Ela parece ser um instru
mento, hoje, de interesses antinacionaís. Acre
dito mesmo que o cometimento da distribui
ção de petróleo ç:(everla ser orientado por outro 
setor, até criar-Se um "Proálcool" com essa 
finalidade. A Petrobrás não s_oube lutar com 
doís problemas: a questão da gasolina, que 
sempre se tem que importar e não se tem 
onde colocar. Outra questão refere-se às refi
narias. Temos uma capacidade muito grande 
de refino, e a Petrobrás entende que sempre 
se deve importar petróleo, a qualquer custo, 
para manter esses setores em atividade. As
sim, a Petrobrás está traz:endo para d País 
exemplos ruinosos, como o do ex-Presidente 
e de alguns diretores, que passaram a operar 
em regimes paralelos de endividamento, tiran
do proveito de depósitos ilegais. 

O SR. GoMES CARVALHO - É b.,;, 
verdade. 

O Sr. kite Chaves- Agora a Petrobrás 
chegou ao ponto· de recusar frotas de carros 
a álcool, quando, realmente, o álcool se tomou 
esSã ãlviSs_~reira realidade. Há tempos o preço 
do combustível deiivado de petróleo estava 
acima do valor do álcool. Agora, não, sobre--

tudo depois que passamos a prodUZir petr6leo 
em águas profundas. Posso atê cfiz:er a V. EX 
que, Se há Um país que pode viver sem petró
leo importado é o Brasil. Se se mantivesse 
o álcool em produtividade expressiva, no ribno 
estabelecido com a crfação do Proálcool, esta
ríamos com wna pi'odução três vezes maior 
do que a que temos agora, e não precisa
ríamos importar petróleo, pagando em d6lar. 
Aliás, neste sentido estou formulando um re
querfmento, para examinarmos, em nível de 
CPI, a questão do Proálcool e da Petrobrás. 
Estamos sentindo que realmente a Petrobrás 
não vai bem. Reconhecemos a eficiência e 
a qualifiçação dos técnicos, mas as dirf!Ções 
da Petrobrás, nestes óltimos tempos, estão 
desviadas de sua finalidade, voltaram-se con· 
tra os interesses naclon~s. O ProáJcooJ é a 
grande reaüdade, é o grande instante e é o 
fator de segurança a que se deve apegar o 
País. 

O Proáfcool foi alvo das mais acirradas lutas, 
partidas de interesses inconfessos. Lembra-se 
V. Ex'1 que, mal ele surgiu, as próprias inonta
doras diziam que os carros seriam prejudi
cados, que a corrosão seria incontível, que 
a poluição seria enorme. E tudo n!o passava 
de verdadeira fantasia. Nos Estados Unidos, 
hoje, o prÇJ_prio Presidente da República está 
estimulando o uso do álcool, para se evitar, 
nas grandes cidades, a poluição. Aqui, no Bra
sil, bastou aumentar o percentual de gasolina 
no álcool para que os indic.es de poluição au
mentassem. Então, por tudo isso, V. EX' mere
ce -OS nossos aplausos, os aplausos do meu 
Partido, onde a maioria comunga desse pen
samento. E o Senado, como já foi defensor 
de outros grandes interesses nacionais, deve
ria voltar-se com grande apego para estaques
tão. Temos que levar muito a sério estaques
tão. A Petrobrás não está indo bem. Não sabe
mos, com segurança, quais são os seus erros.. 
ESSe de se descobrir petróleo, a qualquer cus~ 
to, ainda que no mar, não tem sentido. Essas 
reseJVaS existirão sempre e se el_as, na verdade, 
se exaurirem, se exaurirão de vez. Então, te
mos que partir para o Proálcool. Abrirão as 
novas fronteiras nadonais - como têm aber
to. É uma balela 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. Tem os 
que tirar da Petrobrás essa orientação antina
cional. A Petrobrás hoje é a·maior inímiga do 
Proálcool. E, por incrlvel que pareça, não se 
encontra, nas razões que ela levanta, um per
centual de aceitabilidade. Esse diSc~fSO-_de V. 
Exa. haverá de ser renovado por outros Sena
dores nesta Casa, e -o Sei1adci deve ser hoje 
o garantidor, o defensor do Proálcool. ÁlcooJ 
é coisa nacional. Pagamos álcool com cruza
dos; damos mão-de-obra a pessoas que eram 
marginalizadas antes; o bagaço, hoje, tem fina
lidades múltiplas - adubo, fabricação de pa· 
pel, alimentação para o gado; o vinhote aca~ 
bou sendo um adubo de excepdonal valor, 
e as destilarias. na totalidade são produzidas 
no próprio País. Ontem esteve no Brasil, um 
representante de pais estrangeiro, o qual man-
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teve contato para ver se consegue apreender 
ou importar todo o Programa, para realizar 
a mesma coisa em seu territ6rio. Então, o 
Proálcool só tem vantagens. As resistências 
da Petrobrás são inaceitáveis. Aliás, ela deve 
ser examinada com muita seriedade. A Petro
brás, que mereceu o respeito na~lonal antes, 
está sendo ponto constante de censura. Nos
sos cumprimentos a V. Ex9 

APARTE DO SR. LEITE CfV\ VES NO 
DISCilRSO DOSR. GOMES 0\RVALHb, 
PROFERIDO NA SESSÃO DE 14!09189, 
Q(JE SE REPllBUCA POR HAVER SAfoo 
COM !NCORRI;ÇÕES NO DCN - SE· 
ÇÁO U DE 15-09-89, PAG. 4778 · . 

O Sr. Leite Chaves- Só quero dizer a 
V. Exa. que o àkool permite táinbém uma 
grande quantidade de subprodutos; um deles 
é o nitrato de cicloequissila e que, acrescen
tado à gasolina, substitui plenamente o diesel. 
Tanto_ é_ que a nossa frota- de caminhões pode 
funcionar com àk:ool aditivo. 

O SR. GOMeS CARVALHO - Não só 
os caminhões, se me permite, como _os trato
restambém. 

O Sr. Leite Chaves -A própria Mercedes 
fez uma demonstração. Montou dois ônibus 
que andaram o país todo, 1 milhão de quilô
mentros cada um, sem maiores desgastes. 
E substituindo o diesel. Então, a Petrobrás não 
está atentando para esse fato. Ela importa pe- -
tróleo em quantidade para a produção do die
sel, e sobre gasolina, que ela não tem onde 
colocar. A Petrobrás não está sabendo equa
donar o problema, e ficou contra º Pr.P61cool 
Na realidade, o petróleo no País, dentro de 
algum tempo, devia destinar-se exdusivamen
te à petroquímica. Deveria ser assim, Nosso 
País, aliás, é únieo no_Muodo que pode pres
c:indir de petróleo para combustivel, e prescin
dir até de energia atómica, porque o nosso 
potencial hidrelétrico _é _e$'aordinárlo. Nenh
ma país no Mundo conta com esse potencial. 
Então, a Petrobrás, hoje, não é necessária. De· 
pois do Proálcool, ela não tem e:ssa necessi
dade. A Petrobrás não soube equacionar. Defi
niu-se_ o Proálcool fora da Petrob.rás, e ela ficou 
c:ontra este_ programa, quis destrl!í-lo _e não 
<:onsegLiiu. Agora, ela enfrenta essas difiçul
dades~ Então, temos que rever a Petrobrás 
em toda sua estrutura. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
PUBUCAÇÃO 

Convocação 

O Excelentissimo Senhor Presidente da Co
missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
l3enevides, tem o prazer de convocar Vossa 
ExCelência, para a próxima reunião, a se reali- . 
UJr terça-feira, dia 3 de outubro, às 11:00 ho
ras, na sala de reuniões da Comissão, Ala Se_~ 
nadar Alexandre Costa. · 

Secretalia da Comissão, 28 · de setembro 
de 1989.- Carlos Gw1hefme Fonseca, Secre
tário dt1 Comissão do Distrito Federal. 

20" Reunião, em 3 de outubro de 1989 

Pauta 

Item 1-Projeto de Lei do Distrito Federal 
n9 43 de 1989_- Dispõe sobre a utilização 
das águas subterrâneas situadas no Distrito 
Federal. 

Autor; DF_ (por inic_iativa do Deputado Au
gusto Carvalho) 

Relator: Senador Mauricio Corrêa. 
Paiecer. Favorável ao Projeto, por constitu

·cioffal e jurídico, com _a emenda n9 1-R que 
apresenta. 

Item 2-Projeto de Lei do Distrito Federal 
n'i' 47 de 1989- -(Mensagem n'i' 75, de 
1989-DF) - (Mensagem n' 062-GAG, de 
18-8-89, na origem)- Cria funções do Grupo 
Direção e Assi5t5\cta Intermediárias, nas ta
belas de pessoal que menciona. 

Autor: Exe.cutivo local. 
Rél.ator: Senador Chagas Rodrigues. 
Parecer. Favorável ao Projeto, por constitu-

cional e jurídico. ___ , _ " _ __ 
lteffi 3 -Anteprojeto de,Lei_dO Distrito Fe

derai - Dispõe sobre a utilização de cursos 
d~ágila na área do Distrito Federal por empre
sas industriais e agroindustriaiS. 

Autor: Deputado Augusto Carvalho. 
Relator: Senador Lourival Baptista 
Parecer. Favorável à tramitação. 
hem 4 -Anteprojeto de Lei do Distrito Fe

deral - Dispõe sobre a criação de Escola 
Técnica Regional da Ceilândia_(Região Admi-
nistrativa In). - -

A1,1tor. Deputado FrancisCo Carneiro 
-ReJator: Senador Olavo Pires. 
P8recer: Diligência à Secretária de EduCa. 

ção do Distrito_ federal e à Sec:::retaria de lndús· 
biã, Comércio e Turismo do DiStrito Federai. 

hein 5 .:....Projeto de Lei do Distrito federal 
11" 2 de 1989 -Estabelece diretrizes, critérios 
e ·conteúdo mínimo para elaboração do PlanQ 
Diretor do Distrito Federal, fixa sua compe
têiida aa-tâmara Legislativa do Distrito Fede
ra!_para sua aprovação e dá outr_as providên-
cias. -

Autor:-Senadõr Pompeu de Sousa. 
Relator: Senador Fraridsco Rollernberg 
Par~cer: Favorável ao Projeto, por contitu-

Ciôilafe]U:ndíCO; êom·as·ernenaas·supr:esstvaS
de n~ 2;--4, e 5 e cOntrário às emendas de 
nÇIII-1,3, 6, 7, e 8. 
- CO-rlClusão: Em 23-5-89, a Presidência con

cedeu vista do processo ao Senador. Meira 
Filho. - . 

Em 31-5-89, õ Senador Meira Filho, devo!· 
veu o projeto com voto em -separado, con
cluindo por audiência prévia da Comissão de 
Constituição, Justiça e Od_adarti_a Em 6-6-89, 
a Comissão aprovou proposta para a realiza~ 
ção de uma reunião extraordinária, específica, 
para trartar da matéria. Em 19-9-89, o Sena
dor Pompeu de Sousa, autor do projeto, solid
tm.! inclY_são da matéria em pauta, por enten
der que á mesma já foi amplamente descutida. 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE ASSUNTOS 

ECONÓMICOS 

tO• Reunião, realizada em 
12 de setembro de 1989 

As dez horas_ do~ dia doze _de setembro de 
ma novecentos e oitenta e nove, na sala de 
reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre 
COsta, sob a Presidência do Senhor Sen;;~:do_r 
Raimundo Lira, com a presel")ça dos Senhores 
Senadores: Nelson Wedekin, Gerson Camata, 
Afonso Sancho,_lrapuan Costa Jr., João Lyra, 
Ney Mar~ão, Nabor Júnior, Leopoldo Peres, 
Cãrlos Pa:trcidnio, Dirceu Carneiro, Chagas 
Rodrigues, Roberto Campos, Teotônio Vilela 
Filho, MauríciO Corrêa, João Calmori, Ronan 
Tito, José Fogaça, Mauro Benevides, Jorge 
Bomhausen. Marcondes Gadelha, Severo Go
mes, Lourlval Baptista e Hugo Napoleão, reú
ne-se a Comissão de Assuntos Econômicos. 
Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os Senhores Seriãáores: Albano Franco, 
Almir Gabriel, Mansueto de Lavor, Ruy Bacelar, 
Wilson Martins, Odacir SOares, Carlos Chia
rem, Silvio Name, Olavo Pires, Carlos De'Carli, 
Moisés Abrão e Jamil Haddad. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da 
Ata da reunião anterior, que é dada por apro
vada. A seguir sua Excelência comunica que 
a presente reunião destina-se à aprectação da 
Mensagem nç 178189 "Do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal o nome do Doutor Wadico Wal
dir Bucchi, para exercer o cargo de Presidente 
do Banco Central do Brasil" e, em seguida, 
evides, para que profira seu relatório sobre 
a matérlá. Continuando, _o Senhor Presidente 
passa a palavia ão Doutor Wadi<::o Bucchi, 
para que teça_ sUaS "Considerações a-fespeito 
do cargo para o qual foi indicado. Encerrada 
a exposição,_ o Senhor Presidente comunica 
a substituição do Senador Edison Lobão pelo 
Senador Marcondes Gadelha, na qualidade de 
membro titular desta Comissão. PrOsseguin
do, o Senhor Presidente fran_queia a palavra 
aos Senhores Senadores que queiram inter
pelar o DoutorWadk.o Buçchi. Usam da pala
vra os Senhores Stmador.e.s: Mauro 6enevides, 
Afonso San eh_ o,_ Ney _Maral]hão, _Dirceu Car· 
n<:!iro, C_hagas Rodrigues, Nabor Jú,nior e Nel· 
son Wedekin. Não_havendo mais perguntas, 
o Seriliof -:PreSidente -agradece a··presença·do 
Doutor Wadico Waldir Bucchi e informa que, 
atendendo a preceito_ regimental, a votaçãO 
deverá ser secreta. Assiffi Sendo, o Senhor 
Presidente solicita ao Doutor Wadico Bucchi 
e ao público presente, cii.re deixe o recinto, 
Re:~ertos o~ trabalhos em caráter público, o 
Senhor Presidente comunis~ _gu_e a indicação 
do Doutor Wadico Waldir Bucchi foi aprovada; 
tendo votado dezolto_Senhores Senadores, re
giStraram-se quinze Votos favoráveis e -três 
contrários. A seguir, o Senhor Presidente cum
primenta o Doutor Wadico Bucchi, enaltecen
do suas qualificações para o cargo que deverá 
ocupar, salientando a importância deste mo
mento hist6rico, em que _o Se_nado Federal 



5240 Sexta-feira 29 DIÁRI6DO CÓNÓREsSO NACIONAL (Seçáo 11) Setembro de 1989 

participa das decisões do País. Nada mais ha-' 
vendo a tratar, encerra-se a reufiião, lavrando 
eu, Dirceu Vieira Machado Filho, Se.cretário 
da ComiSsão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Raimundo Ura, Presidente. 

ANEXOÃATADA J(frREUNJÁODA CO
MISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMI
COS, REALIZADA EM DOZE DE SE
TEMBRO DE MIL NO'.'ECENros E 01-
TEJYTA E NOVE, ÀS DEZ HORAS, REFE
RENTE ÀAROüiÇÃO DO DoaTVR WA
DICO WALDIR BUCCHI, .INDICADO PA
RA EXERCER O C4ROO DE PRESJDEJ'i-
7E DO BANCO CENTRAL-DO BRASIL, 
Q(JE SE PUBLICA DEVIDN1ENTE AU
TORIZADA PELO SENHOR PRESIDEN-
7E, SENADOR RAIMaNDóilRA. 

O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira} -
Srs. Senadores, esta reunião destina-se à apre_
ciação da Mensagem n9 178/89. 

Convido, para cornpora Mesa, o Dr. Wadico 
Waldir Bucch.i. 

Mensagem n? 178/89, do Senhor Presidente 
da Repúbltca, submetendo à aprovação do Se
nado Federal o nome do Dr. Wadico Waldir 
Bucchi, para exercer o çargo de Presidente 
do Banco Centra1 do Brasil. 

Passo a palavra ao Sr. Senador Mauro Bene~ 
vides, Relator da Mensagem. 

O SR RElATOR (Mauro BeneVides) .:._Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, Sr. Wadico Waldir 
Bucchl, eis o relatório: · 

Nos termos do art. 84, inciso XIV, combi
nado com o art. 52, incisco IU,letra d, da Cons~ 
tituição Federal, o Senhor Presidente da Repú
blica submete à apreciação do Senado Fede
ral o nome do Dr. Wadico Waldir Bucchl, para 
exercer o cargo de Presidente do Banco Cen
tral do Brasil. 

A Mensagem Presidencia1 é acompanhada 
de extenso curriculum vHae do candidato, no 
qual se acham contidos os seguintes elemen
tos de capadtação, determinantes da escolha 
para elevada função: Bacharel em Adminis
tração de Empresas e Ciências Contábeis pela 
Universidade Mackenzie; curso de Pós-Ora~ 
duação em Finanças· peta Pontifícia Univer
sidade Catól!ca de São Paulo, e de Mestrado 
em Administração de Instituições Financeiras, 
com concentração em Planejamento Estraté-
gico em Macrofinanças, e a competente defe
sa de tese na Universidade da Califórnia. Estu
dioso das questões econômicas e financeiras 
o indicado, além de Doutor em Finanças, com 
média A em todas as cadeiras pela Univer
sidade de Sao Paulo (84/85 ), especializou-se 
em Economia de Empresas, pela Fundação 
Getúlio Vargas, e em Estatística Aplicada pela 
Universidade de São Paulo. Escudado nos co
nhecimentos obtidos participou de seminários 
no Brasil e exterior, como o Seminário de Pla
nejamento Estratégico da face University, 
New York; e um Seminário em Money Marke
ting na Universidade da Califórnia. É autor de 
trabalhos vinculados 'à área que se decida, al
glUlS dos quais apresentados em universida
qes estrangeiras. Proferiu várias palestras, real-

çando-se, neste ponto, a colaboraç.ao intelec
tual_que empresta aos diversos segmentos da 
sOciedade. 

Assim é -ctue nó X COngresso Anual das 
Financeiras, realizado em Manaus, em 1987, 
fala sobre o sistema financeiro nacional e na 
ADESG, em 19ea, focaliza o sistema nacional 
e a conjuntura econômica. 

Na Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
em 1989, disserta sObre a conjuntura eCOnó
mica nacional; a convite da Comissão de Fis
caJ[zação e Controle da Câmara dos Depu
tad_os e do Senado F edera1 fez exposição sobre 
diversos temas rel~I(OS ao Banco Central, Po
IJtica _Monetári~ e Cambial - e isso já em 
1989. 

EXerce a cátedra, na Faculdade de Econo
mia e Admioi~~çáo da Universidade de São 
Paulo, e na Pontifícia Universidade Católica 
do mesmo Estado, lecionando Finanças e 
Mercado de Capitais e Administração Fman
ce!ra e lnvestimentos. Também tem o titulo 
de ex~tutor da cadeira de Análise Financeira 
da Graduate School of Management. da Uni- , 
versidade da Califórnia. 

A par das .aludidas atividades docentes des
taca-se profissionalmente no exercício dos se
guintes cargos e funções: Chefe da Assessoria 
Técnica do Secretário da Administração do 
Estado de São Paulo, e Coordenador - Exe
cutivo de Planejamento e Controle do Instituto 
de Previdência do mesmo Estado, de 1978 
a 1982. Diretor Executivo do Banco do Estado 
de São Paulo e, cumulativamente, Presidente 
do Banespa, Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, de 1985 a-1987. Diretor Executivo 
do Banco do Itamarati, em abril de 1987, e 
Dlretor da Área Bancária do Banco Central 
do Brasil desde maio de 1987. 

A partir" de junho do ano em curso vem 
exercendo, sob a motivação do seu idealismo 
e competência, o cargo de Presidente interino 
do Banco Central do Brasil com o timbre do 
cumprimento do dever, eficiência e dedicação. 

Solicito agora o Senhor Presidente da Repó
blica a indispensável autorização desta Casa, 
para efetivação do Dr. Wadico Waldir Bucchi 
no cargo de Presidente do Banco Centra1, insti
tuição singular, cujo trabalho na fase atual da 
economia nacional visa a estancar o processo 
inflacionário e definir o valor da moda. 

Diante dos dados do currículo projetado em 
resumo neste relatório, acreditamos que o Se~ 
nado Federal tem elementos convincentes 
quanto à aptidão do candidato indicado, para 
o-desempenho da alta_missão que, de fato, 
Já lhe fora conftado desde junho do corrente 
ano. _ 
·E o nosso Parecer, Sr. PTesidente e Srs. Se

nadores. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Franqueio a Pãlcivi-aao Dr. Wadico Waldir Bu_c
chi, para que ·ele teça os comentários que 
achar necessário para melhor esclarecer a sua 
indicação à Presidência do Banco Central. 

Com a paJavra o Dr. Wadico Waldir Bucchi. 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHJ- Muito 
obrigado, Sr. Raimundo Lira, Presidente desta 

Córrlissão, Srs. Senadores, Técnicos e Funcio
nários do Banco Centrai, Srs. Parlárrientiues, 
Senhoras e Senhores: 

A nova Constituição trouxe uma série de 
inovações muito importantes no reforço do 
desejo institucional presente neste País. 

Grandes modificações foram feitas no cam
po das fmanças públicas, encaminhadas atra
vés da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no 
campo da transparência de algumas funções 
que antes ·tinham, pOr força dos regimes vi~ 
gentes, uma dificuldade de se mostrar à socie
dade brasileira. I:: o caso do Banco Central. 

Um dos fatores importantes trazidos na no
va ConStituição brasileira -é exatamente este 
que hoje nós presenciamos aqui, a necessi
dade de que um dirigente, um diretor, um 
Presjdente do Banco Cental passe por uma 
sabatina, apresente suas posições, apresente 
urna ficha de trabalhos que mostre os critérios 
básicos, emanados de uma Constituição de 
reputação ilibada, enfim, que se mostre trans
parente para a sociedade, antes mesmo de 
assumir o cargo. · 

E é por este motivo que eu me sinto muito 
honrado de estar aqui hoje, podendo , aos 
Senadores do meu País, e aos Congressistas 
do meu País, mostrar a minha parte técnica 

·em qualquer questão que me for trazida, for
mulada pelos Srs. Senadores. -

Pretendo fazer a minha exposição da se
guinte forma: farei uma exposição muito breve 
pela minha passagem pelo Banco Central. Os 
principais trabalhos que executei como diretor 
da área bancária, que ainda acumulo, diante 
desses três meses de atividade do Banco Cen
tral e quais foram os principais projetas. Vou 
fa1ar muito brevemente de cada um deles, e 
depois me colocarei à disposição para quais
quer questionamentos que se façam neces
sál-ios por parte dos Srs. SenadoreS. 

Eu vou elencar a minha faJa apenas em 
tópicos das principais, eu chamaria realiza
ções dos prindpais trabalhos que nós efetua
mos à frente de uroa área bancária nesses 
dois últimos anos e dois meses .. 

O ·prinCipal projeto que eu acho pudemos 
fazer à frente da área bancária do Banco Cerl
tral tem íntima ligação com o espírito defmido 
na: nossa Constituição. Lembro-me bem que 
à época em que se discutiam os trabalhos 
da relação da nossa Constituição, falava-se 
muito na necessidade de se acabar com o 
cartório que existia até então no sistema finan~ 
ceiro naciona1. Qual era esse cartório? Princi~ 
palmente os novos entrantes no mercado, ou 
novos potenciais entrantes, aqueles que que--
riam entrar no sistema financeiro;" para que 
nele adentrassem necessitavam adqutrir uma 
figwa curiosa no mercado ou receber cessã.o 
de créditos, que vão se chamar sistema de 
pOntos existentes à época. Por exemplo: ad
mitir que qualquer um dos senhores tivesse 
interesse em entrar no sistema financeiro até 
a promulgação da Constituição havia neces-
sidade de conseg·uir, por exemplo, para ser 
banqueiro, 132 pontos; para serem uma fman· 
c.elra, 64 pontos e assim por diante. Quer dizer, 
havia: necessidade de se_c_onsegWr de institui-
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ções que não mais quisessem pontuação no 
sistema para adentrar no sistema financeiro. 
Ora, era Um sistema Fechado e cartorial. 

O primeiro projeto de importância que eu 
tive a honra de elaborar no Banco Central, 
foi exatamente o projeto que acabou com o 
sistema de pontos, de acordo com o espírito 
da COnStituição. 

A partir deste momento, a partir da revoga
ção da Resolução n9 1 .060, que é a que institui 
o sistema de pontos, e a partir do momento 
em que a Constituição foi promu1gada, o Ban
co Central deixou imediatamente de adotar 
o sistema de pontos, mesmo antes da irnple
mentação da Lei Complementar, seguindo os 
princípios básicos do art. 192, e passou a 
adotar, para aqueles que tinham interesse em 
adentrar no sistema fmanceiro, em qualquer 
uma das modalidades da instituição financei
ra, o critério único e exclusivo de capital, expe
riência e idoneidade. Quer dizer, os três princí
pios emanados na Constituição, explícitos na 
Constituição, são os princípios ditados pelo 
Banco Central, hoje, na sua prática diária. Eu 
me orgu1ho muito se ter aplicado esse instru
mento da Constituição em termos práticos, 
no ano passado ainda, como diretor da área 
bancária do Banco Central. 

A segunda medida que eu reputo impor
tante, durante o meu periodo de gestão, ~mo 
diretor da área bancária, foi aquela que permi
tiu, novamente, a volta do sistema de autoriza
ções para funcionamento de cooperativas de 
créditO. Também no começo deste ano, pude
mos reconstituir o sistema, também expresso 
na Constituição, passando a autorizar o funcio
namento de cooperativas de crédito, 

O terceiro grande projeto, embora não este
ja falando necessariamente nur:na ordem cro
nolóSica, talvez numa ordem em que eu en
tenda seja mais relevante, mas o terceiro gran
de projeto nosso foi recente, há duas reuniões 
atrás do Conselho Monetário Nacional, onde 
um projeto criou um programa de abertura 
de agências em praças desasslstldas. Acho 
que esse problema afeta muito especialmente 
os nossos líderes no campo político - e a 
estatística que tenho é m_uito _sjgrUficativa: se 
pegarmos os últimos de_z, doze anos, chega- . 
ríamos em 1985 com o sistema financeiro 
e a rede bancária_ cob_r_i_ndo 98% das praças 
existentes no País, vale dizer, quase todos os 
Municípios brasileiros tinham atendimento 
bancário de alguma forma. A partir de 85, 
por uma série de razões, talvez porque o siste
ma estivesse um pouco inchado, ou pelos vá
rios planos de estabili,z~_ção que foram imple
mentados - não importa a razão - o fato 
é que chegamos a uma situação, no início 
deste ano, onde apenas 78% dos Munidpios 
brasileiros são cobertos por assistência bancá
ria, vale dizer, tivemos uma perda de quase 
20% na assistência bancária a diversos muni
cípios. Então, propusemos e foi aprovado na 
penúltima reunião do Conselho Monetário Na
danai, um novo programa de incentivo à aber
tura de agências em praças desassistidas, pro
curando levar o atendimento bancário a re
giões hoje não favQre<:id~ ou menos assis
tidas, permitindo o acesso aos produtos do 

sistema financ;eiro, aos serviços. do sistema 
financeiro, às caniadas e às regiões mais ca
rentes. 

O quarto projeto que tivemos a oportuni
dade de ~rdenar, foi o de desregulamen
tação e simplificação de procedimentos do 
Banco Central. Para V. Ex~ terem uma idéia, 
nesses últimos 18 meses, eliminamos mais 
de 2.000 documentos que, até então, nas vá
rias áreas do Banco Central, o sistema finan
ceiro e os agentes do sistema financeiro ti~ 
nham que apresentar ao Banco Central para 
os vâfios controles. Informatizamos a nossa 
ação. Temos hoje um sistema de controle de 
fiscalização do Banco Central com as institui
ções financeiras e foi possível a eliminação 
de uma grande parafemália de documentos 
de controles, até de difícil manuseio, liberando 
capacitaçào humana do Banco Central, técni
ca do Banco Central para funções mais nobres 
e liberando o próprio sistema financeiro de 
funções burocráticas que, em última instância, 
geravam custos para essas instituições que, 
Provavelrilente, eram repassados para os 
usuários do sisteina financeiro, ou seja, a so
ciedade. 

Recentemente, também1 tivemos oportuni~' 
dade de ~laborar uma nova regulamentação 
para o uso do cheque, uma idéia de procurar 
moralizar o uso do cheque, recuperarmos o 
prestigio desse instrumento, é uma regula
mentação muito recente que ainda está em 
implementação e que, provavelmente, deverá 
sofre_r àdaptações vindas da própria socieda
de, para que esse instrumento seja efetiva
mente.re~uperado. 

Faemos, também, a redefinição de todo o 
nivel de capital mínimo para instituições finan
ceiras, de forma que elas estejam mais sólidas 
para seMr à sociedade; reflZemos os níveis 
de capitais mínimos, recalculamos esses ní~ 
veis e colocamos em patamares condizentes 
com atividades de instituições financeiras de 
ativid~des bancárias. 

Tive~ também, a oportunidade de conduzir 
o processo de regulamentação para fJXação 
de horário bancário. V. ~~se recordam que, 
recentem_ente até, n6s tínhamos um verda~ 
dej_ro caos estabelecido no PafS, uma !J~if@ 
infindável entre os municípios que defendiam 
para si o direito de definir os horários bancá
rios nas várias praças, e o problema é que ' 
o Banco do Brasil teria, porque é ele que exer
ce a compensação em nóme do Banc-o Cen
tral e do próprio sistema bancário, na implan
tação de sistemas diferenciados para a área 
de atendimento ao público. Foi passivei esta
belecer-se uma regulamentação, onde:, por 
acordo, por consenso, na praça específica, o 
prefeito, os bancos da praça, a associação co
mercial da praça, possam indicar ao Banco 
Central 1,1m horário, dentro de uma pré-limi
tação estabelecida, que atenda às necessida
de:s da sociedade local e possa, também, aten
der às necessidades de processainento elo 
Banco do Brasil e do Banco Central. 

E,_ p·or último, eu poderia falar depois, mas 
vou_ apenas mencionar brevemente, eu tam7 
bém tive a oportunidade de conduzir as nego-

dações a nível técnico, para obtenção de em
préstimos juilto ao Banco Mundial. É um as
sunto qüe tenho certeza deyerá _merecer um 
detalhamento posterior, mas esses seriam os 
grandes pontos, diria, os principais temas que 
tive oportunidade de conduzir ainda como di
reter da área bancária do Banco Central. 

Nesses três meses de Presidência, tivemos, 
pelo menos, quatro a cinco grandes decisões 
no Banco Central e que reputo, hoje, respon
sáveis parcialmente, ou em grande parte, pela 
reversão de expectativas negativas existentes 
na economia: a primeira medida foi, quinze 
dias após a miiiha interinidade, por proposta 
de nossa área externa, a centralização do câm
bio; fizemos a centralização do câmbio e, co
mo V. Exfl sabem, o objetivo principal era o 
de assegurar ao País um nível mínimo de re
servas, de tal sorte que nosso fluxo do comér
cio ficasse preservado, pelo menos, por quatro 
meses, dando tranqüilidade ao País e-evitando 
um estrangulamento de nosSas reservas exter
nas, tota1mente indesejUvel e que poderia nos 
levar a um problema pior no País, que seria 
de uma aceleração inflacionária indesejável a 
todos. A centralização de câmbio funcionou 

. e tem funcionamento muito bem, já podemos 
retomar os pagamentos mais importantes que 
tínhamos com relação ao Clube de Paris, prin
cipalmente, havia uma pendência no momen
to da centralização de 800 milhões de dólares, 
na época, que já foram totalmente pagos, da
do esse sistema nosso de centralização de 
câmbio. Acho que foi uma das medidas de 
maior relevância e abrangência durante a mi
nha interinidade. 

A segunda medida importante foi a seguin
te: retomamos o controle da moeda. O que 
quer dizer isso?Temos um processo de moni
toramento diário, o da liquidez existente ilo 
sistema; terilos uma ação de política mone
tária qUe passa por um acompanhamento 
mais urgente e mais imediato das reservas 
bancárias d~ bancos para poder antecipar 
quais são os movimentoS qiléOs bancOs estão 
fazendo em termos de apostar na taxa de juros, 
ou seja, via aCompanhamento das reservas 
bancárias nós podemos criar condições de 
m!Jt:~itor"!mento da liquidez gl_obal do sistema 
e criamos um fluxo de caixa - que é a cois:a_ 
mais óbvia possível~ para trabalharmos além 
da programação trimestral que encaminha
mos ao Sem1do, _cOm uma programação de 
c~ men::@l_ e._ _uma quinzenal, 4~endo uma 
abertura mais próxima da real ida à e para ages
tão da política monetária. 

Acho que o resull:a,do _da ceotféiltzaÇâo de 
câmbio e da política monetária que pratica
mos pode ser vista como indicador muito sim
ples, visualmente muito simples. Voltamos a 
10 de mala e verificamos que o ágio do dólar 
no paralelo era de 200%. Hoje o ágio está 
em tOmo de 60%, ou até abaixo de 60%, quer 
dizer, o conjunto de medidas entre a área cam
bial e a- área morietária que impleffieiltamos 
nesses três meses, permitiu urna estabilização 
e uma redução, na realidade, dos mercados 
especu1ativos, a patamares infinitamente infe
riores, de 200% a 60~, e nós esperamos que 

- _\_ 
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eles desçam ainda mais durante esses três 
meses. 

Outra medida importante que_ nós toma~ 
mos, nesse período, aparantemente de ordem 
interna do Banco Central, mas que tem refle
xos para a sociedade como um todo, foi me
dida de estruturação organizacional do Banco 
CentraL Tínhamos recentemente - isso de
tectado pelos próprios funcionários de carreira 
do Banco Central- uma estrutura organiza
cional defasada, com várias diretorias diferen
tes, que praticavam normas, elaboravam nor
mas para o seu financeiro. Nós tínhamos dire
torias diferentes, usando instrumentos_. dife
rentes para a execução da política monetária. 
Por exemplo: diretoria da dívida pública e mer
cado aberto que tinha o controle da taxa de 
juros. Na área bancária que eu conduzia tinha 
redesconto e a compulsória, e as alavanca~ 
gens do sistema financeiro eram conduzidas 
pela diretoria de mercado de capitais. Então, 
V. f:x'•negam que haviam diretorias diferentes 
conduzindo instrumentos e às vezes até com 
entendimentos, porque poderiam acontecer 
casos com entendimentos diferentes. 

O que se redesenhou no Banco Central, 
para facilitar o funcionamento da instituição 
e melhor servir à sociedade, foi simplesmente 
ordenar todas as funções de organização de 
normas embaixo de uma mesma diretoria. Tó· 
das as funções de execução de política mone
tária, embaixo de uma mesma diretoria, de 
forma que o organograma do Banco Central 
passou a ser mais racional - ele tem agora 
uma diretoria de execução de política mone· 
tária, uma dlretoria de normas para a organi· 
zação do sistema fmanceiro, e nós extingW
mos duas diretorlas do Banco, quer dizer, en
xugamos o componente de dlreção do Banco, 
e rearranjamos os departamentos dentro des
sas cinco diretorias. Foi uma medida muito 
importante, porque isso facilitará imensamen
te o relacionamento do Banco- Central com 
todo o sistema financeiro e ele estará seJVindo 
melhor, sem dúvida alguma, a sociedade. 

A quarta medida importante nesse peliodo 
foi o início" de um novo processO de relaciona
mento com o CongresSo. Nós vivemos hoje 
uma fase de elaboração da nova lei comple-
mentar do sistema financeiro, que estabele
cerá novas atribuições ao Banco Central, defi
nirá os papéis do Banco Centra1, que prevê 
o relacionamento muito mais intenso do Ban
co Central com o Congresso, -com as várias 
Conilssões que compõem 6 Congresso. Nes~ 

' se sentido, tenros tido uma participação muito 
ativa,já estivemos aqui na comissão de Ascali· 
zação- e Controle; estivemos na Câmara, na 
Comissão de Fiscalização e Controle; estamos 
também programados para comparecer na 
Corrrissão de Economia da· Câmara. Enfim, 
esse novo relacionamento é fundamentai para 
que o Banco Central também auxilie o Con
gresso na elaboração da nova lei, para que 
ela possa vir numa forma mais permanente, 
mais segura, atender aos interesses da socie-
dade. !"'este sentido, nós fizemos alguns gran
des avanços. Pela primeira vez divulgamos ao 
Senado, entregamos à -comissão da Dívida 

Externa no Senado e também da Câmara, os 
dados sobre a divida externa brasileira, dados 
analíticos, que durante muitos e muitos anos 
ficaram de uma certa forma sem que o Sena. 
do e a Câmara tivessem livre acesso. To dos 
os dados foram colocados numa assessoria 
específidfao--sanco Central, assessoria técni
ca do Banc:o Central~ para que possa aUXIliar 
os Senadores nas questões que forem levan
tadas. Criamos também, e estamos i-edese
nhando e discutindo com esta Comissão, a 
criação de um proJeto para que o Banco Cen
tral possa assessorar permanentemente e dia· 
riamente o Senado no--Qerenciamento da dívi
da dos estados e municípios. A nossa intenção 
é ir mais longe: colocar um terminal no Sena
do, que estaria, na realidade, ligado com 5 
municípios deste País, e com acesso direto 
com o controle da dívida dos estados e muni
cípios, num processo de interação da nossa 
ação do Executivo,. auxiliando o trabalho do 
Senado. · 

Criamos, também, uma assessoria _esped· 
fica, técnica; pitrlamentar, no Banco Central 
para assessorar os nossos senadores e depu
tados nas questões fmanceiras se, por acaso, 
sejam necessários esclarecimentos e informa-
ções adicionais. · 

Por último, críamos no Banco Central, nes
ses três meses, um comitê de politica mone
tária. ou reativamos um comitê que antiga
mente existia de política monetária. É certo 
que nós tenhamos reunidos nesse comitê to
dos os técnicos do Banco Central de carreira, 
envolvidos com o controle do micro e .macro 
do sistema. É uma reunião semanal, que traz 
dados à diretoria, agiliza o processo da direto· 
ria, na tomada de decisões que sejam neces
sárias para o melhor exercício do controle mo
netário e cambial. 

Por_último, gostaria de colocªr aJgumas pro
postas para o Senado que seriam extrema
mente importantes, no meu entender. Vive
mos um processo em ·nosso PaíS de transição 
política, vivemos uma crise econômica muito 
problemática, mas temos em nosso País todas 
as cpndições,_temos idéias e agentes dos vá
rios segmentos _da sociedade e até dos vários 
partidos políticos, _consensuais com re1ação 
a alguns problemas existentes na economia, 
que deveriam ser .a:tacados para que possa
mos criar as condições necessárias para o 
nosso País L~tomar __ q__crescime_nto econômico 
e gerar os empregos necessários, enfim, redis
tribuir a renda de uma forma mais eqüitativa 
em todos os desejos salientes da nossa socie
dade. 

Existe uma discussão muito grande, talvez 
não seja muito presente ou não seja muito_ 
vis.ual para a sociedade, que tem mufto a ver 
càffi tudo isso: é exatamente a posição do 
Banco Central ou como o Banco Central deve
ria ser visto dentro de um processo em que 
se pretende fazer com que o País tenha uma 
inflação estabilizada, tenha investimentos po
sitivos e_ possa, efetivamente, criar as condi· 
ções de uma sociedade mais justa. 

O banco central de qualquer pais do mundo 
tem funções básicas que lhe são atribuídas. 

/ _________ _ 

Ãlguns bancos certti'ãis de países em desen
volvimento adquírem funções adicionais de 
bancos de fomento, mas os países onde o 
banco central realmente exerce o seu papel 
principal, qual seja de defensor do valor da 
moe~, de defensor das reservas do país e 
o de supervisor do sistema financeiro, seria 
basicamente esse conjunto de três itens princi
pais, o que significa é que há uma certa neces
sidade de autonomia do banco central para 
exercer determinadas funções. Não indepen
dência como muitos julgam, mas uma auto
nomia pafa poder fazer o seu trabalho, autono
mia para poder defender o valor da moeda 
de um país. 

Nesse_ sentido, o Congresso já iniciou ·um 
trabalho fantástico de autonomia d.o Banco 
_Central, que é quase imperceptível ainda para 
muitos. O primeiro grande passo veio da 
Constituição. A Constitu_içáo exige a transpa
~cia na seleção de diretores e dirigentes do 
Banco Central, isto é multo importante, Falta 
um passo seguinte que ainda não foi dado. 
O passo seguinte seria defmir o mandato para 
esses dirigentes. Isso s_erá tema da próxima 
lei complementar que está em estudos hoje 
no Congresso e que deverá defmir o mandato 
para os dirigentes do Banco Central. 
_ Por que isso é importante? Eu, se for apro

vado pelo Senado, deverei ser o sexto Presi
dente do Banco Centra], ou quem quer que 
seja encolhido será o sexto Presidente do Ban
c;o Central, durante um período de três, quatro 
anos. Eu já sou o quinto diretor da área ban
cária e em sendo conduzido à Presidência, 
nesse mesmo desenho o sexto diretor irá assu· 
mlr. Vejam que essa descontinuidade adminis--
traüya provoca, s_em dúvida alguma, uma_des
continuidade de normas e regras para o fun
donamento na economia. Isso é ruim, isso 
não é bom! A constante mudança de regras 
e normas faz com que OS; agentes criem instru
mentos e mecanismos de defesa contra essas 
mudanças a cada momento, inibindo até a 
ação de investimento produtivo. Então, a auto .. 
nomia do Banco Central no que tange_ é!O_ ~u 
corpo dirigente é fundamental e a nova leí 
complementar deverá definir aquilo que já está 
estabelecido na Constituição com relação a 
mandato e eleição de dirigentes do Banco 
Central. Esse é uni primeiro ponto, _ __ _ 

Segundo ponto que jul96 imPortante é 
aquele que foi estabelecido recentemente pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

É fundamental entender a seguinte equa
ção. O Banco Central até muito recentemente 
sofria a ação externa e r_ecebfa todas as críticas 
dessa ação, porque não era transparente para 
a sociedade essa aÇãó extema~ Essa açáo po
dia vir de todos os Poderes, poderia vir do 
Legislativo, poderia vir do próprio Executivo, 
poderia vfr de segmentos específicos da socie
dade e essas pressões todas se traduziam em 
programas de fomento no Banco Central, quer 
dizer eram aprovados pelo Conselho Mone
tário Nac!onal. 

Só para V. Ex-' terem uma idéia, nos últimos 
dez. anos 31 programas de fomentos foram 
criados no Banco Central. O que significa pro-
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gramas de fomento? Significa criar. linhas de 
créditos e programas especiais de financia
mento sem a necessária origem de recursos, 
sem a necessária origem orçamentária. O que 
significa isto? SignifiCa emitii dinheiro, emitir 
moeda, rodar a maquininha e serar alguns 
pontos adicionais de inflação ao Pais. Eviden
temente que a nova ConstitUição bloqueou 
isto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias refor
çou ainda mais, não permitindo que o Banco 
cerifraJ crie mais vias de fomento, e isso trouxe 
wn poder adicional para o Banco Central que 
muita gente ainda não tem conta. O Banco 
Central é mais forte do que era há 1 ano atrás; 
ele não pode mais receber a ação de agentes 
externos, forçando a criação de programas 
especiais. Isto é um grande avanço vindo da 
COnstituiÇão e -vindo da Lei de Diretrizes Orça
mentárias. 

Então o que acho importante é que se forta
leça nessa lei complementar do sistema flflan
ceiro as barreiras para que o Banco Central 
fique realmente impedido defmltivamente de 
criar programas de fomento sem a necessária 
aprovação deste Senado, porque a programa
ção monetária do Banco Central deverá ser 
feita periodicamente, anualmente, semestral
mente, e o Senado preferiu a periodicidade, 
e se não tivesse o Senado, aquilo aprovado 
e antes de encerrar a programação que deverá 
ser executada pelo Banco Central. É aí que 
entra o poder do Banco Ceiltral para executar 
o seu papel, evitando que o Banco Central, 
emita moeda para programas específicos. Se 
quiser privilegiar segmentos especfficos da so
ciedade, que este privilégio seja conseguido 
através do Orçamento, que seja remanejada 
as regras do Orçamento e a nova Lei de Dire
trizes Orçamentárias traz- esta facilidade para 
o Congresso, permite que o Congresso traba
lhe o remanejamento de verbas, sem que o 
Banco Central precise gerar dinheiro adicio
nal, moeda adicional na economia gerando 
uma nova inflação. Isto é muito importante, 
é quase um pedido que faço aos Srs. Sena
dores na época da elaboração da lei comple
mentar. 

Acho que o Banco Central também deve 
se reportar semestralmente ou periodicamen
te ao Congresso, as suas contas ao Senado; 
é fundamental para o Banco Central a sua 
transparência Dados os diagnósticos, as acu
sações imputadas ao Banco Central, quando 
tomados transparentes os mecanismos para 
a sociedade, vai-se verificar que o objetivo que 
se tinha era muito bom, mas forma de solução 
via emissão de moeda não era bom, quer dizer, 
essa transparência adicional é muito impor
tante para o Banco Central. Peço que rea18 

mente esse projeto da lei complementar seja 
um projeto moderno para o País, que traga 
essa função para o Banco CentraJ para que, 
aí sim, ele fique única e especificamente cui· 
dando da defesa do valor da moeda, da defesa 
das nossas reservas e çlª s_upervisão do siste
ma financeiro. Muito obrigado. (Palmas.) 

rrSR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Ficã franqueada a palavra para os Srs. Sena~ 
dores, de acordo com a ordem de inscrição 

que está aqui na mesa e se alguns dos Srs. 
Senadores ainda quiserem se inscrever para 
interpelar o Dr. Wadico Bucchi, a relação está 
aqui na mesa. 

Dou a palavra ao Senador Mauro Benevides. 

O SR. RELATOR (Mauro Benevides)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Dr. Wadico Sue
chi, historicamente, V. s~ assume neste instan~ 
te uma posição privilegiada, porque se cum~ 
pre, na apr"eciação da indicação de V. S• envia
da a esta Casa pelo Poder Executivo, o rito 
previsto na Cãrta Magna promulgada em 5 
de outubro de 1988. Portanto, a partir deste 
momento, com a chancela desta Comissão 
e posteriormente do Plenário do Senado Fedew 
rai, será rldimenslonada a sua autoridade co· 
mo Presidente do Banco Central do Brasil. 
Diante disto, eu me permitiria fazer a V. 8' 
duas indagações: processam-se, no momen
to, negociações com os bancos credores inter
nacionais, objetivando a protelação de paga
mento dos juros do empréstimo contraído pe
Jo nosso País. Eu indagaria a V. S•, porque 
só temos constatado no notlçiário çla presen
ça, exclusivamente, do Ministério da Fazenda. 
O Banco Central do Brasil tem acompanhado 
essas negociações ou, mais do que isto, tem 
oferecido dados e subsídios índlspensâveis a 
que essas negociações sejam conduzidas a 
um termo favorável para o nosso Pafs? É a 
primeira indagação. 

A segunda indagação é: na sua exposição, 
no início, foi feita uma menção à nova Carta 
Magna, ao art 192 que disciplina o sistema 
financeiro nacional, a contar da vigência da 
lei complementar, ou com referência a apenas 
uma lei que vem disciplinar o § 3", referente 
às taxas de juros reais. Eu pergunto a V. 8', 
embora se possa tirar da sua brilhante exposi
çao, muitos dados, muitas intetvenções rela~ 
cionadas com o seu pensamento em tomo 
do art. 192 e do seu dispositivo, a pergunta 
que faço a V. 5' é a seguinte: quais as Jlrovl
dências que têm sido adotadas pelo Banco 
Central, de forma objetiva e realista para que 
este dispositivo do § 3" do art. 192, possa 
ter, num menor espaço de tempo, a aplicabi-
1!9ade - compreende-se os juros rea!s, as 
taxas de juros reais- no patamar dos 2%, 
previsto no texto da nova Lei fundamental, 
como, as_sim, o desejaram os Srs. Constituin
tes que contribuir~m para a elaboração da 
Carta de 5 de oublbro de 1988? 

São as duas indagações que, neste instante, 
entendi deveria fazer a V. S• 

O SR. WADICO BUCCHI - Com relação 
à primeira indagação, quando o Banco Central 
acompanha as negociações, e são fornecidos 
dados da rolagem, externa, ele tem uma dire
toria extraordinária para que se estude e acom
panhe a dívida externa. Temos técnicos para 
isso. Todas as áreas da divida externa conti~ 
nuam sob o Departamento Jurtdlco do Banco 
Central. 

Com -relação-à segunda indagação, Sr. Se
nador- quais as providências que vêm sendo 
adotadas para a ímplementação do novo siste
m.i ~ eti nie permitiria tentar fazer a constru~ 
ção de um quadro que é o seguinte: eu tenho 

conversado com muitos parlamentares -
muitos Srs. Senadores e Srs. DeputadOS -
a respeito da questão. Portanto, é matéria que 
deverá ser regulamentada e certificada em lei 
complementar. Curiosamente há váriaS ver
sões e dou um exemplo a V. EX": alguns espe
ram que 12% sejam a taxa de juros aplicada 
acima da correção monetária, à medida que 
ela existir. São os 12.% vitais que o Congresso 
estaria falando. EU Já recebi um número muito 
grande de posições parlamentares, e tenho 
idéia de que, ·quando se tentou estabelecer 
essa limitação, era wna limitação de interesse 
em que a taxa de captação de uma instituição 
financeira-é a diferença da taxa de aplicação 
no sistema financl:"!i(Õ. Capta a poupança e 
aplica a poupança. Há uma controvérsia im_
portante: o Sfjre'ad médtO existente no sistema 
financeiro é de 4% - n6s tivemos de 10 a 
15 países votando em 4% . O conceito de 
spread, se aplicado, seria muito amplo. 

Outro conflito se nós_ aplicarmos toda a tri~ 
butação: digamos que alguns façam aplicação 
com os 12%_. Se aplicar toda a tributação exis
tente no sistema financeiro, esses 12% se 
transformam em 5,3%, os outros 6,7% já fi~ 
cam com o Governo; na forma de trib\ltação. 
Então, há uma série de indefinições que pode 
o Congresso, no seu espírito; resolver quando 
da elaboração da lei complementar. Agora, 
ao Banco Central cabe conferir o que estiver 
na lei. 

Ainda sobre os 12%, no momento vivendo 
uma instabilidade, como nós estamos vivendo 
hoje, a aplicação da taxa causaria, neste mo
mento, transtornos para a execução do con
trole da política ,monetária, haja vista que nós 
temos, infelizmente, no País, um descontrole 
fiscal, e eu me permitiria dar alguns dados 
aqui só para V. ~. terem, uma idéia da di
mensão do descompasso do déficit fiscal e 
o que isso influenciou na política monetária 
para que a gente possa "levar o barco" descul
pem-me a expressão até o momento próximo 
às eleições, após às eleições, onde, então, es
pera-se que um plano de estabilização do País, 
colocado pelo novo Governo, possa, realmen~ 
te, encaminhar uma solução. 

Para que V. ~ tenham uma idéia, a tax:a 
tributária bruta, em 1970, era de 26% do PIB. 
Ela caiu, em 1988, eu não tenho estimativas, 
mas veio caindo, em 75, para 25%, em 80, 
para 24,7%. em 85, para 22% e_ em as para 
20%.Areceitaliquida,em 1970, era de 16,3%, 
veio decrescendo até_ que, em 1988, c;aiu para 
9,5%. A parte de consumo- e aí nós temos 
pessoal e bens de serviços - que e rã 11 ,3, 
em 1970. estã" ein 14,_4, em 1988. Isso gerou 
o seguinte quadro: qual era a proposta básica 
do Governo em cada um desses anos? Em 
1970 o Governo tinha uma poupança de 5%, 
repetindo-se em 1975. Em 1980; já caiu para 
2,9; em 85 nós- não tivemos poupança; em 
88 era menos 2,.9. Isso antes do investimento, 
Quanto o setor público federar está investindo?_ 
Faz _um investimento em 70 por 4,4%; em 
75, 4%; em 60, 2,4%; em .85, 2,3%; em 86, 
2%-. Ou Seja, inenos incrementado do que 
era no início da década de 70 ou até 75. ~or~ _ 
tanto, o resultado que chegamoS, Qual é? N6s -

.-
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tivemos wn superávit em 70 de 1.6_; de 1% , 
em 75; de 0,5%, em 80;já tínhamos um défidt 
de 2,3, em 85 e chegamos a um déficit de 
4.9, em 88. Portanto, no momento em que 
nós vivemos em grandes incertezas. em des
compasso fiscal tão importante e tão relevem
te, restou um instrumento ónico, o único me
canismo de ação que nós temos nesse mo
mento. Quer dizer, a par do esforço muito 
grande que está tendo na execução do Caixa 
do Tesouro que o Ministro Maílson está condu
zindo, de só pagar aquilo que recebe, o fato 
é que nós estamos num descompasso em 
relação às nossas receitas, das transferências, 
do consumo e da formação do investimento 
no setor público sem precedentes. Nós temos 
que, nós sodedade brasileira, resolver essa 
situaç~o para começarmos a pensar no de
senvolvimento, na retomada do desenvolvi
mento. 

Então, na ausêrida de Uma estrutura fiscal 
sólida, nós estamos sendo, nós temos utilizado 
tão-só uma política monetária, neste momen
to. É até difícil dizer, eu não gostaria de estar 
praticando uma política mOiletária -tão dura 
como a que nós estamos fazendo no mo
mento, mas é o único Instrumento que nos 
restou, concretamente, de ação para assegu
rar a complementação da transição política, 
que se faz neste Pafs, e que o próximo Presi
dente tenha condições, com o apoio do Con
gresso, porque sem o apoio do Congresso 
não será possível solucionar essa questão do 
desequilíbrio ftScal, não há caminho, a não 
ser via Congresso, via süporte ·político forte, 
não há como resolver essa questão. E com 
4.9, 5,5% do déficit, com investimentos de 
apenas 2% do Estado, é impossível nós pen
sarmos em um processo de retomada de de
senvolvimento econômico neste País. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo L~a) -
Com a palavra o Sr. Senador Afonso Sancho. 

O. SR. AFONSO SANCHO - Presidente 
Wadico, V. s~ fafou que o Banco Central tem 
30 programas para serem executados. Estão 
sendo executados esses programas? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI _:_ Eu 
tive uma participação recente no seminário 
sobre o Sistema Financeiro Nacional e a reto
mada do Desenvolvimento Económico. E eu 
tentei, naquele seminário, vender a idéia de 
um Banco Central maís autônomo, e eu expli
citei lá uma série de programas que foram 
criados ao longo dos últimos 1 O _anos. Diga~ 
mos que o Banco Central, de fonna involun· 
tária - porque tecnicamerite os técnicOs do 
Banco Central eram contra essas medidas -
fizesse com que ele mesmo_emitisse moeda. 

Bom, foram 31 programâs criados ~o longo 
dos últimos dez anos. Desde o adVeuto da 
Constituição-e ã.té uri1. pouqll"lilho aiifeS-com 
wn decreto que o Presidente Samey editou,_ 
o Banco Central não pode mais criar linhas 
de fomento. Então, o que eXiste em anda
mento é o retomo desses programas de fo~ 
menta do passado; quer dizer, hoje constitu~ 
cionalmente o Banco Central está proibido de 

criar qualquer tipo de programa novo de fo
mento. 

Eu quis ilustrar apenas aquilo que acho que 
o Congresso tem que ficar muito aierta para 
não permitir que essa autonomia do Banco 
Central nesse campo seja perdida novamente, 
inclusive por ocasião da votação da lei com
plementar que está em curso. 

O SR AFONSO-SANCHO- Eu estou intei
ramente de acordo- com V. S• Acho que o 
Banco Central não deve diversificar a sua fun~ 
ção principal, porque isso traz desgaste para 
a própria instituição. 

Eu não tenho mais nenhuma indagação a 
fazer, apenas quero dizer e passar esse intento, 
e a indicação do Dr. Wadico pelo Presidente 
da República, nessa transição, não poderia ser 
melhor pelo seu cuniculo, pela sua experiên
cia, pela sua capacidade, isto é, pelo que ele 
tem demonstrado à frente do Banco Central, 
onde não se tem nada a alegar contra a sua 
administração. Era só isso. 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI'- Muito 
obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ...,. 
Com a palavra o Sr. Senãdor Ney f\1aranhão: 

O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Sr. ilustre Presidente do Banco 
Central Dr. Wadico, como Senador do Nor
deste eu tenho muita preocupação no que 
tange_ ao social, principalmente quando a nova 
Constituição, no seu art. 159, destinou para 
as regiões mais carentes 3% para ser investido 
em programas especiais. E no meu entender 
devem ser melhor executados por bancos que 
tenham o caráter eminentemente soda!. 

Neste setor estão na vanguarda os bancos 
estaduais, bancos estes que têm recebido uma 
série de contestação inclusive de órgãos inter~ 
nacionais como o Banco Mundial. Sabemos, 
Dr. Wadico, que esses bancos passaram por -
situações vexatórias com péssimas adminis
trações, quando os atuais governadores assu
miram os seus mandatos. Sabemos que uma 
grande maioria desses estabelecimentos de 
crédito tiveram intetvenções do Banco Cen
tral, onde campearam o empreguismo, a irres
ponsa[J11idade~ e, finalmente, esses bancos 
eram usados como máquina eleitoral. Pode
mos citar certas irresponsabilidades usadas 
no banco do meu estado, corno -seja, concen
tração de empréstimos a poucas empresas 
que não pagaram ao banco, ou seja, 25 mi~ 
lhões de dólares foram emprestados a onze 
linhas; 5, 7 milhões de d6lares foram empres
tados a cinco clubes de futebol. Houve forte 
ingerência externa,_ empreguisr(lo na 8dminis
lração. -

Dr._WCJdico, não fiZemos intetvenção nesses 
bancos, motivados pela credibilidade do Go~ 
vernªdor de_ Pernambuco Miguel Arr<~es, na 
qual nom~u uma equipe de alto nível, cujo 
Presidente, o Dr. Newton, recuperou a credibi
lidade fin~mc_eira. E quero aproveitar para dizer 
-porque eu gosto de matar a cobra e mostrar 
o pau - as medidas adotadas, que serviram 
de exemplo para outros bancos nacionais: o 
prato para recuperar essa credibilidade- ele 

deu três aumentos de capital para o movi
mento estadual; vetou todas as aplicações fi
nanceiras na conta única do estado, quer diz.er, 
1 ano, que ficaram no banco; eficiente admi
nistração financeira; austeridade administra
tiva, a dotando o critério técnico para a conces
são _de crédito; a admissão de funcionário ex~ 
clusivamente por concurso ,público; treina
mento de funcionário- oportunidade de trei
namento, para 6 mil e 200 funcionários do 
Bandep; criou o fundo para o fomento de pro
gramas especiais de Pernambuco, destinado 
a financiar pequenos pi"odutores rurais; apoio 
intensivo aos agricultores, com a média de 
30 mil contratos por ano, numa rede de 145 
unidades, cobrindo 167 municípios. A rede 
da aSência do Bandep hoje é até prioritária, 
e o micro e o pequenõ -empresário, anuncia 
a articulação com os demais órgãos do esta· 
do, integração única do banco; administração 
prif!Ssional no exercício da furtção com a serie
dade da equipe do banco, bem treinada, com 
aso o. oportuilidades de treinamento. Banco 
cõm essas caracterlstlCãs é necessário, é es
sencial nesse discurso. 

Portanto, com essa exposição a V. EX que 
hoje assume, tenho certeza, a responsabili
dade de um órgão importantíssimo para o 
nosso País, eu queria fazer três perguntas. 

A primeira, Dr. Waldir, V. Ex" que hoje, está 
sendo sabatinado pelo Senado Federal, nesta 
Comissão, eu desejava saber: 

19 O Banco Central tem mecanismo ime
diato quando sentir que os Bancos estaduais 
estão sendo desviados de suas funções, para 
interVir imediatamente, a fim de evitar o que 
aconteceu em Pernambuco? - --
~ a primeira pergunta. 
29 Qual a posição que V. EX-', dentro do 

comando do Banco Central, irá imprimir com 
referência aos Bancos estaduais, e o seu 
apelamento intransigente em prestigiar essas 
entidades, fundamentalmente necessárias pa
ra cumprir as metas sociais, principalmente 
as micro, pequenas e médias empresaS? No 
meu entender, todas em grande drficuldades, 
mas que saberríoS que são essas empresas 
a espinha dorsal da Nação brasileira. 

E a terceira pergunta: - _ 
Sabemos qüe existe pressão para privatizar 

os Bancos estaduais. Isso nós vemos na im
prensa, inclusive, o próprio Banco Mundial dá 
a entender -que nessa õilda de privatização, 
poderíamos pn\tatizar os bancos estaduais. EU 
quero saber a posição de V. ~ 

O SR. WÂDICO WALDIR BUCCHI- O Ban
co -central tem -condições de, imediatamente, 
entrar, não s6 nas instltuíções estaduais mas 
nas operações de todas as pessoas físicas. 
Ele faz isso com muita rapidez; temos a Hscali~ 
zação periódica nas seções financeiras, e te
mos uma série c;:le sinaliza dores, tanto nos nos
sos indicadores contábe.is e económicos fi
nanceiros. Então, eu tenho o sistema on Jine, 
o sistema Rio time on Jtne de controle do as-
pecto financeiro que caia numa dessas se
ções, como nos vários mecanismos, especial
mente das pos_ições diárias, _mecanismos de 
operação de mercado aberto, etc, que são in-
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dicadores que nos perrhltem acelerar a saídã 
central. Então, pode existir em qualquer mo
mento a ação corretiva que seja necessária, 
a nível técnico, não há dúvida nenhuma quan
to a isso. 

A segunda colocação, qual seria a minha 
posição pessoal quanto aos bancos estaduais, 
eu me permitiria contar uma pequena histori
nha, que acho que deixa muito claro, o traba
lho que o Dr. Newton fez no Bandep, por 
exemplo, foi um trabaJho muito bom, ele capi
talizou o banco. Ele colocou recursos no ban
co, ele deixou de usar recursos da reserva 
monetária do Banco ·ceritral, que, em última 
instância são recursos da sociedade, e capita
lizou o banco com recursos do Estado e, por
tanto, ele está cumprindo o papel dele como 
qualquer outra instituição financeira. Eu gosta
ria de contar uma historinha, para os senhores 
terem bem em mente, porque o Banco Central 
não tem posição específica, como órgão de 
Governo ele executa e desempenhará aquao 
que a lei mandar. Então, eu gostaria de deixar 
bem claro essa posiçilo nossa. 

Atribui~se muita coisa ao Banco Central, 
mas ele executa realmente o que está na lei, 
ele cumpre o que está na lei. 

O Banco Central, no começa· ·de 87, teve 
que intervir num2:1 série de instituições finan
ceiras. Até então não existia o mecarusmo da 
iniciação especial temporária , que foi criado 
por um decreto do Presidente Samey em feve~ 
reiro de 87. Até aquele momento O que tinha 
como mecanismo era o mecanismo da liquJ~ 
dação das instituição_ financeiras. Existia um 
problema político nos vários bancos estaduais 
-não em todos, mas em alguns deles, naque~ 
les que o Sr. fez a intervenção mas, para encur~ 
tar a hist6ria, o dado é o seguinte: fechamos 
o ano de 87 com o saque na reserva bancária, 
consequentemente na reserva monetária, de 
250 bilhões de cruzados, preço da época. Eu 
fiz uma estimativa, esses números trazidos a 
valores de hoje, ficaram em algo na casa dos 
2, 3, 4 bilhões de dólares, a preço de hoje. 

Esse saque na reservatnonetária, ii<fl'éali~ 
dade, o que ele significa? Ele signiftca a neces
sidade de o Governo cobrir uma proibição 
de saque de instituições financeiras, que na 
verdade geraram moeda O que aconteceu? 
EsseS bancos geraram, o Banco Central teve 
que rodar a maquininha, injetar dinheiro na 
economia, além da necessidade, pelo equili~ 
brio económico naquele momento. E com is
so, o Banco Central -ao fazer isso, o Banco 
Central náo. Quer dizer, essa fome de saque 
na reserva bancária provocou, sem dúvida al
guma, um aumento- da taxa de inflação. E 
a sodedade como um todo pagou essa conta. 
Então, essa ação dos bancos estaduais, ou 
dos bancos privados ou de quem quer que 
seja, é que deve ser coibida, e coibida por 
uma administração muito especifica e dali 
mandado para o Congresso. EU: não tenho 
dúvida quanto a Isso. 

Essa parte, não havia dispositivos legais, for~ 
mais, por parte do Banco <:entrai, que queria 
fazer a liquidação no· momento em que qual
quer institUição seja póblica ou privada, apre~ 

sente problemas, tecnicamente essa proibi~ 
ção. Politicamente nem sempre ela foi possí
veL Mas os estímulos, 250 mil, que signifi
cariam 3, 4 milhões de dólares hoje, repre
Seritam:-3, 4, 5 pontos percentuais adicionais 
na taxa de inflação, isso tem que ser evitado. 
Isso não pode acontecer, para o bem da socie
dade como um todo. Dentro desse periodo, 
com essa constatação, iniciei um trabalho 
muito importante, a associação dos Bancos 
Comerciais Estaduais (Asbace). Ela começou 
um tr.3ba1ho de levar a cada um dos dirigentes, 
a cada um dos funcionários nesse vários ban~ 
cos a problemática em si. Porque o saque 
na reseava monetária, em última instância, sig
nificava gerar a inflação no país - inflação 
paga ·por todos os brasileiros. E iniciou~se um 
-frãbalho muito forte de consdentização, onde 
o próprio Jiewton, recentemente, tem feito 
uma peregrinação pelos vários estados , e on
de me parece que se caminha para algumas 
soluções onde os orçamentos estaduais, em 
cada um dos Estados. deverá contemplar, me 
parece· que e· essa a idéia que está prevale~ 
cendo, um fundo para cobrir as posições -
digamos que o GOvemo-de uin 'EStado, queira 
por qualquer motivo, financiar determinado 
setor de crédito tendo o, - Banco Central 
como mecanismo. Ele tem que alocar os re
cursos ·necesSários para isso. Ele capitaliza o 
banco·ou aloca recursos do orçamento para_ 
esse fun. O que não é possível, e permitido, 
é que se saque da reserva bancária para que 
toda a sociedade pague na forma de inflação. 
Essa parte que o Bari.co Central discorda fron
talmente. Quanto a esse quadro, colocado de 
forma bem técnica, bem clara, é essa posição 
minha, pessoal. Quer dizer~nós não podemos 
admitir saques na reserva bancária, que em 
última instância significa que a sociedade bra~ 
sileira pague com a inflação o uso que nós 
queremos dar para uma ação política qual
quer. 

Penso que não é justo que toda a sociedade 
pague a conta. 

Como de trabalho, os bancos estaduais per
ceberam-se ameaçados peJa sociedade, por 
causa desses saques em demasia eles vota
ram, reftzeram posições e, muitos deles hoje 
operam até do mercado. é: dare que essa 
decisão não é do Banco Central. Essa decisão 
é do Congresso, matéria de lei complementar. 
Acho que ter igualdade de tratamento para 
todas instituições, sejam elas públicas ou pri~ 
vadas. _ 

No setor financeiro público, caberá ao Con
gresso definir e ao Banco Central executar. 

Quanto à terceira questão, qual é a minha 
posição pessoal perante à privatização, V. Ex' 
me pentlite dar um esclarecimento que penso_ 
ser multo importante. Tenho verificado recen~ 
timente, que um relatório do Banco Mundial 
ganhou uma conotação excessiva, e que esse 
relatório teria sido_ aceito pé! o Governo brasi~ 
leirSJ._ Isso inclui o fechamento e a privatização _ 
em todos os bancos. É o que dizem, e é o 
que foi publicado em alguns jornais. O meu 
pensamento é de conduzir as negociações 

com o Banco Mundial, então estou muito à 
vontade para falar do_ assunto. 

O Banco Mundial tem u-m l-eceitúário básico 
e geral que ele apresenta aos vários países, 
propondo soluções para o melhor funciona~ 
menta do sistema financeiro de cada pais. É 
um receituário básico. O que não gostamos 
não tem nada a ver com isso. O Banco C eh trai 
brasileiro conduziu um processo de negocia~ 
ção com o Banco Mundial, propondo ao Banw 
co Mundial uma série de medidas. Fizemos, 
em setembro de 1987, um elenco de propos
tas. Eram quínze propostas técnicas que o 
Governo brasüeiro, o Banco Central brasileiro 
se sentia capaz de implantar, dentro de uma 
lógica de racionalizar o sistema financeiro na~ 
danai e tomá-lo mais eficiente, mais operativo 
para a sociedade. _ 

Essa proposta foi discutida ao longo de um 
ano e meio e c-oncluída em mala passado, 
foi por mim assinada e pelo Ministro Maüson 
da Nóbrega e encaminhada ao Banco Mundial 
formalmente. Essa proposta, evidentemente, 
se aprovada pelo board do Banco Mundial, 
terei que vir díretamente para esta Casa para 
exame, correção, referendo e assim por diante. 
Sem essa pOssibilidade, é impossível se pen~ 
sar em qualqu_er programa. Ela não inclui pri
vatização de banco estadual, porque são proje~ 
tos separados, sê.o outros projetas. O nosso 
projeto principal, que já foi discutido, não in~ 
cluía as discussões de se refazer o tamanho 
dos bancos estaduais, de se privatizar os ban· 
cos estaduais. Essa é decisão politica que não 
compete ao Banco Central. 

O que fiZemos foi o seguinte. Solicitamos 
a oito Governadores do Estado, falamos com 
os Secretários da Fazenda desses Estados e 
marcamos audiência com técnicos do Banco 
Mundial, com o Governador, o Secretário da 
Fazenda e o Presidente dos bancos desses 
oito Estados. Estivemos desde o Rio Grande 
do Sul até o Nordeste, com uma mostra do 
sistema financeir-o estadual, que seria exami~ 
nar e poderia entrar num programa especial 
de racionalização de bancos estaduais, se_ o 
Governador do Estado estivesse de acordo 
e se eSSe fosse o desejo da sociedade local, 
se viesse trazer algum baneficio adicional para 
a economia do Estado. E o Banco Central 
apenas se encarregou de fazer a venda_ aos 
representantes dos Estados. O Banco Central 
mio é o condutor desse projeto. O projeto 
seria feito com cada um dos Estados direta~ 
mente e não com o Banco Central. 

Eu já disse isso dua.s ou três vezes_ e não 
sei por quê não sai. E foi feito. Se reuniram 
os Governadores do Ceará, Rio Grande do 
Sul, .Minas Gerais, Goiás, enfim uma sérfe de 
Estados que receberam a visita e nenhum pro
jeto foi continuado, nenhum projeto subse
qüente, ou seja, nenhum estudo se transfor~ 
mou sequer num projeto. Não existe absoluta~ 
mente nada. O que o Banco Central faz nesses 
casos é uma pequena assessoria A grande 
discussão que se faz hoje do tamanho do siste
ma financelro dos Estados e do sistema_fman
ceiro privado é uma discussão que, nós enten~ 
demos, cabe exclusivamente ao Congresso. 
O Banco Central vai cumprir a lei que for colo-
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cada 56 não queremos que instituições, se
jam elas púbUcas ou privadas serem uma si
tuação adicional neste Pafs que cause um 
transtorno para o conjunto da sociedade. É 
quanto a isso que nos objetamos. Essa é a 
nossa posição. 

O SR. NEY MARANHÃO- Estou satisfeito 
com as respostas de V. EJcl' Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Ura) -
Srs. Senadores, está na mesa um requerimen
to da Liderança do PFL com a autorização 
do Sr. Senador Presidente do Senado Federal. 

Sr. Presidente. Ma qualidade de Líder do 
PFL. so6cito a V. Úf, nos termos do art. 81 
do Regimento Interno, a substituição, na Co
missao de Assuntos Econôl'nicos, do Sr. Seria
dor Edison Lobão pelo Sr. Senador Marcon
des Gadelha como membro-titular. 

Portanto, está aprovada a mudança e o Sr. 
Senador Marcondes Gadelha pode assinar o 
livro de presença. _ __ _ 

Concedo a pa]avra ão Sr. Senador Dirceu 
Carneiro. · 

O SR. DIRCEU CARNElRO - Sr. Presid
nete, Srs. Senadores. v. s•, foi indicado para 
a Presidência do Banco Central. Por que tem 
grande interesse em prestação, neste momen
to em que está havendo esta reunião especifi
camente para tratar desse assunto, se aquilo 
a que V. Ex' fez referência, na sua exposição 
inicial, de algum modo, já tocou nas interven
ções feitas até o momento, que é relativo a 
esse empréstimo que V. S• acabou de afirmar 
que presidiu as negociações pelo lado dos 
interesses do Brasil. Gostaríamos que V. 8' 
fosse bastante extenso nessas colocações, no 
sentido de esdarec.er, sem dúvida alguma, a 
globalidade dessas negociações. 

Temos acóinpanhado as publicações de in
teresse do bancário, das gestões de bancários 
brasileiros e algumas publicações especialiM 
zadas em assuntos financeiros e econômlcos, 
e sempre se tem percebido que, nessas publi
cações, vem a questão dos bancos estaduais, 
a questão do sistema financeiro de um modo 
geral, o sistema financeiro do Brasil, créditos 
a peqUenas empresas, créditos à habitação 
oo País. referências ao crédito rural e de outras 
que, provavelmente, fazem parte do regula
mento do Banco Mundial, ao qual V. S• já 
fez referência. 

Gostariamos de saber, então, a começar pe
la necessidade desse empréstimo de meio bi
lhão de dólares, e que, a partir daí, d[scorresse 
sobre esse assunto e também sobre as nor
mas gerais do Banco Mundial, que para a 
questão brasileira, especificamente para essa 
negociação, o Banco Mundial abre m!o des
sas normas gerais. .Se não abre, em que parte 
essa questão fica mais delicada para os inte
resses do Brasil. Eu gostariã que V. S' discor
resse sobre essa questão e, particularmente, 
sobre essas disposições que têm sido veicu
ladas pela imprensa. que seriam feitas pelo 
Banco Mundial. 

O SR. WADICOWALDIR BGCCHI-Sr. Se
nador, penso que toda a discussão principal 
recente sobre esse assuntei vem via relatório 

do próprio Banco Mundial publicação sobre 
o entendimento do Banco Mundial de <:orno 
deveria ser o desenho do sistema financeiro 
nacional. Naquele relatório, que é oficia], do 
Banco Mundial, ao analisar o sistema finan
ceiro nacional, eles comentam e dizem que 
o-nosso sistema tem um setor estatal multo 
inchado dentro do sistema financeiro. Quero 
deixar bem claro que esses são comentários 
do relatório. Falam da necessidade de se redu~ 
zir o tarriiinho deSses bancos estaduais, enfim, 
de um processo que ganhou na imprensa bra
sileira uma conotação--extremamente impor
tante. 

---Ã oportunidade_de termos em mãos os 500 
milhões de dólares, acho que é facilmente ex
-plicável. Temos que ter um fluxo de recursO$ 
extenl.os, de organismos, e o_ acordo que foi 
fechado no ano passado previa a entrada de 
5,2 bilhões de dólares de dinheiro novo. Não 
tivemos as entradas do banco Mundial, do 
Fundo Monetário Internacional, do EID e não 
tivemos a entrada dos 600 milhões da terceira 
trente dos bancos credores. Isso monta próxi
mo a 4,5 bilhões de dólares. Havia uma previ
são de entrada de recursos do Banco Mundial 
de 800 mil filies, uma veZ que o projeto poderia 
não ser o último projeto. Ele estava sendo 
negociado paralelo, ele poderia ser outro pro
jeto que gerasse uma passada de recursos 
para compor_ es~e acordo. Poderia ou não, 
no acordo inicial ele nem constou, inclusive. 

Quanto aos trâmites específicos desse ac_or
do, da negociação com o Banco Mundial, os 
mais relevantes sê o os seguintes~_foram pro
postas do Banco Central, aceitas pelo Banco 
Mundial e de uma certa forma já implemen
tadas: 

19-é quanto ao fechamento que existia 
no sistema financeiro. Já expliquei aqui, no 
começo, que existia aquele sistema de pontos, 
a Resolução n9 60, para se tentar no sistema 
financeiro, o novo empresârio que quisesse 
adentrar no sistema financeiro precisaria rece
ber de uma instituição financeira, porque já 
tinha acesso_ a X número de pontos para que 
pudesse entrar no sistema fmanceiro. O Si~ 
ma estava limitado àquele tamanho - 75 mil 
pontos aproximadamente. O trabalho ao lon~ 
go da elaboração da nossa Carta deixou bem 
claro _que o Congresso queria que o sistema 
ficasse aberto. que o chamado cartorial fosse 
eliminado e que a entrada no sistema finan
ceiro se baseasse única e exclusivamente em 
termos de capital, experiência e idoneidade. 
Esse é um dos pontos do acordo com o Banco 
Mundial e é _o que está expresso na nossa 
Carta Magna. 

Outro ponto que colocamos, que está escri
to no acordo, é a necessidade de criação de 
um sistema de seguro-depósito, também pro
posta brasileira e aceita pelo Banco Mundial, 
por motivos óbvfos, porque é o sistema neces
sário, que auxilia no processo de estabilidade 
monetária, e isso está previsto na nossa Cons
tituição também, a criação de_ um sistema de 
segu-rO~depósito. Estamos em fase final de ela· 
boraçáo, no Banco Central, de um texto qUe 
pretendemos apresentar ao Congresso como 

sugestão do Banco Central para a regulari
zaçflo desse item específico no que tange à 
lei complementar do sistema financeiro na
cional. 

Outro-ponto importante que nós não tinha
mos competência, porém dissemos qu_e apre
sentaríamos um projeto de lei do Executivo 
para o Congresso é nO que tange a uma revi· 
são da Lei de Concordata, de falência, porque, 
os Srs._ se lembram bem, principalmente no 
ano di86/87 tivemos um número muito gran
de de concordatas, que eu chamaria de con
cordatas fajutas neste País, it1felizmente:L e que 
geraram grandes transtornos no sistema fi
nanceiro, provoCãrldo riscos a pessoas tisicas, 
ãos uSuários do sistema financeiro, pelas con
cordatas, onde os chamados empresários se 
utilizavam do bloqueio da correção monetária 
por um certo petíodo e isso se transformou 
numa verdadeira indústria. É muito importan
te corrigir isso e concordamos que apresenta
ríamos um projeto ao Congresso a respeito; 
isso faz parte do acordo. -

Melhoria da transparência na divulgação de 
informações e desregulamentação- esse era 
um desejo de toda a sociedade brasileira, e 
nesse seminário recerite que houve sobre o 
Sistema Financeiro NacionaJ quase todos os 
membros, seja do Executivo, do Legislativo, 
que lá estiveram e participaram, pediram uma 
redução na regulamentação existente, regras 
mais claras e permanentes e menos alterações 
de regras,. quer dizer, reduzir a freqi.íência de 
alterações de regras, isso também constou 
de acordo. 

Alterações com relação a demonstrações 
financeiras, definição de critérios e risco por 
cliente. O Senador Ney Maranhão mencionou 
orna das providências que o Presidente do 
Bandep adotou no caso de concentração exa
gerada de riscos, de aplicações por clientes, 
quer dizer, se um cliente detinha um x% do 
portfólio de um banco, o Banco Central fez 
essa alteração; hoje, nenhuma operação indi
vidual pode exceder a 30% do património li
quido do banco_ ou 5% do total dos ativos 
do banco. Essa é uma alteração técnica de 
extrema relevância e importante paia- o País 
que foi introduzida. 

Outra alteração foi a criação do plano de 
contas ónico que já vinha sendo estudada há 
quatro ou cinco anos por técnicos do Banco 
Central e que foi introduzida e que agora está 
sendo exportada para o_ Banco Mundial, para 
outros países. 

O que é o plano de contas ónico? 
Temos hoje um plano de contas no País 

que é aplicado a qualquer tipo,de instituição 
financeira. Foi um grande avanço, Isso __ está 
computadorizado, temos condições de com 
esse sistema ter um sistema on fine. 

Reclassiflcaçao dos critérios de provisão de 
devedores duvidosos, que foi feita já no final 
do ano passado, novas adequações de _capital 
para instituições fmanceiras, e o último item, 
iterri c, reformas que visem fortalecer o Banco 
Central 

Quais são essas reformas?- São_ reformas 
que visem - e aí são reformas que terão que 
vir necessariamente do Congresso - forta-
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Jecer a funç_ão do Banco Centr:al, de autoridade 
monetária com a defesa da moeda, defesa 
das reservas e supervisão do ststema fDlanr 
ceiro e o fortalecimento da área de pesquisa 
econômica do Banco Central, 

Todas as demais questões de ordem polé~ 
mica, de ordem geral, global que constam 
do relat6rio do Banco Mundial não foram acei
tas, não foram colocadas na carta proposta 
do Governo brasileiro. 

Eu já disse isso umas dez vezes, Senadores, 
e não sei por que não sai isso dessa forma 
como eu disse. Quer dizer, uma co[sa é o 
relatório diagnóstk:o que eles flzeram, parale
lamente nós prometemos a eles que examina
ríamos as -questões outras, poderíamos exa
minar. 

E. efetivamente, examinamos as questões 
dos bancos estaduais. Marcamos com os oito 
governadores reuniões de trabalho, foram fei
tas as reuniões, s6 que elas não chegaram 
a conclusões. 

O diagnóstico que eles fizeram é um diag
nóstico que poderá ser até examinado futura
mente, até por esta Casa. Há propostas inteli
gentes mas que são necessariamente deci
sões de_ cunho político, mas -só adotamos as 
decisões que eram passiveis de serem adota
das nos campos eminentemente executivo, 
eminentemente administrativo, as questões de 
cunho político nós não tínhamos competência 
para tal e. o momento_em que vivemos, de 
redefinições_ de uma lei complementar, não 
nos autorizava a caminhar nessa direção. 
Quanto a essas noticias que tratam da aber
tura do sistema financeiro nacional ao capital 
estrangeiro, inclusive em áreas qtie são prati
camente privativas ao capital nacional, isso 
também fica ass_egurado que nã_o se tratou, 
não se abriu o sistema financeiro aos interes
ses internacionais, como sugere o próprio re
latório do Banco Mundial. 

O SR_WADICO WALDIR BUCCHI _: 0 ar( 
192 'da ·coh.Stítuição e a· art. 52 das DispO~ 
sições Transitórias dizem necessariamente 
qual o tratamento que tem que ser dado: s6 
podem ser autorizadas entradas nas institt.ii
ções fmanceiras com base nos interesses na
cionais ou acordos internacionais. 

Nesse sentido, de lá para cá só entrou no 
País o Brasley Bank que foi um banco que 
foi recuperado. da época da guerra, tinha sido_ 
cassada a autorização do seu funcionamento 
no Brasil na época da guerra e ele entrou 
no País agora. · -

Quer dizer, temos que aguardar a lei com
plementar para definir qual é a participação 
de caplta1 que vai se querer, se vai~se permitir 
um aumento da participação estrangeira ou 
não, são definições que virão da lei comple
mentar do sistema financeiro. 

O SR. PRESIDENTE (RWmundo Lira) -
Com a pa1avra o Sr. Senad_or Chagas Rodri
gues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Dr. Wadico Bucchi: 

Seja-me permitido dizer que esta é a pri
meira vez que tenho contato com V. 8' e que 

obseiVo Pelo traba1ho do nobre Relator Mauro 
Benevides que o ilustre atual diretor, presi
dente em exercício, possui um rico e bnlhante 
curriculo e que é ligado a minha velha universi
dade. Eu também sou bacharel pela Facul
dade de Direito de São Paulo. 

V. 5' já teve oportunidade de fazer vários 
esclarecimentos mas eu gostaria também de 
outras informações, para esclarecer inteira
mente_o _ _m_e_u pensamento e o meu voto. 

Vejo qüê V.~. aJêm de curso de mestrado. 
pós-graduação, Doutor em Economia numa 
grande universidade, V. fr tem larga expe
riência administrativa, sem falar que é também 
mestre e Prof., vejo que V. ~ trabalhou na 
Assessoria Técnica do Estado de São Paulo 
-Secretário da Administração- Dfretor Exe
cutivo do Banco-do Estado de São Paulo, Pre
sidente do Banespa, posteriormente, V. S• foi 
Diretor Executivo do Banco ltamarati SA, pa
rece-me ·que durante um período curto. Eu 
perguntaria: além dessa experiência em banco 
oficial, Banco do Estado membro, do Estado 
de São Paulo, V. S• foi Diretor Executivo de 
outros bancos privados, além do Banco ltama
rati? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Não, 
como Diretor, fui diretor por um mês do Banco 
Jtamarati, foi exatamente o mês _de abril, mês 
em que, terminando o primeiro mandato no 
Banespa em março, como diretor do Banespa 
à época - 15 de março - fiquei no banco 
até 20 ou 21 de março, por um-problema 
de transição da Diretoria, e em abn1 assumi 
como Diretor do Bar.co ltamarati, e fiquei só 
o mês de abril, porque em maio já assumi 
como diretor da área bancária do Banco Cen
tral. Cótno diretor de instituição fmanceira foi 
a minha única experiência, em_30 dias. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Agora, só. 
para ufrf esclarecimento·: ·a Banco (tamarati 
- não leve a mal a minha pergunta, porque 
sou ãpenas Parlamentar, não tenho relaciona
meti.to algum com institUições fi_nanceiras 
nem com atividades empresariais, admirando 
muito os banquetros e os empresários de um 
modo geral - deste Banco_ ltamarati SA o 
_controle acionário pertence a quem? 

O SR. WADICOWALDIR BUCCHI-Perten
ce ao Dr. Olaci de Morais, controlador único. 

O SR CHAGAS RODRIGUES - Sabe V. 
s• que todos rlós temos uma satisfação a dar 
àqueles que nos mandaram, cada um de nós 
procura. na medida dÇI seu conhecimento e 
do seu espírito público, servir a Isso. Eu gosta
ria de mais alguns esclarecimentos. 

Fala~se muito nesse memorando dbs cre
dores à imprensa, um memorando final, apre
sentado pelo Sr. Ping Shiung-Ve, Vice-Presi- _ 
dente em exercido do Banco Mundial, com 
minucioso detalhamento da reforma bancária, 

-qUe teria sido acordada no Ministério da Fa
zenda - V. St já esclareceu este ponto -
mas, ao que parece, esses credores teriam 
sugérido, para concessão de um novo grande 
empréstimo, que se procedesse a uma refor
ma na legislação, livre de assumir, que é a 
lei que vamos discutir e aprovar, lei comple-

mentar, com uma série de sugestões ou exi· 
gências. Foram apenas stfgestões_ou eles con~ 
dicionaram a concessão de novos emprés
timOs ao atendimento dessas cláusulas? 

O SR. WADICOWALDIRBUCCHI::_Seme 
permite V. EX-, cOm essa sua colocação, res
pondo ainda a umã colocação do Senador 
Dirceu Carneiro, que acho que deixei~ pou
co em aberto~ 

O Banco Mundial tinha um conjunto de cin
co projetas em discussão com o Banco Cen
tral. O projeto básico que assinamos, ou que 
concordamos tecnicamente, por proposta 
nossa, foi esse que acabei de explicar, que 
é o único que foi dado seguimento. Existiam 
quatro outros prõjetos em discussão: um pro
jeto para bancos estaduais, um projeto para 
uma reforma de mercado de capitais, um pro
jeto para uma revisão do sistema habitacionaJ 
brasileiro, todos projetas que deverão ser exa
minados em leis complementares, agora, e 
em exames ultradetã.ihados. O problema habi
tacional brasileiro é crítico. ~tá sendo exami~ 
nado agora urna nova anaUsação do mercado 
de capitais, inclusive, em função da crise re~ 
cente, uma_~~o d.e projeto de bancos esta
duais, seria o terceiro e um quarto projeto 
que seria uma fase n no sistema financeiro, 
que esse primeiro que fiz com mais medidas 
de _ordem administrativas que poderia ser feita. 

Cada um desses cinco projetas valia, na 
avaliação do Banco Mundial, quinhentos mi
lhões de dólares._ O que fizemos no Banco 
Central foi verificarmos todos aqueles itens 
de cunho eminentemente administrativo que 
não mereceriam uma dedsão de ordem políti
ca, que teria que ser feita pelo Congresso Na
cional, encaminhamos um projeto para o Ban
coMundial. 

O diagnóstico geral do Banco Mundial inclui 
a revisão e a análise de todos esses i_tens. Se 
quisermos pleitear no futuro empréstimos 
nesse campo de reforma no Sistema F10an~ 
ceiro, teríamos cjue riece_ssariamente discutir 
com eles esses pontos._ No momento, o pro
jeto que foi discutido é eminentemente admi
nistrativo, que nao toca essa questões. A aná
lise colocada pelo Banco Mundial é, do ponto 
de vista deles, abrangente, que passa por toda 
uma problemática. A que apresentamos, co
mo proposta nossa, era de cunho adminis
trativo. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Ura) Com 
a palavra os Srs ... ah! Desculpe, S_enador. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES-..:.:.:. POiS-não! 
Sr. Presidente em exercício e indicado para 
Presidente efetivo, O art. 192: úiciSo VIl áa-· 
Constituição diz, fala em critério_s restritivos. 
No caput do art 192 diz: 

"O sistema_ financeírO- mldona~ es
trutúrado de forma a promover o_ de
senvolvimento equilibrado do País e a 
servir aos interesses da coletividade, se
rá regulado em lei complementar, que 
-disporá, inclusive, sobre: 

VII- os critérios restritivos da trans
- fe~ência de poupança de regiões com 



5248 Sexta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Setembro de 1989 

renda inferior à média nacional para 
outras de maior desenvolvimento; 

Uma das preo-cupações fundamentais do 
nosso País é do chamado desenvolvimento 
equilibrado da sociedade, para acabarmos 
com esses desJizes que tanto afligem o Nor
deste, região que tenho a honra de representar 
nesta Casa. 

Independentemente dessa nova lei que virá, 
o Banco Central vem tomando- V. Ex', na 
qualidade de Prestdente, atenderia enfatizar 
esse aspecto no sentido defender, em última 
análise, uma melhor redlstribulçáo da renda 
e dificu1tar essas conferências? 

O SR. WADICO WALDIR a<JCCHI- Sena: 
dor. esta questão poderá ser respondida da 
seguinte forma. O Banco Central tem dois me
canismos, hoje, que ele já utiliza para forçar 
que a poupança capitada numa desterminada 
região, lá fique. São dois mecanismos, basica
mente. Um, o principal deles, na realidade, 
é o compulsório. O Banco Central permite 
que o compulsório diferenciado, com taxas 
reduzidas ou até taxas zero para práticas pio
neiras, assistidas a regiões carentes. E, no casó 
do agreste, especificamente, ele tem o trata
mento de um compulsório diferenciado, redu
zido, que na média é 1/4 do compulsório apli
cado às outras regiões do Pafs, uma decisão 
política que o Banco Central vem seguindo 
desde então. -- _ 

Acho que a média, hoje, é em torno de 
12% a 13% do compulsório lnêdio, quando 
no resto do País é em tOmo de 50%, 52%. 
Só para V. Ex' ter uma idéia em termos que 
está. Esta definição que está aqui na Consti
tuição terá que ser especificada na lei comple
mentar para dar os guias de ação para o Banco 
Central. Evidentemente, como disse no come
ço, ·o Banco central terá qUe atuar de acordo 
com a lei. Aquilo que estiver especificiado na 
!e~ o Banco Central fará, Essª matéria. E'VirlPn
temente, é uma matéria a ser tratad~ -~~-l~i 
complementar, especificada nela e em segui
da aplicada pelo Banco Central. 

O SR CHAGAS RODRIGUES - Não pode
ria ser objeto de resoluções, assim como foi 
a fiXação de taxas de juros, etc.? 

O SR. WADICO WALDIR ·eoccHf::::Nãô:: 
Temos... · -~ - -

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Ovemigh< 
V. s•~ têm ainda uma certa liberdade de ação 

independentemente da lei complementar. v: 
S'"" não queriam, no momento, também para 
estabelecer, eu diria, essas restrições, elas s6 
dependeriam, necessariamente, de uma nova 
lei complementar? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Com 
restrições de saída da poupança e das BGRS 
nós já usamos o compulsório, como eu disse. 
Com relação às linhas especiais de crédito 
ou de adicionamento de recursos, essa maté
ria, acho, terá que ser tratada nas discussões 
orçamentárias, Senador. Ela não será mais 
de competência do Banco Central do Brasil. 
O Banco Central implantará os direcionamen- ~ 

tos de c;rédito, enfun, as restrições que foram 
efetivadas na lei _Complementar. Hoje, de von
tade própria, _o~Banco Central não tem mais 
esse poder. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - O proble
ma, Presidente, dos bónus de saída, isso partiu 
do Banco Central ou partiu do próprio Minis
tério da Fazenda? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Houve 
o assessoramento do Banco central, mas a 
decisão maior foi do Governo. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Num traba
lho seu o Congresso torhoU tonhecimento 
de que um milhão de dólares do Tesouro fo
ram despositados dólares no Banco Central, 
no dia 31 de agosto último - foTam transfor
mados em outro tipo de divida externa. Embo
ra o Poder Executivo tenha anunciado que 
se trata de transformações vantajosas, porque 
eram dívidas com prazo de 14 anos, e juro 
final de 17% ao ano. E bancos de médio e 
pequeno portes tiV.eram prazos de 25 anos, 
com 1 O anos de carência e juros de 6%. Qual 
foi o Constituinte de elementar inteligência 
que faz indicação de que essa manobra dá 
.~o Parlamento brasileiro de que pode atestar 
que os bancos credores tenham embarcado 
em tal "conto do vigário" e piorar sua própria 
situação voluntariamente? 

Diz a Folha de S. Paulo 2-9-89: 

~ 'Trata-se de mau negócio para o Brasil 
por várias razões. Pequena vantagem de 
menoS juros e rriaiS Prazo_s é anulada por 
tratar-se de maior segurança para os ban
cos credores, BTNS cambiais, que facilite · 
o custo de vida, e escaparão à moratória, 
aumentam a dívida interna e a inflação, 
e se acrescentam 1 bilhão de dólares ao 
meio circulante interno. Urge lembrar que 
esta preOcupação em promover a saída 
dos peqUenos bancos dessa situação 
vem principalmente de propostas de re-
jjóruif- ~--pOSiÇãO iflfrexível dCiS-~g~riiMeS 
bancos credores." 

Eu tenho uma teoria: V. 8' foi favorável a 
essa_ decj_são ou foi voto vencido na diretoria? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI -Essa 
d~cisão foi tomada por um acordo assinado 
!IDQ_ passado em seu Governo. 

-O SR. CHAGAS RODRIGUEs- Num tri.ha- . 
lho na Folha de S. Paulo, diante dos custos 
a presença estrangeira deverá aumentar co~ 
bancos mútuos. E esses bancos mútuos que 
estão crescendo no Brasil, ainda existem nos 
Estados Unidos da América? 

O SR. WADICO BUCCHI-Obancomútuo 
no Brasil é uma discussão muito ampla. Os 
bancos privados deste Pais tipo Bradesco, ltaú, 
Real, Nacional, viraram bancos múltiplos na 
prática. Isto em todos os segmentos. O banco 
se abriu em sistemas financeiros como corre
toras, crédito mobiliário, enfim, todos os seg
mentos. Do Banco múltiplo significou apenas 
uma racioanalização, ou seja, operar como 
única instit_ui_ção fmanceira, sem precisar ter 
6, 7 instituições financeiras. Então, o banco -

médio como os bancos regionais foi um dos 
maiores_ avanços que já teria acontecido neste 
país. Sem exagero, nós criamos um proCesso 
de desconcentração do encargo .. Só para V. 
Ex' ter uma idéia, no Nordeste e no RiO Grande 
do Sul, só para verificar os extremos, nós verifi
camos o surgimento de 1.600 novas institui
ções financeiras múltiplas, ou pelo menos, vá
rios segmentos. 

O Rio Grande do Sul tinha apeJ:tas uma sede 
de instituiçáo fmanceira, e já tem seis Coin 
o banco múltiplo. As pessoas não perceberam 
que nós criamos aquele processo de sedes 
no Rio e São -Paulo, altamente cOncentrador 
com um documento que se reverteu. Nós te
mos sede hoje surgindo em Minas Gerais, sur
gindo no Rio Grande do Sul, no Paraná, em 
Santa Catarina, no Nordeste e assim por diaõ
te. E-que tem condições e requisitos como 
capitais e financiados. Nas áreas do Nordeste 
o Banco Central estabeleceu critérios de exi
gênda de capital em apenas 50% do exigido 
pelas instituições do Sul. Então eu diria que 
foi um grande avanço institucional exatamente 
dentro do espírito da Constituição, qual é? 
Queremos uma desconcentração -uma· des
centralização- bancária, queremos Constitui
ção, baseado no princípio de vigência de capi
talismo, experiência e idoneidade. E por mais 
que se queira nós tivemos o- surgimento de 
m~is ou menos 50 a 60 novas instituições 
financeiras no sistema, exatamente fora doei
xo Rio-Sâo Paulo, que era o que se pretendia. 

Acho que tentamos resumir bem a_ história 
dos bancos m(lltiplos. Inclusive, só para se 
ter uma idéia, na reunião do Seminário Siste
ma Financeiro, que foi realizado na Câmara, 
os Deputados Senadores de vários Partidos 
estiveram presentes, eu tive a oportunidade 
de detalhar esse projeto, e foi quase que unâ
nime o apoiá recebido dos parlamentares 
quando eu à faz a minha exposição. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Conouanto 
hajã essa de~concentração, Pof um lad~. ~~ 
sas atividades sendo exercidas por uma única 
entidade, sobre esse aspecto há de vir uma 
éspecie de concentração? 

O SR. WADICO BUCCHI - Não, porque 
aumenta-se o número de instituições. Nós te· 
mos apenas 104 banco~ I} O Bras:il, porque 
nós criamos o banco múltiplo. Nós já terhos 
hoje 160 bancos_- aumentou o núme:ró de 
instituições. E o que importa para a sadedade 
é que o serviço financeiro esteja presente Onde 
ela está. É isSo que entendemos por descrm
centração, _é o aumento da competição, que 
são os fatos novos que nos cercam. 

.0 SR. CHAGAS RODRIGUES -Eu 'li aqui, 
Dr. Bucchi. que V. & fa1ou em cooperativas 
de crédito, que está prevista na Constituição. 

Eu perguntaria se o seu pensamento quanto 
à cooperativa de crédito, ligadas à área sindi· 
cal, às teorias económicas e sociais,_ l:oope
rativas ou até bancos, digamos um ban~o da 
indústria, um banco do comérdo, um banco 
dos trabalhadores. 

V. S• é contrári? a esse pensamento? 
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O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Sena
dor, os princípios estão estabelecidos na 
Constituição de forma muito clara. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -A Consti
tuição não nega isso. 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - A 
Constituição diz isso muito claro. Você deixa 
a instituição financeira, o interessado em ter~ 
mos da instituição financeira, tendo a sua au~ 
torização, desde que ele preencha todos os 
requisitos básicos: capital, experiência e ido
neidade. 

O Banco Central não pode se opor a uma 
instituição financeira, àquilo que está eScrito 
na Constituição. Ele não pode e não deVe. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Mas eu 
noto que há uma restrição muito grande a 
que surjam novos bancos. E eu disse a V. 
s~ que não sou empresário, não tenho ne
nhum interesse em criar bancos. Mas a gente 
se sente no Brasil que há uma· dificuldade 
para que surja um banco. Os bancos peque
nos e médios. Nos Estados Unidos e na Euro
pa, V. S• sabe, os grandes indivíduos, há ban
cos municipais, há bancos regionais. O pensa~ 
menta de V. S' é contrário, porque o que nós 
queremos é democratiz<ir a soctedade. t: de
mocratizar a iniciativa privada, é ter o maior 
número possJvel de bancos privados ao lado 
de um número limitado e pequeno de bancos 
públicos.. 

V. S' com sua respOnsabilidade, que vai ser 
o Presidente, e já está respondendo, seria em 
princípio, hoje a lei não permite e até proíbe. 
Então, se amanhã surgirem grandes capitais 
do Estado, o banco do Rio de Janeiro, o banco 
da cidade de São Paulo, o banco da cidade 
de São Lufs, por razões óbvias, se aparecer 
isso o seu pensamento é contrário a que sur
jam esses bancos. df!Sd~ _que eles atenQam 
a esses outros requisitos mínimos? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - Ex•. 
não posso ser contrário ao que está estabe· 
lecido·na Constituição. Não tenho-como sê.J.o. 
Apenas lembro que qualquer instituição fman
ceira que vier a operar não pode utilizar-se 
de prerrogativas de emissão de moedas para 
gerar inflação neste País. É contra isto que 
me oponho. Seja qualquer tipo de instituição. 
O que estiver estabelecido na Constituição se
rá cumprido à risca pelo Banco Central. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -V. 5' disse 
que o Banco Central cumpre a lei. Mas acon
tece que o Banco Central, dada a sua natureza, 
tem grande importância Eu mesmo, se me 
chegar aqui um projeto vindo do Banco Cen

·tral, dispensarei a ele uma atenção muito gran
de porque veio do Banco Central. De modo 
que nada impede que V. S." procurem, claro 
que respeitados os preceitos constitucionais, 
sugerir aquelas medidas. E ai teríamos a lei 
alterada para que melhor se atendessem a 
esses requisitos de bem-estar em defesa da 
economia nacional. 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI ~Vossa 
Excelência me concede uma oportunidade
fa~tástica- Esqueci~me de mencionar na mi~ -

nha faiã--um dado muito iiT!pártante: o Banco 
Central constitui uma assessoria técnica exa.ta
mente para assessorar o Congresso - o Se~ 
nado e a Câmara- na elaboração da lei com~ 
plementar. Montamos um grupo, só para V. 
f'.x!' ter uma idéia, constituído por 40 chefes 
de departamentos, ou seja, todas as áreas do 
Banco Central, mais uma série de técnicos 
complementares e montamos um verdadeiro 
time pronto para que o Congresso dele dispo
nha para assessorá~lo em qualquer uma das 
questões de elaboração da lei complementar. 

Não gostaríamos de ter um projeto no Ban
co Centri3l s~melhante a uma proposta corpo~ 
rativista da instituição, o que queremos é que 
a sociedade, ao definir 3S suas prioridades, 
ao estabelecer a lei e consultando _o Banco 
Central sobre os aspectos técnicos, decida 
uma lei complementar que traga maior justiça 
para o nosso País. E_o Banco CentraJ vai cum
prir essa lei complementar. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES-Terminarei 
logo. Tenho lido em algumas estatisticas
e quero repetir - que os lucros dos Bancos 
no Brasil são os maiores do mundo, inclusive 
bancos estrangeiros com sede nos Estados 
Unidos, nos seus balanços, exibem que dois 
terços dos lucros do mundo inWiro foram co
lhidos no Brasil. 

QI-ã em urna situação, ora em outra. Temos 
tido aqui congelamentos de salários, de alu~ 
guéis, de tarifas. Perguntaria por que nunca 
se cogitou de congelar lucros, sobretudo da~ 
quelas empresas que auferem lucros que, no 
Brasil, são incomparavelmente superiores aos 
lucros que essas mesmas entidades auferem 
no exterior? Vossa Senhoria é favorável a uma 
medida nesse sentido? 

Estou vindo agora de Portugal, estive lá em 
missão oficial, e há uma notícia triste que dou, 
porque como brasileiro lá nã9 a dei: nas casas 
de câmbio, que _compram e vendem moedas 
apenas exigindo saber se se trata tle turista, 
de estrangeiro com passaporte, a nossa moe
da não figura, não tem cotação nem para com~ 
pra; riem para venda. Em Portugal, para não 
ir longe, anotei o salário mínimo, hoje, é nada 
menos do que 34 mil escudos, o que corres
ponde a uns 200 dólares. Este é um fato posi
tivo, concreto, inclusive de publicações norte
americanas. Os lucros dos bancos no Brasil, 
inclusive dos bancos norte~americanos aqui, 
respondem por 60 a 70% do lucro do mundo-
inteiro. 

Eu perguntaria: essa política de lucros sem _ 
tabeJamento, sem limite, não estaria concor
rendo, direta ou indiretamente, para que no 
Brasil o salário mínimo fosse hoje de 50 dóla
res, enquanto em Portugal é de 200? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Sena
dor, uma das minhas, digamos, especialida
des, dos meus estudos foi exatamente sobre · 
a rentabilidade do sistema financeiro no mun
do inteiro; abordei uns 30- ã 40 países para 
examinar. A rentabilidade média de qualquer 
sistema financeiro, historicamente falando, se 
se: pegar uma série histórica mais longa, ela 
corresponde a 1% do seu ativo e no máximo 
~ 14%, 15% do património líquidp em qual·. 

Quer país no mundo inteiro, inclusive no Brasil. 
E o Brasil tem exatamente a mesma rentabi~ 
lidade histórica nos últimos 20 anos que os 
demais países do mundo. 

Quanto ao lucro especifiCo da instituição 
que V. f'.x!' mencionou, eu não sei qual a aloca
ção do portfólio, quanto ela lucrou de recursos 
no Brasil para poder responder à sua questão. 
Qual o motivo que faz com que ela tenha, 
por exemplo, 213 do seu resultado vindos do 
Brasil, eu não sei qual a alocação de recursos. 
Mas o Brasil já prevê, na sua legislação exis
tente, hoje, um processo de tributação cres
cente sobre os lucros das instituições fman
ceiras. Inclusive, foi aplicado no ano passado 
e foi aplicado neste ano uma tributação adido
na( sobre os resultados das instituições fman
celras. O próprio Congresso ·aprovou _isso no 
passado e isso foi aplicado, o que se chamaria 
lucros extraordinários, lucros anormais. E den
tro do sistema financeiro o que você pode 

. chamar d_e ganhos extraordinários seria o re
tomo sobre o património líquido superior a 
15% ao ano ou superior a 1% do ativo do 
banco pOr ano; Isso que-eu chamaria. 

Como eu não tenho esses elementos em 
mãos para mencionar a V. Er, o que eu pode~ 
ria fazer é mandar fazer uma análise recente, 
verificar a tributaçãõ adicional que houve so

- bre o sistema financeiro nacionaL e encami
nhar a v. Ex!' posteriormente. Quer diier, histo
ricamente o resultado do Sistema financeiro 
Brasileiro é exatamente igual, historicamente, 
ao resultado dos principais países do mundo. 
A composição é que é diferente. Quer dizer, 
de onde vêm os resultados, de como são obti
dos, más curiosamente o retomo sobre o capi
tal, o retorno sobre o patrimônio líquido, histo
ricamente, é aproximadamente o mesmo dos 
demais países. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Passo a palavra ao Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Dr. Wadico Waldir Bucchi, vou 
apenas formular uma pergunta. 

O SR. WADICO WALDIR BQCCHI- Pois 
não. 

O SR. NABOR JÚNIOR -Até levando em 
conta o adiantado .da hora e a necessidade 
de os Srs. Senadores decidlrem a respeito da 
indicação de V. 5' 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI -Pois 
não. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Tem sido objeto 
d~ um grande questionamento por parte da 
sociedade brasileira essas altas taxas que o 
Governo tem fiXado para a captação de recUr
soS através do ovemíght. que hoje está em 
tomo de 46, 47 até 48%. _E, alega-se, como 
o Ministro Mailson da Nobrega alegou ontem 
em entreVista concedida a imprensa no Rio 
de Janeiro, que o Governo apota essa m~dida 
para enxugar o mercado, evitar que os poupa
dores passem a fazer compras, mais compras 
no mercado e, conseqüentemente, alimentar 
a inflação. 
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Por outro lado, alguns economistas dizem 
que essa medida é in6cua, pOrque os juros 
que os bancos cobram principalmente para 
a indústria que fabrica esses produtos que o 
consumidor teria que Comprar, tafitbém é co~ 
brado um juro correspondente· ao que o Go
verno paga através do ovemlght e com isso 
encarece sempre. Quer dizer, se o Governo 
tenta estancar a inflação pm um lado, retir.em
do recursos do mercado o consumidor pode
ria comprar bens de consumo por outro lado, 
esse juro-é embutido no_ preço-das mecado
rias, através desses financiamentos à indústria, 
e aumenta sempre o custo de vida. 

Eu gostaria de ouvir a opinião de V. S• a 
respeito do assunto e, também, se essas altas 
taxas de juros do ovemight não estão concor
rendo para esvaziar a caderneta de poupança 
que paga um juro abaiXo dessa média que 
ultimamente tem alcançado o ovemjght? En
quanto tabelam uma média de 1.3. ao dia para 
o ovemight,, á caderneta de poupança não dá 
nem 1%. Conseqüenterrie'nte·, a Caixa Econô• 
mica está deixando de arrecadar recursos para 
os projetas -e programas de financiamento da 
casa própria. Eu gOstaria· de· ouvir a opinião 
de V. St- a resptitO desse- assunto. 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHJ - Po;s 
não.· 

Senador, a taxa de juros elevada não pode 
ser 'um desejo, uma vofttelde que possa ser 
explicitada ou deva ser' explicitada multo tem
po numa economia. Ela teni. efeitos pervers_os 
que todos· riós conhecemos: Mas em determi
nadas circunstâncias, como a atU.al, nós, prati
camente, não temos um outro mecanismo 
à dísposição a não ser o da taxa de juros par_a 
contermos consumo ao ntvel adequado, para 
evitarmos a progressão dos mercados espe-. 
culativos, dólar e ouro~ Vej~ o senhor que_ _os 
resu1tados que mencionei~ o ágio do mercado_ 
paralelo c{e 200 j:>ara -6Q%, de_ maio para c:á, 
é muito. significativo. E :;;e_ se- for t:ombinar 
isso cot;n aqueles dados da área fiscal que 
mencionei há pouco, onde 1110strei que tinha7 
mos uma carga tributálja f?ruta em 1970 _çl~, 
26% do PIB, que caiu pàl-a 20% em 1988J 
a receita líquida, que era de 16.3%, caiu para . 
9,5,_a poupança, portanto, do Estado, que era 
de 5% na época, cai~ para menos 2,9% . ~ , 
se compararmos com o investimento, que era 
de 4,4% e, hoje, é de 2_,2% ,,'Verifica-se que· 
o resuJtado líquido da parte fiscal não nos per
mite, neste momento, termos uma combina
ção dos instrumentos de ordem fiscal e ordem 
monetária, visarido o equilíbrio. 

Sobra um único instrumento neste momen
to, e é um instrumento de transição, é um 
instrumento que esperamos que, no momen
to em que passar essa fase agõra de disputa 
pclítica, possa, através de, um programa de 
Governo que Venhã combater efetivamente a 
inflação, trazer o conjunto das variáveis econô
micas para uma situação de_ equilíbrio que 
permita ao Banco Central praticar taxa de juros 
diferente das praticadas boje. Como sobrou_ 
esse único mecanismo no momento, é o que 
se utiliza. 

Porém, há um dado na sua fala, Senador, 
que gostaria de mencionar. As empresas bra
sileiras, hoje, estão altamente capitalizadas, es
tão operando com recursos próprios. E são 
essas pr6Pri8s erilpreSas, de uma certa parte, 
uma parC_ela dos recursos dessas empresas 
está também aplicada, investidas no overnight 
Não é aí que queremos que o dinheiro seja 
investido, não é ar que a sociedade espera 
que os recursos existentes na economia sejam 
investidos. Mas, neste momento, dado o con
junto tão enorme de incertezas que nós temos, 
é a melhor das alternativas que temos a curtis
sim'? prazo. 

Esse dinheiro deveria estar sendo investido 
na produção, na geração de produtos, captan
do investimento nas empresas, de tal sorte 
que Isso pudesse avalancar produtos, pudesse 
gerar novos empregos dentro da economia 
e pudéssemos, então, ter um processo de 
crescimento econômico sustentado. 

Na situaçllo atual de grandes incertezas que 
vivemos, em um momento de complemen
tação da transição polltica, resta ao Banco 
Central, _if!felfwlente, essa única ferramenta 
de trabalho. Tivéssemos nós um equilíbrio fis
cal hoje, e poderia ser que a situação fosse 
uma outra. 

OSR.-NAÉOR JÚNIOR-Reporte;-me à 
caderneta de poupança, porque o próprio Pre
sidente da Caixa Econômicã Federa] tem pres
tado declarações de que as altas taxas pagas 
pelo GovernO, através do over nigtb, têm preju
dicado grandemente os programas habitacio
nais da Caixa Econômica, pois ninguém vai_ 
deixar de aplicar seus recursos no over night 
a 46% para apUcar em caderneta de poupan- · 
ça, que está dando menos de 30%. -

O SR. WADICOWALDIRBUCCHJ-Acon
corrência com relação à poupança, neste mo
mento, ela exíste, é claro, não há dúvida algu
ma. Agora, a caderneta de poupança tem um 
patamar básico;·um nível básico, que é o que 
a sustenta. Para simplificar, 65% dosrecutsos 
de poupança é qu-e vão para a área habita
cional, 15% recolhimento corripulsório junto 
ao Banco tentrai 20% é faixa livre de aplica
ção das distribuições financeiras. 

Então, V. EX' pode verificar que mesmo-com 
uma Certa defasagem, a queda .da poupança, 
poderia ser mantido um certo· riível de aplica
ção no setor habitacional. E-se voltarmos a 
4 ou 5 meses, o mínimo dé aplicação- das 
instituições em geral não atingia nem os 65%, 
tanto que o Banco Central, o Gove_rno, tentan
do incentivar o setor habitacional, Criou a pos
sibilidade da emissão e- aquisição das letras 
imobiliárias, das letras hipotecárias, que é um 
instrumento acUdonal de captação da Calxa 
Económica Federal, onde coloca junto Zls ins
tituiçõ_es que não cwnpriram a exigência míni
ma de 65% de aplicação no setor habitacional. 
É a forma que nós temos, hoje, para com
pensar um pouco essa defasagem. 

Acho _que se ganha no nominal, perde-se 
um pouco na taxa de juros, mas se ganha 
muito no nominal, evitando que a inflação se 
acelere a uma taxa explosiva. 

O SR. NABORJÚNIOR-Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Com a palavra- o Senador Nêlson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Pres;den
te, Srs. Senadores, Dr. Wadico Waldir Bucchi. 

Queria que o Presidente interino do Banco 
Centra], Dr. Wadico Waldir Bucchi, nos infor
masse qual é a taxa de juros reais corrente 
no mercado de uma empresa que vai a uma 
instituição bancária qualquer para tomar um 
empréstimo. Qual o valor médio, que taxa mé
dia de juros reais está sendo cobrada hoje? 

Portanto, estou excluindo, evidentemente, 
a correção monetáfia. - -

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI-Pred
saria tentar fazer uma explicaçãO, primeiro, 
com relação à taxa de over night. 

Sempre qUe se tenta fazer uma análise, 
criando, com relação ao ove r nightvm diferen
cial: qual o prêmio que o over night está pa
gando com relação à inflação? Estamos traba
lhando, desde meados de junho, cohi. essa 
equação. Sempre -os jornalista s·tentam adivi
nhar qual a taxa que o Bancó Central está 
praticando naquele momento, quaJ o prêmio 
que o Banco Central está colocando na taxa 
do over níght 

Estamos realmente administrando a poJitica 
monetária com base na taxa de juros que nos 
permita um certo equilíbrio - basicamente 
é isto -e .evitando que os m~rcados especu
lativos disparem, e tentando manter .o. c;onsu
mo em um certo nível adequaclo à proçh,ação 
industrial existente hoje no País. 

Com relação à taxa de juros que urna emw 
presa pode tomar no mercado, há uma varia
ção muito grande de espectro. Há em_presas 
importantes, grandes, que, eventualmente, po
dem tomar empréstimo bancário a taxas, in
clusive, inferiores a do over night. Há muitas 
empresas, depende de qual o mix de produtos 
que ela opera -com o banco, depende 'do siste
ma de reciproci~ade_que ela tem cOm'o Pan
ca.· 

Mas, para deixar um espaço,-para não deixar 
sem resposta a sua colocação, varia muito 
essa taxa de juros entre 20 e 50% real, depen
dendo do tipo de reciprocidade, do tipo de 
negociação, que é feita com cada uma dessas 
instituições. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Entre 20 e ... 

. OSR. WADICOWALDIR BUCCHI-'-, .• e_40, 
"50%. '. --

. O SR. NELSON WEDEKIN- Esia é a cha-
mada "taxa de juros reais'"? · · ' 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI :..C.s;m, 
de~t:ro do conceito que_ V. ~- coloS?~· · 

O SR. NELSON WEOEKIN- Portanto, há 
um conceito corrente também de juro~ reais, 
O?S teimeis, por exemplo ... 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI .:_Não, 
não, dentro do conceito que V. EX~ Colocou, 
excluindo "'- correção monetária, a minha res
posta foi colocada dentro desse conceito. 
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O SR. NELSON WEDEKIN- Quero exala
mente colocar esta dlndda, porque V. S•, numa 
das intervenções que fez. colocou da dificul
dade de se precisar o conceito de juros reais, 
diante ... 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - Foi 
por isso que usei o de V. Ex' 

O SR. NELSON WEDEKIN - Então, V. S• 
concorda que há um conceito de juros reais. 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Há vá
rios. 

O SR. NELSON WEDEKIN-A disposiç~o 
constituciona1 fala claramente em taxa de ju
ros reais - estou falando da disposição dos 
12% -nela incluídas comissões e quaisquer 
outras remunerações diretas ou indiretamente 
referidas à concessão de crédito. 

Na linha da primeira pergunta que foi diri
gida a V. S• Se há uma dlsposlção constitu
cional de 12%, e V. S• em vários momentos, 
também afirmou que ao Banco Central cum
pre apenas obedecer ao texto_ legal. O que 
é que está sendo feito? Se nós temos um 
limite máximo previsto, mal ou bem, pela 
Constituição, decisão da Assembléia Nacional 
Constituinte, que falou em nome de todos os 
brasileiros, o que é que se raz para a redução 
dessa taxa de juros ao nível, ao grau, ao índice 
previsto na Constituição brasileira?-

0 SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Sena· 
dor, no começo da minha fala expliquei esse 
aspecto da taxa de juros. 

Os técnicos.do Banco Central, conversando 
com uma série de Parlamentares - Depu~ 
tados e _Senadores -têm recebido curiosa
mente uma série de interpretações do que 
são os 12% de juros reais. Não vou mencionar 
o nome dos Deputados e_ Senadores com 
quem converse~ por uma questão_ de elegán
cia. mas para V. Ex' ter uma idéi"a, uma Ban~ 
cada importante de_ Deputados me dizia que 
eles tinham o entendimento de que os 12% 
deveriam ser a diferença entre a taxa de capta~ 
ção e a taxa de aplicação; a taxa que uma 
instituição capta e a taxa que uma instituição 
aplica. 

Ao que disse a esse grupo de Deputados 
que não existe sptead tão elevado no mundo 
de 12%. Se esse for o cõnceitO, temos que 
trabalhar, porque ficaria exagerado. Não pode 
ser esse o conceito. O spread médio do siste
ma bancário no mundo, se quisermos pegar 
uma estatística dos 20 anos, é em tomo de 
4 a 5%, entre a taxa de captação e a taxa 
de aplicação. Então, esse conceito não fun~ 
daná. 

Qual o outro conceito? Inclui cargos de tri
butação ou não inclui? Dos 12%, se for para 
baixo o sistema de encargos, estamos falando 
numa taxa não de 12%, mas, sim, de 53-%. 
O resto é tributação. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Dr. Wadico, 
estou querendo saber de v. s• se já tinha expli· 
cada isso_ anterionnente? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - 56 
queria dizer que não há definição ainda na 

lei COf!lplementar de qual o entendimento, 
porque há uma discussão dessa que~ o ainda 
a nível do próprio Congresso. 

O .SR. NELSON WEDEKIN- Mas o Banco 
Central, na verdade, não está trabalhando sob 
nenhum critério. A primeira pergunta que faz 
foi no sentido de perguntar qual é a taxa de 
juros reais, s_oma de 20 a 40%? 

O SR. WADICOWALDIRBi.JCCHI-'Então, 
quer dizer uma correção monetária, V. Ext me 
disse. 

O SR. NELSON WEOEKIN - Eu escolhi 
um reajuste absolutamente desejável, que a 
gente pudesse traba1har, pelo menos, nesse 
conceito, enquanto ele l}áo for decidido pelo 
Congresso? 

OSR WADICOWALDIRBUCCHI-Seesta 
for a decisão do Congresso o BanCci Central 
vai cumpri~la. Eu não posso trabalhar numa 
decisão onde o CongreSso ainda está deba
tendo qual é o critério adequado. Eu estaria 
aceitando uma corrente de pensamento em 
detrimento de várias outras. E o Banco Central 
não pode, ele tem que cumprir aqu~o que 
estiver explícito na lei. t esse o ponto que 
estou tentando ... Eu tentei expliçar dessa for
ma para V. Ex' justamente para mostrar esse 
aspecto, que enquanto órgão executivo, ele 
tem _gue cumprir aquilo que está explícito na 
te~ mas não está explícito na lei ainda. Esse 
é o ponto de divergência com relação à ques
tão. 

O SR-NELSON WEDEKIN - Quer dizer 
que o ponto de divergência está em que o 
Banco Central não tem' nenhum empenho, 
nenhum esforço em redUzir a brutal carga de 
juros, porque esse é, em sã consciência, um 
conceito universal e generalizado. Tódos estão 
de acordo_ que a taxa de juros que se paga 
no Brasil é uma coisa, no mínimo, escanda~ 
Josa. E, no mínimo, isso causa enormes prejuí~ 
zos não apenas para aqueles que precisam 
tomar o dinheiro, como para toda a sociedade. 
Então, eu vejo que o Banco Central; pelo me
nos na sua visão, na medida em que não se 
definiu aind_é1 trabalha no vazio, deixa que as 
coisas andem por onde elas têm que andar 
dentro do que se consideraria não apenas as 
leis de mercado mas, também, a força política 
para se cobrar o que se bem entende. 

Eu queria saber o seguinte, quer dizer, quero 
um pouco mudar a minha formulação: portan~ 
to, nao se obedece 12% porque não tem crité~ 
rio, não está bem definido o_ conceito de juros 
reais, não está colocado sob nenhum aspecto. 
Que papel o Banco Cefitral pode cumprir para 
reduzir a taxa de juros? Eu vou falar numa 
outra linguagem bem mais simples. O que 
se pode fazer ou não se pode fazer nada, por~ 
que V. S• me diz uma coisa simples! Não dá 
para fazer nada. Eu não tenho regras, eu não 
tenho lei, eu s6 pOsso cumprir a lei, então, 
o jlii'os -ficam como está. 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - Per
feito. Então, Senado~. eu insisto em que baixar 
a taxa de juros, sin)plesmente, na condição 
-de equilíbrio que tEimas hoje, na economia, 
não chega a lugar nenhum. Porque nós temos 

um desequilíbrio fiscal constatado elevadís~ 
simo. O Estado, reduzindo o investimento de 
forma marcante, exatamente por causa do 
descompasso da SU;a receita líquida, caso con~ 
sigamos em -algum momento encontrar o 
equilíbrio fiscal, ou Seja, que o EStado passe 
a pressionar menos o mercado na busca de 
recursos e, portanto-, ~sse a pressionar me~ 
nos a fonnação de_ taxa de juros no mercado, 
n6s começaremos a criar as condições; e esse 
processo é político, não é um processo técni
co, quer dizer, .o _equilíbljo fi$cal é wp prqcesso 
eminentemente políticO. Os técnicos podem 
ajudar, dar as indicações, mas tem que haver 
a decisão política para consertar a questão. 
Se temos um conjunto de equilíbrio fiscal é 
possível se trabalhar concretamente na redu~ 
ção de taxa de juros, que é altamente desejável 
ao País. -

Eu já disse aqui multas vezes que só se 
retoma o desenvolvimento econômico do País 
se nós tivermos equilibrio do lado fiscal, políti· 
cas que permitam o-alongamento dos prazos 
na economia, porque nós temos que sair do 
ovemight, é impossível continuarmos no over~ 
night, se quisermos desenvolyer o País temos 
que tirá~lo do ovemight, mas temos que, pri· 
meiro, consertar o aspecto das fmanças públi· 
cas. Porque é muito claro é muito evidente 
o descompasso. 

Esta simples estatística que mostrei aqui 
traz uma evOlução- failtáStic;a da perda e da 
capacidade do Estado em resolver o seu pro~ 
blema financeiro. Então, tem que haver wna 
ação política forte, tem que sair desta Casa, 
tem que sair do Congresso, para ·a correção 
de rota e, aí, sim, o Banco Cenfral poderá 
tecnicamente cumprir os dispositivos da lei. 

O que o Banco ·central poderia fazer, hoje, 
no máximo é um tabelan]ento do spread ban· 
cárie, digamos, não permitir que o spread seja 
mais do que 6% entre a faixa de captação 
e aplicação. Mas isso j4 foi praticado no passa
do e não teve um resultado multo bom. . 

O que nós precisamos fazer é acertar as 
finanças do Pais, aí, sim, com o processo de 
estabilidade e um Banco Central autônomo, 
conseguiremos, sem dúvida, atingir o objeti.vo 
que se quer. Hoje, o n'"IVei de incerteza da eco
nomia é tão elevado que uma mud~nça nessa _ 
atual estratégia _que vem, seria um elemento 
a mais, infelizmente, sinalizador de wn pro~ 
cesso de hiperinflação no País, que é total~ 
mente indesejável neste momento. 

O SR. NELSON WEDEKIN - A quanto 
monta hoje, Dr. Wadico, a dívida chamada 
pública interna? 

O SR. WADICO, WALDIR BUCCHI - A 
quanto monta? 

O SR. NELSON WEDEKIN- É. Que cálcu
lo aproximado tem? 

O SR. WAD!CO WALDIR BUCCHI - São 
200 bilhões! 100 bilhões no Banco Central 
e 100 bilhões no mercado? 

A dívida total do Governo é de 140 bilhões 
de dólares. São 50% no Banco Central 



5252 Sexta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II) Setembro de í 989 

O SR NELSON WALDIR WEDEKIN- Ho
je, então, estada em 140. Quãhto era-no rtJ.ês 
passado, bá 30 dias atrás? 

O$R. WADICO BUCCHI-Eu tenho a esta
tistica aqui, Sr. Senador. Esse número· que 
V. Ex' disse agora eu, infelizmente, só tenho 
a. Federal aqui. A dívida era de 4,4% do PIB 
em 1970; 6,9% em 1975; 5;1% em 1980; 
16,2% em 1985e21% em f9-88-umaesti
mativa iniciaL Ela é crescente na medida em 
que estamos perdendo a receita de ordem 
fiscal. Na medida em que a carga tributária 
bruta é decrescente, vai sendo reposta com 
a colocação de papéis. Nós temos que recu
perar a capaddade do Estado, sanear as flmm
ças e, seguramente, o Estado irá menos ao 
mercado buscar recursos. Toda a situação 
passa pela solução desse aspecto, Sr. Sena
dor. Eu não tenho nenhuma dúvida nisto. 

O SR. NELSON WEDEKIN - Eu pergunto 
a V. S• o seguinte: se o Brasil tem uma dívida 
interna de 140 bilhões de dólares e _nós esta
mos pag:ando 46% nO open, isto significa que 
ao final de um mês a dívida estará aumentada 
nesse valor ou nessa proporção? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHl -50% 
da dívida está no Banco Central e o Banco 
Central transfere o seu -resultado ao Tesouro. 
Então, o efeito é de 50%. Sem_dúvida, acon
tece o efeito que V. Exl' disse na proporção 
que eu mencionei, só que nós estamos, inicial
mente, ganhando no nominal - o custo da 
dívida é nominal porque o nominal inclui a 
inflação. Se a nossa ili.flação está ajudando 
a reduzir a taxa de crescimento da inflação 
nos próximos meses, nós estamos. na realida
de, tendo um ganho - percebe? 

OSR.NELSONWEDEKIN-Sim,umpou
co adiante eu percebo, mas eu quero saber 
de V. S• o seguinte: em última análise, todos 
aqueles que são investidores do open ou do 
over, eles ganham esse dinheiro do Govemo? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- O 
grande tomador de dinheiro no mercado, hoje, 
é o Governo, para acertar essa inflação per~ 
versa ·que nos trouxe ... 

O SR. NELSON WEDEKIN - Sim, me2s 
o Governo paga os investidores, é evidente 
e, portanto, a sociedade paga isto. 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Paga, 
não há dúvida. Foi por istO que Eiu disse que 
a solução desse problema é político: ou nós 
resolvemos a recuperação da carga tributária 
nos níveis que permita o Estado investir nas 
áreas que têm que investir, ou não resolvemos 
a equação; ou nós-vamos ataCar 6ponto -cõf
reto da_ questão, fazemos_ o diagnóstico correto 
e atacamos o ponto correto, ou nós vamos 
ficar sempre atacêmdo soluções paliativas que 
não resolvem o problema principal. 

O SR. NELSON WEDEKIN- O ponto cor
reto do ponto de vista político - pelo menos 
o meu-:- é de que uma melhoria de brasileiros 
que tem capacidade de investir- os grandes 
grupos económicos, os grandes banqueiros, 
os grandes investidores -tomam do Estado 

e, portanto, da sociedade brasileira, alguns bi
lhões de dólares._ Esse é um processo e.xtre· 
mamente perverso e, aí, Dr. -Wa1dir BucchL 
é o que eu queria colocar: não vejo nenhuma 

. -ação - nem do Governo· e nem do Banco 
Centra1- para que isto se paralise. Este giro, 
esta ciranda, este cassino em que se transfor~ 
mau o País não merece, aparentemente, das 
autoridades e, também, não vejo - V. s~ me 
desculpe, eu tenho por v. s• todo o respeito, 
V. S•_ é._ urna pessoa inteligente, atenciosa e 
eu mesmo tive a oportunidade de verificar pes
_soalmente, mas não vejo nenhum esforço. Eu 
vejo uma espécie de fatalismo - não tem 
outra saída, não tem outro remédio, não tem 
outra solução e, enquanto isso, todo este Pais 
vive todas as crises que está vivendo. Enquan
to Isto, a sociedade paga para que algumas 
pessoas recebam todos os beneficias disto. 
V. 5' dísse: as empresas estão capitaltzadas ... 
É claro que têm que estar capitalizadas. As 
empresas que têm dinheiro se capitalizam no 
Over e no Open. Este é um processo que 
não tem --fim e, aí, é que eu queria saber de 
V. S• o que é que V. 8', neste momento, já 
se transformar não num Presidente interino 
do Banco Centrâl mas num Presidente titular, 
o .que é que vai ser feito, nós vamos apenas 
assistir, impassíveis e impotentes, este jogo, 
esta ciranda, nesta coisa absolutamente_ in
cruel, desumana sob quaJquer ponto de vista, 
e maiS -do que isso, incoerente sob quaJquer 
ponto de vista igua1mente? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCH!- Não, 
claro que nã<?, Sr. Senador, principalmente 
porque já se iniciou uma _ação política defini
tiva nesse campo. A própria lei de Dtretrizes 
Orçamentárias estabelece muito claramente: 
gasta-se o que se arrecada. Existem leis orça
mentárias para isso. A ação recente do Sena
do, das Uderanças, propõe um elenco de me
didas ao plano de emergência, quer dizer, há 
uma série de medidas de ordem fiscal extre
mamente importantes, complementa a idéia 
da LDO e, na minha modesta opinião, quem 
quer que seja o futuro Presidente da República 
tem um referencial já de consenso tão grande 
-eXIStente hoje na economia, de que tem que 
ser ajustado, as finanças públicas tem que se 
tomar equilibradas imediatamente, que esse 
ê O caminho da solução. O Banco Central 

.admite que eu tabelasse os juros no máximo 
de 5% n que iria acontecer .com os 6% ou 
12% hoje? Digamos que nós extrapolássemos 
o que ainda não está definido na Lei Orçamen
tária, o que aconte<::erta imediatamente? Urna 
fuga maciça, não é esse o prêmio que os agen
teS económicos cobram hoje, nas suas aloca
ções de recursos. Tem uma fuga maciça de 
recurSos pai-a o exterior, tem urna fuga para 
os mercados paralelos, acabariam com as in
termediações financeiras, nós teríamos um 
sistema de crédito paraJelo surgindo, neste 
País; há os pequenos e médios empresários, 
eles seriam os mais prejUdicados ainda, adi
cionarmos mais instabilidade no sístema, nós 
não podemos faZer agora:TE:in que -ter uffia 
ação política. Por_ que politica? Porque essa 
é que passa como respaldo da sociedade, é 

essa ação importante de correçaõ de rota 
Qual é aç:ão política importante no meU enten
der? É a ação política _que permita o equilíbrio 
fiscal, no primeiro momento; Daí para a frerite 
o Banco Central executa qualquer uma das 
políticas que sejam necessárias, dentro de um 
plano de Governo. É facílimo f8zer isso, sobre 
os pontos de vista. Agora,_ se nós praticarmos 
qua1quer uma das medidas desse tipo, hoje, 
no momento ilós estaremos agravando a ins
tabilidade do Brasil, estaremos acelerando, co
mo não é essa a nossa função. Com essa 
constatação que me parece, desculpe--me a 
colocação, consta de todas as falas dos asses
sores económicos de todos os candidatos da 
sucessão presidencial, quer dizer, quase que 
há um consenso, isso é muito bom, nós já 
temos uma idéia qual é o caminho, qual a 
solução, nós ternos que implementá.la não 
podemos rnals esperar, o País não pode mais 
esperar. Nós podemos ajudar. 

O SR. NELSON WEDEKIN __:_ Quais são 
os pontOs crítiCos? 

O SR. WADlCO WALD.IR BUCCHl - Mas 
nós não temos o poder de ação. 

O SR. NELSON WEDEKIN -Qual é o po
der de aç:ão? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI -Hoje 
é eminentemente político. É um plano de Go
verno respaldado totalmente pelo Congresso, 
não há dúvida alguma. 

O SR. NELSON WEDEKIN - É evidente 
que todas essas discussões e debates que tive
mos aqui, elas decorrem de decisões políticas 
de escolha, de opções de caminhos. A opção 
escolhida é a pior possível a meu juízo, é verda
de também que a juízo- universa1, neste País. 
É verdade, é o consenso de todos os candi
datos, é consenso _de qualquer pessoa que 
tem o mínimo de bom-senso,- para verificar 
que essa é uma -situação absolutamente fora 
de qualquer controle, mas também de qual
quer lógica. Mas, eu quero fazer mais uma 
apelação a V. S•, não sem antes de âízé, com 
toda a franqueza, que eu não me sintO conven
cido de que o caminho que tem é esperar 
p21ra ver o que dá no ano que vem. Acho 
que se houvesse uma decisão, porque tam
bém eu não creio muito de que corno o Sena
dor Chagas Rodrigues di~e. o Banco Central 
não apenas cumpre, o Banco Central tem um 
espaço onde ele também pode decidir. O Ban
co Central tein também um espaço, onde ele 
pode influenciar a decisão, ~ tem um espaço 
muito largo de decisão própria. O BanCQ Cen
tral caminha, se isso é verdade, como parece 
o País caminhar nessa área, pacificamente pa
ra o caos, para o desastre, para o descontrole 
total. O que _eu gostaria de perguntar a Y. S' 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI-Sena
dor, se V. ~me permite, antes da pergunta. 
Nós temos no Banco Ceb.tfa.l - permita~me 
interrompê-lo por este motivo temos o maJor 
corpo técnico, deste Pais, _à disposição do 
Congresso, com i4éias, projetas, porque na 
realidade se inicia hoje, começamOs a ter um 
trabaJho, com" as várias Comissões, mas nós 
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estamos ainda num processo de aprendiza
gem de parte à parte. Como o processo _de 
admissão no 'Banco Centra] é Um dõs rriais 
cfificeis neste País, além de ter que passar num 
concurso onde participam mais de quinhentos 
mil brasileiros, para 400 vagas, é uma dificul
dade, o sujeito que entra tem que ficar um 
ano sendo treinado, para ver se pode ficar, 
V. Ex' pode perceber a a1ta qualificação técnica 
dos funcionários do Banco Central. Eles estão 
ávidos, estão altamente interessados em parti~ 
clpar desse processo de complementação da 
transição desse País, de plenitude democrá
tica, no que lhes compete na parte técnica. 

Eles estão aqui presentes, participando des
sa reunião, inclusive, porque têm esse Inte
resse específico, podem dar opiniões impor
tantes com relação a planos de estabilização, 
nós trabalhamos em todas as áreas, temos 
uma base de dados fantástica, nós já estamos 
abrindo essa base de dados para o Senado, 
algumas Comissões do Senado já receberam 
essabase_de dados. 

Nós temos idéias muito defmldas de como 
podem per trabalhados todas essas ações, e 
pretendemos influir e ajudar o Congresso na 
elaboração das leis complementares esped
ficas em_ cada um dos temas. O que nós não 
podemos é na nossa ação do Banco Ce"ntral 
hoje propormos a solução defmltiva do País. 
até podemos assessorar nessa posição, mais 
é uma posição, infelizmente nesse momento 
que só o Congresso pode decidir e definir. 

O SR. NELSON WEDEKlN - Quero fazer 
a minha última interpelação a V. S•, que é 
a respeito do conceito que faz V. S' das institui
ções estatais de crédito tipo Banco do Brasil 
e tipo bancos estaduaJs. Ouvi, eVide"riteffi~nte, 
a resposta que v. s• deu, mais que para mim 
não ficou muito clara. 

V. S• sabe que nesse País hoje se trava uma 
grande discussão na questào do setor púbUco 
e do setor privado, sempre me passa a impres
são, sobre tudo a grande imprensa e as elites 
dominantes desse País, de que tudo que é 
bom é que toda virtude está no setor privado. 
E de outro lado, todos os males desse País 
estão no setor público. É claro que até pela 
minha forma de perguntar V. S• já vê que não 
sou desses que me filio exatamente em uma 
ou em outra dessas questões. Acho que a 
questão da eficiência e da produtividade, o 
próprio Banc_o Central, com técnicos tão quali
ficados deverá ser uma instituição eficiente. 

Mas gostaria muito que V. S• me explanasse 
isso, quer dizer, que visão tem o Dr. Wadico 
Waldir Bucchi sobre as instituições estatais 
de crédito, tipo bancos estaduais, tipo bancos 
de desenvolvimento e tipo Banco do Brasil? 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI- Pois 
não, o Banco do Brasil é o principal agente 
de crédito do Govemo,-o principal destinador 
do crédito agrícola nesse País. Ele tem um 
papel altamente relevante, e acho que está 
bem explicitado nos trabalhos do Congresso 
que o papel do Banco do Brasil e o espaço 
do Banco do Brasil serão preservados, é um 
organismo extremamente importante para o 
Pais. Opinião pessoal minha. 

Os bancos estaduais, já disse. Acho que 
se o Governo-de um estado quiser desenvolver 
um programa para qualquer tipo de atividade, 
e acha que tem que subsidiar determinado 
setor, isso tem que ficar explícito no orçamen
to do estado, e tem que ser coberto por recur8 

sos orç2m1.-e"ntár1oS dõ estado. Ele não pode 
ser coberto, qualquer tipo de programa, com 
recursos da sociedade como um todo através 
da reserva bancária que mencionei, é a tal 
emissão de moeda. 

Então, acho que é possível, trabalhei fui Di
reter Executivo de um banco estadual que 
tinha uma ação importante, equilibrada, regu
lador de dinheiro no mercado. Mas lá o Gover
no do estado, independente de que partido 
político que passasse por lá, o Governador 
do estado sempre capita1izou o banco. Quer 
dizer, ele pode até ter usado o banco politica* 
mente em algum mOmento, mais momento 
me que o banco poderia ter ficado em dificul
dade, ele fartá e colocou dinheiro orçamen
tário do ·estado, capitalizou a instituição e não 
veio sacar na reserva bancária no Banco Cen8 

trai. 
ACho que esse é uin dado relevante, impor

tante. E essa nova consciência me p~rec~ que_ 
existe no conjunto dos bancos estaduaJs, é!tra
vés de um trabalho que mendonei, que a AS
BACE, que a Associação dos Bancos Comer
ciais Estaduais, vem Fazendo nos últimos anos. 

Com relação aos bancos de desenvolvimen
to, acho extremamente importante, ainda são 
os únicos alavancadores de recursos de longo 
prazo nesse País. É verdade que há uma gran
de díScussão de que as taxas desses emprés
timos a longo prazo, por serem taxas pré-fi
xadas elas distorcem as informações de taxas 
do mercado, mas acho que no momento em 
que nós estamos vivençlo, essa é urna discus
sãO, -diria, até menor.-se nOS-estivéssemos vi
vendo uma estabilidade económica, inflação 
constante, tãlvez isso pudesse ser irrelevante, 
porque as taxas se formariam normalmente 
e as taxas a longo prazo seriam importantes 
investimentos e t~riam uma outra configura~ 
ção. Mas acho mUito importante o papel do 
BNDES e dos Bancos de Desenvolvimento 
estaduais. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Está encerrada a discussão. Quero aproveitar 
a oportUnidade para dar dois avisos rápidos 
·de interesse da nossa Comissão. 

A reunião da Comissão de Assuntos Econó
micos, que está convocada para hoje às 
17:00h, fica adiada para a próxima quinta-fei
ra, às lO:OOh da manhã. 

Quero avisar também e convidar todÕs os 
Srs. Sel'!_adores e os senhores presentes que 
amanhã esta Comissão realizará uma audiên
cia pública com o Sr. Mirustro da Fazenda, 
Dr. Maílson da Nóbrega, às I O:OOh e convido 
a todos os senhores presentes. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Gostaria de 
solicitar uma questão de ordem bem rápida. 

A cópia dos documentos que o ilustre parti
cipante dos debates fez referência e tinha até 
em poder, para que a COiriisSaõPUdesse ter 

em seu acervo, no seu banco de dados, as 
informações que ele troux_e, tabulações. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
A sua questão de ordem foi aceita. - -

O SR WADICO WALDIR BUCCHI-Sr. Se
nador, queria propor, se permitido, ir até mais 
longe, trazer o projeto coffipleto, com todo 
o conjunto, que foi a proposta brasileira ao 
Banco Mundial. E depois o último documento, 
que foi assinado pelo Ministro Maílson e por 
mim, que é_ o documento do acordo, ou seja, 
a proposta brasileira, que data de 87, com 
todos os seus anexos, e o último documento, 
para que não haja nenhuma dúvida em rela
ção a isso. Entregaria ao Sr. Presidente da 
Comissão, que faria chegar a suas mãos. 

O SR DIRCEU CARNEIRO- Também fa
zia referência àqueles relativos à dívida interna 
e percentuais do PIB, àqueles dados que V. 
Ex!' mencionou. 

O SR. WADICO WALDIR BUCCHI - Ciãro, 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - · 
Nós procederemos agora à votação, de acor
do com o que determina o art 52, da Consti
tuição Federal, regulamentado pelo art 383, 
afmea f do Regimento Interno do Senado Fe-
deral. - --

Solicito a gentileza de que todos os senho
res convidados se retirem por alguns instantes, 
de igual modo_o ilustre Dr. Wadico Waldir 
Bucchi. 

(É proCedida à votação- secreta.) 
Srs. Senadores, Srs. convidados, o resultado 

da vQtação se<:reta foi 15 SIM, e 3 NÃO. Portan
to, a Comissão de Assuntos Econômlcos acei
ta a indicação do Dr. Wadico Waldir Bucchi 
para o cargo de Presidente do Banco Central 
Parabéns, Dr. Wadico. 

A Comissão achou por bem que seus escla
recimentos foram necessários para o resul
tado desta votação e quero, neste instante, 
salientar o momento histórico por que passa 
esta Comissão e o Senado Fedefal, mercê 
do que preconiza o art 52 da Constituição 
Federal. Iniciamos um processo em que o 
Congresso Nacional, especificamente ó Sena
do Federal, participa democraticam-ente das 
decisões deste País. 

Muito obrigado, senhores convidados, mui
to obrigaçio Srs. Senadores. DeseJo a todos 
uma boa tarde. (Palmas.) 

Estâ encerrada a reunião. 

11 ~ Reunião, realizada em 
13 de setembro de 1989 

Às dez horas do dia treze de setembro de 
mil nove<:entos e oitenta e nove, na sala de 
reuniões da Comissão, Ala do Senador Alexan
dre Costa, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Raimundo Lira, com a presença dos Se
nhores Senadores: Luiz Viana Filho, Wilson 
Martins, Leopoldo Peres, Pompeu de Sousa, 
Ftandsco Rollemberg, Jorge Bomhausen, Al
bano Franco, Dirceu Carneiro, Jrapuan Costa 
Jr., Nabor Júnior, João Calmori, Gomes Car-
valho, Chagas Rodrigues, SilviO Nffine, Rober-
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to Campos, Mareio Lacerda, Ney Maranhão, 
Marcondes Gadelha, Aluízio Bezerra, Teotónio 
Vilela Filho, Nelson Wedekin, LowivaJ Baptista, 
1'1auro Benevides e Mansueto de Lavor, reú
ne-se a Comissão de Assuntos Econômlcos. 
Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os Senhores Senadores: AJmir Gabriel, 
Gerson Camata, João Lyra, Ruy Bacelar, Seve
ro Gomes, Odadr Soares, Carlos Chiarelli, 
Olavo Pires, Carlos De'Carli, Moisés Abrão, 
Mauricio Corrêa e Jamil Haddad. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declara 
aberta a reunião, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. 
A seguir Sua Excelência comunica que a pre
sente reunião destina-se a ouvir a exposição 
que fará o ExcelentísSimo Senhor Ministro da 
Fazenda, Doutor Mai1son da Nóbrega, sobre 
as medidas tomadas com -vistas à estabiliza
ção da economia do País. Assjm sendo, passa 
a palavra ao Senhor Ministro. Fmda a exposi· 
ção, o Senhor Ministro coloca-se à disposição 
dos Senhores Senadores para maiores escla
recimentos, salientando, entretanto, que cons
ta de sua agenda um outro compromisso às 
treze horas, ao qua1 não poderá faltar. Assim 
sendo, o Senhor Presidente franqueia a pala
vra para interpelações, fazendo uso da mesma, 
os Senhores Senadores: Jorge Bomhausen, 
Leopoldo Peres, Albano FranCO, Jrapuan Costa 
Jr., Gomes Canralho, Dirceu Cameiro, Nabor
Júnior e Roberto Campos. Após as colocações 
feitas pelo Senador Roberto Campos, o Se
nhor Presidente intervem para lembrar aos Se
nhores Senadores que, em virtude do compro
misso do Senhor Ministro, encerrará os deba
tes, concedendo a palavra ao Doutor Ma~son 
da Nóbrega, para que teça suas considerações 
finais. A seguir o Senhor Presjdente agradece 
a presença do Excelentissjmo Senhor Minis
tro, enaltecendo o brilhantismo de sua expo-
sição e declara cumprida· a finaJidade desta 
reunião, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado 
f]ho, Secretário da Comissão, a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Se· 
nhor Presidente. - Senador Raimundo lira, 

Presidente. 

ANEXO À ATA DA 11• REUNIÃO DA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMI
COS, REAliZADA EM TREZE DE SE
TEMBRO DE MIL NOVECENTOS E OI-
7ENTAEN011:;ÀSDEZHORAS,REFE
RENTE À EXPOSIÇÃO DO EXCELEN
TfSSIMO SENHOR MINISTRO DA FA
ZENDA. DoaTOR MAILSON DA Nó
BREOA, SOBRE AS MEDIDAS TOMA
DAs, COM WSTAS À ESTABIUZAÇÃO 
ECONÓMICA DO PAIS, Q(JE SE PUBU
CADEVIDAMENTEAUTORJZADA PELO 
SENHOR PRESIDENTE, SEIYADOR RN-
MUNDOURA -

O SR. PRESIDENTE .(Raimundo Lira) -
Srs. Senadores, meus SehbOres e minhas Se· 
nhoras: 

Vamos dar infcio, aflora, com ~a presença 
honrosa em nossa Comissão do Exm9 Sr. Mi
nistro da Fãzenda Dr. Maílson da Nóbrega. 

O Sr. Ministro irá fazer aqui, no plenário 
da Comissão de Assuntos Económicos, uma 
exposição seguida de um debate dos Srs. Se
nadores, a respeito das medidas que estão 
sendo tomadas com vistas à estabilização da 
nossa economia. 

Como todos os Senhores já tomaram co
nhecimentos através da imprensa, o Sr. Minis
tro tem conversado e dialogado com todos 
os setores da sociedade civil_. com empresá~ 
rios, trabalhadores, e esteve também na Câ· 
mara dos Deputados, na Comissão de Econo
mia e Finanças, em uma reunião conjunta 
onde fez a exposição das medidas _e das provi
dências que estão sendo tomadas e aceitou 
o convite de um requerimento aprovado no 
plenário da Comissão de Assuntos Econômi
cos, para que viesse a esta Comissão fazer 
essa exposição, que considero da maior im
portância dentro do quadro económico por 
que ora passa o nosso País. 

Tenho, portanto, a satisfação de passar a 
palavra ao Sr.Ministro da Fazenda, Dr. Maílson 
da Nóbrega. 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA - Obri~ 
gado. Sr. Presidente, Srs. Senadores, minhas 
Senhoras e meus Senhores, meus amigos _da 
imprensa: 

Em prímeiro lugar, gostaria de falar da satis
fação com· que compareço a- esta CorrUssão 
para debater, discutir, trocar idéias sobre os 
problemas atuais da economia brasileira. É 
sempre um prazer que renovo sempre que 

-cofffp-a-reço a uma das Cãsã-s dõ COngresso 
Nacionfl( para o debate de um desses assun
tos, agora a convite especial do Senador Rai· 
mundo Lira. 

Se me permite o Senador, gostaria de, na 
minha exposição, faJar um pouco de genera
lidade sobre algumas idéias, alguns proble
mas que na minha visão constitui o cerne da 
crise ou eJCplicam a crise brasileira, algumas 
idéias de_ como podemos enfrentar essas difi
culdades, essa crise e dela sairmos mais forta· 
lecidos e deixar a questão das medidas con
juntura[s que estão sendo adotadas pelo Go
verno para o momento dos debates, uma vez 
que são medidas conhecidas por todos e am· 
piamente divulgadas pela área econômíca do 
Governo. 

Comeritaôa quatro aspecioS--i:rtuais da eco
nomia brasileira, três que explicam a crise, 
um que explica as dificuldades de lidar com 
a crise. A crise brasileira, na minha visão, está 
centrada em três questões fundamentais: um 
forte desequilíbrio fiscal, um peso excessivo 
da dívida externa e o esgotamento de um mo
delo baseado em uma ampla intervenção do 
Estado. 

O desequilíbrio fiscal vem sendo gerado no 
últimos 15 anos. Ele é produto de uma quebra 
substancia] da receita tributária do Governo 
e de um aumento de despesa que, por uma 
questão aritmética, provoca o aumento cres
cente do déficit público. 

A queda de recei~ é explicada por um con
juntO de fatores: a inflação que corrói a receita 
em_ termos reais. Ainda que recentemente te
nhamos indexados, mas não totalmente, a ar-

recadação tributária, isso não ocorre ainda a 
nível estadual, muito menos a nível municipal. 
É _uma decorrência da mudança estrutural ha· 
vida na economia brasileira, especialmente 
nos últimos 15 anos, e mais particularmente 
de 1982 para cá, qUafldo os elementos dinâ
micos do crescimento económico estiveram 
baseados em setores de baixa aJavancagem 
tributária, isto é, exportações e agricultura. São 
setores que sustentaram o crescimento eco
nômlco em periodo recente e são setores on
de- o Goveirio não arrecada tributOS pratica
mente; é fruto da própria crise, na medida 
em que as dificuldades, as incertezas condu
ziram a um aumento maior da informalidade, 
da sonegação; e, finalmente, é produto, ainda 
não se sabe em que medida, em que magni~ 
tude, de isenções que foram concedldas du
rante muito tempo à chamada microempresa, 
que vem tendo repercusões importantes no 
campo· da queda tributária, da receita tribu

tária, especialmente a nível de ICM. 
Em todo ess·e processo o déficit vai aumen

tando e entra um componente da despesa, 
que é a conta .de juros,-que vai agravando 
de forma·permanente a sjtuação do Tesouro. 

Esse processo foi agravado especialmente 
a partir de 89, com a nova Constituição. A 
nova Constituição promoveu a maior transfe-
rência de recursos da União para Estados e 
Municípios de toda a história do País. Ao mes
mo tempo, ampliou as responsabilidades do 
Governo CentraL o que é, seguramente, uma 
conta que não pode fechar diminuiu a receita 
e aumentou a despesa do Governo céhtfal. 

Cálculos recentes mostram que os efeitos 
da Constituição no GovernO Federal este ano, 
entre perda da receita e aumento de despesa, 
é da ordem de 3 a 3,5% _do PIB, ou seja, 
só o aumento das despesas acarretadas pela 
Constituição representa mais da metade da 
arrecadação de impostos da União. Para vocês 
terem uma noção da dramaticidade dessa si
tuação do ponto de vista da política fiscal. 

Isso tomou maíto mais penoso -o trabalho 
de execução da política fiScal e da obtenção 
do equilibrio orçamentário. São conseqüên· 
das que só _o futuro vai dizer, no campo econô
mico político, administrativo e social. 

Para coroar esse conjunto de informações, 
essa anâlis~, va,nos ver como se comportou 
a taxa de poupança· do setor público ao longo 
desse periodo; em 1973174, o Governo, assim 
entendldo o conjunto de União, Estados, Mu
nicípios e Previdência Social, poupava aproxi
madamente 7% do PIB e financiava a maior 
parte dos investimentos em infra-estrutura 
económica e social. Esse agravamento per
manente ao longo desse periodo levou a uma 
reversão total dessa situação, de tal maneira 
que dados ainda preliminares para 1988 mos
tram que a União tem -vou dizer uma palavra 
dos economistas- uma despoupança líquida 
de 2% do PIB, querendo dizer que, a partir, 
sobretudo, de 86/87, a União, os Estados, os 
Municípios e a Previdência Social, nesse _con
junto, começam a se endividar para cobrirdes
pesas de custeio, o que é uma tendência que 
não pode continuar, sob pena de comprome~ 
termos de maneira indesejável o futuro do 
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Pais. É algo que tem que ser resOlvido o mais 
rápido possivel. 

Quais são os dados da situação do Tesou
ro? Em 1973, a carga tribUtáriã-bri.tta do Pais 
era de 26,41% do PIB. A carga tributária líquida 
era de _17,49% do PIB, as despesas correntes 
do Governo equivaliam -a-10,44% do PJB, o 
que dava uma poupança de 7,05% do PIB. 
Em 1988 esses dados são os seguintes: carga 
tributária bruta, 22,1% do PIB. Portanto, uma 
queda de mais de 4 pontos de percentagem 
provocadas por inflação, sonegação e mudan
ça da estrutura, comércio exterior, agricultura. 
atividades que têm baixa a1avancagem tribu
tária. A receita líquida em 1988 foi de 9,87% 
do PIB, porque aumentaram sobretudo as des
pesas de juros da divida interna. As despesas 
correntes do Governo alcançam 11,8% do 
PIB. Isto é, as despesas são maiores de que 
em 1973, quando a Receita bibutária líquida 
é quase a metade. 

Então, é uma questão aribnética. O gOvernO 
passa, então, a ser um despoupador líquido, 
que é_ o equivalente a 1 ,93% ou aproxima· 
damente 2% negativos. -

Só para ter uma idéia da parte de juros, 
que é também interessante, em 1973 os juros 
da dívida interna equivaliam a 0,46% do PIB, 
em 1988, 1,48% liquido. E agora, em 1989, 
deve se aproximar de 4%. 

Os juros da dívida externa no setor púbUco, 
nessa época, equivaliam a 0,1%- do PIB, em 
1988 a -1,85% do PIB.Isso não deve se manter 
mais ou menos nesse nível em 89. 

O segundo elemento que, na iTiinha visão, 
explica a cris_e é o peso da dívida externa. A 
dívida externa tem que ser entendida no seu 
peso, ou pelas suas conseqüências para o_ 
País, sob dois ângulos um no que ela repre
senta de transferência de recursos para o exte
rior; o outro é o que ela representa de agrava
mento da situação fiscal. Na verdade, hoje, 
a dívida externa é muito mals um problema 
fiscal do que um problema de balança de pa
gamentos, ou seja,_ a crise fiscal impe9e, difi
culta, ao setor público o cwnprimento de suas 
obrigações sobre dividas acwnuladas ao lon· 
go dos últimos, pelo menos, 20 ou 30 anos._ 

E temos visto a verdadeira batalha, indusive, 
que se travou aqui no Congresso Nacional 
em torno dos percentuais de rolagem da dívi· 
da externa. Esse é um encargo, também, adi· 
clonai que pesa sobre a União, o de pagar 
em nome dos Estados, Munidplos e empresas 
estatais as suas obrigações no exterior. 

Em outras palavras, o setor público não geri!! 
recursos capazes de liquidar ou amortizar de 
forma substancial a divida externa. 

Isso não foi problema até 82 porque havia 
uma disponibilidade, uma oferta muito grande 
de _créditos no exterior que mantinha essa bici· 
cleta andando. Isso aí se interrompeu em 82, 
e a crise passou a ser exibida aos nossos olhos 
com toda a sua crueldade, toda a sua dimen· 
são._ 

Do ponto de vista da economia a dívida 
não é um grande problema. O Brasil deve 
ter hoje, entre os países do Terceiro Mundo, 
a menor proporção entre a sua dívida extema 
~ ~ sua economia. A dívida externa representa 

hoje algo cOmo um terço do PIB biasileiro, 
e essa relação chega a 80% na maioria dos 
países da América-Latina. Não é o principal 
problema da- econorriia Orasileira, portanto, 
como algumas pessoas costumam dizer, nem 
é a solução da dívida externa que vai resolver 
os nossos problemas internos, é o cOntrário. 
É a soJuç:ão dos nossos desequilibrios internos 
que vai nos dar a capacidade, a força de nego~ 
dação para resolver a questão externa. 

A dívida externa é, seguramente, uma ques
tão muito mais emocional, hoje, porque entra 
a questão- de soberania, campanha eleitoral, 
do que uma questão efetivamente real. Ela 
é um problema mas não é o grande problema 
do País, 

Do ponto de vista fiscal, só para concluir 
este tópico, o problema da dívida externa co· 
meçou acarretar uma transformação de dívida 
externa do País, em dívida interna do setor 
público. Como? Na medida em que o País 
gera superávit comercial, para atender o servi· 
ço da dívida, cria-se um problema interno: é 
que o superávit comercial é gerado pelo setor 
privado, e a dívida é basicamente de _responsa
bilidade do setor público; 80%, pelo menos. 
Então, o Estado acaba tendo que adquirir es· 
sas divisas através do processo de expansão 
de sua dívida interna. Portanto, muito da dívida 
interna do Brasil, hoje, é decorrência da crise 
da dívida externa disparada em 1982. · 

O terceiro ·aspecto que eu gostaria de co~ 
mentaL dentro da nossa visão, _explica mui~o 
da crise brasileira do lado eCõnômico; é o es
gotarriento do modelo de desenvolVimento 
baseado numa forte intervenção estatal, num 
forte dirigimos por p_arte do Estado. Ninguém 
tem dúVida e-m afrrmar o papel que desem· 
penhou o Estado nos últimos 50 anos, pelo 
men:os:-sobretudo na década ele 50, cómo 
elemento propulsor do processo de desenv9l
vimento, corrio -eleinento que- diredonava in
vestimentos, não só públicos, como flrivados, 
esses-através de incentivos e subsídios, pro
m-oVendo uma utilização mais adequada pos
sível dos fatores de produçâo disponíveis no 
País. Mas, na verdade,_ o que se verifica, hoje, 
é que o EstãâO passa a ser uma víf.íma do 
seu pr6prío sucesso. Na medida em que o 
Estado conseguiu viabilizar um forte creSci· 
mente do setor privado, especialmente nas 
quatro últimas décadas, a economia se tomou 
complexa demais para a capacidade de mane
jo, digamos a~_sim, do Estado. 

Uma economia moderna é incompatível, no. 
campo estatal, com o formalismo que s_e re
quer nas relações entre o Estado e os agentes 
econôfnkos, formalismo que implica demora 
nas d~ç_i~ões, lentidão_ no processo decisório, 
os maioresocuidados porque todas as decisões 

-ao setor púbUco devem ser transparentes, ob-
jeto, resistir ao teste da verificação, da fis~ali· 
zação do Congresso Nacional, do Tribunal de 
Contas, d.a saciedaq.e como um todo, isso tor
na o processo muito mais complexo e lento, 
o que não ê compatível, volto a dizer, com 
a rapidez que se exige, hoje, de um processo 
competitivo que caracteriza a economia mo
dema. 

Um aspecto -~nda pouco estudado desse 
processo de intervenção, e que é grave, são 
as conseqüências do binômio, proteção, re
serva de mercado de um lado, e de outro, 
controle de preço. 

A proteção, a reserva de mercado, assegu· 
rado emJei ou programa de Governo, exigiu, 
$1e outro lado, como contrapartida, o controle 
de preços. 

A tendência que se forrn~ no processo de 
proteção é a da oligopolização e, em muitos 
casos, da monopolização de certas ati.vidades. 
É muito comum se vê hoje, no Brasil, determi
nadas atividades só ter dofs fornecedores, às 
vezes só ter um. O exemplo mais comum é 
o da indústria automobilística Temos grande 
parte da indústria automobiTística, espeCial· 
mente o setor de autopeças, fortemente oligo· 
polizado, em que temos uma peça que só 
existe um fornecedor do Brasil: outra, se não 
me engano, é o caso de amortecedores: outra 
que só tem 2 fornecedores - é o caso de 
faróis: outro que tem 3 ou 4 fornecedores; 
e o controle de preço acabou, por facilitar tam
bém o próprio processo de organização em 
tomo desses oligopólios. 

Então, em muftos ·setores, a combinação 
perversa desses dois mecanismos de controle 
de preço e proteção, está levando a um pro
cesso de atraso perigoso da indústria nacional 
em relação aos seus competidores na comu· 
nidade internacional. Is.sg vem_,_ també_rn_, em_ 
detrimento do próprio consumidor brasileiro. 
E é uma conseqüência do Estado interventor, 
que tem que ser visto com TfJUita seriedade 
e muita coragem. Lá na frente eu vou comen
tar alguns aspectos que me parecem que de
vam ser objeto de reflexão da sociedade brasi· 
!eira, como lidar com esSe problema, de como 
desmantelar, desmontar esse sistema que foi 
montado no Brasil, pelo menos nos últimos 
30 a 40 anos. 

Um outro aspecto da intervenção estatal 
que merece grande reflexão da sociedade bra
sileira é de corporativismo. 

O corporativismo vai chegando ao exagero. 
O corporativismo, _ao lado _da burocracia e o 
corporativismo do lado empresarial. Do lado 
da burocracia a sensação que se tem para, 
quem lida no dia-a-dia do Governo, é de que 
algumas delas especia1mente nas empresas 
estatais, se sentem muito mais fortes do que 
as próprias instituições nacionais, 

Há cartórios empresariais que se nutriram 
dessa proteção _do Estado durante muitos 
anos, e resistem bravamente à hipótese da 
Iiherdade, embora façam discurso liberal. 

Li, um día desses, um artigo de um parla· 
mentar e de que se precisa evitar, que odiscur· 
so liberal da noite que o empresárío faz, não 
se transforme:. no dia seguinte, numa visita 
ao gabinete de um Ministro da área económica 
para pleitear a preseNação dos subsídios, In
centivos. 

Enfim, a percepção que se tem de todo __ 
esse processo é de que o Estado, no Brasil, 
foi ficando anacrônico: o seu modo de intervir 
e de atuar é anacrónico, é ultrapassado, e é, 
como tenho dito, um estorvo à recuperação 
do desenvolvimento económico e social do 
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País. Ao mesmo tempo em que o Estado foi 
negligenciando a sua. função indiscutível nas 
áreas que são inerentes ao Poder PúbUco, es
pedalmente educação e saúde. 

O corporativismo, que assOcia burocracia 
com cartórios empresariais, acaba gerando 
um poder de barganha multo mais forte sobre 
o Estado, daquelas atividades que querem ser 
presemdas, do que aquelas que demandam, 
do ponto de vista do Estado modema, uma 
proteção porque representadas, pelos segui
mentos menos favorecidos da sociedade. En
tão, quem tem o maior poder de barganha? 
É a dasse de renda mais baixa que precisa 
de saúde do Estado, ou a burocracia federal, 
sobretudo das estatais, que deseja manter, 
preservar vantagens é priv:ilégios, que conse
guiu acumular ao longo das décadas? 

Eu não tenho dúvida, em afirmar, que o 
poder de barganha é maior desse outro lado. 
E, com isso, o Estado vai cada vez menos 
agindo no sentido de eliminar desequilíbrios 
sociais evidentes e contribuindo para um pro
cesso de concentração de renda., que é: nefasto 
ao processo de equilíbrio social que deve pre
valecer numa democracia estável. 

Esse é um aspecto que precisa ser exami
nado, debatido, com muita coragem, isso não 
é problema para hoje, é uma questão que 
começa a ser despertada nos mais diferentes 
seguimentos da vida nacional. 

Por último, o 4o elemento: as conseqüên~ 
das. Quais são as conseqüências de todo esse 
emaranhado de problemas: crise fiscal, crise 
da dívida externa, e a crise do modelo de inter
venção do Estado. 

As conseqQências são: inflação e estagna
ção. Porque todo esse processo leva, de um 
lado, a um aumento das ineficiências da eca
nornia: a manutenção de desequilíbrios bási
cos que alimentam o processo inflacionário 
- e, de outro, a geração de um ambiente 
de incertezas que impede o setor privado de 
funcionar como um elemento dinâmico num 
processo de recuperação, através do investi
mento, 

O grau de incertezas clificulta a tomada de 
riscos pelo empresário e, portanto, diminui a 
velocidade com que deveria andar o nível de 
investimento no País. E é o ·níveJ de investi
mento que gera aumento de capacidade, gera 
emprego e gera desenvolvimento. 

Orna conclusão, à margem de tudo isso, 
é o risco qu~ todo esse pro.cesso traz: de um 
grande atraso tecnológico no Brasil. A infor
malidade aumenta pelas incertezas, na econo
mia infonnal dificilmente há avanço tecnoló
gico, e naquelas -atividades que se mantém 
no campo formai, o desestímulo para investir 
alcança também a _área t~~nológf~~ 

O que fazer para enfrentar todt~ essa situa-
ção? --

Não há dúvida que não saímos dessa situa
ção sem grandes reformas estruturais que vão 
ter que contrariar fortes interesses, que s6 são 
contrariados num processo de consolidação 
institucionaL Ou seja, em que as instituições 
sejam muito mais fortes do que a força de 
interesses que poderão ser contrariados num 

prçcesso de reforma. E esSé proCesso de re
forma pá que se dá em pelo menos três cam
pos básicos. 

O primeiro é-o da revisão do papel do Esta· 
do. Não que_ o Estado vá acabar, ninguém 
chegaria à sandice de falar isso. O Estado 
é wna necessidade da própria sociedade civili
zada, e de como ela se organiza. Não se prega 
o desaparecimento do Estado, mas a elimina- . 
ção dos exageros de uma intervenção ultra
passada, em que o Estado possa concentrar
se, cada vez mais, naquilo que lhe é inerente, 
em que ele é insubstituível. 

O Estado é insubstituível, por exemplo, na 
diplomacia, na segurança pública; é insubs
tituivel no ensino gratuito para as camadas 
mais pobres da população; é insubstituível na 
oferta de seiViços públicos, como o de saúde 
também a camadas menos favorecidas e ao 
público, como um todo. 

O Estado é insubstituível, num País como 
o Brasil, como promotor da redução dos dese
quilíbrios_ regionais e pessoais de renda, no 
sentido de favorecer, por uma ação de política 
econômíca adequada, investimentos em áreas 
como a do Nordeste, ela Amazônia e do Cen
tro-Oeste, que permita Uma integração dessas 
regiões ao desenvolvimento global do País. 

Dentro dessa área, mas que merece um 
destaque _à parte, estaria um segundo campo 
de refonnas, que é o da privatização. 

A privatização, hoje, deixou de ser uma 
questão Ideológica. Há alguns anos, prívati
zaç!o era discurso de conservador ou de gente 
de direfta. 

Hoje, a prtvatização é discursO de todas as 
correntes de opinião. Nós estamos vendo isso 
na Europa de forma nítida, estamos vendo 
o cfue_ comeÇa a acontecer na Polônia, o que 
aconteceu no OoVemo socíalista da Espanha, 
o- que está acontecendo com a Perestr6ika 
na União Soviética é a coristatação crescente 
de que o ~tado não tem a capacidade de 
controlar atMdades empresariais desenvolvi
~as dentro dele própria. Não tem capacidade 
de cOntrolar a expansão do corporativismo, 
que decorre çl.~s condições em que operam 
as empresas do Estado, a existência da buro
cracia dessas empresas a mudanças, a preser
vação de seus privilégios, a manutençáo de 
sua visão do mundo. Isso vemos só um exem
plo no Brasil. É muito comum ca_da _empresa 
eStatal conscientizar-se - e não é desonesto, 
é o processo que leva a isSo_ - de que o 
Pais desapareceria se essa empresa desapare
cesse. É muito comum ouvir.-se Isso. Alguns 
dão até por escrito. 

Só não é comum ver-se isso nas empresas 
estatais que operam em regime de compe
tiÇão. E é interessante observar que as empre
sas estatais, no Brasil, onde é menor o grau 
de corporativismo sãO ila COmpanhia Vale do 
Rio Doce e na Eril.braer. E não é por r:oinci
dência que são as empresas que operam no 
mercado internacional, competindo com em· 
presas poderosas rlo setor privado nos mais 
cUsputados mercados de ferro e de outros pro
dutos do Vale do Rio Doce, e no mercado 
aeronáutico. 

Essa é uma qUestão também que sobre 
a qua1 teremos que nos debruçar e debatê-la 
sem paixões, mas comt> o realismo, o pragma· 
tismo que tem caracterizado a atuação do Go
verno das democracias européias. 

_A terceira área de reforma é, sem dllvida, 
a da integração crescente do Brasi~ à comu
ntdade internacional. O Brasil não pode ficar 
à margem desse progresso. E somos, hoje, 
uma das economias mais fechadas do mun
do; o Brasil importa hoje 'algo como 4% do 
PIB, talvez 5% este ano. Na América-Latina 
não tem nada igual, nem Cuba eu acho, numa 
economia tão fechada. Também é crescente 
a P~Trcepção de que o País ganha com a inte
gração à comunidade internacional. Ganha 
em termos de es_cala, ganha em termos de 
redução de custos para o consumidor interno, 
ganha, portanto, em termos de aumento de 
produtividade, ganha em termos de atualiza
ção tecnológica, ganha em termos de moder· 
nidade. 

Nós temos vários exemplos de quanto o 
comérdo exterior contribuiu para O mercado 
interno, para benefidar o consumidor. Ao con
trário de uma_ visã_o_ ~~nhestra que prevaleceu 
durante algum tempo no Brasil de que comér~ 
cio exterior era uma coisa que conspirava con
tra os interesses do País. Felizmente isso é 
coisa do passsado. 

A percepção de que o comércio exterior 
é importante para o desenvolvimento econó
mico e social já é de um domínio muito amplo 
na sociedade brasileira. Vez por outra encon
tramos ainda alguém dizendo que a solução 
é o mercado interno. E não há conflito entre 
o desenvolvimento do mercado interno e o 
comércio exterior do País. Pelo contrário, os 
dois se complementam e wn ganha com o 
desenvolvimento do outro. E o Brasil mostrou 
que fsso é possíver, desmentiu as teses da 
Cepal, e hoje exporta 20% de sua produção 
industrial, gerando com isso emprego, bem
estar e dtvisas para ampliar a capacidade de 
importação do Pais. 

A maior integração do Brasil com a comu
nidade internacional deve ser também uma 
solução para aquele binómio que discutimos 
há pouco tempo. O binômfo perverso: o con
trole de preços e reserva de mercado. 

É a integração competitiva do Brasil, eviden
temente preservando naquilo que fosse justifi
cável, a indústria nascente, mas é a compe
tiçãq _que vai permitir a completa eliminação 
do sistema de controle de preços e a integra· 
ção, que leva ao aumento da competição e 
ao avanço tecnológico. Porque quem não for 
forte nisso aí, quem não investir, desaparece. 

A abertura também é um elemento para 
auxiliar o mecarUsmo de competição interna 
e certamente trará benefícios ao consumidor. 

Evtdente que há grandes clificulda~es em 
fazer tudo Isso. Em primeiro lugar, essas refor
mas vão contrariar interesses muito fortes. Isso 
verificamos na discussão das tarifas, por 
exemplo. Nessas duas rodadas de redução 
tarifária que realizamos em 1988, e agora em 
1989, deu-se para ver a força de pressão qu~ 
têm as indústrias que gostariam de continuar 
fazendo um discurso liberal, mas com a tarifa 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II) Sexta-feira 29 5257 

elevada que protegesse a sua ineficiência. Isso 
vai exigir urna grande força polítia: apoio da 
sociedade. Isso_ passa pela consolid~ão do 
processo democr&ico, pela consolidação das 
instituições. 

Há dificu1dades institucionais indiscutíveis 
para isso, algumas incluídas na própria Consti
tuição. Algumas proteções com reserva de 
mercado passaram a ser incluídas na própria 
Constituição. 

Mas eu gostaria de falar de que, acima de 
tudo, também, isso vai exigir um crescente 
processo de aprendizado, que vai condicionar 
culturalmente a sociedade. brasil~ü:a, já está 
condicionando, em tomo da necessidade des
sas mundaças. Quer dizer, estamos vivendo, 
portanto, o que seria a hora da verdade, em 
que num ambiente de liberdade e crítica se 
começa a pôr em discussão todos os temas, 
todos os problemas que afligem a sociedade 
brasileira Qualquer terna pode ser colocado 
na mesa hoje em dia sem constrangimento. 

Vamos ter que vencer o que parece ser urna 
inércia, vamos chamar, autoritária. Os econo
mistas falam muito na inércia da inflação. O 
processo de indexação inercializa - não sei 
nem se esse verbo existe, mas os economistas 
já o usam -a inflação. 

Há também esse vezo, essa inércia no lado 
institucional, ou seja, as coisas estão aconte
cendo no Brasil, a sociedade civil avança no 
debate e na discussão e as instituições-algu
mas delas - não acompanham esse debate 
na mesma velocidade, nem alguns segmentos 
da sociedade. 

Vamos tomar um ou dois exemplos aqui. 
·a primeiro é o_ do relacionamento dos Estados 
e Municípios com a União. A Constituição de
cidiu empobrecer a Uni_ã_o, num processo de 
descentralização cujas conseqüências vamos 
ver lá na frente. Mas tomou uma decisão que 
terá que ser cumprida. Mas os Estados e Muni
cípios, apesar de terem_ sido_ parte determi
nante desse processo, continuaram agindo, 
culturalmente, na Constituição de 67, ha 
Emenda de 69. Oti seJa, numa época em que 
o Governo Federal concentrava 60% das ~ 
ceitas disponíveis e podia, portanto, resolver 
todo e qualquer problema do Estado e do 
Município. 

Vi agora, por exemplo, o prefeito de uma 
capital se negar a receber o Presidente da Re
pública porque a União não estava atendendo 
aos pedidos de recursos dele. Ora, ele não 
se deu conta de que a União não pode mais 
fazer isso. A União, agora é outra, com um 
volume multo menor de recursos. Só em 1989 
a União perdeu 20% de suas receitas para 
os Estados e Municípios. 

Então, há como que uma saudade do pas
sado e isso se transfere para outros campos. 
Outro exemplo: as pessoas, a imprensa conti· 
nua falando que o Ministro da Fazenda e o 
Ministro do Planejamento não corrigem os de
sequihbrios da economia. Na verdade, estão 
com o pensamento voltado para uma época 
muito remota em que o Ministro da Fazenda 
possuía realmente um conjunto de instrumen
tos e de poderes capazes de atacar, a seu 
talante, a sua moda, qualquer problema que 

ele julgasse importante na economia nacional. 
O processo é outro hoje. O processo é outro, 
em que as soluções são compartilhadas. 

Hoje há um Congresso Nacional participa· 
tivo, poderOso; hoje há uma imprensa atuante, 
livre, e nada pode sei decidido no ambiente 
fechado da burocracia ou dos Ministérios da 
área econômica. É outro o momento, mas 
muitas pessoas ainda continuam raciocinan
do com aquela época em que bastava o dese
jo, o diagnóstico da área econômica e aquilo 
se transformava em medida definitiva. 

Hoje, as medidas têm que ser negociadas, 
têm que ser debatidas, algumas são rejeitadas, 
não há segurança de que cada medida vai 
ser objeto de aprovação. porque já não são 
mais adotadas por um único segmento isola
da, pequeno, da sociedade brasileira. 

Mas, volto a dizer, este é um período de 
aprendizado, é um período rico por que passa 
o País, em que caminhamos para a consoli
dação democrática, a consolidação das insti
tuições e todo esse debate tem um subpro
duto dá maior importâncía: é que estamos 
caminhando para um diagnósttco quase con
sensual da crise. 

Se olharmos os discursos que vêm per
meando a campanha eleitoral, ainda que su
perficiais em a1guns casos, todos falam em 
austeridade, controle do déficit, privatização 
- há nuances em cada um desses pontos 
- integração do País à comunidade interna-
cional, solução adequada para a dívida exter
na, maiores investimentos em saúde, educa
ção, rediredonamento do Estado para suas 
funções básicas, _e é desse diagnóstico con
sensual que está surgindo um debate novo 
no Brasil, o de qUe essas questões relevantes 
já não são mais privilégios dos iniciados. Elas 
são debatidas, hoje, por segmentos, camadas 
cada vez mais amplas da sociedade brasileíra. 
E é desse diálogo permanente, participativo 
de todos os segmentos que, não tenho dúvida, 
vão surgir as soluções, muito mais duradouras 
e sólidas do que aquelãs -Obtidas no regime 
de exceção. -

Acho que já fui longe demais aqui, Sr. Presi..: 
dente, e gostaria de encerrar pedindo desculpa 
porque optei por fazer essa apreciação gené
rica sobre alguns aspectos da economia na· 
cional e do próprio momento económico e 
polftico e- debater as questões de conjuntura 
n-o mom~nto dos debates que se s_eguirão. 
Muito obrigado. (Palmas.) 

O -SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Srs. 5enadãres, vamos ini_ciar agora o debate. 
Para que os trabalhos sejam organizados e 
harmonizados dentro do tempo de (jue dispo
mos, e considerando que o Sr. f.i\inistro tem 
um compromisso para as 13 horas, estão ins
critos aqui os Senadores que querem fazer 
indagações ao-Si. Mínrstro:vamos dedicar um 
tempo de 3 minutos para a pergunta, suge
rindo ao Sr. Ministro que dê uma resposta 
de, no máximo, 5 minutos, podendo haver 
uma réplica e uma trêplica com metade dos 
tempos previstos na pergunta inicial. 

Vamos dar a palavra ao Sr. Senador Jorge 
Bomhausen, Vice-Presidente da Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR.~ JORGE BORNHAUSEN - Quero, 
inicialmente, cumprimentar o Ministro da Fa
zenda, Dr. Maílson da Nóbrega, pela sua expo
sição clara, lúcida., sintética, correta e devo 
fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, na 
colocação do Ministro ficou muito claro que 
o fator predominante para a crise económica 
em que vivemos é o desequilíbrio fiscal. S. 
Ex" apresentou números sobre a queda da 
póupança em relação ao PIB, e faço o primeiro 
questionamento. Em todos os planos apre
sentados no atual Governo, às suas vésperas, 
foram anunciadas medidas corretivas enérgi
cas e defmitivas em relação a incentivos, subsí
dios e isenções, e, no dia da apresentação, 
essas medidas preconizadas, anunciadas, pra
ticamente desapareceram daquelas que fo
ram colocadas pelo Governo. A minha per
gunta é a seguinte: faltou convicção à área 
econômica, no sentido técnico, para fazer com 
que esses privilégios acabassem, ou faltou co
ragem política ao Governo? 

A segunda colocação diz respeito à ausên
cia, na análise da crise econômica e das razões 
principais da sua existência no Pais, de um 
componente chamado crescimento demo
gráfico. Em nenhum momento da análise cor
reta do Sr. Ministro da Fazenda este elemento 
surgiu, embora saibamos que entre 1973 e 
1988, em que se constituíram os dados com
parativos, nós tenhamos tido um aumento de 
cerca de 45 milhões de habitantes. A minha 
pergunta também é a seguinte: o cresdmento 
demográfico teve influência na atual crise eco
nómica? Se teve, por que o Governo não teve 
uma atuação adequada para podermos ame
nizar suas conseqüências na próxima década? 
Por falta de convicção técnica, ou por falta 
de coragem política? São as duas colocações 
que faço ao Ministro da Fazenda. 

O SR. MAÍLSON DA NÓBREGA - Muito 
obrigado, Senador Jorge Bomhausen. Com 
relação aos incentivos, subsídios e isenções. 
a impressão que tenho é que nos últimos -
nao vou dizer s6 no período deste GoVerno 
-10"anoS um-grande esforço tem sido feito 
de redução de incentivos e subsídios, não ape
nas no âmbito do QQvemo __ Federal, mas no 
âmbito dos Estados. Acompanho, desde 
1979, o ConseJho de Política Fazendária, o 
Confaz, que decide sobre questões do !CM. 
Foi grande o avanço que se observou ao longo 
deste período, sobretudo nos últimos 6 a 8 
anos, na redução de incentivos fiscais. A mes
ma coisa na área da União. A - cabou-se. 
por exemplo, em 79, o crédito-prêmio sobre 
as exportações, que remanesce em algum~ ca
sos ·de contratos no âmbito do programa Be
fiex, eliminou-se o incentivo para a aplicação 
no mercado de capitais, Decreto-Lei nç 157, 
eliminou-se um conjunto muito grande de in
centivos e, no ano passado, deu-se um novo 
passo nisto aí, em final de 88, em que se 
eliminou o_u se reduziu um conjunto muito_ 
grande de incentivos. 

Esta questão do incentivo e dos subsidies 
tem sido às vezes mal colocada no Brasij. Em 
primeiro lugar, os incentivos fiscais não têm 
a dimensão que alguns estudos mostraram. 
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Nós estamos tr:azendo agora para o Congres
so Nacional, no contexto do Orçamento para 
1990, informações sobre o rúvel de incentivo 
fiscal, que representa algo com 1,45% do PIB. 
Este é o total dos incentivos fiscais, grande 
parte dos quais não podem ser eliminados, 
uma vez que são incentivos concedidos por 
prazo certo e, se eliminados, o beneficiário 
pode requerer a sua continuidade na Justiça, 
e a Justiça certamente vai conceder. Existem 
alguns garantidos pela Constituição, como ê 
o caso dos incentivos na Zona Franca de Ma
naus e existem outros que são garantidos por 
contrato, como- é o caso do Bifiee, ou por 
prazo certo, como é o caso do incentivo à 
indústria siderúrgica. 

Eu acho que nao foi falta de convicção, 
Senador. Nós achamos que muitos incentivos 
já cumpriram a sua função e devem ser elimi
nados e propusemos e conseguimos a elimi· 
nação de alguns deles. Ainda exfste no Con
gresso Nacional um projeto de lei, encami
nhado em fins do ano passado, que propõe 
uma rodada de redução de incentivos fiscais. 
Agora mesmo, com a aprovação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, O Volume equivalen~ 
te a 50% dos incentivos fiscais deve ser elimi· 
nado, exceto os destinados ao Finar e ao Fi
nam e, por proposta do Governo, os destina
dos a proteger e a beneficiar o trabalhador, 
como é o caso do vale-transporte, alimentação 
e preparação de mão-de-obra, além dos in
centivos a cultura. 

De modo que eu diria que se fez um grande 
avanço nesta área de incentivos fiscaíS, e se 
esta proposta vier a ser aprovada, os incentivos 
fiscais deverão representar, em 1990, algo co
mo apenas 1% do PfB, e nestes estão os incen
tivos ao Nordeste, incentivos à Amazônia, in
centivos à informática, que serão reduzidos 
apenas à metade, e incentivos ao desenvol
vimento tecnológico, que- são incentivOs que, 
de modo geral, estão presentes em outros pal· 
ses, mesmo aqueles de grande tradição liberal 

Com relação ao crescimento demográfico, 
e eu não creio que o crescimerito demográfico 
esteja na base das nossas dificuldades. E claro 
que se o crescimento demográfico fosse me
nor do que tem sido, menores seriam as difi
culdades de suprimento pelo Estado de infra
estrutura económica e social. 

Eu diria que um problema muito mais sério 
do que o crescimento demográfico é a urbani
zação precoce que -ocorreu no Brasil. Nós tive
mos uma mudança brutal de estrutura de po
pulação -urbana e rural a partir da década de 
1970 e isto é uma causa importante de dificul
dades com que se debatem sobretudo as mu
nicipalidades, sobretudo as regiões metrop~ 
litanas. A demanda de equipamentos urbanos 
nestas áreas excedem em muito a capacidade 
de investimento do Estado, sobretudo neste 
momento de crise. Ai, sim, eu acho que a 
urbanização pelo desestimulo à ativfdade rural 
ou pelo estímulo exagerado a certos aspectos 
da atividade urbana constitui um problema 
muito sério,_ e está dificultando, adicionalmen
te, a e>..ecução da política fLScal. 

O crescimento demográfico, eu acho que 
a experiência vai mostrar, como aconteceu 

em outrOS p·aíses,.qite o cre'Scimento cai como 
fruto natural do processo de crescimento eco
nómico. Se nós verificarmos _os estados brasi
leiros_ onde é rnaiÕr a expai1são económica 
e os benefícios sOciais, o·grau de crescimento 
demográfico é muito menor. O crescimento 
demográfico é mtúto maior, dizem os demó
grafos, nas populações de renda mais baixa. 
Portanto, é um problema que será resolvido, 
me parece, naturalmente pelo processo de de
senvolvimento. Não sou um especialista no 
assunto, mas temo que uma ação do Estado 
nesta área não seja tão eficaz quanto a criação 
de estímulos ao desenvolvimento econômico 
e sociai._Muito obrigado. 

O SR._JORG]:: BORNHAUSEN - Eu agra
deço ao Ministro Mailson da Nóbrega e con
cluo que, no que diz respeito aos incentivos 
não falta convicção técnica, falta coragem po
lítica, e não é do ministro, porque é do _chefe 
do Poder Executivo. E, no que diz respeito 
ao crescimento demográfico, acho que falta, 
por parte do ministro, a convicção técnica da 
necessidade do planejamento familiar. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lyra) -
Senador Leopoldo Peres. 

O SR. LEOPOLDOJ>ERer(Foia do micro
fone) --------:- f1inistJ:o, tenho duas perguntas da 
maior brevidade. Primeiro, quero dizer que ê 
possível, inclusive, que os meus dados sejam 
corrigidos por V. Ext A divida externa brasileira 
pode ser· discriminada da seguinte maneira: 
40 bilhões de dólares devidos a organismos 
oficiais, corno o BID, BIRD, o dube de Paris, 
etc; cerca de 62 bilhões de dólares foram plan
tados com bancos e organizações privadas; 
e 1 O bilhões de dólares de dívidas de curto 
prazo correspondentes a operações comer· 
dais. Totalizando isto, são cerca de 112 bi
lhões de dólares, dos quais 18 bilhões e 600 
milhões, mais ou menos, têm um valor de 
face muito reduzido. Ou seja, dos 62 bilhões 
de dólares, 1 a bilhões e 600 milhões poderiam 
praticamente ser descartados. V. & afirrrioU
que a dívida externa está incluída no agrava· 
menta da dívida interna. Eu queria que V. Ex' 
se estendesse um pouco mais nas expiJcações 
a respeito deste fenômeno. 

Em segundo lugar, circula nos meios fiscais 
que o fato de haver isenções- as mais largas 
-conferidas a pequenas e médias empresas 
tem levado à seguinte distorção: grandes em
presas que:_ se têm transformado, ou melhor, 
que se têm diluído em cinco, seis ou até vinte 
pequenas empresas, com 6 Objetiv_o de fugir 
à fiscalização e, portanto, aós seus compro
missos de pagar impostos para a sociedade. 
Eu queria s·aber -se o fato é verdadeiro. 

O SR. MAfLSON DA NÔBREGA- Não sei 
se_ poderia pedir um esclarecimento ao Sena
dor. 

O SR. LEOPOLDO PERES - j'ois não. 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA-' Quando 
v. Ex" fala em 1 a bilhões descartáveis. .. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Sim, é uma 
redução do valor de face em relação a 62 
bilhões. 

O SR. MAfLSON DA NÔBREGA - Deixe
me estender, como V. Ex" solicita, um pouco 
mais sobre esta questão. ·os dados de V. Ex" 
são, aproximadamente, os qu-e tenhq aqui co
migo. A dívida externa, em 1988, estimatiyas 
airida preliminares, a dívida chamada regis
trada de longo prazo é de 102 bilhões de dóla
res, dos quais 62 com bancos privados e o 
restante com organismos oficiais multilaterais 
ou do Oube de Paris. Tem havido ultimãinen
te, Senador, muito disçurso sobre esta questão 
externa. alguns deles fundados em uma ·certa 
realidade, outros, diria, no sonho e outros atê 
na demagogia. Primeiro, sobre esta questão 
do desconto externo. Eu ouço as pessoas-dize
rem que o Brasil tem que negociar a sua dívida 
pelo valor de desconto do mercado secun
dário, e eu faria votos que o País conseguisse 
isto, mas urna coisa é o discurso e outra coisa 
é a realidade. Em primeiro lugar, não existe 
um mercado secundário organizado para a 
dívida externa dos países do Terceiro Mundo, 
é um mercado marginal, quase um bazar, em 
que os vendedores ficam procurando os com
pradores através de telefone, não existe um 
recinto, corno··numa bolsa, para a transação 
destes papéis. Então, não é um merCado se
cundário no sentido clássico. Em segundo lu
gar, o desconto da dívida externa reflete o fato 
de que um grupo de bancos está disposto 
a·-perder parte dos seus créditos pelas provi
sões que possuem, por terem entrado neste 
sistema sem maiores justificativas.....:. riâO-tem 
laço algum de interesse comercial-finanCeiro 
com esses paises. Calcula-se que esses ban
cos constituem algo como 10% do total dos 
credores do T eréeirb Mundo. Calcula-se, tam
bém, que a dívida, que esses bancos manejam 
no mercado secundário, represente algo va
riando de 1% a 5%, dependendo do país, da 
totalidad~_ do endividamento externo. Não sig
nifica, portanto, que os outros -90% de bàriCos 
estejam querendo vender os seus créditos a 
desconto de 70%, 80%, 90%. Quem fala IssO 
não conhece as particularidades do mercado 
financeiro, mas sabe se aproveitar muito bem 
do aspecto emocional que permeia essa dis-
cussão. Para quem não conhece, é muito fácil 
aceitar a idéia de que está valendo 30% e 
o Brasil está pagando 100%. É uma- dema
gogia muito fácil de se vender. Nem quer dizer 
que os outros 95% a 99% da dívida possam 
ser transacionados a desconto de 70%. 

Na verdade, esse mercado secundário tem 
servido para mostrar que, no geral, os ~ncos 
estão dispostos a perder alguma coisa, o que 
vem consolidar a idéia de que a solução para 
a dívida passa necessariamente por uma redu
ção dos seus estoques. Isso deixou de ser tabu 
e está, hoje, nos comunicados do Banco Mun
dial, nos trabalhos internos das instituições 
multilaterais. Não é mais palavra feia "redu
ção" da dívida ou do seu volume. 

Orna outra questão. que termina tomando-
se verdade em alguns foros. é a de -que o 
Brasil fez um péssimo acordo da dívida externa 
no ano passado, "horroroso", como disse um 
economista americano, que, por falar iriglês, 
é muito mais ouvido e_m alguns segmentos 
do Brasil. S. S• chamou de horroroso o·acordo. 
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Orna coisa é o ideal. Qual é o ideal para a Presidente Meném de que a solução para a 
dívida externa brasileira? O ideal seria reduzi~la dMda extrema não é cartel, é a negociação, 
em 50%, o Brâsil conseguir mais uns 30 bi- é a busca de solução civilizada, S. Ex' disse, 
lhões de dólares de financiamento a uma taxa apoiando o Presidente Menêm, que, se_ por 
de juros histórica de 3%. Se o acordo for com- um passe de mágica, a dívida argentina sumis-
parado com esse ideal, ele é um péssimo a cor- se do mapa e os credores ainda dessem 30 
do. Se for comparado com o que os outros bilhões de dólares à Argentina. os problemas 
países conseguiram, ele é um bom acordo. ainda assim não seriam resolvidos, senão "ata-
Se ele for comparado com o que o Brasil carmos", disse S. Ex', "as causas básicas dos 
havia conseguido antes, ele é· um bom acordo. desequilíbrios internos do país". Esse assunto 
Se se levar em conta que ele foi realizado me fasdna e eu termino, por ir multo longe. 
nwn ambiente em que se partiu praticamente Mão sei se respondi a sua quesfão. 
da estaca zero, pois o Brasil vivia um J:lrocesso A segunda questão é a da pequena e média 
de confrontação com a comunidade interna- empresa. Esse é um assunto muito delicado, 
clonai, com a sua credibilidade externa muito porque, em primeiro lugar, todos devemos es-
afetada, é wn bom acordo. Isso não quer dizer tar de acordo em um ponto: a pequena e mé-
que ele é o acordo final e ninguém disse isso dia empresa e, especialmente, a microempre-
jamais. E1e não é a solução para os problemas sa devem_ merecer um tratamento diferencia-
do País. E a ejq)eiiêriCía mostra que cada do por parte do estado. Elas devem ter uma 
acordo de dívida externa é melhor do que o legislação que leve em conta as suas caracte-
anterior. rísticas, especialmente naquilo que é cumpri-

Portanto, o próximo acordo, necessaria- menta de obrigações assessórias no campo 
mente, terá que ser melhor do que esse que fiscal, sobretudo naquilo que é o cumprimento 
fizemos. É um dever dos próximos negocia- de obrigações de registro, informações a jun-
dores obter algo melhor do que obtivemos. tas comerciais, registro de empregado, infor-
Pensoque é muito dificil que se consiga, como mações ao Ministério do Trabalho. A pequena 
que por um passe de mágica, que a dívida empresa não dispõe de estrutura capaz de 
brasileira saia do seu patamar de 62 bilhões atender a uma forte demanda decorrente _de 
de dólares. Ainda há essa confusão. Confun- uin também forte processo de intervenção. 
de-se o desconto no mercado secundário, que Para isso, não é ne_cessária a isenção. Esse 
é restrito à divida dos credores privados, e é que penso é um grande equívoco que esta-
estende-se isso a toda a dívida, como se o mos comentendo no Brasil, o de que só se 
Banco Mundial estivesse vendendo parte dos apóia a pequena e média empresa, se se der 
seus créditos no mercado secundário, corno Isenção de impostos e subsidio crediticio. Não 
se o Governo inglês, o Governo francês, o é -eSse o exemplo intemadonal, até porque, 
Governo americano estiVessem comparecen- dado o sistema tributário brasileiro em que 
do a esse suposto mercado secundário para os impostos índiretos são sobre o produto e 
vender parte dos seus créditos. Não. O mer- não sobre a empresa, isentar um segmento 
cada secundário diz respeito a uma parcela da economia significa estabelecer condições 
que representa 60% da dívida brasileira. de competição desiguais. Imaginem duas lo-

Penso que existe margem para a obtenção jas de sapato, uma ao lado da outra, sendo 
de acordos que reduzam o· peso da dívida, uma microernpresa e a outra não, uma pagan-
seja reduzindo o seu volume, seja reduzindo do ICMS e a outra não. Estabelecer-se-á, por 
os seus encargos, seja até mesmo conseguin· um processo formal determinado pelo Estado, 
do dinheiro novo. Portanto, os 18 bilhões que a negação do regime de mercado, em que 
V. Ext calcula como 30%, na minha opinião, urna tem a capacidade de competir com o 
é um número alcançável. O México conseguiu auxíJio do Estado, em condições vantajosas 
35% parn: urna parte da dívida. Noutra, o Méxi· em relação à outra, que não foi amparada 
cooptou por manter o valor nominal e reduzir pela mão do Poder Público. 
a taxa de juros, que passoua ser de 6,25% O que devemos buscar, Sr. Senador; volto 
para uma parcela da dívida. Manteve-se a taxa a dizer, é um processo de simplificação ao 
de juros normal, reduzindo-se o valor dívida máximo das exigências que recaem sobre a 
em 35% para outra parcela. Em outra parcela, microernpresa, especialmente sobre a mi
os credores podem optar por nem fazer redu- croempresa. Devemos criar condições para 
ção do volume, nem fazer redução da taxa que ela tenha acesso ao crédito, por exemplo. 
e emprestar dinheiro novo ao México. Penso Se verificarmos o cas_o americano, o caso co
que é viável se conseguir algo nessa direçao reano, o caso japonês e o caso de alguns 
ou algo como conseguiram as Filipinas. países da Europa, veremos que eles criaram 

Sr. Senador, eu gostaria de reenfatizar um mecanismos' de crédito do setor público ou 
ponto que foi objeto_ da minha exposição. É garantia do setor público para a obtenção de 
preciso que acabemos com o mito de que crédito para o setor privado, porque um dos 
é a solução da dívida externa que resolverá problemas da pequena, média e da microem
os nossos problemas internos. Não é. O mais presa sobretudo é a dificuldade de ter acesso 
importante para a solução dos nossos proble- ao crédito, é a dificuldade de ter um bom 
mas é encontrar o caminho para resolver os cadastro, de ser atrativa para um banco priva
nossos próprios desequilibrios. Eu gostaria de do. Para isso, não é necessário o subSídio. 
repetir aqui o que falou o ex-ministro da Eco· O que ela predsa é acesso ao credito, simplifi
nomia da Argentina Miguel Aleman, se não cação~ EstamoS- confundindO isso com isen
me e:ngano, há três semanas atrás no Brasil ção e subsídio. Isso não beneficia a economia 
~ esse respeito. Secundando declarações do _ e muito menos a microempresa Por quê? Em 

primeiro lugar, porque se estabelece um Ii
miar, um limite, a partir do qual a empresa 
passa a pagar imposto, e ela não tem interesse 
em crescer.lsso dificulta o processo de cresci
mento, fortalecimento da empresa e, portanto, 
o próprio desenvolvimento tecnológico. 
Quanto menor a empresa, menor a sua capa
cidade de inovação ~cnof6gica. isso. facilita 
a fraude, empresas que se valem de um bene
ficio criado_ para um determinado segmento 
da sodedade, que pode até ser justificado mas 
eu tenho minhas dúvidas, e se multiplicam 
com o objetivo de obter essas vantagens. Te
mos na Receita Federal, por exemplo, 130 
mil casos de contribuintes, pessoas físicas, 
que são sócios de duas microempresas, pelo 
menos. Temos casos de medias_ empresas 
que se cindiram em várias microempresas. 
E claro que isto não pode ser generalizado. 
Há casos em que a empresa não é divisível, 
mas onde o é, Isso pode ser instrumento de 
fraude. Há vários instrumentos que poderiam 
ser usados que nãO a isenção. No caso do 
!CMS, a figura àa substituição tributária. em 
que um determinado fornecedor, d.iga"mos, no 
caso, de bebidas, refrigerantes. Este é caracte
rizadamente um produto comercializado por 
pequenas empresas, afora o supermercado, 
como bares e restaurantes, cigarro é outro 
exemplo, em que se pode cobrar o ICMS na 
origem e livrar o microempresário do_ cUmpri
mento dessa obrigação. 

Para mim não, tem sido um assunto muito 
polêmico e muito delicado. A minha· convic
ção- repito- é de que não se pode conftm
dir tratamento privilegiado à microempresa 
com isenção e subsídio, o que termina sendo 
instrumento de fraude. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Eu queria levantar aqui uma questão de or
dem. Quando o Senador fizer indagação ao 
Sr. Ministro da Fazenda, S. Ex!' fica automati
camente autorizado a responder, sem o neces
sário consentimento da Presidência para que 
os trabalhos fluam com mais liberdade, me-
lhor. 

Passo a palavra ao Senador Albano Franc9. 
O SR. ALBANO FRANCO -Eu perguntaiia 

a V. EX' o seguinte: admitindo que neste se
mestre a taxa de inflação cresça moderada
mente, sem rupturas, qual seria, na opinião 
de V. Ex", a agenda para controle radical do 
próximo Governo? E a receita de V. Ex• envoJ, 
veria a combinação de instrumentos ortodo
xos e heterodoxos à semelhança do Plano Ve-
rão? - · 

O SR. MAILSONDÃ NÓBREGA-Eu gos
taria de iniciar dizendo que li o seu artigo de 
ontem na Folha de S. Paulo, que contém posi
ções muito avançadas, modernas, sobre co
mo se dever ver e tratar a cris_e .brasileira. Meus 
parabéns 

A questão que V. Ex' coloca é muito díficil, 
porque implicaria dar-~ uma receita para o 
próximo Governo. --

Na verdade~ vou desdobrar a sua questão 
em duas partes: a ç:rimeira, o que pode acon
tecer nos meses futuros? A inflação brasileira, 
como todos Silbem, é reflexo de LUl1 conjunto 
de desequilíbrios muito fortes, sobretudo_ na 
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área fiscal, parte de um processo psicológico, 
incluindo expectativas, dentre outros itens, e 
que não temos tido pelo menos, da área eco· 
nômica do Governo;- à prlncipa.J. instrumento 
para lidar com uma situação dessa, que é a 
polrtica fiscal.Por razões que não valem a pena 
comentar, são grandes as dificuldades do Go
verno em conduzir e executar uma política 
fiscal, compatível com os objetivos de estabili
zação. Ao mesmo tempo, o Governo dispõe 
de outros instrumentas, que são tão podercr 
sos- taJvez não tanto, mas também sâo po~ 
derosos - como é o caso da política mone
tária, o controle do endividamento público, nu
ma certa medida, o controle de preços nos 
chamados oligopólios, monopólios e empre
sas estatais e, nessa quadra difícil, a preser
vação de um nível adequado de reservas inter
nacionais. O Gõ\terii.ó maneja esses quatro 
instrumentos: taxa de juros, controle do Te
souro, controle de preços e preservação de 
reservas intemadonaís como instrumentos de 
manutenção num certo grau de controle sobre 
o item da inflação. EstoU plenamente conven· 
cido de que esses elementos e esses instru
mentos, por si sós, não são capaz'es de dar 
cobro à questão, ao problema inflacionário 
que nos aflige. 

Por outro lado, a indexação que desenvol
vemos no Brasil, que tem o lado negativo de 
dificultar a queda da inflação, quanto mais 
generalizada ela for, tem o- positivo de evitar 
que a perda de confiança na moeda se trans
forme numa dolarizaçao perigosa da econo
mia. 

Isso nos permite admitir que, mesmo que 
a inflação cresça moderadamente, a econo
mia não se desorganizará E temos visto exem
plos recentes nestas duas últimas sem_anas. 
O Governo sina1izou, com base nas inflações 
preliminares do lNPC, uma inflação de 32% 
para o mês de setembro. Mesmo assirn, os 
agentes privados continuaram fazendo negó
çios~ produzindo, consumindo, exportanto, co-
mo _se tivesse uma anestesia qualquer que 
dissesse para a pessoa: "Olha, 32% não vai 
nos desorganizar, vamos agüentar". Na ver da· 
de, criamos esse mecanismo de convivência 
com o processo inflacionario que não nos de
ve dar por satisfeito. Pelo contrário, ninguém 
pode comemorar uma inflação de 32%. O 
que estamos dizendo é isto: desenvolvemos 
,mecanismos que nos permitem esperar que 
venha a cirurgia definítiva, considerando que 
esse atua1 foi um perfodo de consolidação de· 
mocrática, institucional, grandes avanços -
alguns problemas também -, por exemplo, 
no campo das finanças públicas, que a forma 
mesmo foi formado o atual Governo, as difi
culdades que ele enfrentou, no momento de 
transição política, o impediram de adotar, em.; 
bera em muitas ocasiões, as medidas estrutu
rais necessárias a combater esse processo in
sidioso- de inflação. 

Parto para o segundo ponto: ·a que fazer? 
não quero dar uma receita para o próximo· 
Governo, porque não sei quem- será o Presi
dente. Não sei nem em quem votar ainda. 
Mas, sem dúvida alguma, não há saída sem 
o ataque à questão flsca1, que terá de envolver 

uma revisão da Constituição -não tenho dú· 
vida disto - que decorra da constatação de 
que algumas idéias escritas na Constituição, 
à força de verdade, vai mostrar que Sáo fa]sas, 
por exemplo, a limitação da taxa de juros em 
12%, a ampliação do sistema de rese!Va do 
mercado podem ser medidas tomadas com 
um conjunto de informações que levassem 
as pessoas a imaQinarem que elas eram corre
tas, mas o embate dos fatos, o dia-a-dia da 
economiã-Va"i mostrar que-São idéias baseadas 
no mínimo em pressupostos falsos. 

Ter-se-â de atacar a questão da burocracia; 
ter-se-á de ver, com muita clareza e coragem. 
duas questões que estão afetando, de forma 
perigosa a Administração Pública, que é essa 
questão de isonomia e autonomia - temos 
de ver isto com texto adequado. A isonomia 
está-se dando por cima e está tendendo a 
levar a receita pública rio Brasil a ser total
mente _consumida com salário, o que seria 
uma desgraça. Não que os salários não mere
çam ser ganhos, não é isto; é a questão de 
se saber se o País pode pagar. E a outra ques
tão é a de autonomia. Tem-se que ver a ques
tão dessa autonomia e como autonomia com 
responsabilidade. Em alguns segmentos esta· 
mos vendo autonomia como uma maneira 
de gastar sem controle, como uma maneira 
de nomear sem o posicionamento político da 
sociedade. É caso, por exemplo, das universi· 
dades. A autonomia está sendo usada para 
um grevismo, para um corporativismo,- que 
pode levar a universidade ao colapso. Nenhum 
país constr6i uma economia sólida, dinâmica, 
modema, sem um bom sistema universitário, 
que favoreça a pre!paração da mão-de-obra, 
a pesquisa, o avanço tecnológiCo. Não estou 
dando- volto a dizer - receitas a ninguém; 
são reflexões que faço como observador desta 
cena, partídpe dela em algumas ocasiões, es
pecialmente nesta. 

Muito obi"igado. 

O SR. PRESIDEI'fíE (Raimundo Lira) -
Sr. Ministro, apenas uma sugestão da Presi
dência, quando V. Ex' se expressar e falar pu· 
blicamente que ainda não tem candidato, seria 
ideal que falasse c:om mais convicção porque 
me parece que a assistência aqui presente 
não acreditou. 

O SR. ME1RA FIUiO - GDstaria de saber 
do Sr. Ministro, se S. Ext soubesse qual seria 
o seu candidato ele daria a receita. 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA'- 56 se 
ele me procurasse ... 

O SR. MEIRA ALHO - Ele quem? 

O sRMAÍLSON DA NÓBREGA-0 candi
dato! 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador lrapuan 
Costa Júnior. 

O SR. JRAPUAN COSTA JÚNIOR- Sr. Mi
nistro temÇ>s aqUi no Congresso alguns cole· 
gas da linha dita progressista que atribuem 
toda a questão inflacionária ao problema da 
dívida externa brasileira. I:: evidente que essa 
afirmação é de cunho meramente político. 

Perguntaria a V. Ex' se há algum estudo mais 
aprofundado abrangendo um período mais 
largo que possa mostrar o impacto da questão 
da dMda externa sobre a questão inflacioná-
ria? --- -

Eu diria mais. Pediria a V. Ex' que fJZesse 
aqui um exercido elementar sobre qual o volu· 
me dos meios de pagamento no final de agos· 
to; qual o nosso superávit na balança comer
cial e qua1 a relação entre uma cofsa e outra, 
admitindo-se que o nosso superávit houvesse 
sido convertido em moeda brasileira? 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA - Bom, 
aí há várias questões a examinar. 

Em primeiro lugar, não conheço nenhum 
eshldo que faça uma relação matemática en
tre dívida externa e inflação, nem é possível 
fazer. É claro que como há um peso excessivo 
da dívida externa ... Isso é hoje reconhecido 
internacionalmente. O problema da dívida ho
je é um problema de reduzir o seu tamanho. 
Ela é manejável, ela termina por acarretar pro
blemas na execuç~o da política fiscal, e como 
a política fiscal é um instrumento - certa
mente ó mais poderoso- para executar pro
gramas de estabilizaç_ão, a dívida externa ter· 
mina tendo alguma influência na inflação. 
Agora o quanto isso implica é impossível dizer. 

A questão do superávit comercial de~nde 
muito de como se reàlizam as transações do 
balanço de pagamentos como um todo, ou 
seja, a conta de transações correntes. Como 
V. Ex-' deve saber o superávit comercia] é ape· 
nas uma parcela do balanço de pagamentos. 
O balanço de pagamentos tem do lado real 
três parcelas; a balança comercial, a balança 
de serviçoS e aS Chamadas transações unilate
rais. É a soma algébrica dessas três que vai 
determinar as chamadas transações corren
tes, e é por aí que tem impacto ou não tem. 

Por exemplo, se nós tivermos wn superávit 
de 1 bilhão de dólares na balança comercial 
e pagarmos 1 bilhão de dólares de seiviços, 
-o efeito do comércio exterior de bens e sem
ços na economia foi neutro; do ponto de vista 
de liquidez. Eu posso lhe dar até dados rriaiS 
recentes do que isso, do que os do mês de 
agosto ... infelizmente eu não trouxe, deixei_no 
meu gabinete, coisa que não faço normal
mente. 

OSR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Vamos 
admitir que hotNesse uma parcela de impor-
tação e _exportação ... que eu tivesse superávit 
de 1 bilhão de dólares. O que é que isso repre· 
sentaria em termos dos nossos meios de pa
gamento hoje, por exemplo. 

O SR. MA!LSON DÃ NÓBREGA - Pode 
não representar nada. Volto a dizer que s_e 
tivermos um superávit em que a importação 
de- bens e serviços for de 1 bilhão de dólares 
e pagamos 1 bilhão de dólares de frete, segu
ro, juros, luç~:os, divídenc;1os, o !=!fe.ito nesse pa
gamento é rigorosamente zero. Esse é o pri· 
melro ponto. _ 

Suponhamos que tenhamo-s ·um superávit 
de 1 bilhão e zero nos outros itens, que é 
a sua pergunta. O efeito no meio de paga
mento poderá ser rigorosamente zero tam· 
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bém. dependendo da capac::ldade que ten_ha 
o ban<::o Central de manejar a divida públtca 
no sentido de enxugar a conseqüente expan
são de liquidez qu,e daí decorre. então a resul
tado não seria a alteração dos meios de paga
mento, mas a ampliação da dívida do Tesouro 
Nacional junto ao público, ou seja, o Banco 
Central tirou títuJos de sua carteira, vendeu 
no mercado e com isso enxugou os cruzados 
resultantes do superávit comercial. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Para 
simplificar ainda mais as coisas, qual é o volu
me hoje do meio de pagamento? Aproxima
damente o M4 hoje seria de quanto? 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA -Do M-4 
eu não te{1ho nenhum aqui Senador. Não 
achei que chegâssemos a esse detalhe, mas 
eu devia ter trazido, uma pasta mas eu tenho 
aqui sim. 

A base monetária em agosto era de 1 bilhão 
179 milhões, 12.790.741 mil cruzados a base 
monetária. Os meios de pagamento, nessa 
mesma data, eram de 19 bilhões, 184 milhões 
e 117 mil cruzados novos. No caso da base 
monetária ela representa algo como um a dois 
por cento do PIB e dos meios de pagamento 
algo como 3 a 4% do PIB. 

O que talvez V. Ex" queira levantar o ponto 
é que nós temos hoje uma sensilibidade muito 
grande de expansão e~ base monetária. a 
qualquer movimento ma.Js forte na econorma. 
Por exemplo, a base monetária hoje- va~os 
pensar em termos de dólares - ela eqwvale 
a aproximadamente 5 bilhões de dólares; 5 
a 4 bilhões de dólares dependendo do mês, 
mas algo como 5 bilhões de dólares, ou seja, 
menos de I/3 do superávit comercial que o 
Brasil teve o ano passado e mais o_u menos 
1/3 do que vai ter este ano - nós estamos 
trabalhando _com um superávit comercial de 
I 6 bilhões de dólares. É claro que um movi
mento dessa magnitude tem um efeito; a base 
é muito sensivel a um aumento substan<::ial 
do superávit comercial. Se o Banco Central 
não estiver praticando uma taxa de juros capaz 
de lhe permitir colocar no mercado títulos pú
blicos que enxuguem a liquidez: decorrente 
desse processo. -

O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR -A con
clusão a que eu quero chegar é que o conve~
são de todo o montante do nosso super6:vtt 
na balança comercial, em moeda nacional, 
não deve representar, nos meias de pagamen
to- entenc:fido aí alguma coisa entre o M-3 e 
o 'M.-4, como um impacto tão gran_de assim 
quanto se quer dizer com essa teona de que 
o problema da inflaçaa está intimamente liga
do ao problema do endividamento externo co
mo alguns setores poltticos que~~ afirrnc;tr. 
Essa é a minha opinião, por isso é que eu 
pedi essa re.Iação, em qualq~er época entre 
superávit da balança comerctai e algo entre 
o M-3 e o M-4 aí, que eu acredito deve ser 
hoje o nosso meia de pagamento real. 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA - Não. 
Isso se presta realmente à ~Joraç~o. M_as 
não é na magnitude que se diZ, mas e mUlta 
fácil de se dizer, de falar. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Uta) -
Concedo a palavra ao Senador Gomes de 
Càrvalho. 

O SR. GOMES DE CARVALHO- Ministro 
Maílson eu tenho lhe ouvido muito nesses últi· 
moS meses e cada vez que lhe ouço eu tenho 
uma maior convicção de que o Ministro da 
Fazenda e a sua equipe têm consciência do 
problema e do momento económico que nós 
vivemos. 

V. Ext colocou com muita propriedade na 
sua exposição todas as questões da economia 
nadonal mas destacou, em determinado mo
mento, o corporativismo de Estado e os cartó-
rios empresariais. . _. 

Eu estou muito à vontade em d1zer tsso 
a V. & porque eu e o Senador Raimundo 
Ura, o nosso presidente, perter:cemas a uma 
categoria econômica-a- que na o pertence_rn 
os cartórios empresariais, que fazem um diS
curso JiberaJ e que no outro dia pedem audiên
cia ao Ministro para pedi'_ concessões. Mas 
o que nós não nõs conformamos são como 
são tratadas algumas questões não por V. EX!' 
e sua equipe, mas pelo GoVerno como -um 
todo. ·~ 

V. -Ex!' identificou muita bem as problemas, 
os caminhos dos nossos próprios desequi~ 
líbrkiS, dito pela economista argentino, foi dito 
por V. Ex' aqui com muita proprledad_e:. Quan
do fala V. Bel' a respeito da contribuiçao que 
a própria sociedade, com as próprias empre~ 
sas, através de um processo moderno de arre
cada~ão que é a figura do contribuinte substi
Mo, que existe nos cigarros, q~e existe h na~ 
bebidas e que algumas categonas economl
cas gostariam de implementar. Nós mesmos 
tentamos implementar e não conseguimo~ do 
Confaz. O Estado Brasileiro está exaundo. 
Houve sem dúVida alguma, a transferência 
de re~rsos do poder pública para a inidativa 
priVada, nós sabemos disso. A exaustão che
gou a ponto da problema ener.g_éti9,0 e das 
comunicaç-ões que todas falam hoJe com mui-
ta propriedade. -

A pergunta é a seguinte, Sr. M!nistro, por 
que que realmente todas as questoes que fo
ram colocadas, com muita clareza aqui, eJas 
não são tratadas a n[vel de Governo, não digo 
nem com a seriedade, porque V. Ex' trata com 
seriedade, mas com a determinação que seria 
da nosso entendimento, como segunda cate
goria econômic:a que mais paga tributos, que 
houvesse uma melhor distribuição nesse pa
gamento de tributos que daí n6s não teríamos 
os números lamentáveis que de 1973 se trans-; 
formaram 17, 49 do liquido do PIB, d• receito, 
para 10,44 das despesas, invertendo para 9 
de receita liquida em 19BB para uma despesa 
de 11. Essa seria a indagação a V. EX_ 

OSR.MAfLSONDANÓBREGA-Senador 
Gomes de Carvalho nós temos trocado multas 
tdéia.s sobre os problemas brasileiros e V. Ex' 
me coloca numa questão muito difícil. O que 
eu tentarei ~não vou tangenciar a sua indaga
ção - mas tentarei responder de uma forma 
um pouco mais ampla, mas remontando a 
certas origens. 

Em primeiro lúgar, esse diagnóstico da ~e 
do Estado brasileiro é recente. Durante muitos 
anos estillemos submetidos a um primitivo 
processa d~ fmanças públicas, que decorreu 
das distorções a que levamos - eu estou fa~ 

- !ando aqui no plural porque eu participef tam
bém desse processo; todas nós a que levamos 
também o Orçamento Monetário e o Conselho 
Monetária Nacional, os dois se transformaram, 
num mecanismo de gastas fora do processo 
legislativo, uma espécie de caixa dais da Go
verno, e o Conselho Monetário a adquirir um 
c_qn_jullto tal de poderes que lhe permitiria agir 
discricionariamente sobre questões tn"butárias 
do gasto pública; gasto pública disfarçado de 
empréstimo, subsidias. A grande fonte de gas
tas públicos no Brasil, durante muito tempo, 
não foi a Congresso Nacional, como fonte 
autorizativa, foi a Conselho Monetário Nacio
nal, em subsídios, sobretudo. 

É só com a evolução das finanças públicas 
- isto do ponto de vista ínstítudonai - que 
esta questão passa a ser melhor entendida 
O próprio ambiente de debate que começa 
a ser criada no Brasil, especialmente_ a partir 
de 1974, é que- ccimeça-_a colocar adequada
mente essas questões. A desinfOrmação era 
de tal magnitude que tivemos um episódio 
realmente digno de um grande ref)istro histó
rico. Por exemplo, a força com que segmentos 
do Banco da Brasü, em 1984, se levantaram 
contra o aperfeiçoamento instituclonal, que 
era a extinção da conta de movimento, a que 
refletia todo esse processa de primitivismo das 
fmanças públicas no Bras1l Era ~orqu~ o 8~ 
co do Brasil queria manter o pnvilég1o? Nao! 
Era desinformação, e também urna dose de 
emocionalismo; uma dos_e de utilização desse 
instrumenta por organizações sindicais, por 
partidos políticos, mas sobretudo em razão 
do processo de desínform~ção. 

Então, eu vOu direto a sua pergunta, por 
que não se fez isso? Porque esse é um J?fO
cessa lento. Primeiro tem_que se ter um díag~ 
nóstico, seg_uindo o diagnóstico o convenci
mento, e _0 ter<::eiro a mobüfza!;ãO de todos 
os segmentos da sociedade,_ especialm~nte 
da cfasse política, para a adoçao das medidas 
e não se faz isso sem um grande processo 
de negociação política. É aquela coisa que 
comenti aqui, todos nos acostumamos a um 
governo que podeia tudo e agora vamos t~r 
que nos acostumar a um processo multo maiS 
lento. O processo democrático, o processo 
dectsória na democracia é muito mais lento, 
porque ele requer urna grande negociação, 
ele requer um grande process~ de co_nve[l
cirnento e até mudanças cuiturats. Eu VI hoJe, 
por exemplo, só um parêntese, se V, ~ ~e 
der oportunidade, na imprensa um economiS
ta dizendo que eu reduzi a divida externa em 
1 I% mas aumentei a dívida interna em tanto. 
Veja,' é um~ distorção cultural, é aquela inércia 
autoritária de que falei aqui no meu discruso. 
Na cabeça dessas pessoas está o fato de que 
o Ministro da Fazenda é quem reduz a divida 
em 11%, é ele quem aumenta_ a dívida, como 
se não fosse um processo tao amplo, que 
envolve o Congresso Nacional, a força da? 
pressões da sociedade, todo conjunto de dec1-
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sões políticas que está envolvido no próprio 
sistema democrático. Por que não se fez? É 
wna pergunta difícil de ser respondida, porque 
isso exige tun trabalho de convencimento des
sas três fases, diagnóstico, convencimento e 
mobilização. E como a democracia geralmen
te não tem pressa, esse vai ser um processo 
muito lento. Acredito que já no próximo Gover
no, nos primeiros dias, se não no primeiro, 
já um conjunto muito grande disso que é con
sensual hoje terá que ser levado à decisão 
pelo Congresso Nacional, pelo Poder Execu
tivo, mas, sobretudo, pelo COngresso Nacio
nal. Vai levar tempo para que ataquemos defi
nitivamente todos esses problemas estrutu
rms. Isso é tarefa não de um governo, mas 
de vários governos e até de gerações. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Franqueada a palavra ao Senador Dirceu Car
neiro. 

O SR. DIRCE(I CARNEIRO.:_ Nós gostaria· 
mos de abordar uma questão que tem sido 
ao longo da história do nosso Pais sempre 
aJgo pouco consistente, pouco estruturado, 
que é a questão agrícola do nosso País. Todo 
mundo é conhecido por aJgum tipo de subsí
dio dessa questão agrícola e acho que os paí
ses que não re<:onhecem Isso mentem, por
que em algum lugar sempre existe essa figura 
do subsidio ou de outro tipo de nome que 
se queira dar para esse beneficiamento desse 
setor, advindo da natureza diferente que tem 
o setor agrícola de outras atividades, indus
triais ou comerciais, porque os riscos são 
maiores, não tem cobertura de seguro, o retor
no do capital investido é muito demorado, há 
um ritmo muito mais lento nessa área do que 
em outras áreas da economia. E aquí rio BrasU 
não temos a1cançado uma estabilidade que 
se pudesse adotar para projetar isso para um 
cenário futuro; e além da disputa que existe 
entre os Ministérios da Agricultura e da Fazen
da, nessa questão do abastecimento, onde 
uma procura controlar os preços para conter 
a inflação e a outra defende mais a questão 
da remuneração dos produtores, ainda essa 
questão do subsídio ou do aUXJ1io ou do trata
mento diferenciado que esse setor precisa. É 
claro que não temos lei agrícola e nem sei 
se ela vai poder abranger toda essa dimensão, 
mas acho que isso não tem sido bem tratado 
pelos governos e continuamos hoje numa si
tuação em que se ouve todos os dias reclama
ções em relação às perspectivas de futwo da 
safra brasileira, ou porque não tem recurso 
disponível para o seu financiamento ou por
que onde vai se privilegiar já determina uma 
certa prejudicialidade em relação a outras par
tes. Por exemplo, se tratar de cuidar, de garan
tir preços do prãduto e se diminuir o financia
mento das safras,jã vamos privilegiar um setor 
da agricultura, que é o setor mais--estruturado, 
mais capitalizado, que já tem teénologia inCa r
poJada e vamos deixar fora um grande contin
gente, que é o setor menos estruturado, é o 
setor das pequenas, das médias propriedades 
e por aí. 

O que se tem feito nesse sentido, na busca 
d~sse equilíbrio e desse objetivo que é obter 

uma política mais estável para esse_setor e 
que possamos trabalhar com· mais tranqüí
lidade em relação a esse setor do País. 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA-Sr. Sena
dor, em primeiro lugar, o mundo está mudan
_d_o__em relação ao subsídio. Durante muito 
tempo, 50 anos pelo menos, a começar dos 
programas de estabilidade da renda agrícola 
no longo prazo do governo americano, a déca
da de 30, criou-se a idéia, correta, de que 
a agricultura precisa, dadas as suas caracte
rísticas - que V. Ex" tão bem resumiu - ter 
uma certa segurança quanto à estabilidade 
futura dos seus preços. A experiência vem 
mostrando, no entanto, que isso acabou des
cambando por uma concessão generalizada 
d~ subsídios, que traz um Ôn\.IS despropor
ciona] aos contribuintes. Essa vem sendo uma 
questão muito debatida no âmbito da Comu
riidade Ee._onômica Européia, que dedica dois 
terços de seu orçamento a subsidias agrícolas. 
sob as mais variadas formas de disfarces e 
a grande questão que se discute hoje na co
munidade é de como reduzir drasticamente, 
e agora sob a liderança do governo inglês. 
esse volume de subsídios na Comunidade 
Econômica Européia, é}ue gerou o que eles 
chamam lá de montanhas, montanha de man
teiga, montanha de trigo. Produziram tanto, 
a nível subsidiado, que é uma eficiêncta enga
nosa e gerou problemas sérios de adminis
tração desses estoques. E se está vendo que 
agriculturas com menor grau de proteção e 
talvez zero, em a1guns casos de subsídios, são 
competitivas, é o caso da agricultura da Aus
trália, da agricultura da Nova Zelândia, os dois 
países sob regime socia1ista, sob governo so
cialista, fiZeram profundas reformas que dimi· 
nuiram fortemente os subsídios à agricultura. 
Só essa introdução. Essa é uma questão hoje 
sob debate, já não é tão ind!scutivelmtne aceita 
como -foi no passado. 

J\1\as, nos deslocamos agora para o caso 
brasileiro. No caso brasiJejro, durante muitos 
anos. confundiu-se esse amparo do Estado 
à agricultura com subsídio, de preferência co
mo uma taxa de juro fiXo, não importa a infla
ção que viesse. E como tinha mos aquele siste
ma primitivo de finanças póblicas de que lhe 
falei, não sabíamos quanto custava as coisas, 
o governo autorizava o Banco do Brafsl e o 
Banco Central a injetar recursos generosos, 
através do crédito rural, com taxa de juro fiXO 
ou um percentual da correção monetária e , 
gerou a sensação no brasil inteiro de que aquiw 
lo é de graça, é como se tivéss_emos urna 
cornucópia aqui, soltar, o dinheiro assim, que 
cai no sistema e não tem problema. Até criou
se UMa cultura dentro das instituições fman
_ceiras oficiais de que a agricultura só progride 
porque elas fazem crédito. E aqui um parên
tesis, o Nordeste teve a menor oferta de crédito 
da sua história no_ano p~ssado e a maior safra 
da sua história. Ficou provado que mais pode
roso do que o crédito oficia] é o clima e o 
preço. o agricultOr c negou a vender boi, bens, 
porque compehsavã inveStir na agricultura, 
dados os preços altos que ele possuía. 

Mas, na verdade, ao longo de 50 anos, infe
lizmente, deixaffios de _construir um sistema 
adequado de apoio à agricultura, porque ba
seamos tudo no crédito rural e no subsídio 
a-Qrfcola A _agricultura só se desenvolve se tiver 
juro barato e dinheiro do Banco do Brasil, 
do Banco do Nordeste, do Banco da Amazô. 
nia, dos bancos estaduais e assim por diante. 
Felizmente fomos capazes,· de 1972 para cá, 
de criar o que tét]vez seja a grande revolução 
da agricultura brasileira, a -grande revolução 
da agricultura brasileira_ não vai ser o crédito 
rural, vai ser a Embrapa, que está fazendo 
wn trabalho rea1mente digno da maior aten
ção de todos os segmentos da sociedade bra
sileira. É por aí que vamos, tecnologia e com
petição. 

Felizmente, setores da agricuhura que con
seguiram se livrar do crédito oficial dão mos
tras de que é possível produzir sem esse guar
da-chuva, sem essa bengala O que fazer ou 
o que é que se tem feito? O que se tem feito 
é administrar a crise, na verdade é isso, além 
do trabalho da Embrapa -grande trabalho 
que a Embrapa está fazendo -o resto é admi
nistrar a crise, porque de uma hofa para outra 
aquele suporte que achávamos que era indes
trutível, permanente caiu e V. Ex', que imagino 
seja um estudioso desse problema da agricul
tura, tem visto, pelo menos nos últimos 1 O 
anos, uma verdadeira batalha em definir recur
sos para a agricultura no momento de forma
ção das safras de verão aqui no centro·sul. 
É porque cada vez os recursos são menores 
e agora ficou muito pior, porque com a refor
ma, a nova partilha de recursos estabelecida 
pela Constituição, a União perdeu também a 
sua capacidade de continuar suprindo os or
ganismos oficiais de crédito de recursos fis
cais, que agora têm que ser aprovados pelo 
CongressO Nacional, já não tem mais aquele 
sistema, que era muito comum na década 
de 70, extra-orçamento, excesso justificado, 
extralimite, ficava-se à vontade. Mas vamos 
ter que encontrar, em primeiro lugar. um me
canismo que seja permanente de crédito à 
agricu1tura. Os países que conseguiram cons
truir isto, construfram-no dentro do próprio 
setor privado. Como exemplo, temos os euro
peus e os EstadoS Unidos, em que a própria 
agricultura gera, por um sistema de coope
rativa ou outro parecido, os seus recursos, ela 
se liberta do Governo, de uma dependência 
inconveniente ao seu futuro. 

Em segundo lugar, razer çom oS recursos 
minguados de que ainda dispõe o Governo 
sejam aplicados em pesquisa, extensão rural, 
inigação, nas áreas onde isto for passivei, e 
amparo aO pequeno produtor. 

Em terceiro lugar, estimular a formação de 
mecanismos de mercado que possam estimu
lar a produção de outra forma que não a do 
preço mínimo. Também criamos Isto no Bra
sil: o que estimula a produção é preço mínimo. 
O mercado _também dá sinais importantes. 
Se formos ao caso americano, por exemplo, 
onde eles têm preço mínimo para seis produ
tos, apenas; nós o temos para cinqUenta, aqui 
no Brasil. Já tivemos preço mínimo até para 
peixe, aqui no Brasil. Então, o lago é o espe~ 
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de intervenção. Vamos ter que criar um mee:a
nismo _em que o mercado também seja um 
bom indicador para o agricultor do que deve 
ser plantado. Isto só será obtido - e já esta
mos começando isto_~ pelo desenvolvimento 
dos mercados futuros, das bolsas de merca
dorias, porque o Brasil - isso já não é inci
piente, por exemplo, em Estados como os 
do Centro-Sul. Enftm, devemos fazer com que 
a agricultura, no futuro, vá-se libertando cres
centemente de uma dependência, que hoje 
lhe é nociva, dos recursos do Estado. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Concedo a palavra ao rlobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Ministro Mailson 
da Nóbrega, no de<:orrer de sua exposição, 
falou V. Ex" sobre a ineficiência das empresas 
públicas e até responsabilizou essas empresas 
pela crise econôrnica que o País está atraves
sando, em virtude dos recursos que são repas
sados para que elas possam sobreviver. 

Falou também V. Br' que essas empresas, 
geralmente, estão querendo aumento de suas 
tarifas para substituir as suas ineficiências. 

lniciaJmente, quero advertir que não sou 
contra a privatização de algumas empresas 
públicas, mas creio que a pergunta é perti· 
nente: será que essas empresas públicas não 
são deficitárias porque não têm também suas 
tarifas corrigidas pelo menos de acordo com 
o índice inflacionário? 

Tenho alguns exemplos de que o Governo 
não tem corrigido convenientemente as-tarifas 
de algumas empresas públicas e está levando 
essas empresas à falência. 

Por outro lado, com a privatização dessas 
empresas, o Governo teria necessariamente 
que admitir uma tarifa que lhe desse possibi
lidade .de sobreviver. Cito casos. V. Ex" citou 
aqui o problema da indústria automobilfstica 
e _da indústria de autopeças. Quer dizer, em 
dois meses, a indústria automobilística teve 
aumento de duzentos por cento para o preço 
de seus produtos e a indústria_ de q.utopeças 
também. Cito também o problema das esco· 
las particulares, que estão nesse regime de 
liberdade vigiada, que num periodo de seis 
a sete meses tiveram reajustes de suas mensa· 
lidades na ordem de quinhentos a seiscentos 
por cento, e, em a lguns casos, até em mil 
por cento. 

Se o Governo adotasse o mesmo critério 
que adota com referência às empresas priva· 
das permitindo que elas aumentam o preço 
das sua tarifas, o preço dos seus serviços, o 
preço dos produtos que fabrica, o mesmo 
comportamento em relação _às empresas pú· 
blicas, certamente, acredito que ela não tivesse 
enfrentando essa djficuldade. O caso da carne, 
por exemplo: este ano já houve aumento da 
ordem de setecentos, oitocentos por cento no 
preço do boi, e está-se mostrando à sociedade 
que esta política de liberdade vigiada não está 
funcionando satisfatoriamente porqUe tem 
pressionado grandemente a inflação. En~o. 
a pergunta seria esta: se _o Governo adot.asse 
o mesmo critério com as empresas públicas. 

se permitisse que as empresas privadas fizes
sem a mesmo relação a suas tarifas, em rela
ção a seus serviços, aos seus produtos, ,se 
não me~horaria a situação. dessas empresas. 

O SR. />WLSQI'I_OA NOBREGA--Em pri
meiro lugar, -eu gostaria de fazer um esclareci
mento aqui, nobre Senador. 

Não me lembro de haver declarado que res
ponsabilizo as empresas públicas pelos pro· 
blemas do País. Eu não disse isto. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Pelo déficrr pú-
blico. - -

O SR MAfLSON DA NÓBREGA- Nem pe
lo déficit público. Eu disse que a forma como 
essas empresas se organJzaram, a dimensão 
que elas atingiram, tudo isto gerou um corpo· 
rativismo que faz com que muitas das burocra· 
das dessas empresas se sintam acima das 
instituições nacionais. E disso temos vários 
exemplos. E vollP a dizer. não é um problema 
de desonestidade, deliberação dessas buro· 
cracias de serem assim; é a forma como isso 
furiCiona, porque, quando a pessoa entra em 
uma empresa estatal, no Brasil - e eu sou 
empregado de uma empresa estatal - é co• 
mo se-eJe adquirisse o passaporte para a felici
dade ampla na terra, porque tem garantia de 
emprego, salários acima do mercado, possibi-

, !idades de sucesso na carreira e um montão 
de- benefiCias sociais. Muitos desses fundo· 
nários começam a perder a noção de compe· 
tição, começam a perder a ilação de como 
é que funciona o mercado e começam a gerar, 
inconscientemente, a idéia de que eles são 
mais efi_ciente? do que qualquer outro_ seg· 
menta da sodedade. _ 
. Se V.-~ fàr i?J." in"Uiiàs·-empre~i"as estatais, 
elas C?lharão o resto da sociedade como algo 
que, sei lá, e alguns ficam até com pena, por
que não são tão eficientes. Isto não quer diz_er 
gue este seja _o elemento que explica a crise 
brasileira; i-Ião, ele é apenas um dos segmen· 
~s do processo de perversão que conduzimqs 
a economia, por uma intervenção exagerada 
do GoVerno, -e- -que terá que paSSar por urh 
processo de recondidonamento cultural mui
to sério. -

Dito isto, _vou direto a suas questões .. 
E veja, quero fazer um parêntesis: não sou 

contra as empresas_ estatais; sou contra a for
ma como elas se estão orgã:nizando e exercen· 
do um poder corporativista sobre a Sociedade 
como um todo, contra_ elas próprias, porque 
vai chegar um dia ein- que a sociedade ká 
se rebelar contra isso, a sociedade vai dar-s.e 

- conta de que existe um grupo que está criando 
uma casta, uma verdadeira casta. que se está 
distãndando do País, e a sociedade vai reagir 
cont{a isso. 

ACho que, ao fazer esses comentários, a.çi· 
ma de tudo, como membro de uma das em
presas estatais do Brasil, estou lançando um 
alerta a meus companheiros parem com isso, 
porque vocês serão levados _à execração públi· 
ca e a sociedade reagirá. que pode terminar 
num processo de extinção de_ empresas que 
ainda têm um papel importante a desempe· 
nhar na economia brasileira. 

Fecho o parêntesis, nobre Senador. 
Tratamento de tarifas. 
Não temos tratado, de maneira muito distin· 

ta, as empresas estatais daquelas outras que 
controlamos. I::_ bom lembrar que só contro
lamos preços do que consideramos oligopólio 
e monopólio do setor privado, - no restante 
é o mercado~ e o preço das tarifas públicas 

Preço de tarifa pública, em certos seginen: 
tos, vai ter que ser controlado eternamente, 
porque não há como medir eficiência em regi· 
me de monopólio. Então, se tem uma empre· 
sa estatal que somente ela produz aquele bem, 
dizer que ela é eficiente é discLiti\iel, porque 
ela não tem padrão de comparação. Eficiente, 
nesse caso, não é o papel aridar mais rápido, 
saber colocar um anúnclo no jornal, saber or
ganizar a sua estrutura interna. Não é isto. 
A efidêilcia é do" ponto de vista do corisu
midor. Então, a experiência mostra- e não 
é só no Bra_s_il, Se_na_d01:; é no mundo infefrO 
- que todas _as vezes que se deixa uma em
presa estatal que opere em regime de mono· 
pólio livre para estabelecer as suas tarifas, isso 
se transforma em- salário para seus empre-
gados e em prejuízo para os consumidores 
de se_us produtos. . __ _ _ 

_O que se tem dito, ultirriarriente, é qüe esta· 
mos utilizando __ deliberadamente as empresas 
estatais como mecanismo de controle da infla
ção. Não é isto. Existem defasagens qUe estão 
sendo reconheddas pelo Ministério dãiFazen. 
da e que não podem ser eliminadas de uma 
s6 vez, assim como existem essas defasagens 
no próprio setor privado, naqueles segmentos 
controlados pelo CIP, 

Só resolvemos essa questão, nobre Sena
dor, com duas medidas- i_sso_vai levar tempo 
- OU a privatização ou· a -integração Cõm a 
comunidade internacional e _que se possa es
tabelecer a ComJ)etiÇâõ. À'í; não vai haver ne
cessidade do contr~?le d~ preços, a não ser 
no regime de i-rionOpólío, mas aí é uma ques· 
tão de lei antitruste que vai ter que se defender, 
realmente, o coilsumidor. 

V. Ex' me permite rTiais dois c~om"entários, 
aqUi: não tenho esse número de 200% de 
aumento de preços nos dois últimoS meses 
para a indúsbia automobilística- 106%, não 
é, Senador? Embora seja acima da_ inflação 
do período, é porque também este é um setor 
controlado, com o qual estamos acertando. 
como acertamos oom a P"etrobrás, com a Ele
trobrás, com a Telebrás; co'm todas as hiperes
tatais. Identifica-se uma de[~gem e _vai-se 
tirando Isso ao lonQ:o do tempo para evitar ... 

OSR.NABORJÚNIOR-Eufaleiem200% 
porque, Pór exeiTlplo, um automóvel, qUe -há 
dois meses estava custando 13 mil cruzados, 
hoje está c;llstando 41 ,QOOJ. onde _çakulej 
200%. . 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA - Não é 
a informação-que tenho, Senador, 

O SR. NABOR JÚNIOR - Pelo menos é 
o que ... 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA- A outra 
é a qUestão ·das escolas. Esta é uma questão 
delicada e eu queria fazer uma salvaguarda 
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aqui: não estou defendendo escola privada; 
quero fazer um comentário geral sobre o as
sunto. 

Em primeiro lugar, é impossível admitir gue 
quando a Justiça do Trabalho, por determi· 
nadas razões que não quero discutir, deter
mina um aumento de 300 a 400% para os 
professores, isso não se remta em custos para 
as escolas e como tal tem que ser transferido 
à mensalidade escolar. Daí por que é difícil 
imaginar que o índice de 144%, que é o que 
prevaleceu em BraSJ1ia, possa ser aplicado pa· 
ra o País como um todo. Nem, muito menos 
como é a decisão judicial, que se mantenha 
as mensalidades congeladas quando a !nfla
ção anda por volta de 30% e os salários estão_ 
sendo reajustados com base no IPC. 

Um outro ponto que me leva a fazer um 
comentário é_ o própriOiTIOvimento dos jovens. 
Os jovens estão lutando_ para se manterem 
na escola_ privada - esta é a minha interpre· 
tação - porque há uma consciência_de que 
a falência do Estado, por tudo Isso que se 
comentou aqui, tem impedido que ele exerça 
no s_etor público um dos seus fundamentais 
papéis-o de fornecer escola pública adequa
da a quem não pode ir para a escola privada. 
O que receio é que tal movimento possa ser 
utilizado justamente por aqueles que querem 
a destruição da escola privada. E é difícil ima
ginar que possamos preparar o País para o 
futuro com essa crise toda que vivemos e que 
o Estado está impossibilitado, apesar dos es· 
forços do Senador Calmon de destinar, como 
conseguiu agora, 18% para a Educação, mas 
há problemas estruturais terríveis; 70% desses 
recursos vão para o ensino superior. 

Então, essa é uma questão muito delicada 
que se presta à exploração política; mas adma 
de tudo está em jogo a preservação da viabili· 
dade da iniciativa privada num segmento im· 
portante da vida nacional, que é o ensino. Mui
to obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR _: Si. Presidente, 
pennita-me uma ligeira intervenção. Manifes
tei essa preocupação em relação à escola par
ticular ao Ministro, porque tenho conhecimen
to, a imprensa tem noticiado freqüentemente 
que centenas ou talvez milhare~ de alunos que 
estão freqüentando essas escolas particulares, 
principalmente aqueles que trabalham duran
te o dia, que são funcionários do GovernO, 
funcionários, de empresas públicas, que só 
têm oporturudade de, por exemplo, fazer um 
curso superior em escola privada, no turno 
da noite, esses alunos estão abandonando as 
escolas porque não têm condições de pagar 
uma mensalidade tão alta. Se e certo que a 
Justiça do Trabalho está concedendo aumen
to salarial para os professores e que as escolas 
estão repassando esse aumento, acho que, 
por outro lado, o governo devia ter uma polí· 
tica salarial para evitar que ela tivesse influên
cia no preço da mensalidade e, conseqüente
mente, aumentasse as mensalidades a ponto 
de os alunos não terem capacidade de pagá
las, como está acontecendo. Tenho aqui 2 
camês que trouxe propositadamente s6 para 
mostrar como houve unta evolução tão gran· 

de dessas mensalidades: no mês fevereiro o 
aluno pagou cz$ 70,20, no_CEUB; no mês 
de setembro pagou NCz$ 396,50. Fiz os cálcu
los percentuais do aumento e deu 465%, nes
se _período de 7 meses. Note-se que nesse 
eriõdo _teve o Plano Verão de permeio, que 
congelou tudo, pelo menos os salários estive-
ram congelados durante 3 ou 4 meses. Vejam 
os Srs. no ano passado as escolas tiveram 
um aumento d!i_s mensalidade, em alguns ca
sos, de mais de 400%~ quer dizer, quando 
se reajustou o salário nesse mesmo periodo, 
e talvez não tenha chegado a 200%, mas os 
assa1ariados de modq geral, os funcionários, 
os empregados das empresas públicas e pri· 
vadas; as escqlas_ ~n_d_o autQfizaçãq com essa 
Po_rtaria que permite a chamada liberdade vi
giada de aumentar quase 500% no perfodo 
criam_ realmente uma dificuldade muito gran· 
de para esses alunos. E o que estamos vendo 
aí, são centenas ou milhares abandonando 
as escolas por falta de capacidade de paga
mento, principalmente aqueles que estudam 
à noite, já que a universidade do Governo não 
tem curso notumo onde _eles possam ingres
sar. 

O SR. MAíLSON DA NÓBREGA - Dois 
cótnentárlós-, Senadói': primeirO; não deixei 
aqui a idéia espero não ter deixado - de que 
não houve abuso; houve, sim. Tais abusos 
deverão ser punidos pelo mercado, para fun
cionar, para valer. Cobra-se mensalidade alta 
e no próxirrio ano oS- p-ais procuram escolas 
que forneçam o mesmO nível de ensino a um 
preço mais aCessív€:1. certani.ente, isso 'nãó 
é possível em muitos casos, há a questão de 
laços sentimentais, alunos que gostam de per· 
manecer no mesmo colégio, mas é assim que 
funciona rios Outros ·países e vai terminar furi
cionando assim no Brasil. Aqui, faço um esda· 
recimenb não- estou- sugerindo que os pais 
tirem seus filhos das escolas, porque uma vez 
fiz uma declaraçãO destas e alguém disse que 
sü.geri que os pais tirassem seus_ filhos_ das 
escolas. 

O SR. NABOR JÚNIOR -Isso já está acon· 
tecendo, independente da vontade de V. EX 
e da nossa. 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA - Vejam 
os abusos,_ vão ter que ter algum tipo de san
ção e procuramos-fazer isso-coin os limitados 
recursos de que dispomos com a fiscalização 
da Sunab. Mas o que V. Ex" está mostrando 
é uma outra distóição trazida pela maneira· 
como o ensjno público universitário é condu~ 
zido no Brasil. Eu também estudei à noite, 
ftz o curso univ"erSitário à noite e na esc-Ola 
em que estudava, o CEUB, a maJoria era de 
pessoas de classe de renda mais baixa, que 
pagava a universidade com grande sacrifício, 
gente do comércio, funcionário público de es
calão inferior e justamente para estes deveria 
existir a universidade pública. Está me lem
brando aqui o Senador Jorge Bomhausenn, 
que apenas 6% dos cursos da universidade 
pública são notumos. 

Então, esta-é uma questãO mUito mais am
pla, Senador, não é objeto desse nosso debate 
aqui. Apenas gostaria de lembrar uma. U, um 

dia desses o Senador Jarbas Passarinho falan
do à imprensa que uma maneira de custear 
a universidade, seria cobrar estacionamento, 
porque vai lá quem tem carro o que-caracteriza 
uma grande distorção. Mas essa não é a minha 
área, nem é objeto dessa nossa discussão-de 
hoje. Mas, por trás disso aí tem muito mais 
coisa do que a simples emoção em tomo de 
um problema momentâneo, que é sério e que 
devemos olhar com muita atenção e juízo. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Ura) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presi· 
dente, Sr. Ministro, encontro Tta exposi_ção do 
Ministro vários pontos que têm a mi-nha con
cordância completa e alguns pontos sobre os 
quais entretenho dúvidas. A primeira área de 
concordância é que a reformulação da econo
mia nacional, num sentido desinflacionário e 
desenvolvimentista, vai exigir uma revisão da 
atual Constituição, que na realidade foi um 
hino à preguiça e uma agressão à economia 
de mercado. Vários dos dispositivos como na· 
donalização de minérios, monopólio de tele· 
comunicações são _extremamente nocivos ao 
desenvolvimento -econômico. Concordaria, 
também, num segundo ponto: a dívida extem,_a 
não é o problema acabrunhante que habitual· 
mente se descreve. Essa contínua lamentação 
da dívida é parte do nosso complexo_de men
dicância que é_ antigo no Brasil, de v:ez que 
a primeira propositura de moratória foi feita 
em 1-631, na Regência Trina Permanente, na 
Câmcu-a dos Deputados. Não há nada de no_vo 
na_ c_orrente discussão.. . 

Concordaria, qm que o Ministro - não sei 
se é essa exatamente a idéia de S. EX' -
de que há 5 problemas mais importantes_ que 
este, ou por outra, que a dívida externa é o 
ql!i~to _ ~0!3 _problemas m~is _irpportantes doo 
Brasil, no momentõ. Primeiro seria inflação; 
se_gundo desreffi.Jiamenf?ção; terceiro privati
zação; quarto dívida interna e apenas o quinto 
a dívida externa. 

Concordo também com as críticas feitas 
pelo Ministro ao exercessivo corporativismo 
das empresas estatais. Chegamos a um ponto 
onde não se sabe mais se a reivindicação tari
fárfa é uma justa compensação por custos 
reais incorridos ou um prêmio ao corpora
tiviSmo salarial e aos privilégios de casta das 
estaais que eu, ao -contrário do Ministr_o,- reS. 
ponsabilizo, diretamente, por boa parte da cd
se brasileira. 

ConCordo cOm o MiiliStro," também, em cjüe -
é extremamente importante diminuir o grau 
de incerteza da economia. Isso agrava a infla· 
ção e certamente provoca a estagflação Pela 
retração de investimentos. Começam agora. 
as dúvidas: Se redução da área de incerteza 
é uma coisa tão importante, por que o Ministro 
submeteu a economia brasileira, no curto pra
zo de 5 meses, a duas experiências de labora· 
tório? Emjan~iro, desindexou a economia_,. pu· 
nindo o poupador.A idéia era combater a infla
ção. Os efeitos colaterais foram terriveis, em 
termos de desorganização econômica. De· 
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sarrrumou-se o sistema de preços, contratos 
rqram perb.lrbados. 

Entre esses efeitos há, por exemplo: alu
guéis, mensalidades escolares, contratos de 
!easing todos perturbados pela desindexaç:ão, 
sem contar a desorganização do sistema de 
preços. Cinco meses depois, o Ministro fazia 
exatamente o contrário: reindexava a econo
mia para evitar a hiperinflação. 

Gostaria de saber, a que teoria econômica 
obedeceram essas experiências de laboratório 
ou se se trata de um caso de sadomasoqulsmo 
burocrático? Em segundo lugar, gostaria de 
indagar do Ministro, o que é que S. EX pode 
fazer hoje, para diminuir as áreas de incerteza 
restantes na economia? Algumas áreas de in
certeza provêm de dispositivos legais ou in
constitucionais, fora de seu controle. Há algu
mas áreas de incerteza que estão sujeitas ao 
seu controle. 

Por exemplo, o sistema de preços. Não há 
obrigação para o Governo de controlar preços: 
há autorização para fazê-lo. A rigor, o controle 
se deveria limitar exclusivamente aos preços 
de monopóUo, segundo uma doutrina previa
mente escolhida. Mesmo no caso dos oligopó
lios, o controle de preços não tem efeitos práti
cos re1evantes e o que se faz pelo controle 
de preços melhor se faria pela concorrência 
das importações. 

No caso dos preços monopolisticos, hâ que 
escolher três teorias: a teoria do preço subsi
diado caso em que a tarifa fica abaixo do custo, 
a tarifa de pleno custo operacional - e aí 
a única dúvida é saber se os custos operacio
nais são legítimos ou custos corporativistas 
e, finalmente a tarifa de expansão. As empre
sas públicas querem a terceira teorià: a tarifa
de expansão. Mas essa não é uma teoria acei
tável. 

Não deve caber ao consumidor ou ao usuá· 
rio financiar a expansão do sistema. Para isso 
a empresa deve recorrer ao mercado de capi
tais. 8e não tem· Cdmpetênda- pata fazê-lo, 
·privatize-se. Orna área de incerteza também 
eu pergtmtaria ao Ministro: Não poderia S. Ex' 
fazer alguma 'coisa, em tennos de liberação 
da formação da taxa de câmbio? 

O sistema brasileiro cria extremas dificul
dades operacionais. E é um sistema hoje iotei: 
ramente obsoleto. No mundo se praticam ta
xas flutuantes, por exemplo, nos Estados Uni
dos e Japão, spreads dentro de taxas flutuan
tes, como no Mercado Comum Europeu; taxas 
Outuantes em relação a moeda-chave, iene 
e dólar como na Ásia; taxas fixas, sistema qua
se abandonado em virtude da dissemjnação 
da inflação mundial e, fina1mente, a taxa buro
craticamente administrada, que é o nosso ca
so. Há duas desvantagens aí, Primeiro, não 
se sabe qual o humor do burocrata; segundo 
a inconfiabilidade dos índices. 

Se o Ministro tomasse a iniciativa de deixar 
que a· taxa se formasse livremente no merca
do, vários problemaS desapareceriam, sobre 
faturamento de exportações, sobre faturamen
to de importações, fuga de capitais e a chama
da expansão monetária decorrente do saldo 
comercial. Em havendo formação livre da taxa 
de câmbio, o Governo não é obriQado a com-

prar as crunbiais. Compra aquelas cambiais 
de que necessita para as suas necessidades. 
O restante é transacionado no mercado entre 
exportadores e importadores, Então, o efeitO 
expansionista do superávit comercial é uma 
ficção resultante do peculíar sistema de admi
nistração cambial que adotamos. 

O Ministro também poderia dar uma contri
buição para diminuir as perspectivas inflacio
nárias e, ao mesmo tempo, diminuir o grau 
de incerteza do agente econômlco, promo
vendo_ mais rigorosamente ~ libera1ização das 
importações. Em que pé está o programa de 
liberalização das importações que, a meu ver, 
dever-se-ia basear exclusivamente em tarifas 
aduaneiras, com uma única tarifá 

É o que está aconteCendo no mundo refor
mista de hoje. A tarifa única é 20% na Bolívia, 
15% no Chile, a tarifa média é 10% no México, 
e no Brasil há todo um conglomerado de tari
fas protegendo cartórios. E isto ê algo que 
está em grande medida, nas mãos do Execu
tivo, fazê-lo. 

São estas as considerações que eu gostaria 
de fazer a V. Ex' 

OSR. MAfLSON DA NÓBREGA-A primeira 
questão é a da desindexação. A deslnde
xaçao foi feita através de um processo de con
gelamento de preços e salários e extinção de 
um título indexado, a OTN, no que pode ter 
sido uma grande aposta C{Ue fLZemos de que 
o processo inflacionário brasileiro decorre não 
apenas de um desequi!Jbrio fisca1, mas ele se 
perpetua pelo processo de indexação. Signi· 
fica dizer que, se o desequi~brio fiscal for elimi
nado ou atenuado a proporções que possam 
levar o deficit Público a ser fir1anciado pelo 
mercado sem problemas maiores para_a eco
nomia, ·a coisa fundonaiia de maneira ade· 
quada - não para resolver a inflação do mo
ru_eoto_ -·mas para situá-Ia a níveis mais ou 
menos intoleráveis. 

Infelizmente, o conjunto .de medidas que 
atacavam esses focos de desequilíbrio não 
conseguiram ser implementadas. Não conse
guimos ímplementar, por exemplo: a demis· 
são de funcionários, o programa de privati
zação. O Congresso restabeleceu praticamen
te, todas as entidades_ que o Poder Executivo 
havia extinto, houve uma pressão muito forte 
-e V. Ex' deve ter testemunhado -da buro
cracia dessas entidades aqui no Congresso 
Nadona1 que sucumbiu a essas pressões e 
restabeleceu essas empresas. A medida provi
sória de privatização se transformou num pro
jeto de lei que não teve andamento no Coo~. 
gresso Nadona1, -

Portanto, os pressupostos em que se basea
vam a desindexação começaram a morrer, 
a partir do momento em que o conjunto de 
medidas ficou capenga: só uma parte. Na ver
dade, o que acabou sendo afmal, aprovado 
foi o congelamento de preços e salários. Na 
verdade, se verificou nesse plano o primeiro· 
embate entre o Poder Executivo e o Congres
so, agora munido de poderes como nunca 
teve, na História do País. 

Por que reindexamos? Reindexamos, pot 
quê? Porque essa era a atitude responsável 

que nos cabia adotar. Diante da impossibi
lidade de implementar o plano tal como havia
mos imaginado, pelas dificuldades de nego
ciaÇão do Congresso Nacional, não havia ou
tra alternativa que a de restabelecer as condi
ções pré-plano, ou seja, o nivel de indexação 
e de controle de preços que era aquele preva· 
Iecente em dezembro, para evitar que a econo
mia, como bem disse V. Er, descambasse 
para uma desorganização em seu sfstema de 
preços, portanto, para uma hiperinflação. 

Tivemos a humildade de reconhecer isso, 
publicamente, a reindexação foi a âncora dian~ 
te da ausência de uma política fiscal coerente 
com os objetivos de estabilização para evitar 
que a economia fugisse do controle das autori
dades. 

Vou comentar, rapidamente, em três pontos 
que V. Eloc' tocou; em relação ao que seriam 
atitudes do Governo, medidas do Governo pa
ra reduzir incertezas. O primeiro é o controle 
de preços. · 

Sou dos que também concordam com a 
tese de que controle de preço- só pode ser 
justificado em situações como as menciona
das p-or V. ~ sobre o monopólio e o oligo
pólio. Como disse em -minha exposição, não 
se pode elimínar controle de preço se não 
se tem a contrapartida da liberdade de impor
tações. Do contrário, seria dar uma arma ao 
monopolista de discriminar mercados e con
trolar produção para manter os níveis. 

Af vem uma segunda questão: por que não 
liberalizamos as importações? Como estão os 
esforços no sentido de reduzir as barreiras, 
pelo menos tarifárias à importação? Nós te
mos feito. um grande esforço de 1988 para 
cá, eliminamos grande parte das restrições 
às importações, a lista de guia com impor
tação suspensa foi reduzida a, pelo menos, 
1/3 do que ela era, modificamos ou reduzimos 
as exigências de financiamento de importa
ções, fizemos uma redução de tarifas, estamos 
fazendo a segunda agora, não. no_ nível que 
V. Ex' mencionou, pOrque isso envolveu um 
grande processo de negociação com diversos 
segmentos da indústria brasileira, provavel
mente ainda essa semana a Comissão de Polí
tica Aduaneira estará anunciando uma redu
ção ·de tarifas em vários dos segmentos da 
tarifa aduaneíra d9 Brasil. _ _ __ _ 

O ideal é que avançássemos rapidamente. 
Mas é difícil imaginar que possamos fazer uma 
Ubera1ização ampla, que é desejável, no fm 
de um processo de transição politica, diante 
das próprias incertezas que pairam hoje sobre 
a economia nacional. 

Por último, a questão da liberação da taxa 
de câmbio. Eu acho que essa é, fatalmente, 
a direção que o Brasil vai tomar: uma liberdade 
de câmbio, A liberdade de câmbio só poderá 
ser adotada, na minha avaliação, Senador, 
com um mínimo de incertezas sobre a econo
mia, Do contrário, vai ser implantada num dia 
e revista logo a seguir. A pior coisa que existe 
na liberdade de __ câmbio é a incerteza quanto 
a sua pennanência. Ela em si ê uma incerteza 

A experiência recente, aqui na América lati· 
na, mostra que se não são resolvidas as ques
tões básicas que levam ao conjunto maior de 
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incertezas, a liberação da taxa de câmbio pode 
significar apenas o caminho, a fuga definitiva 
de capitais. Por quê? Esse é o eXerilplo da 
Argentina. O governo não foi capaz de resolver 
seus problemas estruturais básicos, e quando 
digo governo é O coilji.into: Poderes Legis· 
lativo, Executivo, Judiciário e colócou a libera· 
ção total de câmbio como instrumento final 
de sua tentativa de evitar o descontrole da 
economia e foi por aí que a economia se des
controlou. Pelo menos, é essa a ava1iação dos 
que têm examinado a questão Argentina, tanto 
assim que uma das primeiras providências 
que o governo adotou, logo após a disparada 
do processo hiperinflacionário, foi a recentra
lização das operações cambiais, que mesmo 
com O"!;}OVemo com medidas liberais, como 
é do Presidente Menern, da Argentina, ainda 
não chegou nessa área. 

Em outras palavras, a liberação de câmbio, 
na minha avaliação, é um-a nécessfdade para 
o futuro, mas tem que ser adotada no contexto 
adequado para que haja uma certeza quase 
que absoluta de que não vai se Voltar ao con
trole. 

QSR ROBERTO CAMPOS-'-l'ermlte uma 
observação? No caso _argentirio, houve uma 
liberalização da formação da taxa de câmbio, 
mais a manutenção de um imposto de expor
tação, que faz com que os exportadores sim
plesmente se recusassem a. vender as divisas, 
provocando então urna crise c.ambial, não pela 
liberalização da taxa e sim, exatamente, por
que se manteve um imposto _d_e_ exportação 
de 30% induzindo os exportadores a uma sa-
botagem cambial. , 

As incertezas do câmbio livre s_ão preferíveis 
às incertezas do _habit burocrático. Essa expe
riência é mUndial. 

O SR. MAfLSON DA NÓBREGA- Depen
de do momento; também concordo. 

O SR. PRESTDEI"i'ri:. (Raimundo Lira) :..:.. 
Srs. Senadores, o Ministro da Fazenda; no iní
cio desse debate, solicitou que, em possível, 
fosse encerrado até às 13 horas, em vitude 
de outro compromisso que ele tem na sua 
agenda. 

Quero, neste instante, agradecer a presença 
do Sr. Ministro Maílson da Nóbrega, presti
giando a Comissão de Assuntos Económicos 
e entendo que as colocações aqui feitas refle
tem o grau de interesse que os Membros da 
Comissão e os Srs. Senadores têm pela admi
nistração da nossa economia. 

Em nome da Comissão de Assuntos Eco
nómicos e de todos os vinte e cinco membros 
da Comissão, transmito eiS ri1ais sjnceros agra
decimentos ao meu amigo e conterrâneo Mi· 
nistro Maílson da Nóbrega, dizendo que a Co
missão de Assuntos Económicos está sempre 
aberta para esses debates, para esses esclare
cimentos, porque entendemos que esse tipo 
de relacionamento vem exatamente materia
lizar esse novo relacionamento político que 
existe entre o Execlitivo e_ Legis]ativo. 

Quero avisar aos Srs. SenadoreS· presentes 
que amanhã, às 1 O horas, vamos realizar uma 
reunião normal da Comissão de Assuntos 
ECC.inõmicos Para ProSSegufrm.os-·a·nossa 

pauta de assuntos e dizer também aos Srs. 
Ser1a.dores que estavam inscritos que eles po
derão encaminhar a sua pergunta por escrito 
e o Sr.-Ministro vai responder o mais rapida~ 
mente possível. 

Agradeço, portanto, a presença e a com
preensão ·de todos os Srs. Membros e dou 
por encerrada a presente reunião. 

(Levanta~se a reuniiio às 13 h.oras.) 

12' Reun_lão, realizada em 
14 de setembro de 1989 

Às dez horaS do _-dia quatorze de ~etembro 
de mil novecentos e oitenta· e nove, na sala 
Qe reuniões da ComiSsão, AJa Senador AleXan
dre Costa, sob a PresidênCia do Senhor S-!na: 
dor Jorge Bornhausen, Vice-Prêsidente no 
exercício da Presidência, com a presença dos 
Senhores Senadores: Gomes Carvalho, Nel
son Wedekin, João Calmon, Jamil Haddad, 
Ney Maranhão, Roberto Campos, João Lyra, 
Meira Filho, Mansueto de Lavor, Wilson Mar
tins, Mois_ês Abrão, Sílvio Name, Márdo Lacer
da, Severo Gonies;· Maurício· _Coitêa, AJuízio 
Bezerra, Olavo Pires e Lourlval Baptista, reú~ 
ile-se a Comissão· de Assuntos Económicos. 
Deixam de ·comparecer, pot motivo justifica
do, os Senhor.es Senadores: Ronaldo Aragão, 
Gerson Cama~. Irapuan Costa Jr., Raimundo 
üra, Ruy Bacelar, Marcondes Gadelha, Odadr 
Soares, Cárlos Chiarem, Dirceu Carneiro, Teo
tónio Vilela Filho e Carlos De'Carli. Havendo 
número regin:tental,_ o :Sef'!hor Presid~nte de
clara abertos os tra_balhos, dispensando a leitu
ra da Ata da re~i~o aQt~rjor, que é dada por 
aprovada. _A_ segul_r 9 Senhq_r _p_~esid_en~ C!Jn~ 
ÇE!de a_ palavra ao Senador Nelson Wedekin 
para que pro-ceda à leitura do parecer do Sena
dor Ney Maranhão, -que, por motivo de força 
maior, precisou se ausentar da reunião- rela~ 
tordaMen_sagemn9 158/89, "DoSenhorPresi-

- -dente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Redfe~PE, a contratar 
operação -de crédito no valor correspondente 
a 2.819,549 OTN de Cz$ 181,61, em mar· 
ço/87, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
SA", favorável nos teimas do Projeto de Reso
lução que apresenta. Colocada em discussão 
e votação, a matéria é aprovada. Continuando, 
o Senhor .Presidente passa a palavra ao Sena
dor Nelson Wedekin, relator da Mensagem n9 

156/89, "Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federa~ 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Govemo do Estado de 
Santa Catarina a emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFrC}, 
em quantidade a ser definida na data de resga~ 
te das títulos que serão substituídos 
(72.123.640 LFrC), ·cujo valor se destina ao 
giro de sua dívida consolidada interna", para 
que proceda à leitura do seu parecer, favorável 
nos termos_ do Projeto de Resolução que apre
senta. ColOcad?t- em discuss_ão _e votação, a 
matéria é aproVada. Ein seguida, o Senhor 
Presidente confere a palavra ao Senador Ro~ 
berto Campos, relator do Projeto de Lei do 

-Senado n9 166/89-Coiilplementar, que ''Ex-

clui da incidência do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza a exportação dos servi~ 
ços que menciona, nos termos do inciSo II 
do§ 49 do artigo 156 da Constituição Federal", 
de autoria do SenadOr Fernando Henrique 
Cardoso, para que leia o seu parecer, favoráVel 
nos termos das emendas que apresenta Colo
cada em discussão e votação, a matéria _é 
aprovada. Dando continuidade aos trabalhos, 
o Senhor Presidente franqueia a palavra ao 
Senador Roberto Campos, relator do Projeto 
de Lei do Senado n~ 161/89~Complementar, 
que "Define os seniiços de- qualqUer natureZa 
sujeitos ao Imposto de .Competência dos Mu
nicípios, previsto no inciso N do artigo 156 
da Constituição"; de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, para que proceda 
à leitura do seu parecer, favorável nos termos 
do Substitutivo que apresenta. ColoCado em 
discussão, é concedida vista ao Senador Aluí· 
zio Bezerra. Constatando a ausênda: de ijUõ
rum, o Senhor Presidente encerra a reunião 
e comunica que· ficam adia:dãS; para uma pró
xima reunião, -as seguintes matérias: PLS no 
162/89, PLS n• 28/89, PLS n' 1 ovsg, PLS 
n• 210/89, PLS n'62189, PLS n• 1 03!89, PLS 
n'' 60/89, PLS 122189. PLS n• 37/89. PLS n• 
116/89, PLS n• 57/89, PLS n• 73/89, PLS n' 
56/89, PLS n' 86/89, PLS n' 112/89, PLS n' 
44/89, PLS n• 74/89, PLS n' 119/89, PLS n• 
129/89, PLS n• 36/89, PLS n• 69/89; PLS ·n, 
84/89, PLS n• 99/89 e PLS n• 108189. Nada 
mais havendo a tratar, encerra.:se ·a·reunião, 
lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, Se
cretário da Comissão, a preSente Ata ·que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi· 
dente. - Senador Jorge Bornhausen, .Presi
dente em exercido. 

13~ Reunião, realizada em 
20 de setembro de 1989 

Às dezessete hor@S do dia vinte de setembro 
de mil novencentos e oitenta e nove, na sala 
de Reuniões da Comissão, Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a Presidência do Senhor 
Senador Jorge Bomhausen- Presidente em 
exercício -, com a presença dos Senhores 
Senadores: Jarbas Passarinho, Gerson Cama
ta, Ronaldo Aragão, Ruy Bacelar, Nelson We· 
dekin, Gomes Carva1ho, Jõão Lyia, Sílvio Na· 
me, João Menezes, Ney_Maranhão, Marcondes 
Gadelha, Leopoldo Peres,· Aluízio Bezerra, 
Maurício Corrêa, Mansueto de Lavor, Jamil 
Haddad, Moisés Abrão, Meira Filho e Fernando 
Henrique Cardoso, reúne~se a Comissão de 
Assuntos Económicos. Deixam de compare~ 
cer, por motivo justificado, os Senhores Sena
dores: lrapuan C~ Jr., Raimundo Ura, Sevl}
ro Gomes, Wilson Martins, Odacir Soares, Car~ 
los Chiarelli, Dirceu Cameiró, Teotónio Vilela 
Filho, Olavo Pires, Cci:rlos De'Carli e Robertó 
Campos. Havendo número regimental, o Se-
nhor Presidente dedara abertos os trabalhos, 
dispensando a leitura da Ata da reunião a:O.te
rior, que é dada por aprovada. A seguir o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador 
N~elson Wedekil), relator da_ Mensagem n~ 
122/89, ''Do Serih'!r P~dente da República, 
submetendo à aprova-ção do Senado Federal, 
proposta do Senh9_r MiniStrO da Fazeoda, para 
que seja autorizado o Governo da União a· 
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ultimar as contratações de operações de cr~ 
dito externo, no valor total equiva1ente a até 
US$ 123,000,000.00, destinados a custear a 
aquisição de bens e equipamentos necessá
rios à fabricação em série das aeronaves AM
X'', para que proceda à leitura do seu parecer, 
favorável nos termos do Projeto de Resolução 
que apresenta. Colocada em discussão e vota
ção, a matéria é aprovada. Continuando, o 
Senhor Presidente passa a palavra ao Senador 
Gerson Carn:ata, relator da Mensagem n9 
176/89, "Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Ministério da Aeronáu
tica a contratar operação de crédito externo 
no valor de até (JS$ 76,000,000.00-, junto ao 
Delta National and Trust of New York. desti
nada a financiar a aquisição de 3 (três) aero
naves R-35 Learjet,. para apoio ao Projeto Ca
lha Norte, executado pela Força Aérea Brasi
leira", para que leia o seu parecer, favorável 
nos termos do Projeto de Resolução que apre
eria, é concedida vista ao Senador Ronaldo 
Aragão. Em seguida o Senhor Senador Jorge 
Bomhausen passa a Presidência ao Senador 
Nelson Wedekin, para relatar o Projeto de Lei 
do Senado n~ 190/89, que ''Dispõe sobre a 
venda e revenda de combustíveis carburantes 
c outros combustíveis derivados de matérias
primas renováveis", de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso. O parecer do 
relator é favorável ao Projeto e às Emendas 
n~" 1 a 1 O, sendo a Eniénda n~ 11 acolhida 
parcialmente, nos termos do Substitutivo que 
apresenta. Colocada em discussão e votação, 
a matéria é aprovada. Reassumindo a Presi
dência, o Senador Jorge Bomhausen confeie 

a palavra ao Senador João Lyra, relator do 
Projeto de Lei do Senado n~ 102/89, que ''Esta
belece a livie negociação salarial no setor pri
vado e dá outras providências", de autoria do 
Senador Roberto Campos, para que profira 
o seu parecer, favorável. Colocada em discus
são a matéria, é concedida vista conjunta aos 
Senhores Senadores: Nelson Wedekin, Mau
rício Corrêa e Jamil Haddad. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente franqueia a palavra ao 
SenadOr jÇfuurício Corrê a, relator do Projeto 
de Lei do Senado n~ 210/89, que "Dispõe so
bre o critério de reajustamento do valor das 
Obrigações Relativas aos Contratos de aliena
ção de bens imóveis não abrangidos pelas 
normas do Sistema FinClnceirO -da Habitação, 
21 c:itie Se refeie ·a Lei n9-7,774; dé 8 de junho _ 
de 1989", de autoria do Seríador Jarbas Passa
rinho, para que proceda à leitura do seu pare
cer, favorável. Colocada em discussão e vota· 
ção, a matéria é aprovada, Em seguida, o Se
nhor Presidente passa a palavra ao Senador 
Nelson Wedekin para, na qualidad_e de relator 
da matéria, emitir seu parecer, favorável, sobre 
o Projeto de Lei do Senado ri9 37/89, que "Isen
ta do pagamento de pedágio os veiculas auto· 
motores licenciados como táxi". Colocada em 
discussão e votação, a matéria _é aprovada. 
Continuando, o Senhor Presidente concede 
a paJavra ao Senador Gomes_ Carvalho, relator 
do Projeto de Lei do Senado n? 74/89, que 
"Altera a legislação do lmposto de Renda e 
dâ outras providências", de autoria do Sena~ 
dor Iram Saraiva, para que leia o seu parecer, 
favorável nos termo do Substitutivo que apre
senta, Colocada em discussão e votação, a 
matéria é aprovada. Dando prosseguimento 
aos_ trabalhos, o Senhor Pre::;idente passa a 

palavra ao Senador Gomes CaJVaiho, para que 
proceda à leitura do voto em separado do 
Senador Olavo Pires, favorável nos termos do 
substitutivo que apresenta ao Projeto de Lei 
do Senado n? 162!89, que "Dispõe sobre a 
tributação de grandes fortunas, nos termos 
do art 153 inciso VIl, da Constituição Federal", 
de autoria do Senador F e mando Henrique 
Cardoso. Colocada em discussão e votação 
a matéria, é aprovado o parecer do relator, 
Senador Gomes ~arval!"Jo, com voto em sepa
rado vencido do Senador O lavo Pires. A seguir 
o Senhor Presidente franqueia novamente a 
palavra ao Senador Gomes Carvalho, relator 
do Projeto de Lei do Senado n9 119/89, que 
"Dispõe sobre a propaganda comercial de 
agrot6xicos, pesticidas e produtos congêne
res, de autoria do Senador Francfsco RoUem
berg, para que efetue a leitura do seu pare<:er, 
pelo arquivamento. Colocada em discussão 
a matéria, é concedida vista ao Senador Aluízio 
Bezerra. Constatando a ausência de quorum, 
o Senhor Presidente encerra a reunião e ccr 
munica que ficam adiadas, para uma próxima 
reunião, as seguintes matérias: PLS n? 62/89, 
PLS n• 103/89, PLS n• 60/89, PLS n• 122/89, 
PLS n• 116189, PLS n• 57/89, PLS n'73/89, 
PLS n• 56/89, PLS n• 86/89, PLS n•l12/88, 
PLS rr> 44/89, PLS tr' 129/89, PLS n• 100/88, 
Pl.S n~ 36!89", PLS n? 174/89, PLS n" 69/$9, 
PLS n• 84/89, PLS n' 99/89, PLS n• 108/89, 
PLS n' 28/89, PLS 121/89 e PLS n• 94/89. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu· 
nião, lavrando eu, Dirceu Vieira f'.o\achado Fi
lho, Secretário da Comissão, a presente Ala 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente. - Senador Jorg~ Bomhau
sen, Presidente em Exercício. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituinte, e eu, 

Nelson Carneiro, presidente; promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 55, DE 1989 

Autoriza a Companhia Energética· de Minas Gerais - Cemig, a contratar operação 
de crédito externo no valor deUS$ 90,000,000.00 (noventa milhões de dólares americanos). 

Art. 1' É a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), nos termos do art. 52, inciso 
V, da Constituição Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo, nas condições financeiras 
do convênio de pagamentos reciprocas da República Federativa do Brasil e República da Argentina, com 
organismos financeiros argentinos, n:o valor deUS$ 90,000,000.00 (noventa-milhões de dÓlares ameÍiéanos) 
através de abertura de carta de crédito do Banco do Estado de Minas Gerais - Bemge efou outros organismos 
financeiros nacionais, destinada a financiar os equipamentos principais da Usina Hidroelé!Íica de Miranda, 
na região do Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais. 

Art. 2• Esta resolyção entra em vigor na data de sua publicação. . 
Senado Federal, 29 dé setembro de 1989.- Senaaor Nelsaii-Cameiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 56, DE 1989 

Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crécffto 
no valor de até FF. 22.097.000,00 (vinte e dois milhões, noventa e sete mil francos franceses). 

Art. 1' É a República Federativa do Brasil, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição 
Federal, autorizada a ultimar a contratação de opel'ação de crédito externo,_ com o Banco Nacional de Paris 
(BNP), no valor de até FF 22.097.000,00 (vinte e dois milhões, noventa e sete mil francos franceses), destinada 
à aquisição de vãrios equipamentos visando ao desenvolvimento do Programa de Sensoriamente Remoto · 
e o Laboratório de Combustão e Propulsão do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), ·órgão vinculado 
à Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de setembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SilVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

l-ATA DA 142• Sessão, em 29 de 
setembro de 1989 

1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1-Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do_ DF no 58/89, de 
autoria do Senador Pompeu de Sousa, que 
dá a denominação de "Parque da ddade" 
ao "Parque Recreativo Rogério Pithon Se-
rejo Farias". . _ 

-Projeto de Lei do Senado no 307/89,· 
de autoria do Senador Mendes Canale, que 
altera a redação dos artigos 43, 44, 47, 
54, 77, 81, 83, 87, 93 e acreScenta pará~ 
grafo ao ar~. 121 do Decreto-Lei n~ 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, com redação 
dada pela Lei n? 7.209, de 11 de julho 
de 1984 (Código Penal), os quais dispõem 
sobre penas restritivas de liberdede e inter
dição de direitos no_ homicídio. 

1.2.2 -Discursos do Expediente 

SENADOR WURJVAL BAPTISTA- 47• 
aniversârio da LB,A 

SENADOR MARIO MAM - Fortaleci· 
menta do Banco_ do Brasil. 

SENADOR JUTAHY MAoALHÃES -
Ciise"da cacauku1tlira. TópicOs do discur~ 
so do orador que o precedeu_ na tribuna .. 

SENADOR NEYMARANHAO- Estudo 
comparativo da situação política atual com 
a de 1964, elaborado pelo prof. Antônio 
Lavareda. 

1.2.3 - Comunicação da Presidên
cia 

Aprovação pela Comissào,.Diretora, em 
reunião de 28 do .corrente-, dos Requeri-

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁRCO 00 SENADO FEDEIIIAL 

11141110 00 CONGIIEUO NACIONAL 
Impresso sob • responub1lldolde ct. Meu do Senado Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral ............................................ " .......... NCz$ !7,04 

Exemplar Avulso ............................................... , NCz$ 0,11 
T1ragem: 2.200-exemplares. 

SUMÁRIO 
mentes n\l'õ 489 e 490/89, de autoria do 
Sen•dor Jutahy Magalhães, 497 a 499/89, 
de autoria do Senador Jamil Haddad e 
500/89, de éiiitoria do Senactor João Me
nezes. 

1.3-ORDEM 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"- âo art. 14, para desincompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, Votação adiada, nos termos regi~ 
mentais. 

Projeto de Leida Câmara n? 59; de-1986 _ 
(n1 3.332/84, na Casa de origem), que alte
ra dispositivõS da Lei n~ 5.8.11, de 11 de 
outubro de 197?., para estender aos em
pregados da indústria petroquímica e de 
refmação de petróleo, sujeitos ao regime 
de escala de revezamento, direito à jornada 
de trabalho de seis horas.Declarado preju
dkado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara h? 63, de 1986 
(n~ 4.048/84, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n9 
5.107, de_13 de setembro de 1966, que 
crfã -~ Fu':ldo de Gar~iltia .do Tempo de 
Serv:tço - (FGTS) e dá outras providên
cias. Declarado" prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1986 
(no 1.934/83, nã Casa de origein)~-que ga
rante a todo contribuinte da Previdência 
SoCial com 10 (dez) ou mais anos de con
tribuição, e a seus dependentes, assistên-

cia médica integral. Declarado prejudica· 
do. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara-n?74, de 1986 
(n9 3.363/84, na Casa de origem), que 

acrescenta parágrafo ao art. 643 da Conso
lidação das leis do Trabalha.Dedarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Ola 

SENADOR JARBAS PASSARlf'IHO, CO· 

mo Uder - Projeto de lei de sua autoria, 
que dispõe sobre a composição territorial 
da Amazônia, do Nordeste e do Centro
Oeste, para efeito da política de desenvol
vimento, promovida pela União. 

SENADOR JOAO MENEZES- Ded· 
são do Tribunal Superior do Trabalhoso
bre o reajuste salarial dos funcionários do 
Banco·doBrªsil. Viagem de S. &a Lon
dres, como_ delegado da União lnterpã.r
Jamentar. 

SENADOR OLAVO Pii?ES ~ Trab.iliio 
~laborado pela Prelazia de Guajará-Mirim, 
liderado pelo Bispo Dom GeraJdo Verdier, 
intitulado "proteção ao Santuário ecoló
gico do Guaporé". 

SENADOR RUY BACElAR - Cultura 
do sisai no Nordeste. 

1.3.2- Deslgnaçã9 da Ordem do 
dia da próxima sessão. 

lA- ENCERRJ\fo\ENTO 

2- PORTARIA DO PRIMEIRO-SE· 
CRETÁRIO DO SENADO FEDERAL 

-N•50/89 

3 -MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE·LIDERES DE 
PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÓES PERMANENTES ~ 
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Ata da 142\1 Sessão, em 29 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 9 HORAS, ACHA/1-SE PREsefrfES OS 
SRS. SE/'IADORES: 

Márlo Maia - Aureo Mello - Olavo Pires 
-João Menezes -Jarbas Passarinho- Edi
son Lobão- Chagas Rodrigues-Cid Sabóia 
de Carva1ho - Marcondes Gadelha - Hum
Perto Lucena- Raimundo Ura-Marco Ma
ciel -- Ney Maranhão - Francisco Rollem
berg- Lourival Baptista -Jutahy Magalhães 
- Ruy Bacelar - Gerson Camata ....:.. João 
Calmon - Jamil Haddad - Ronan Tito _...,.. 
Severo Gomes - Pompeu de Sousa - Men
des Canale. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 4 Srs. Senadores. havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçiío de Deus, iniciaiiioS- ilOSSOs 
trabalhos. 

Sobre a mesa, projetos que seráO lidos pelo 
Sr. I'? Secretário: 

São lidas os seguintes 

PROJETO DE LEI 
DO DISlRITO FEDERAL 

N• 58, DE 1989 
Dá a denOiiJinaçdO de ''J:idiC,Ufida Cida

de "ao "Parque Recreativo Rogério PitJ:lpfJ 
SerejO Farias': · 

O SenadO Federal decreta: 
Art. 19 O "Parque Recreativo Rogério Pi

thon _Serejo Farias"; de qUe trata 0 oecreto 
rr' 42ll,.de 16 de junhO-de 1978, do àOver
nador do Distrito Federal, passa a denomi
nar-se ''Parque da Gdade":, 

Art. 29 Es_ta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as drsposições_em 
contrário. 

Justificação 

A denominação dos lagradouros públicos 
deve guardar estrita correspondência com os 
elementos formadores da cultura de sua po· 
puiação usuária. Em geral, nas cidades tradi
cionais, .seus nomes decorrem dessas mes
mas raízes culturais e da forma corno tais es
paços são apropriados e_ vivenciados pela po
pulação. 

No caso de Brasília, a peculiaridade de a 
cidade ter sido projetada e construída anterior
mente à formação social de uma cultura pró
pria, determinou que os logradourO$ e _equipa
mentos urbanos tivessem denominação neu
tra, alfanurnérica, e, por isso mesmo, deiXas
sem de prestar homenagens pessoais. 

O "Parque Recreativo Rogério Pithon Serejo 
Farias" contrasta com esta diretriz e não nos 
parece que haja - a despefto dos eventuais 
mérritos pessoais que o homenageado pos-

suísse· ~ qualquer sentimento social expres
sivo que viesse justificar a exceção à regra. 

Pelo contrário, o "faJar do povo" se refere 
àquele importante equipamento de ,lazer co· 
mo ''!?arque da Cidade", denominação cor
rente que buscamos, com este projeto, institu
cionalizar. 

Sala das Sessôes. 29 âe setei-nbfci de 1989. 
-Seriador Pompeu de Sousa. -

(À Comíssã_O do Distrito Federal -
c.ornpetér:cll!_te!__mfnativà.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 307, DE 1989 

Altera a redação dos arts. 43, 44, 47, 
54, 77, 81, 83, 87, 93 e acrescenta pará
gl?lfOao art. 121 elo Decreto-Lei nP 2.848, 
de 7 de: ctez.embro de 1940, com redaçào 
dadã Pela L_e_{ n:,_7.209, ~e ! 1 de jf:J/ho 
de 1984 (Cói:Jlgo Penal), os quais dis· 
põem sobre penas restritivas de liberdade 
e interdiçao de_ direitos no homicídio. 

O Congresso Nacional-decreta: . 
Art. 1~ O Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de 

dezembro _de 1 940, com redação dada pela 
Lei n~ 7 209, de 11 de julho de 1984 (Código 
Penal) passa a vigorar com as seguintes ahera-
ções: · · · 

~'Art. 43: ········---------·--··· 
]- .... ;~··· 
II -Interdição permanente ou temporária 

de direitos·. - - -- --
Art. 44 ............... _____ : ..•. : .....• ---·· 
r- aplicada pena privativa de liberdade in-

ferlor a 1 (um} ano. - -

Art. 47. As penas de interdiçã_o perma
nente ou temporária de direitos São: 

···········--·--·-~--:c.--~-········· 
Art. 54. As penas restritivas de direito são 

aplicáveis, independentemente de cominação 
na parte e$pecial, em substituiç21o à pena pri
vativa de liberdade, fixada em quantidade infe
rior a l (um) ano. 
•u,.'"••••••·-----~---

Art. 77. A execuçãO dá- pena Piivativa de 
liberdade não inferior a 2 (dois) anos poderá 
ser suspensa por 2 taoiSf anos a 4 (quatro) 
anos, desde que: 

!-:-:-_o_ condenado não seja reincidente_ em 
crime. culposo ou doloso; 

Art. 81. ···········-.. ··---·-·· ----······· 
I- é condenado, em sentença irrecorrível, 

por crime culposo ou doloso; 

[\f- desc~mpre qualquer outra condição 
imposta ou éirrecorrlvelmente _con_denado por 
crime culposo_ ou por contravenção a pena 
privativa de liberdade ou restritiva de direitos. 

_ Art 83. ---~·-··---·-....... ·····---··•H-
1- cumprido mais de um terço da pena, 

se o condenado não for reincidente em crime 
culposo ou doloso e tiver bons antecedentes; 

11- cumprida mais da metade, se o conde
nado não for reincidente em crime doloso. 

· Ãrt .... 87:·····Õj~-í~-;;;-;;;g-;r~-~;-bé~--:'~ 
livramento s.e o liberado deixar de cumprir 
qualquer das obrigações constante:s da sen· 
tença ou for irrecorrivelmente condenado, por 
.crime ou contravenção, a pena que não seja 
privativa de liberdade. 

Art. 92-São, também, e(eitos da _conde-
nação: 

·············~···--··-··-·--···----··---·~; •• 7~ 
lll- a inabilitação para dirigir veículo quan

do utilizado corno meio para a prática de crime 
doloso; 

N-a inabilitação para dirigir veículos nos 
crimes culposos de trânsito quando houver 
reincidência. 

Art. 93. ·····-··----------·--~ 
· Parágrafo úriicO. A reabilitaçãO poderá, 

também, atingir os efeitos da condenação, 
previstos no art._92_ deste Código, vedada rein
tegraçáo na situação anterior, nos casos dos 
incisos l, 1!, UI e IV do mesmo artigo." 

Art. 2" O art. 121 passa a vigorar com a 
seguinte redaçâo, acrescido dos§§ 6~ e 79; __ 

,_,"'Art. 121. ··············---·-------
_, • § 39 Se o homiddio é culposo: 

Pena-detençã6 de 1 (um) a 3 _(três) anos. 
-·····-···-··----·-~----···-................. :... 
§ 6~ No homicídio culposo _de trânsito, 

quando o agente_ é condenado em sentença 
irrecorrível: 

Pena- detenção de 1 (um) a 3 (três) anos 
e suspensãd temporária de autorização ou de 
habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 
1 (um) a 12 (doze) meses. 

§ 7? No caso de reincidência: 
_ Pena-detençãode 1 (um)a3 (três) anos 

e interdição permanente do direito de dirigir 
veículo."· · 

Art. 39 O Poder Executivo fará republicar 
Q_ Ç_6digo Penal, com seu texto atualizado, seis 
mes_es após a-publicação desta lei. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicaç.ão, 

Art. 5o Ficam revogados O parágrafo Uni: 
co do art. 44, e o § 1? do art. 81 e demais 
disposições em contrário. 

JuStitie'àÇão 

Não existe no Direito Penal punição rigorosa 
para os delitos de trânsito. 

A Lei nç 7 209, de 11 de julho de 1984, 
que atualizou a Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), pela primeira vez se 
refere _expressamente aos crimes de trânsito 
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nos artigos 47 e 57 da Parte Geral do Código 
vigente. 

Verifica-se, de acordo com a nova orienta
ção dada ao C6digo Penal, uma tendência 
para aplicar as penas restritivas de liberdade 
somente nos casos extremamente necessá
rios. Encontra-se na sua Exposição de Motivos 
a justificativa para tal posicionamento, que de
corre de razOes fundamentadas em fator de 
relevante valor social. Alega-se que o sistema 
penitenciário de que díspomos nem sempre 
possibilita a efetiva correção do delinqüente. 
Criminosos condenados por delito menos gra· 
ves são obrigados a conviver com elementos 
da mats alta periculosidade, o que representa 
sério entrave à sua recuperação. 

É desejável que a pena além do seu caráter 
retributivo, tenha a finalidade de corrigir e rea
daptar o condenado à vida em sociedade. Não 
nos parece, contudo, em que pesem às razões 
apontadas, que delitos da maior gravidade se· 
jam apenados com sanções tão brandas, que 
não se têm mostrado eficazes para coibir os 
crimes de trânsito. Dispomos, presentemente, 
de penalidades que pouco ou nenhum poder 
intimidativo oferecem aos infratores das suas 
leis específicas. Prisão simples por prazo infe~ 
rtor a 1 (um) ano, penas pecuniárias com valo
res defasados, interdição temporária de direi
tos, prestação de serv:iços à comunidade re
presentam medidas que estão a exigir urgente 
revisão. 

Eis as razões que nos levam a apresentar 
o presente projeto de lei, com o objetivo de 
refrear o generalizado descaso dos condutores 
pelas cautelas e cuidados na direção de veícu
lo, e o desprezo pelas regras técnicas de dirigir, 
~ sabido que os riscos de circulação não 

decorrem apenas da falta de punições rigoro
sos para as infrações cometidas. Acreditamos, 
porém, que a ação mais repressiva do Estado 
contra aqueles que provocam inconseqüen
temente sérios e graves danos a outrem, pon
do em risco a sua vida e a sua saúde, repre· 
Senta valiosa contnbuição para desestimular 
a expansão da criminalidade, mediante mais 
severa aplicação da justiça pena1. 

Ante o exposto, propomos, no presente pro
jeto de lei, que a pena restritiva de direito (inter· 
dição do direito de dirigir veículo) seja pena 
acessória das penas restritivas de liberdade, 
em vez de substitutivas; que a suspensão do 
direito de dirigir além de temporária, faça-se, 
também, de maneira permanente, de acordo 
com a gravidade do delito, enfim, que a sus
pensão condicional da pena e o livramento 
condicional representem beneficias concedi· 
dos apenas aos condenados por crimes de 
menor relevância, vedada a sua concessão aos 
reinddentes em crimes culposas ou dolosos. 

Em- razão do alto propósito deste projeto 
de lei, que visa à proteção e à segurança de 
quantos utilizam as vias_ de circulação, conta
mos com a sua acolhida pelos meus ilustres 
pares. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1989. 
-Senador Mendes Canale. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Odadania- competência tenninativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~-os projetas lidos serão pubUcados e reme
tidos as comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa) 
- Hà oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lou
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Brasil inteiro conhe
ce, aplaude e acompanha a dinâmica atuação 
da LBA no que tange aos múltiplos programas 
de assistência social que desenvolve, tais co
mo as creches-casulo; complementação ali· 
mentar às gestantes, às nutrizes e crianças 
até três anos de idade; ensino profissionali
zante; assistência aos idosos; atendimento 
imediato às camadas mais vulneráveis das po
pUlações carentes, principalmente por ocasião 
das calamidades públicas e flagelos, tais como 
inundações e secas. 

Agora, no momento em que a LBA com
pletou 4 7 anos de existência, integralmente 
voltados para o desenvolvimento social da Na
çã._o brasileira, a Exm~ Senhora Marly Samey, 
na qualidade de Presidente do Conselho Con
sultivo da LBA e Presidente de Honra do Pro
grama Nacional de Voluntariado, dirigiu uma 
Mensagem especial de cumprimentos e felici
tações a todos os servidores e colaboradores 
da lBA pela passagem do 479 aniversário da 
Entidade que surgiu em 1942, quando foi fun
dada pela inesquecivel Primeira Dama, Senho
ra Darcy Vargas, a primeira Presidente da 
Entidade. 

Atendendo a importância e alto significado 
dessa Mensagem, como estimulo a todos 
quantos trabalham na LBA, requeiro a sua in· 
corporação ao texto deste meu conciso pro
nunciamento, bem como de um documento 
semelhante, do atual Presidente da Entidade 
Dr. lrapoan Cavalcanti. 

-- Esses documentos assinalam a essencia
lidade dos trabalhos realizados pela lBA desde 
28 de agosto de 1952 até o presente mo; 
mente, quando a Instituição se enc:ontra con
solldad_e e expande o elenco dos seus serviços 
e atividades, em beneffdos dos segmentos 
mais pobres e desaslstidos da população bra
sileira. 

Não preciso alongar-me sobre o assunto, 
mesmo porque já reuni, em volume editado 
pelo Serviço Gráfico do Senado Federal, os 
principais discursos que proferi sobre 'i1. Fwr 
dação LBA como Instrumento de Justiça So
cial a Se!Viço da Populaçdo Carente do Brasil': 
no período de 1979 a 1983. 

Desde então, sempre que se me oferece 
oportunidade, continuo ocupando a tribuna 
do Senado Federal para anunciar, divulgar e 
ena1tecer as realizações da Fundação LBA na 
execução da sua complexa programação, 
através de variadas linhas básicas de atendi
mento, convergindo para as crianças, os ido
sos--e-asVftímas das calamidades eventuais, 
ou ~ja, a prestação de aSsistência às popula· 
ções mais vulneráveis e carentes, mediante 
o estudo das situações e problemas a serem 

resolvidos no contextos de uma política nacio
nal realista de Assistência Social. 

Felicito, poitantõ a Exm~ Senhora Marly Sar· 
ney que, seguindo as diretrizes e o nobre 
exemplo de Dona ~rcy Vargas, coadjuvada 
pelo Dr. lrapuan Cavalcanti, Presidente da En
tidade, e pela Senhora Maria do Carmo Vllaça, 
eficiente dirigente do Pronav- Programa Na
clona1 do voluntariado lograram conquistar 
com êxito integral, os objetivos pré-estabele
cidos para a LBA desde 1988 até o presente 
momento. 

O desempenho -excepcional, evidenciado 
pelos resu~dos obtidos e comentados fl~-~
cém publicado relatório da Fundação LBA. 
deve ser ressaltado, com os irrestritos apla~,~
sos de- toda a Nação brasileira que, d~ longa 
data, acolnpanha o seu crescente desempe
nho, em benefício das populações carentes. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMEJYTO A Q(JE SE REFERE O 
SR. LOORIVAL BAP7JSTA EM SEiiDIS· 
CGRSO: 

RESENHA 
Co_ordenadoria de Comunicação Social da 

LBA 
Rio de Janeiro. 28 de agosto de 1989 (Segun

da-feira) 
EDIÇÃO ESPECIAL 

LBA, 47 anOs de desenvolvimento social 
A Presidente do Conselho Corisultivo da 

LBA. Senhora Marly _Samey, e o Presid.ente 
da Entidade, Jrapoan Cavalcanti, dirigem men
sagens a todos os servidores, destacando a 
importância da passagem de mais um 28 de 
agosto. Nelas, ressaltam o trabalho da institui
ção, ontem e hoje, e defendem com firmeza 
a sua plena integridade- no futuro, para sem
pre. 

AO SERVIOORES DA LBA 

Como Presidente do Conselhi> Consultivo 
da LBA e como Presidente de Honra do Pro
grama Nadonal de Voluntariado, dirigindo o 
Pronav ao lado da minha amiga Maria do Car
mo Vilaça, desejo cumprimentar a todos os 
que trabalham na LBA pela passagem do 47~ 
aniversário da criação da entidade. Ela surgiu 
de um momento de amor fraterno e cristão, 
sintetizado num gesto da Senhora Darc:y Var
gas, sua primeira Pr~idente. E cresceu através 
de quase meio século, de grande trabaJho, 
sem se afastar do compromisso que a origi
nou. Socorrer, apoiar, ajudar e sobretudo liber
tar os que mais necessitam da ação do Govér~ 
no para sobreviver e encontrar caminhos que 
o destino_ não lhes abriu em suas vidas. Somos 
150 mil voluntários e entre esses posso incluir 
o Presidente Samey, que jamais fa1tou com 
seu apoio a esta Instituição. Somos voluntários 
e testemunhas de um processo de desenvol
vimento social que se realiza e compensa os 
nossos esforços e a nossa vontade de ajudar. 
E também nossos esforços para mudar a nos· 
sa sodedade para melhor, reduzindo a distân
cia que separa os que nada têm de suas pró
prias esperanças. A LBA cresceu muito no 
Governo José Samey. Ela atendia há poucos 
anos 4 milhões de pessoas. No ano passado, 
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atingiu a 14 milhões de atendimentos. Os nú
meros falam por si por nosso trabalho. Ao 
cumprimentar a todos os que trabalham na 
LBA. sua direção, seus servidores, destaco o 
compromisso da entidade com o social, que 
continua vivo através do tempo, e a integridade 
que há de manter esta Instituição, hoje e sem· 
pre, em favor dos que mais sofrem e mais 
necessitam de nossa ajuda. - Marly &!rney_ 
28 de agosto de 1989. 

AOS COLEGAS DA LBA 

A LBA, criada em momento dos mais im· 
portantes e decisivos da história de nosso País, 
pela inspiração da Sra. Oarcy Vargas, com
pleta hoje, para orgulho de todos quantos tra· 
balham nesta Casa,47 anos de existência, que 
não representam apenas o passar _de quase 
meio século, mas sim um peóodo de intenso 
e cada vez maior trabalho, mais intensa e 
matar luta pelas populações carentes e des
protegidas de um País imenSo como b nosso, 
cujos desafios estão na proporção de suas 
dimensões e de seu número de habitantes. 
Ontem, a LBA surgia para dar apoio social 
às famílias dos soldados que foram aos cam
pos da Itália lutar contra o nazismo e o fascis
mo. Hoje, a LBA aqui está para lutar contra 
a miséria e a pobreza que sufocam milhões 
e milhões de brasileiros nOSsos irmãos. De 
1942 para 1989, uma realidade se nos apre- -
senta. E com base nesse espaço de tempo, 
que abriga várias gerações, poderiam alguns 
pensar que a comemoração de agora seria 
contemplativa de muitos anos que se passa
ram. M contrário. A contemplação do passa
do nos dâ força e disposição para ·mudannos 
o presente e projetarmos para o futuro uma 
instituição como a nossa, que é, de fato, imor
ta1 e eterna. Imortal e eterna enquanto existir 
uma pessoa com fome, uma criança sem cre
che, um excepcional sem poder pagar por 
sua reabilitação, um brasileiro sem registro 
civil, sem documentos, sem assistência judi· 
ciária. A LBA será eterna enquanto houver 
uma família. sem ter uma creche onde deixar 
seu ffiho alimentado e em segurança. Eterna 
a·(...BA é, ;também, na vocaçilo de 150 m1l 
voluntârios e voluntárias que dão seu esforço 
e seu suor, a nosso lado, desinteressadamen
te, contribuindo de força espontânea para o 
desenvolvimento sodal de nosso País. E por 
falar na força do voluntariado, n~o posso dei
xar de me r~ferir a duas figuras extraordinárias. 
que, refletem bem a herança c;le. Darcy 'largas, 
cuja memória paira sobre esta casa. Eu me 
refiro à Sra. Marly Samey, Pr~sjdeJite_de Honra 
do Programa Nacional de Voluntariado e Presi~_ 
dente do ConseJho Coos_ultivo da LBA, e à 
Sra. Maria do Canno Vi1aça, Coordenadora 
Nacional do Pronav~ 

Houve um tempo em que s_e pensou_ no 
Brasil em socorrer à pobreza, minimizar seus 
efeitos, reduzir a dor dos que nela vivem sufo· 
cados. E assim atuava a LBA, fiel a seus princi· 
pios e a seu_ tempo. Mas hoje vemos que, 
além dessa ação, temos que realizar uma ou· 
tra, ainda mais importante: temos que partir 
para que. com nossas ações e nossos instru· 
mentes de realização, que são os nossos diver-

sos e diversificados programas, possamos, 
através do tempo, eliminar a miséria, libertan
do aos que hoje ajudamos de que eles amanhã 
voltem a bater às nossas portas. Por i_sso, estão 
aí programas como o de cn~ches, C.Of!l mais 
de 2 milhões de criançã.S, o de registro Civil, 
que atendeu mais de 2 milhões e 500 mil 
pessoas no ano passado, o de complemen
tação alimentar, o de curs_os prof1Ssiona1izan
tes e o de fomação de mlcroempresas sociais, 
para citarmos apenas, alguns daqueles que 
realizamos. 

E foi através desses programas que, no ano 
passado, pudemos fazer 14 milhões de atendi· 
nientoS. E s6 pUdemos fazer iss_o porque a 
LBA, a partir da mi~stração do MiniStro ~ar
cos Vilaça, soube modernizar-se e ao mesmo 
tempo fazer justiça_ aos seus 9 mil servidores. 
A Casa hoje, em 89, nos seus 47 anos, reflete 
a plena união e identidade de propósitos entre 
sua direção e o seu corpo de funcionários. 
E isso é fundamental no moin.entO em que 
o_ Congresso Nacional está às vesperas de 
aprovar uma Lei Orgânica da Assistência So
cial. Ai. está a origem de tudo, a LBA, primeiro 
movimento organizado de assistência do Bra
sil, em 1942._ ao nascer. E hoje, 47 anos de
poiS, é a maior agência de deseqyolvimento 
social _do Governo e do País. Que ela viva sem
pre, cada vez crescendo mais, cada vez atuan~ 
do mais, cada vez trabalhando mais, para re
duzir da face nacional a miséria e que, para 
ser afastada, depende de uma entidade como 
a nossa - a LBA _de ontem, a LBA de hoje, 
a LBA de amanhã. Cuj9 crescim~nto e moder
nização nos orgulha e nos permite olhar, não 
apenas o passado, mas nosso trabalho no pre
sente e para o futuro. A cada um dos meus 
colegas da LBA, os meus cumprimentos e 
o meu abraço. - lrapoan Cavalcanti 28 de 
agosto de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-:_Concedo a palavr~ ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT '-A C. Pronun· 
cia o segw'nte discurso. -Sr. Presidente, Srs. 
Seriadores, como sabem V. ~.nasci em uma 
terra muito distante, que antes de s_er Estado 
se incorporou ao Brasil como Território. No 
meu tempo de menino, naquela cidade nas
cente, que passou a ser a Capital do Acre, 
Rio Branco, ~ autOridaQes Qestacadas naque
la entidade nova ou noviça da Federação, 
eram: o Interventor, que era nomeado pelo 
Presidente da República; o Juiz federal; o Pa
dre; o Cap[tão dos Portos, porque tinha Capi
tania do? Portoe e o gerente do Bilnco do 
Brasil. 

-0 Banco do Brasil, nobre Sr. Presidente Srs. 
Senadores. creio_ser uma instituição muito ca
ra aos brasileiros; com alto grau de respeita
bi!idaQe e__cadnho no seio da consdência do 
nosso povo. 

É por isso, Sr. Presidente, que hoje as peri
pécias por que passa esta instituição finan
ceira, respeitada e querida dos brasileiros, nos 
deixa aflitos pela situação em que se encontra 
e as dificuldades qu_e vem atravessando. 

l'l.§o somos economtstas, somos médicos 
de provinvia, entendemos muito pouco de 
economia, mas nos acostumanos a querer 
bem e respeitar o Banco do Brasil porque 
é uma instituição muito sólida e que para nós, 
desde criança, representava uma coisa muito 
significativa para a fisionomia nacional e inter
nacional de nosso Pais. 

Eis por que as nossas preocupações funda
mentadas em informações de funcionários do 
Banco do Brasil; funcionários graduados, pes· 
soas responsáveis, se traduzem nesta manhã, 
nos comentários que passo a ler Sr. Presi
dente: 

Uma das primeiras medidas que o Governo 
do PDT, liderado pelo Dr. Leonel Brizola, vai 
adotar na área econômic:a será a estatização 
do Banco Central. Hoje, como sabemos, o 
Banco Central é' um feudo, um enClave do 
sistema bancário privado. Na velha República 
d()S _militares, a imagem do Barco Centr_ª'_já 
era lastimável tal seu comprometimento com 
as elites financeiras do País. A partir da nova 
República esta situação foi agravada, mesmo 
contrariando a posição da grande maioria do 
quadro de funcionários do Banco Centrai. A 
nova República não só evitou corrigir os des
mandos de sua alta direção, como piorou a 
situação geral do Banco. O Ministério da Fa
zenda é o grande responsável por isto. O que, 
a1iás, não é novidade. O Ministério da Fazenda 
age como um elefante dentro de um super
mercado. É destrutiVo, demolidor. Vide, além 
do comprometimento da imagem do Banco 
Central, o descalabro ocorrido no controle das 
mensalidades escolares, a derrocada da poli
tica económica, redundando em completo fra
casso em todas as frentes nas quais o Minis
têrio da Fazenda se dispôs a atuar. 

Dentre todos esses fracassos do Ministério 
da Fazenda, um deles, especialmente, causa 
muita estranheza e grcinde perplexidade. t o 
que se relaciona ao Banco do Brasil. 

Entre nós, que freqüentamos este Plenário 
como representantes de nossos Estados e po· 
pulações, talvez exista .um ou outro ingénuo, 
uma ou outra pessoa relativamente simples, 
cujo grau de vivacidade seja, ainda, enqüa
drado nos limites da categoria dos ingênuos. 
Entre estes posso até estar incluído. Mas, bo
bos não existem. Estes são matéria há muito 
extinta neste Plenário. P.Or isto, sabemos muito 
ber:n que, no Programa de Privatização de Es
tatais do Governo, muita coisa tem que ser 
explicada, tem que ser devidamente esclare
cida. É o caso, por exemplo, do Banco do 
Brasil. 
· O -Programa de Privatização do Governo as~ 

semelha-se, pela estratégia, ao Programa l'lu
dear. Neste, existem dois: o Programa oficial, 
público, explícito e, por trás das cortinas, existe 
o programa paralelo, restrito, implícito._ No 
Programa de Privatização_acontece_o mesmo_. 
Existe o_ oficial, explícito, púb~co e, camuflada
mente, até creio eu, à revelia do conhecimento 
do Senhor Presidente da República ~ste o 
oficioso, paralelo, restrito, implícito, o nebu
loso. No Programa de Privatização oficial enca
minhado ao Congresso, são 18 as estataiS a 
serem privatizadas. No programa paralelo não 
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se sabe quantas e nem quais são. Percebe-se 
que o Banco do Brasil é uma das vítimas dess.e 
malsinado projeto privativista. A Petrobrás, a 
Vale do Rio Doce, entre outras grandes empre
sas do Estado, também fariam parte do rolo 
compressor privatista. 

O Banco do Brasil vem sendo sistemeti
camente massacrado pelos tecnocratas da 
nova República, desde a alegada e mentirosa 
inconveniêcia da manutenção da conta-mo· 
vimento no Banco, sob os mais diversos e 
inconsistentes argumentos, inclusive o de que 
esta seria uma conta inflacionária. Na verdade, 
o que existe por trás dessa operação de extin
ção da conta-movimento é o de sempre: os 
grupos nacionais e internacionais interessa
dos em limitar o espaço do Banco do Brasil 
e em ampliar o dos bancos privados. Esta 
é que é a verdade! Esta operação- ocorreu 
em 1987, oportunidade em que o PDT se posi
donou firmemente não apenas contra esta 
operação, mas contra o Plano Cruzado e con
tra toda a política econômica do Govemo. Qs 
fatos estão a1; basta investigar os anais desta 
Casa e os arquivos da imprensa. Nestes está 
registrada a solidão do nosso Partido ao con
denar à ação do Governo na área económica. 
A voz do Dr. Leonel Brizola foi a única a se 
levantar contra a farsa do Plano Cruzado,_Hoje 
todos a condenam. 

O que resultou da extinção da conta-mo
vimento foi o enfraquecimento estrutufal e 
progressivo do Banco do Brasil até chegar 
a um prejufzo, hoje, da ordem de 5 bilhões 
e 500 milhões de dólares. Repito, Srs_. Senado-_ 
res: O$ 5,5 bilhões, conseqüência da diferença 
entre os juros pagos aos correntistas de sua 
poupança rural e os pagamentos dos emprés
timos contraídos pelos produtores, bas_eados 
em OTN congelada pelo Plano Verão. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
Ex" um aparteT - -

OSR.MÁRIOMAIA-Comprazer,nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Má
rio Maia, infelizmente não ouvi o início do pro
nunciamento de V. EX'., mas quando chegava, 
ouvi V. Ex' falar sobre a condenção do Dr. 
Leonel Brizola ao Plano Cruzado. Recordo-me 
muito bem que a tese do Dr. Leonel Brizola 
era a de que o Plano Cruzado iria sacrifiCar 
os salários dos trabalhadores, e que isso acar
rataria urna recessão no Pafs. Ele_ atacava o 
lado errado, porque aconteceu o inverso, qUer 
dizer, ele estava ma1 informado, estava atiran
do no escuro, e quando o Plano Cruzado fra
cassou por outras razões ele começou a achar 
que havia previsto o que iria ocorrer :quaiido 
não foi. Se V. Ex" i-ealfrieilte ler os pronuncia
mentos do Sr. Leonel Brizola, à época, V. EX" 
vai ver que o tiro estava--tOtalmente errado. 
Ele estava procurando atingir um alvo que 
não era o certo: Ontem, parece-me que V. 
Ex' também falou a respeito da sucessão, fico 
feliz em saber que todos estão acreditando 
nos resultados das pesquisas. Aquelas pesqui
sas que estavam sendo fraudadas, agora não 
são corretas, porque estão mostrando a reali
dade. 

O SR. MÁRIO MAIA - Pelo contrário, 
ontem eu estava criticando a não credibilidade 
das pesquisas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mas 
estava feliz. No meu entender, as pesquisas 
sãó-corretas, a maneira de divulgá~las é que 
pode ser incorreta 

O SR. MÁRIO MAIA - Exatamente, é 
esse-. o p-onto que sempre tenho acentuado, 
nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Acho que 
V. Ex<' pode ter uma surpresa Existe um ele
mento da esquerda que está avançando aos 
poucos e pode atrapaJhar o Dr. Leonel Brizola. 

O SR. MÁRIO MAIA-Agradeço as con
siderações que V. & está fazendo do remoto, 
do ontem, sobre as pesquisas. Mas sempre 
tenho me manifestado aqui com respeito às 
pesquisas, e não foi a primeira vez ontem; 
já duas ou três l{ezes tenho feito_ referências. 
até em apartes e considerações individuais, 
colocando em dúvida a utilização da pesquisa. 
Tenho até feito essa ressalva de que não colo
co em dúvida a técnica e a ciência de se fazer 
a pesquisa, porque são, naturalmente, pessoas 
que estudaram e estão preparadas para fazer 
-a arrecadação dos dados no meio do povo. 
O qoe·condenamos sempre foi a manipulação 
desse,s dados, quer dizer, não são os órgãos 
que fazem a pesquisa mas a mídia que informa 
os dados da pesquisa utilizando, em determi
nado momento, informações, escondendo 
uns dados e enfatizando outros, escamotean
do determinados dados para dar a impressão 
de que aquilo está ac_ontecendo no todo, 
quando está acontecendo na parte. 

Um dos diretores de wn desses órgãos de 
informação Sr. Montenegro, protestou contra 
a mídia informativa, dizendo que estavam ma· 
nipulando os dados erradamente, uma vez que 
escamoteavam 53% daqueles que não tinham 
preferência e não haviam escolhido ainda os 
dados. 

Quanto à denúncia que o nosso Uder fez, 
6 dias após a decretação do Plano Cruzado, 
achamos que ele não poderia detalhar onde 
erraria, e não sei fazer uma análise mais pro· 
funda da ci_ência econômica, se ele atirou no 
que viu e aCertou no que não viu, mais o fato 
é que-O seu friSfihto, o seu farO, o levoU a 
ver que não iria dar certo, como muitos esta
vam vendo, porque não se podia decretar, de 
repente, a extinção da inflação através de wn 
ato de cima para baíxo, um simples decreto. 
E foi isso que foi denunciado e realmente os 
fatos começaram a acontecer, mostrando que 
não dava certo mesmo. Infelizmente não d~u 
certo, porque as prem[ssas em que o plano 
foi baseado não estavam corretas. E até hoje 
continuamos, com o "Pi<;mo Cruzado", o "Pla
no Bresser'', o "Plano Verão", patinando nessa 
situação com a inflação que agora vai acima 
de 30%, 35%. E não sabemos para onde va
mos. O fato é que até agora não fOi feito diag
nóstico da doença infladonária, pois se hou
vesse sido feito já estaríamos fabricando a va
cina contra a inflação para vacinar o orga
n_isrno nacional e criar anticorpos contra ela. 

O fato é que todo mundo estuda, estuda, e 
até hoje ainda li.ão se descobriu as ca.usas 
verdadeiras da inflação que está aí impertinen· 
temente presente. 

Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, voltemos à situação do Banco Brasil 

Como tuáo istO aconteceu? É simples. A 
partir da extinção da conta-movimento, o Ban
co do Brasil continuou aplicando recursos na 
área agrícola - mas, por ordens do próprio 
Governo, desta vez eram recursos próprios, 
impossíveis de serem ressarcidos, o que antes 
ocorria mecanismo da conta-movimento. 

Na ocasião, foi ãfirmado peremptoriamente 
que os recurs_os necessários à agricultura se
riam originárioS-dO GOverno. Entretanto, isto 
jamais ocorreu. Quem vem financianâo as 
chamadas "supersafras" do GovernO Sainey 
é o Banco do Brasil com recursos próprios 
e sem retomo. A inadimplênda do setor rural 
já chega, se_gundo os cálculos de técnicos do 
Banco do Brasil, ~ 4,7 bilhõe~ de cruzados 
novos. 

Agora, cito palavras textuais do Sr. Cyro Ver
çosa, que é o Presidente da União Nacional 
dos Acionistas Minoritários do Banco do brasil 
e é um funcionário antigo do Banco, inclusive 
já aposentado. Portanto, uma pessoa que gal

--gou todos os degraus da carreira nessa_ insti
tuição e é um homem altamente bem infor
mado. Sobre esse mesmo assunto, ele. fala: 

"Agora a corda está no pescoço da área 
rural brasileira. Não há recursos para o 
custeio da safra 89/90. As projeções do 
Ministério da Agricultura i_ndicam a neces
sidade de- NCz$ 13 bilhões. O Governo 
dispõe de apenas NCz$ 7,8 bilhões. De 
onde sairá o restante?" 

Agora, somos nós que perguntamoS: os re~ 
cursos sairão novamente do Banco do Brasil? 
Seria a continuação da estratégia de enfraque
cimento progressivo? Seria estratégia: de dar 
espaços aos grandes grupos financeiros, con
glomerados nacionais e estrangeiros? Enfim, 
qual o real significado de uma iniCiativa tão 
danosa quanto essa contra uma institUição 
tã.o querida dos brasileiros. 

A estratégia do progrma paralelo de privati
zação, no caso do Banco do Brasil, parece-nos 
ter dupla face. De um lado, a destruição do 
banco pelo enfraquecimento deliberado e pro
gressivo de seu poder económico; de outro, 
a destruição moral através de uma campanha 
maciça pelos meios de comunicação, usando 
para isto até uma confrontação com o Judi
ciário para abalar estruturalmente uma das 
mais antigas e respeitávefs instituições da his- _ 
tória brasileira __ ~ seu delicado e competente 
corpo de funcionários. 

O Banco do Brasil sempre respondeu por 
85% dos financiamentos agrícolas do País. 
Ele não poderá continuar por mais tempo, 
pois não há recursos. E os prejuízos ·causados 
pela má condução da política económica são 
por demais elevados. Nenhum negócio ho· 
nesta poderá render mais do que 50% ão mês. 
EntáO, tOdo dinheiro está girando na clranda 
financeira, no cassino do ovemight~ onde a]. 

guns ganham fortunas e toda a Nação perde. 
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Os donos dos bancos privados, entre sorri- que se encontram todos aqueles que, de uma 
sos cumpliciados,_ esfregam as mãos ao cons- forma ou de outra, têm no cacau o seu melo 
tatar que conseguiram afastar o Banco do Bra- de vida. Essa atividade vem sofrendo duros 
sil de sua vocação histórica, a de maior banco revezes nos últimos três anos, em funç2io da 
rural do Mundo. vertiginosa queda dos preços internacionais, 

Além de todos os problemas estruturais do em conseq.jência da queda da produção -
nosso País. os brasileiros, em curto prazo; ain- provoca'dã pãrlõnga estiaQenl ....:., e, pelos efei
da passarão por grave crise de alimentos. É tos nocivos de uma política económica desas
a herança da Nova República. trada que o Governo não soube ou não quis 

O Governo Jos_é_ SameY criou este- pr6bie- reparar. 
ma, ele não ·o recebeu da velha república. Per- Há poucos dias, a cacauicultura brasileira 
mitam-me que acrescente:__o PMDB tem uma sofreu mais um duro golpe, em razão da fra
grande parcela de responsabilidade nesses cassada reunião da Organização Internacional 
acontecimentos. Ele não pode_-íUgir, agora, do CacaU, OcOrrida em Londres. A c:onseqUên
da responsabilidade neste momento da cam- cia-irOediata desse fracasso fel uma nova redu
panha eleitoral quando foi participante efetivo, ção nos preços internactonais do produto, en
com a maioria dos miniStros decidindo em gendrad~_pelos países consumidores e favorá
nome do PMDB. yel à Costa do Marfun, maior exportador mun-

Talvez seja a mais grave e urgente crise dia!. 
que 0 novo Governo há de enfrentar, Essa nova _queda de preços, aliada às pers-

0 PDTestá preparado. Leonel Brizola, auxi- pectivas pouco promissoras e à crise finan· 
fiado por competentes e bem intencionados -teica que já os vem afetando, deixou em pâni
mínistros e pelos funcionários do Banco do co não apenas os produ_tOfe-s, nlas _tan_1bém 
Brasil, fará a secular instituição retomar abs os industriais e expOrtadores brasileiros, além 
seus _originais e verdadeiros trilhos. de preocupar mais de dois milhões de traba-

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas,) Ihadores cuja subsistência é garantida pelas 
atividades cacaueiras. _ _ , __ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Diante desse quadro trágico que se mani-
- Concedo a palavra ao nobre Senador Juta- festa na economia de sete Estados brasileiros, 
hy Magalhães. mais especialrTtet1te nõ"-me"u Estado da Bahia, 

O SR. JUIAHY MAGALHÃES (PMDB _ responsável por 90 _por cento da nossa produ
BA Pronuncia 0 seguinte discurso.)_ Sr. Pre- ção, o que faz o ·Governo Federal? Cruza os 
sidente, Srs. Senadores, minha condição de braços, como se o problema não lhe dissesse 
homem público, bem como as responsabi- respeito, omite-se, insiste em desconhecer 
]idades que me_ foram delegadas por meus urna realidade que está a reclamar providên
eJeltores impelem-me a ocupar novamente es- cias imediatas. 
ta tribuna para tratar de uma questão que, Esse, aliás, tem sido __ o comportamento 
de tão repetida, se vem tomando familiar, as- constante do Governo. Há bem p_oucos dias, 
sumindo aspectos de rotina, e poderia reves- o Presidente José Sãmey,- em programa de 
tir-se de completa monotonia, não fossem televisão transmitido por rede nacional, por 
suas graves conseqüências, com desastrosas diversas vezes referiu-se ao seu Governo como 
implicações na vida social e lamentável perdas se já tivesse o mesmo sido encerrado, enquan
para a nossa economia. to ainda lhe faltam cerc;a_ de s_eis meses para 

Não me importa que seus apelos e I_Ylinhas trabalhar. Deveria o Senhor Presidente daRe
denúncias soem rotineiros: mais insistência pública, neste momento, empenhar-se de fo_r
ainda demonstrarei quanto mais surdos se fi- ma redobrada na solução dos graves proble
zerem aqueles a quem dirigi minhas palavras, mas nacionais, como requer a conjuntura só
e __ c_om redobrado fervor voltarei a ocupar esta cio-econômica, como redama toda a sacie
tribuna quanto mals negligência e inércia se dade brasileira. 
verificar por parte das autoridades às quais Mas não quero resumir o meu pronuncia
compete resolver ou minimizar a crise que mento a críticas, embora necessárias _e funda
vem afetando a cacauicultura no Brasil. mentadas. Embora já o tenha feito numerosas 

Nosso País, ao longo de sua História, tem vezes, vou insistir -em apontar as causas da 
tido um comportamento estranho e_ ingrato crise que afeta a atividade cacaueira, e vou, 
em relação a alguns setores produtivos da mais urna vez. apontar as medidas que o setor 
nossa economia, especialmente da agrope- reclama_ às autoridades governamentais. 
cuária. É ingrato esse compOrtamento, por- O.Ueró destacar, lnidaimE:nte, êritre âs rã
que, depots de se beneficiar com os impostos, zões da crise, a queda dos preços no mercado 
os lucros, as divisas, a riqueza proporcionados ít1temad0riãl, que caírain de 2 mil dólares a 
por esses setores, abandona-os à própria sorte tonelada, em 1987, para 1.400 dólares, no 
quando acometidos por alguma crise, seja ela ano passado. Este ano os preços voltaram 
de origem intestina ou gerada por fatores ex· a despencar, agora para um patamar de-1.1 00 
temos adversos; é estranha essa atitude, por- dólares a tonelada do produto, reduzindo 
que, ao abandonar os segmentos da produção substancialmente as rendas auferidas pelos 
e crise, mata a "galinha dos ovos de ouro", cacauicultores brasileiros. 
impede o ressurgimento da riqueza, revelando [ntemamente, o segmento experimentou 
miopia e incúria" no trato dos_ interesses pú- dolorosa queda na produção, em razão da 
blicos. _ _longa estiagem ocorrida no período 1986/87. 

Há apenas três meses, denunciei, aqui neste _& safras, nos dois últimos anos, reduziram-se 
Plenário. a situação extremamente grave em drasticamenteparamíseras100miltoneladas, 

no período 8_7/88, e 90 mil, no período 88/89. 
Essa prolongada seca, que tanto tem afetado 
a lavoura cacau eira, deve-se a diversos fatores, 
eiltre os quais se pOde, tristemente, incluir o 
desmatamento nas cabeceiras e margens dos 
rios, que abordarei mais ã.díante. 

A política econômica do Governo, com mais 
erros do que acertos, tem sido responsável 
igualmente pela situação de penúria em que 
se encontram muitos cacauicultores, especial· 
mente os de pequeno e médio porte. Não 
se trata de oposição sistemática às tentativas 
governamentais de conter a inflação, conter 
o déficit público e promover o crescimento. 
O que não _se admite é a passividade das auto
ridades, que, uma vez avaliados os efeitos dos 
planos económicos, deveriam corrigir as- dis
torções, a fim de evitar que umas categorias 
fossem tão fortemente penalizadas em com
paração com as demais. 

Refiro-me aqui, especialmente, aos Planos 
Cruzados, Bresser e Verão, que mantiveram 
contidos os preços internos do cacau, parale
lamente ao crescimento dos custos de produ
ção. Está dare que setor algum pode_suportar 
essa defasagem por longos períodos, motivo 
por que os produtores, com justa razão, pre
tendem obter a prorrogação das dívidas e a 
abertura de novas linhas de crédito, sob pena 
de a cultura cacaueira perder a _capacidade 
de fazer novos investimentos. Esta critica si
tuação, aliada às taxas ascendentes de infla
ção, com forte impacto no crédito rural, tomou 
quase impossível a sobrevivência da cacaui
cultura, a ponto de muitos produtores redu
zirem a área de plantio, abandonarem os insu
mos -, na contingência de _reduzir os gastos 
-limitarem sua atividade a níveis de subsis
tência 

As conseqüêndas dessa crise, _como já sa
lientei aqui, em outras ocasiões, são facilmen· 
te identificáveis: abandono de tecnologias de 
produção, como adubação e utilização de de
fensivos, com efeitos a _curto e longo prazos; 
desemprego e baixa remuneração na lavoura 
cacaueira, que somente na Bahia emprega, 
diretamente, 300 mil trabalhadores; desem
prego e ociosidade no parque industrial, como 
reflexo da queda na produção; perda, a médio 
prazo, da fatia do mercado externo, duramente 
·conquistada e mantida ao longo dos anos pe
los cacauicultores brasileiros. 

- As soluçõ_es pãra a cultura e a indústria ca
caueiras, no entanto, existem, e dependem ba
sicamente de vontade política. Eis, aí, o motivo 

- por que volto a criticar, ve_emente:mente, o Go-
verno Federal. Faço-o por sua incúria, sua ln
disfarçada inércia, seu mais completo imobi
lismo díãnte de uma crise que traz prejuízos 
incalculáveis para a Nação; faço-o, porque não 
spmente eu, mas diversos parlamentares, pro
dutores, exportadores e tantos quantos s_e inte
ressam pelo nosso-cacau, temos alertado as 
autoridades. Vou além: não somente as temos 
alertado, como também apontado as medidas 
que devem ser tomadas emJavor de um seg· 
mente que tantas divisas gerou e gera pata 
o nosso País. . 
- -Antes de ma!s nada, reclamamos do aoVer. 
no sua invenção, viabilizando recursos para 
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atender ao setor com emergência. Desejam 
os produtores que suas dívidas, estimadas em 
240 milhões de cruzados novos, a preços de 
janeiro, sejam prorrogadas. Não pretendem 
wna anistia, não desejam o perdão das dívi
das, mas, muito justamente, requerem um fô
lego para que possam saldar seus débitos. 

DeseJam, também, os produtores, recursos 
para custeio técnico, vencíveis em janeiro, por 
se encontrarem completamente descapitali
zados. O secretário-geral da Ceplac, Joaquim 
Cardoso Ftlho, estima qu_e seriam suficientes 
60 milhões e 50 mil cruzados 'novos, assim 
distnbuídos: 48 milhões 650 mil cruzados no
vos para a adubação de 150 mil hectares; 7 
milhões 950 mil cruzados novos para o com· 
bate às pragas, também em 150 mil hectares; 
e 3 milhões 450 mil cruzados novos para o 
controle de doenças em 1 O mil hectares. ~ 
medidas de emergência seriam completadas 
c-om a abertura de linhas de crédito de refinan
ciamento de cooperativas, possibilitando aos 
mini e pequenos-produtores financiar suas dí
vidas junto aos exportadores e industriais. 

A par dessas medidas, outras devem ser 
tomadas, de ordem estratégica, como progra
mas de aperfeiçoamento da produção, visan· 
do adotar novas tecnologias e renovar os ca· 
cauais; ou, ainda, incentivo à diversificação da 
produçáo nas regiões cacaueiras, evitando-se 
os riscos próprios das monoculturas. 

Duas propostas merecem especial desta· 
que entre essas medidas. Urna delas foi por 
mim trabaJhada aqui, nesta Egrégia Casa, para 
que fosse aprovado Projeto de Lei de autoria 
do Deputado Jorge Arbage. Para minha satis
fação, ,foi o mesmo aprovado e sancionado, 
transformando-se na Lei n<? 7.754, que está 
em vigor desde 15 de abril deste ano, e que 
estabelece medidas de proteção das florestas 
localizadas nas nascentes dos rios. Para minha 
decep-ção, embora dispondo, agora, de instru
mento lega], o Governo continua deixando im
punes aqueles que agridem o melo ambiente. 
Fós:Se a ação do Governo mais rigorosa e Con
tundente, as queimadas e as devastações que 
hoje modificam as condições climáticaS -e pro
vocam as longas estiadas estariam sendo con
tidas, evitando--se prejufzos à atividade agrícola 
que tendem a agravar-se com o tempo. 

AD lado de uma política adequada de apro
veitamento_ das áreas de cultura, é necessário 
efetuar o replantio nas cabeceiras e nas mar
gens dos rfos, para que a lavoura não sofra 
prejufzos irreparáveis. 

Outra medida que se impõe é voltada para 
o comércio exterior, na tentativa de se con
quistar novos mercados e garantir melhores 
preços. Embora o consumo mundial do cacau 
tenha crescido nos últimos anos, é certo que 
não acompanhou o incremento da produção, 
o que exige, de nossa parte, um aperfeiçoa
mento na sua cultura, produção e industria
lização, bem como uma política mercadol6· 
glca mals agressiva c eficiente. 

Nos meados da década de setenta, o Brasil 
desenvolveu notável esforço para aumentar 
sua produção. É re_sponsabilidade conjunta, 
dos cacauicultores e das autoridades, traba~ 
lh.ar para que essa produção seja absorvida. 

Trãta--se- ae uma árdua competição, aQCiia 
mais exacerbada pela participação dos novos 
produtores, como a Malásia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é impres
cindível que o Brasil ampare a cacauicultura 
É imprescindível participarmos dessa compe
tição com empenho, com coragem, com inte
ligência e com estratégtas adequadas de mar
keting. t: imprescindível, sobretudo, que o Go
verno Federal, sobre quem repousam os 
maiores poderes de d_ecisão, abandone s_ua 
inércia ~ demonstre sua vontade política. Não 
pode acontecer ao cacau o que já aconteceu 
à borracha, de cuja produção perdemos a he
gemonia para nunca mais recuperá-la. Mais 

-uma vez, o Sudeste Asiático ameaça nossa 
posição no mercado produtor mundiaJ, nossa 
condição de segundo maior exportador doca
cau. 

Cabem ao Governo as medidas de soergui
mento da lavoura, da industrializã.ção e da ex
portação do cacau, não apenas para garantir 
as dividas de que tanto necessitamos, mas 
também para impedir a desorganização da 
nossa economia interna. E cabe também a 
nós, bem como a entidades e pessoas de algu
ma forma ligadas a essaatividade, a sua defesa 
intransigente neste momento difícil, para não 
amargarmos, amanhã, uma perda irreparável 
para a nossa economia e_ para nossa socie
dade. 

Sobre o cacau, Sr. Presidente, gostaria de 
_complementar, referindo-me ao pronuncia· 
ment6 do Tiobre Senador Mário Maia, ainda 
a respeito das pesquisas. 

O Sr. Mário Mala - V. Ex' complementa 
o meu pronunciamento. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES- Tenho 
acompanhado, com certo bom humor, essas 
transformações, porque vejo, com certa curio
sidade nessa queda, do primeiro colocado, 
a preocupação de alguns políticos. Vejo que 
aqueles que correram rapidamente estão, 
agora, preocupados. No meu Estado, há um 
político que fazia questão de dizer que era 
dono da candidatura em Feira de Santana. 
Com o último resultado da pesquisa, já deCla
rou que a imprensa se tinha apressado em 
dizer que ele tinha "collorido". 

O Sr. Mário Maia - A imprensa é que 
foi apressada. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES - Isso 
daí, infelizmente, faz parte da no_ssa vida políti
ca. Não creio que as pesquisas já demonstrem 
o que vai ocorrer em 15 de novembro; ao 
contrário do que muitos imaginavam, e eu 
próprio também, 15 de outubro não será mar
co de.n?da~S6 vamos ter uma d~finlção clara 
desse quadro bem próximo a 15 de novembro, 
porque as transformações, no meio eJe.itoral, 
estão muito grandes. Niriguém está garantin
do a sua posição atualmente, nem o candidato 
de V. Ex' nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia - Permita-me V. ~ 
um aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES - Pois 
não, nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia- Em momento algum 
fizemos a afirmação de garantia do nosso can· 
didato. Nosso candidato sempre, modesta· 
mente, tem~se colocado num patamar que 
vai subindo de meio em me~o d~r~u;_~ntre- __ 
tanto, é o que tem demonstrado maior estabi· 
!idade nessa projeção das pesquisas. V. Ex' 
acentua - e falamos, ontem ou anteontem, 
tendo s_ido aparteado pelo Senador João Me
nezes- que não há nada defmido, como pro· 
curam fazer ver ou induzir à at~nção do povo 
brasileiro, como se alguns candidatos já esti
vessem definidos para a derrota -e O_utros, para 
a vitória. Entendemos, conceitualmente, que 
não existe definição alguma e muita coisa po
de mudar. Há uma ansiedade tão grand~_ que 
causa uma espêde de obnubilação na Inter
pretação dos dados e no açodamento de levar 
a preferência para determinados setores que 
esquecem as lições recentes. No Rio de Janei
ro mesmo, quãndo da eleição do Governador 
Leonel Brizola, houve momento semelhante 
a este, e que determinada candidatura estava 
numa projeção até muito melhor, mais propí
cia a vitória do que o atual candidato que está 
ai nas pesquisas em primeiro lugar, que foi 
Sandra Cavalcanti. De repente, em poucos 
dias, começou a se esvaziar sua candidatura 
a ela despendeu de 64% da preferêllcía popu
lar para 10%, e Leonel Brizola. que estava nu· 
ma modeSta colocação, foi crescendo. ao~ 
poucos, até atingir a vitória. No Ceará também 
ocorreu fenômeno semelhante: a candidata 
à Prefeita pelo PDT, Maria Luíza, estava numa 

.modesta colocação; de repente, o candidato 
da preferência caiu e ela subiu. Recentemente. 
em São Paulo, também o fenômeno Erundina. 
Então;-não- há nadà defmido no momento. 
Isso faz parte da nossa cultura, da nossa ansie
dade, da nossa maneira de ser e tambérri deste 
estado nacional em que nos encontramos, on
de os partidos políticos não têm uma solidez, 
não conseguiram até hoje ter urna tradição 
programática e ideológica. Esse fenômeno 
vai-se prolongar por multo tempo. Ainda se 
fazem campanhas através das pessoas que 
podem estar, em determinado momento, em 
a1ta, em evidência, mas, de repente, podem 
sair dessa evidência e até se anular dentro 
da classificação das pesquisas. Estou com V. 
EX O nosso raciocínio também é frio; apesar 
de torcermos, de reaJizarmos campanha para 
o nosso candidato, fazemos aná1ises com ob~ 
jetividade e realismo, ~ muito difícil e não con
sideramos esteja tudo defmido. Por isso, esta
mos trabalhando intensamente e fazendo com 
que o nosso candidato, de meio_em meio grau, 
atinja o patamar que possa corresponder à 
sua garantia ao segundo turno e, de lá, para 
a Presidência da República. 

OSR. JUfAHY MAGALHÃES-Sr. Pre· 
si dente, estas considerações foram apenas pa
ra modificar um pouco o tomo do meu pronun
ciamento desta manhã sobre o c::acau, a crise 
que atravessamOs - quase todos os cacaui~ 
cultores estão trabalhando no vermelho já há 
três anos, e o nosso Governo, como sempre, 
não tem uma política dirigida para essa área; 
continuamos nesta luta, naquilo que o nobre 



_:S:..:e:::te:::m:::b:..:ro=de:..:..:l9:.:8:::9 ____ _:__ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 10 Sábado 30 5277 

Senador Ronan Tito ontem falou- a preocu
pação dos agricultores e dos pecuaristas em 
manter uma tradição. Diante do mercado fi
nanceiro, pagando 55% de juros do_overm"ght, 
é lógico que há a tentação de se correr para 
essa área. E só aqueles que realmente amam 
a lavoura, amam o seu País, sentem ã neces
sidade da produção, é que se mantêm firmes, 
lutando na pecuária e na agricultura. 

O Sr. Mário Mala - Permite-me V. EX 
uma intervenção? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES -Ouço 
V. Ex" com prazer. 

O Sr. Mârio Maia- Esqueci-me de fazer 
referênda a este aspecto_ do cacau. Não com
binamos nada. V. EX' fez estl.,ldos para o discur
so que está pronunciando, e eu também fiz 
leituras, pesquisas, para a minha fala. A meu 
ver, os nossos discursos são muito parecidos, 
se complementam, ao revelar a situação em 
que nos encontramos e as dificu1dades por 
que passa o Banco do Brasil, em virtude desta 
politica desastrosa implantada de uns tempos 
para cá. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Agra
deço a v. Ex-

Sr. Presidente, vamos continuar as nossas 
sessões de tertúlias nas sextas-feiras. Não sei 
se temos ainda outros oradores, mas vamos 
continuar. 

Muito obrigadoc (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com a palavra o nobre Senador Ney Mara
nhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PDB - PE. 
Pronuncia o seQuinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,· 
em minhas mãos, wn estudo do eminente 
Professor Antônio L.avareda, que será apresen· 
tado no XIII Encontro Anual da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesqujsa em 
Oências Sociais, a ser realizado em Caxambu, 
Minas Gerais, de 24 a 27 de outubro próximo, 

O _tr:_m~. de trabalho é "governos, partidos 
e ele)\:oes . É uma comparação entre o Brasil 
de 1989 e o Brasil de 1964, trabaJhotãoimpor
tante, de atilada análise, que peço à Mesa seja 
transcrito nos Anais da Casa 

O Professor Antônio Lavareda faz uma com
paração entre os acontecimentos políticos de 
antes do golpe militar de 1964, com os aconte
cimentos que estamos vivendo agora. 

Há uma semeJhança entre o Brasil de antes 
do golpe de 1964 e o Brasil da Nova República 
que está no fim. E a semelhança é a perple
xidade que viveu a sociedade, ontem e a vive 
hoje. Ontem, nos albores do golp~, houve, 
na sociedade, um estímulo à intervenção mili
tar; hoje, o estímulo não se realiza porque, 
acima de tudo, estamos na iminência de uma 
eleição presidencial. 

No entanto, económica e so.cialmente os 
dois periodos se parecem. Como em H~64 
a inflação hoje é assustadora, indo para o pata~ 
mar dos quatros dígitos, levando 11 milhões 
de famllias ao patamar da pobreza e da misé
ria Esse _era também o problema de 1964. 

Cotejando os dois momentos da história, 
em 1964 houve uma ruptura, uma falência 
absoluta do regime civil em nossa curta histó
ria republicana pluralista; e o final da nova 
República é tão melancólico como a queda 
do poder civil em 1964. 

Ontem, o povo não saiu em defesa do Go
verno; como hoje assistimos a um governo 
desacreditado, rnepto e paralítico de decisões, 
assistimos a um congresso irripotehte, frag
mentado, com _bancadas sem ideologia e coe
são. Os partidos estão- distanciados da Socie
dade, perdidos em disputas eleitorais persona
lizadas. A máquina do Estado está enfeudada 
em diversos interesses, é uma confederação 
de órgãos e de empresas públicas. O quadro 
de hoje é caóti_co, conturbado, como a situa
ção que vivemos há vinte e cinco anos, culmi
nando no golpe militar. 

Em 1964~ aflãJisarido ao pé dã letra as crôni
cas, o Governo Federal estava desacreditado 
junto à maioria da Nação e suas ações não 
tinham respaldo político. Segundo essas mes
mas crónicas, os p~dos políticos tinham per
dido sua significação junto ao eleitorado. A 
classe alta e média aceítaram favoravelmente 
uma intervenção militar. 

Após 25 anos, analisando detidamente os 
fatos, chegamos a outras conclusões. No pe· 
riodo imediatamente anterior ao golpe que li
quidou a ordem constitucional do País, segun
do os dados do lbope na época, o Governo 
Goulart tinha índices positivos de aprovação 
do público. Já o governo da nova República, 
segundo os dados da Datafolha, não tem tal 
aprovação. As diretrizes económicas do Go· 
-vemo- Goulart Cóntava.m com o suporte da 
sociedade. O Presidente Goulart era chamado 
pelos eleitores a desempe-nhar um papel im
portante na sua sucessão. Já o Presidente Sar
ney, ninguém quer que ele exerça nenhum 
papel na sua sucessão. Os partidos políticos 
no tempo do Presidente Goulart tinham raízes 
na sociedade, apesar da crise. Já os partidos 
políticos da nova República não têm inserção 
quase nenhuma. Na eleição presidencial que 
fria acontecer em 1965, se não houvesse 0 

golpe militar, as intenções de voto prometiam 
razoável coerência na distnbuição partidária 
e ideológica dos sufrágios. Já na eleição de 
1989, o que-estamos assistindo? Uma falta 
de coerência partidária e nenhuma ideologia. 
Estamos assistindo ao fisiologismo alvar, cada 
um tentando se salvar como pode. A opinião 
pública, em 1964, tinha consciência dos prin
cipais problemas do País e se engajava em 
determinadas alternativas "progressistas". E 
a principal posfção ideológica de 1964 era 
a de "centro". 

O P.resi_dente_João Goulart, segundo as pes
quisas de 1963 e o índice de 1965, era apro
vado em 35%. A avaliação de "regular" chega
va a 41% e a desaprovação estava em tomo 
de 19%. Nas da$ses A e 8_ as opiniões favorá
veís sobrepujavã:m as desfavoráveis. Sua pcilí· 
tlca económico-financeira tinha aprovação de 
40% contra 27%. O prestígio do Presidente 
Gou1art, às portas do golpe de 1964, subiu 
de 37% para 4 7%. Esse mesmo percentual 
dizia que votaria nele de ·novo se ele pudes5te 

se_ candidatar. Já que não podia ser candidato, 
60% dos eleitores disseram que ãpoiariam o 
ca_nd.idato que tivesse o apoio do Presidente 
Goulart. Só 26% repudiavam tal ídéia, e 13% 
não tinham opinião. 

Já O"Goveino Samey, segundo a Datafolhã, 
desde 1987, tem_ absoluta reprovação da so
ciedade. E mais de 60% dos entrevistados 
classificou o GOvémo Sãmey entfé "ruiin •· e 
"péssimo". E 57% dos eleitores disseram que 
o candidato apoiado por Samey será automa· 
ticamente rejeitado. 

Quanto à representaçãq político·partidária 
em 1989, ao que estamos assistfri.do? A esco
lh~ el~itoral de 1989 _está passando ao largo -
dãs estruturaS partidárias; ó atU.al líder das pes
quisas pertence a um pequeno partido, o PRN, 
cria~? após 1 988, que não elegeu nenhum 
prefeito; o segundo colocado, se eleito, eviden
ciaria o distaflciainenfo entre- ci sistema parti
dário e o processo de eleição presidencial. 
O PDT elegeu prefeitos em apenas 4,5% dos 
Municipios brasileiros e sua bancada no parla
mento não u1trapassa a 5,6%. 

O PMDB, em 1986, fez todos os Governa
dores, menos um, e 55,2% das cadeiras do 
C::Ongresso Nacional. Com todas as deserções 
amda sobraram 39,7%, sendo ainda a maior 
bancada. Em 1982, o -PMDB elegeu os prefei
tos de 37,3% dos municípios, ao lado de mi· 
lhares de vereadores. 

O PFL, em 1986, elegeu um Governador, 
o de Sergipe, e fez uma bancada que repre-
sentou 23,9% do parlamento. Com todas as 
defecções, é ainda a segunda bancada, com 
20,5%. Em 1988,_ elegeu os prefeitos de 
24,6% dos Municipios e milhares de _verea
dores. 

J.ustamente, as candidaturas presidenciais, 
tanto do PMDB quando do PFL, atravessam 
situação- difícil. E a crise de representação, 
um divórcio entre representantes e represen
tados. Em julho de 1989, pesquisa do lbope 
registrou que 50% dos eleitores não tinham 
nenhuma simpatia ou preferência por qual
quer partido. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. E'l<' me 
permite um aparte, nobre Senador Ney Mara
nhão. 

O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer 
ouço v. Ex.' 

O Sr. Jutahy .Magalhães- Com os da
dos que V. ~ está lendo e que representam 
a realidade atual, no quadro parlamentar prin
cipalmente, mas, mesmo com as defecções 
ocorridas no meu Partido, fico com muita es
perança, ainda, de uma reversão no qUadro 
poHtico, porque, quando vejo essa grande 
preocupação em já fazer recesso branco, a 
fim de permitir que todos os Parlamentares 
possam trabalhar pelos candidatos de seus 
Partidos, imagino que, com tantos Parlamen· 
tares do PI'•\DB trabalhando pelo candidato 
Ulysses Guimarães, vamos reverter essa situa
ção. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Sena
dor Jutahy Magalhães, respeito muito a suã
opinião, mas o que está acontecendo com 
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respeito ao ilustre homem público que é o 
candidato do Partido de V. ~ ... Aliás, tive oca
sião, há cinco meses, de ocupar a tribuna e 
- alertando o grande homem que respeito 
e que é uma figura que todo Brasil deve muito, 
peJo seu trabalho em defesa da democracia, 
em defesa do regime em que estamos viven~ 
do, o presidenciável Dr. U_lysses Guiry1arães 
-comparei S. Ex!' a WinstOn Churchill. Chur
chill ganhou a guerra e, depois de ser o vitorio
so naquele grande embate. perdeu a eleição 
na Inglaterra para o grande representante da 
[nglaterra Oement Atllee. Então, dizia a mes
ma coisa: devíamos c:olocar uma estátua do 
Dr. Ulysses Guimarães na frente do Congies.. 
so, porque todos nós homenageamos e tlra
mos o chapéu como--diz o nosso matuto no 
Nordeste- para o grande Presidente Ulysses 
Guimarães, mas, no meu entender, a vez de 
S. Ex" passou, nobre Senador Jutahy Maga~ 
Jhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• me 
permite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito 
prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Apenas um 
comentário rápido, Hoje, aqui, em Brasília, co~ 
locar estátua com tanto pombo é perigoso ... 

O SR. NEY MARANHÃO - Mesmo as
sim, V. ~ merecia. V. Exf tem razão no _caso 
do des-crédito que está havendo. 

Terminamos a nossa Coiisfitufção, mas ain
da faltam 75% das leis ordinárias para tomá-la 
aplicável e o povo está vendo isso. 

Justamente pelo descrédito da classe políti
ca, estamos observando os reflexos nos dois 
grandes Partídos, e af está o lbope, que V. 
Ex", tenho certeza, intimamente sabe que esse 
quadro, infelizmente, não vai reverter-se, ape
sar de termos dois homens de grande respon
sabilidade,homens que o Brasil respeita,justa
mente os candidatos do PMDB- Ulysses Gul: 
marães, e o do PFL- o ex-Ministro das Minas 
e Energia. 

Muito obrigado pelo aparte de V. Exf 
Continuo, Sr. Presidente. -
Em 1964 não era ãssim. OS partidos esta

vam bem enraizados na sociedade e 64% dos 
eleitores tinham vfnculos dec:larados de ade
são psicológica a partidos em oito das princi-
pais capitais do País. - -

Assim, pois, Sr. Presiderite, com tal análise 
de uma sociologia política, chegamos à con· 
dusão da importância do trabalho do profes
sor Antonio Lavareda. Importante e bastante 
atual porque trata de um problema de ontem 
e de hoje. E porque Importante e atUãl, peço 
a transcrição nos anais desta casa. 

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

DOCUMENTO A OOE SE REFERE O 
SR. NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO: 

ANTÓNIO I.AVAREDA 
Cientista Político 
Ex-Coordenador Mestrado de Cíêh.Cias Políti
cas da Universidade Federal de Pernambuco 

Professor da Universidade Federal de Pernam
buco 
Diretor Ipesp - Instituto de Pesquisas de Per
nambuco 
Consultor Regional Nordeste lbope 

GOVERNOS, PARTIDOS E ElEIÇÓES 
S~undo a Opinião Pú!>lica 

(O Brasil de 1989 comparado ao de 1964) 
(Versão Preliminar) 

ANTÓNIO LA VAREDA 
lpespe e UFPE 

Trabalho apresentado ao X(fJ Encontro 
Anual da Anpocs, Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências So
ciais, G T "Partidos e Eleições" Caxambú, MG, 
24 a 27 de outubro de 1989. 

A magnitude e a complexidade do enlace 
de dimensões envolvidas na crise que fustiga 
o Brasil na travessia da derradeira etapa da 
Nova República, remeteram algumas vezes os 
analistas políticos ao reconhecimento de cer
tas semelhanças entre a perplexidade do que 
somos hoje e o País que fornos nosmomentos 
de incerteza que antecederam o golpe militar 
de 1964. 

Não que tenha havido, recentemente, ex
pectaHVii plausível de intervenção militar, de
sestimulada até mesmo pela iminência da elei
ção preSidenc_ial. Ademais, é fácil reconhecer, 
no que toca a algumas dimensões específicas 
da crise - como a econômica e a social, 
por exemplo - que o desastre atuaJ, com 
tnflaç_ão de quatro digites e uma população 
de 11 milhões de famílias chapinhando no 
patamar da pobreza e da estrita miséria, con~ 
fere um relevo liliputiano às dificuldades do 
início da década de 60. 

Contudo, apesar das evidentes diferenças 
de escala, há pelo menos dois fatores que 
justificam, e mais que isso, tomam irrecusável 
o cotejo entre esses dois momentos da história 
brasileira neSta segunda metade do século, 
especialmente no tt:!rreno d_a política. 

O_ primeiro deles, óbvio o bastante, con· 
cerne ao fato de que a ruptura de 1964, bem 
ou mal, objetivamente constitui o único para
cligrna disponível de falência absoluta do regi~ 
me civil em nossa curta trajetória republicana 
pluralista. Pelo que instiga à comparação qual
quer análise de desgoverno ulterior. 

O_segundo fator, bebe na fonte das interpre
tações prevalecentes na literatura que analisou 
o cenário sobre o qual se abateu o golpe militar 
que ·depôs doulart. Lendo suàs conclusões, 
é impossfvelnão ser chamado a descobrir for
te similaridade entre o fmal da Nova República 
e as vésperas da queda do governo de 1964, 
quanto a um elenco_ razoável de importantes 
aspectos políticos. __ 

Oovemo amplamente desacreditado pela 
sociedade, caracterizado pela i_népcia, atacado 
pela paralisia decisória Congresso impotente, 
excessivamente fragmentado, com bancadas 
de exagerada latitude ideológica e ridículas 

taxas de coesão. Os grárlâes Partidos dfstan
ciados da sociedade, perdidos em meio adis
putas eleitorais fortemente personalizadas. E 
a máquina do Estado enfeudada pelos mais 
diversos_ jnteresses, de lógicas conflitantes, 
compondo uma autêntica confederação de 
órgãos e empresas públicas. Esse quadro caó- _ 
tico, fidedígna pintura dos dias correntes, se 
ajusta como luva às análises dos instantes 
col)turbados ~o período que, vinte e cinco 
anos atrás, culminaria no golpe militar. 

Mas até que ponto chegam, de fato,_as se· 
melhanças? 

Neste trabalho, procuramos oferecer uma 
resposta a essa questão sob uma perspectiva 
bem definida, que tem sido até então negligen
ciada. Nele, examinamos em que medida essa 
percepção generalizada da crise da Nova Re
pública em meio à opinião póblica encontraria 
similar na conjuntura do governo Goulart. 

A análise comparativa dos dois momentos 
(com natural ênfase nos dados da primeira 
fase), passará ao largo de vários aspectos
como a fragmentação parlamentar e_ os meca
nismOs legislativos :...._pára concei)trar-se no 
exame das opiniões e atitudes da sociedade 
em geral (os eleitores comuns) em face de 
questões como o desempenho dos governos, 
a identificação com os integrantes do sistema 
partidário, as opções entre candidaturas presi
denciais, e a definição soda! frente às princi
pais qUestões vigentes em cada conjuntura. 

Os dados relativos à Nova República têm 
como fonte pesquisas de opinião pública reali
zada entre 1987 e o primeiro semestre de 
1989 por vários Institutos, dados que já foram 
em sua maior parte largamente difundidos na 
imprensa. Para o período Goulart, são analisa
dos resultados, inéditos em sua maioria, de 
pesquisas do Jbope, realizadas nas principais 
capitais do País em meados de 1963 e em 
1964, a poucos dias do golpe militar. Dados 
de pesquisas posteriores não foram conside
rados, uma vez que mudança da natureza do 
regime impõe limites lógicos ao reconheci
mento da validade de certas informações cole
ta das em •·surveys" na fase inicial da Ditadura. 

Como foi dito anteriorm-ente, a veri:ente_do
minante na literatura especializada, que plas
nióu a crônlca politica e, de um modo geral, 
a consciência do País sobre os eventos de 
1964, é praticamente wiânime em apontar 
que o governO federal, próximo à sua derru
bada, estava desacreditado da maioria da Na
ção, sem respaldo politico para suas ações: 
que os partidos políticos tinham perdido o sig· 
nificado aos olhos do eleitorado; e que, em 
suma, havia na opinião pública, especialmen
te entre as çamadas média e alta, um grande 
potencial de acolhida favorável à intervenção 
militar que se seguiria. 

EsCapa ao nosso objetivo pfopor nova inter
pretação sobre o desf~cho _da crise de 1964, 
mas acreditamos que Os dadOs coligidos neste 
texto ajudarão ao aperfeiçoamento e à qualifi
cação de alguns diagnósticos estabelecidos. 
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Resumidamente, mostramos a seguir que 
no período imediatamente anterior ao golpe 
que liquidou a ordem constitudona1, o Gover
no Goulart desfrutava de fndices positivos de 
avaliação pelo público,- absolutamente invejá
veis segundo o padrão do final da Nova Repú
blica; que, independentemente da eficácia do 
seu conteúdo, _em linhas gerais as diretrlzes 
económicas do governo deposto contavam 
com elevado suporte na sociedade; e que o 
Presidente, às vésperas do golpe, ainda era 
chamado pelos eleitores a desempenhar um 
papel importante na sua sucessão, situação 
literalmente_ oposta a da atualidade. Apresen· 
tamos, também, dados que comprovam que 
os partidos políticos, embora naturalmente 
imersos na crise que antecedeu a ruptura, es
tavam muito mais enraizados que seus congê
neres atuais no quadro de referências da so
ciedade. E que na perspectiva da eleição presi
dencial de 1965, aS intenções de voto prome
tiam razóavel coerência na distribuição parti
dária e ideológica dos sufrágios. 

Verificanios, também, examlflando as opi
niões do público em 1964 quanto aos princi
pais problemas do País, que a polarização es
tabelecida no terreno das organizações políti
cas e sociais - partidos, sindicais, associa
ções profissionais, ligas, diretórlos e outras en
tidades - que desenhava uma distruiÇão de 
posições das elites com perfii fortemente bi~ 
modal, não havia, ainda, permeado Si!Jnificati
vamente o tecido social no tocante a uma 
série de questões. Nessa direção, identifica
mos a existência, naquele momento, de um 
apoio majoritário muito claro na opinião públi
ca quanto a determinadas alternativas "pro--
gressistas" de políticas, _ 

Esse apoio, contudo, assentava-se em posi
ções ideológicas predominantemente de 
"centro". Um "centro" naturalmente arnbfguo, 
que era capaz de extemar decidido apoio às 
principais "Reformás de Base", ao mesmo 
tempo em que manifestava notável anticomu
nismo. Que se __ equilibrava entre os extremos 
das lideranças políticas à esquerda e à direita 
que tentavam atraí-lo e interpretavam suas ati
tudes de forma unfvoca, segundo seus interes
ses respectivos. Aliás, é obrigatório admitir a 
competência no manejo dessa ambtgüidade 
demonstrada pelo_ marketing da "Revolução 
de 64", em seus primelros momentos. 

1. Tempos de GouJat: Avaliação e Pres· 
tígfo do Presidente Deposto. 

A exposição corriqueira na imprensa da 
imagem do Governo Samey perante a opinião 
pública, tem mostrado a quase absoluta repro· 
vação da sociedade à atuação do Presidente 
desde o início de 1987, Com efeito, examinada 
longitudinalmente, a partir da confissão do fra
casso do Plano Cruzado pelas autoridades 
econômicas, a avaliação do governo, que re
gistrara índices positivos em tomo de 90% 
no auge da euforta de 1986, mantêm-se, des
de então, em posição extremamente delicada 
como mostra a Tabela 1, com mais de 60% 
dos entrevistados atribuindo ao mesmo classi
ficações de "ruim"" ou .... péssimo". 

TABELA 1 

Maio/87 .... 
Nnvembro/87 
Mar~:=o/88 
Outubr o/88 
Oe>zembro/88 
Maroo/89 

Ótimo 

9 
11 
10 
7 
8 
7 

1%1 

aom Regular Ruim • Péssimo 

35 54 
29 58 
23 65 
24 65 
25 65 

" 62 

Fonte: Pesquisa Datafolha nas 10 prinçipa!s captta_is ciO r·ais, 
pu?lic~da n:~; Folha de S,, Pa'.JlO, r1e 9 de março de 1989. 

As respostas a uma outr:a questão formu
lada em pesquisa realizada pelo mesmo Insti
tuto em março de 1989, a nove mes_es da 
eleição, fornecem outro indicador inquestio
nável da precariedade do prestígio do Presi
dente, ao procurar identificar o papel que ele 
poderia eventualmente desempenhar na esco
lha do seu sucessor. A Tabela 2, é clara o 
bastente. A automática rejeição (57%) ao pos
tulante caracterizado como "candidato apoia
do pelo Presidente Samey", assegura que to
dos os candidatos procurem manter em rela
ção ao mesmo o máximo de distância pos
sível. 

E quanto a Goulart? Teria ele experimen
tado desgaste semelhante, próximo a sua de
posição? 

Sem dúvida, as interpretações da crise de 
1964 dão lugar a que se imagine uma resposta 
positiva. Nelas, há uma ênfase nos aspectos 
patológicos do governo da época. Praticamen
te todas -as mais hostis e as mais Ienientes 
para com o golpe - transmitem a idéia de 
Um governo que, desde a restauração presi
dencialista através do plebiscito de janeiro de 
1963, cãtacteriz"ava-se corno incompetente e 
caótico, e passava a ser visto CODlO tal pela 
maíoria da sociedade. Vejamos, a respeito, três 
assertivas ·que bem representam essa orienta
ção na leitura do período. 

Tomemos, inicialmente, um cientista_ social 
que interpretou o golpe de forma bastante cri
tica, Glaudo D. Soares. Para êle 

."....,a administração de Goulart, em que 
pesem as boas intenções reformistas e 
democratizantes, foi caótica, pontilhada 
por escândalos administrativos e pela 
corrupção, e marcada pela associação 
com elementos radicais de esquerda". 

Do lado dos "lenientes", eis a opinião de 
Skldmore, a respeito: 

Tlefl.A 2 

Votar ta 0001 CElf"teza •. 
Não votaria de jetto 

(XI 

"No inicio de 1964 .... o caos na elabo
ração da política pública era tão grande, 
e a credibilidade tão baixa, que a crise 
somente poderia ser enfrentada por um 
governo investiào_ corn poderes extraor
dinários". 

Por último, examinemos o ponto de vista 
de .um intelectual que foi importante colabo-
rador daquele governo, o Ministro Celso Fur
tado: 

•·A mobilização das forças sociais com 
que contava o Presidente para deter a 
ofensiva da direita golpista foi minada e 
tornada inoperante pelo descrédito do 
governo semeado_ pela desordem finan
ceira crescente .• ~ Do ângulo em que eu 
me situava ... o que mais me preocupava 
era o dima de_ incerteza e a impressão 
que começava a dominar a opinião públi
ç-a de que o País estava à deriva". 

Como foi dito, tais interpretações podem 
facilmente conduzir à conclusão de que se 
consolidava, face ao governo Goulart, uma de
saprovação majoritária da sociedade, excetua
dos apenas os setores popularesmais radtcali
zados, isolados em tomo do Presidente e das 
lideranças que lhe mantinham apoio. 

Em direção oposta, oferecemos, aqui, uma 
resposta negativa à questão _formulada, res
posta que estabelece defmitivo contras~. entre 
a situação dos dois Presidentes, baseª-d{l ... ~r:n 
pesquisas realtz,adas nas principais capitais do 
País, em meados de 1963 e alguns dias antes 
do desenlace em 1964. 

Caso o Pr_esjdente Samey apoie algum can
didato à presidência da República, você yotaria 
nesse candidato çom certeza, não votaria nes- · 
se Candidato de jeito nenhum, ou o apoio do 
Presidente seria indiferente para você? 

TOJAL 

nenh..lo1l ............................ 57 
Incltferenta ....................... - 27 
Não sBbe/OJtra 
r~ta ............•••........•.• 

Font•: PesQJtsa Data#Folha nas dez prtnctpats 
caoltats da Pai:5, publicada na Folha da fio
Pãulo/9 de aarco d!!l 1989. 
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TABELA 3 -A 

O que vam achando da atuação do Presidente Joiio Goulart? 

(%) 

ót 1ma + sou Regular Mâ I Péssima Nilo Sabem 

São Paulo 81 46 18 5 
Guanabara 32 42 22 4 
Dela Horizonte 31 38 2ll 3 
Porto Alegre 62 23 10 5 
Recife 42 d6 16 6 
SalvMor 41 44 11 4 
f'"o1·taler.-a 39 --37 14 10 
Cur·l t lba 47 34 14 5 
Belém 27 43 17 12 
Niterót 31 35 31 3 
TOlAL 35 " 19 5 

Fonte: Relatório:; de P€>SQ.Jisas tbope, junho/julhO do 1963. Os 
totais foram ponCIE!rados peta autor COI!! basE' no eleitorado de cada 
capital em 1960. --

TABELA 3 - B 

O que vem achando da atuação do Presidente João Goulart7 

A!B 
Rica e Média 

c 
Pobre 

o 
Pobre lnfer ior 

O•U RE R/P N3 O•B RE. R/P NS O•B RE R(P NS 

São P&UlO 30 45 21 4 29 43 15 6 36 43 15 6 
Guan<:~bara 22 45 29 4 33 <o 22 5 -,3 40 13 
Belo 
Hor lzcnte: 30 33 33 4 27_: 45 25 3 35 35 25 5 

Por· to 
s2 Alegre 61 20 !7 < 25 5 5 62 22 8 8 

Reclfa 29 43 24 4 37 38 lO 15 53 31 8 8 
Sa tvadcr 34 47 18 I 36 47 13-- 4 47 4Ó 7 r, 
Farta leza 31 37 24 8 43 31-- 14 6 40 36 7 17 
Curi t it.-1 43 37 16 ' 47 36 11 6 54 26 16 ' Belém 26 --42 25 7 - _31 " 14 13 26 44 i5" (5 
Niterói 27 30 " 1 25 " 27 - 5 " 27 26 6 

Fonte: Relatórios de Pesquisas Ibope, Ju~no/julho de 1963. 

Como pode ser verificado na Tabela 3-A, 
·os percentuais mínimos de manifesta aprova
ção da atuação de Goulart, em meados de 
1963, colocavam-se em tomo de 30%, e loca
lizavam-se em cidades como São Paulo, Güa
nabara, Belo Horizonte, Niterói e Belém, várias 
delas politicamente he9emonlzadas por forças 
que faziam oposição ao gOverno. Em quatro 
capitais.<=;~ avaliação "ótima" ou "boa" chegava 
a ultrapassar os 40%. E em nenhuma das 
cidades os percentuais de juizos negativos ul
tapassavam as manifestações favoráveis, 
mantendo-se muito abaixo dessas, excetuan
do-se Niterói, onde eram coincidentes. Ponde
rados os resultados, chegava a 35%, no total, 
a aprovação expressa da atuação do Presi
dente, isso devido ao peso do eleitorado de 
São Paulo, Guanabara e Belo Horizonte. En· 
quanto que a desaprovação alcançava apenas 
19%. A avaliação "regular" predominava, si
tuando-se em 41%. 

Para um melhor exame do argumento da 
generalizada hostilidade a Goulart entre as ca-

madas média e alta, derecionamos o _foco na 
Tabela 3-B para a distribuição das atitudes 
dentro de cada uma das classes s6cio-ecnô· 
rrticas em que o Ibope dividia o eleitorado. 
Assim, impõem-se duas constatações. 

A primeira delas ê de que as capitais se 
distinguiam em dois blocos, segundo a inci
dência ou não de contrastes atitudinais explí
citos que se manifestassem ao longo das fron
teiras ente as classes. Sob este enfoque, desta
cava-se pelo baixo grau de visível heteroge
neidade das atitudes associada ao respectivo 
perfil social, cidades como São Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre e Belém. Enquanto, 
no lado oposto, com forte diferenciação entre 
as classes s6clo-econômicas, despontavam 
Guanabara, Recife, Salvador, Fortaleza, Curi
tiba e Niterói. 

A segunda constatação é de que na maioria 
dos casos - sete em dez capitais - no seio 
das classes A e B (rica e média) as opiniões 
favoravéis a Goulart sobrepujavam as desfavo
ráveis. Como ocorria no conjunto da sacie-

dade, vmha em prime"lro lugar nesses extratos 
o julgamento "regular", não se configuraran
do, portanto, a hostilidade presumida. 

A avaliação effi patamares bastante satisfa· 
tóri9_~ da ação de Goulart não poderia se dever, 
apenas, à sua projeção especificamente po][ti
-ea. Afinal, com a restauração do Presidencia
lismo, retornara, também, a direta e visível res
ponsabilidade do chefe da nação quanto às 
-políticas públicas e seus resultados, em espe
cial no plano econôrnico. 

Na mesma pesquisa mencionada, indaga
va-se aos entrevistados o que achavam da po
lítica económico-financeira que o governo fe
deral vinha adotando. As respostas sugerem, 
como· seria de se esperar, uma elevada corre
lação entre a aprovação pública do Presjdente, 
e ·o ·endosso às ações do governo. Embora, 
no momentõ da pesquisa, a inflação estivesse 
muito elevada para os padrões da época, pois 
atingira, de janelro a maio, os 25% que Celso 
Furtado havia projetado para todo o ano de 
1963. . 

Considerando-se natural, em questões mais 
específicas desse gênero, o número elevado 
âe não opinantes, a tabela correspondente 
(Tab. 4), com os dados disponíveis para nove 
capitais, revela nos totais ponderados e nos 
que concernem cada uma das .capitais toma
das isoladamente (com exceção de Niterój) 
a existência de uma clara aprovação (40% 
_contra 27%) dos esforços do governo da épo
ca,-objetivando debelar a crise. Esforços que 
h~am incluído, em meados çl_o mês de junho 
daquele ano, mudanças substanciais no mi
nistério, levando à posse na pasta da Fazenda 
do ex-Governador de São Paulo, Carvalho Pin
to. 

Ti>BFlA 4 

O sr. (SriJl acha certa ou err::.da 
a politlC<l econõmico-Ou;~ncsira que o 

Go,.erno Federal vem adotando 
para o nosso País? 

(%) 

r.ena Errada Não Sabem 

São Paulo 37 27 36 
Guanabara 45 29 26 
Be To Hor l:zonte 36 33 31 
Pnrto Alegre 43 13 44 
RI'JC ife 40 25 :~5 
Sal11ad0r 3< 30 36 
Fortall:':o:a 44 27 29 
Belém " 29 37 
Niterói 26 38 36 

Tot~l 40 27 33 

Fonte: Relatórios de Pesquisas do l!JdP!:!, 
junhü/,julllc") d.=! 1963. Os to ta Is foram ponde· 
r·adnõ. PP.lo autllr com llase r>o eleltor·ado de 
cana capital em 1960. 

Não há notícia de pesquisas de avaliação, 
repetindo exatamente essa mesma formula
ção de questões, nos instantes vizinhos à inter
venção militar. Porém, podemos lançar mão 
de outros indicadores a fim de identificar ·a. 
estado da imagem pública do Presidente nos 
eStertores de seu governo. Desse modo, nada 
mais relevante que a v-erificação das atitudes 
dos eleitores, em pesquisa efetuada em março 
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de 1964, diante da hipótese de uma candi~ 
datura de Goulatt à reeleição. Principalmente 
porque podemos comparar as respostas obti~ 
das com outras expressas diante de questão 
equivalente incluída na pesquisa de junho/ju
lho de 1963, obtendo, dessa forma, um qua
dro razoável da evolução do prestigio de Gou
lart na etapa final do seu governo. 

A Tabelá 5 reciania, pará süa -correta inter
pretação, a lembrança de que as respostas, 
decerto, eram afetadas pelo quadro de candi
daturas efetivas já colocadas, que veremos 
dos, portanto, basicamente como medida efe-

tiva do prestígio público do Presidente. Pres
tígio que no geral, não obstante a crise, cres
ceu entre meados de 1963 e início de 1964. 
Subiu de 37% para 47% o total ponderado 
de eleitores QUe declai"avam que votariam em 
Goulart cáso ele pudesse concorrer. Apenas 
em duas capitaís, das oito examinadas, deixou 
de ascender_ o percentual daqueles que decla
ravã.m que votariam nele para Presideriie: Por
to A1egre e Curitiva. E iss_o, provavelmente, 
mais adiante. Tais números devem ser encara
devido as adesões já sedimentadas a outros 
nomes, e não por hostilidade ao Presidente, 

TABELA 5 

pois precisamente ne:s$a.s cidades se situavam 
os maiores percentuais positivos na resposta 
à questão sobre a importância do seu apoio 
a um candidato, como veremos adiante. 

Os números da Tabela 5 assumem signifi
cado ainda maior, retratando· a escalada do 
prestígio de Gou1art, quando se recorda a vota
ção que ele alcançara em cada uma dessas 
capitais na última eleição para Vice-Pres!dente 
da Rpública, em 1960. Em todas elas era ~
pressivo o crescimento percentual entie a vo
taçáo no pleito e as respostas positivas anota
das na tabela. 

Se o Presideflte João Goulart também p1.1de~se candJdatar-se 
à Presidência, o(a) Sr. (Sra.) votaria nele? 

Votariam Nele Não Votar iam ~'i.o 3abem 

!963 196-4 1963 1964 1963 1964 
São Paulo aa 40 õ2 52 15 8 
Rio de Janeiro 35 51 55 44 lO 5 
Be !c 1-br izonte 27 39 62. 56 11 5 
Porto Alegnõl 61 52 26 44 13 4 
Recife 42 60 45 28 13 12 
Salvador 46 59 39 32 15 9 
Cur lt lba 49 41 35 45 16 14 
FCJrtaleza 32 57 44 3< 24 4 

TOT"'L 37 " 50 46 13 

Foott": Relatôrros de PesQ.Jísas "'"""· junho/Julho "" 1963 o 
9-26 de marco de 1ú64. Os totais foram pondo/ado-s pelo 
autor· com base no eleitorado ele c-.ada capital E:'m 1960. 

Como se vê, a imagem do Presidente estava 
em alta, às vésperas do golpe. Comparado~ 
às opiniões dos eleitores, 25 anos depois, 
quanto à oportunidade do apio do PresJdente 
Samey a um candidato, os dados relativos a 
GouJart são ainda mais invejáveis. Como ex
põe a Tabela 6, a maioria esmagadora dos 
eleitores (60%) afirmava que ele devia apoiar 
um candidato à Presidência. Número ·que su~ 
perava até mesmo a soma dos que rejeitavam 
tal apoio (26%) com o contigente (13%) que 
não tinha opinião a respeito. 

2. A Crise de Representação: 1964 x 
1989. 

Independentemente do resultado nas urnas 
da eleição presidencial em novembro deste 
ano de 1989, as intenções de voto, registradas 
até meados do ano nas pesquisas, corrobo
ram o mood que se percebe nas ruas: a esco
lha eleitoraJ passa ao largo das estruturas parti
dárias, descolada até dos resultados das elei
ções municipais recentes (1988). 

TABELA 6 
O PresidP.nt.e João Sou1art deve apoiar Ulll candidato 

à F'residéncia7 

(%) 

neve Apoiar NZo Deve Nãc Sabem 

São Pa!Jlo 55 30 15 
Rio de Janeiro 67 2• 9 
13e11') Horizonte 55 33 12 
f'orto Alegre 59 31 10 
Rl"clfe 67 16 17 
Salvartor 58 2> 20 
r::urlt lha 59 2> - 19 
Fortalf!za 57 20 23 

iOl ~.L 60 26 13-

Fonte~ Relatórios de Pesquisas ltlopr;~, fl-26 cte .. marcO de 1904. 
Os totais foram pondorados pelo autor com ba~:e no ele\ 
torado 00 cada capital em 1960. · 

Também o segundo e o terceiro colocados, 
caso eleitos, evidenciariam o distanciamento 
entre o sistema partidário e o processo de 
eleição presidencial. Afinal, PDT e PT lograram 
eleger Prefeitos, respectivamen~_e, em apenas 
4,5 e 1,0 por cento dos municípios brasileiros. 
E suas OOncadas no parlamanto federal não 
u1trapassam, na mesma ordem, 5,6 e 2,9 por 
cento das cadeiras. 

As dimensões do hiato entre a eleição presi
dencial e o quadro partidário atual, entretanto, 
só podem ser estabelecidas quando recorda
mos os espaços de representação ocupados 
pelos dois principais partidos nos últimos plei
tos. Do lado do PMDB, em 1986, foram todos 
(menos um) governos estaduais e.55,2% das 
cadeiras no Congresso Nacional. Embora re
duzida pelas deserções, essa ainda é a maior 
bancada, com 39,7%. Em 1988, o partido ele
geu os _prefeitos de 37,3% dos municípios, 

·ao lado de mllhares de vereadores. Quanto 
aó segundo partido, o PF'L, em 1986, embora 
não tenha conseguido eleger mais que um 
goverandor (Sergipe), sua bancada federal 
eleita representou 23,9% do parlamento. Re
auzida, mas ainda ocupando, no momento, 
confortável segunda posição com 20,5%. Nas 
eleições de Prefeitos o partido foi vitorioso em 
24,6% <;los_ mun,ldpios, elegendo, também, 
milhares de vereadores. 

A dificll situação que atrevessam as candi
daturas presidenciais do PMDB e do PFL ca
racteriza, em larga medida, um cenário de cri-
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se de representação, <:::om agudo díVórCio en~ 
tre representantes e representados. Rompem
se os vín"CUlos entre os interesses políticos dos 
primeiros e os de suas respectivas bases. Os 
principais partidos se fragmentam em proces
so de acelerada decomposição, e a acentuada 
desvinculação social torna não representativo 
o conjunto das instituiçãoes parlamentares e 
de governo. A ruptura dos laços sadais com 
os grandes partidos, sem que sejam substi
tuídos, concretamente, por novas lealdades 

instituclOriais, Tal nãUfragar o ststema de re
presentação cOffio Uril todO, com danosa re
percussão Sobre a reinstituciÕnalizaçãO demo:. 
crática; ··- · 

O processo apontado adi-na não se dá, ex 
agruptu, em 1989: O esgarçamento dos víncu· 
los psicológicos entre partidos e· eleitores, visto 
longitudinalmente, ocorria desde 1984. Ten
dência -que se--aCE:htiJoLi a partir do início de 
1987, chegando, em julho de 1989, pratica
mente a 50% o número de eleitores, e~ pes-

TAl~ELI\ 7 

quisa nacional do lbope, que responderam, 
em pergunta ~stitnulada com a Citação dos 
partidos, que não tinham nenhurria preféên· 
cia ou sirripatia pOr qualquer deles? 

Pcifa -ensejar algum nível de comparação 
com dados relativos ao período ãnterior a 
1964, apresentamos (Tabela 7} taPulações de 
respostas a perguntas sem estímulo sobre pre
ferência partidária em quatro capitéiis riO ines-· 
mo sernestr~_das eleições municipais de 1988. 

O(a) '3r. (Sra.) tem simpatia ou preferência maior_ nrlr algum rartlll(} 
Politico? {Espontânea) 

PMDB 
PT 
PfL 
PSDB 
Plll 
Oulri1s 

(:>:) 

São P3ulo 
(07/88) 

lO 
8 
I 
2 

5 

Cu r it H..1a 
(08/!!8) 

17 

" 2 
I 
2 
6 

Sa 1 vador l~cc i r e 
(09/8!\l ((1'1/88) 

11 li 
2 I 
I 8 
I 
I 2 
• I 

Nent1um/NS 74 61 70 77 

Fonte; Rel3fôrios de Pesquisas fbope, julho 
a setembro de 1988. 

Em tomo de sete, em c~da dez eleitores, 
não mantém qualquer vínculo especial com 
partidos. O que vai tran-sformando as eleições, 
principalmente as majoritárias, em um cenálio_ 
gelatinoso, com elevada instabilldade de apoio 
ao longo do tempo, no qual tende a prosperar 
a personaJízação da polltíca. No cerne, está 
a erosão, sem substituição, de identificação 
com o PMDB, que no contexto plebiscitário 
(final do governo militar) chegara a atrair 2 
em cada 3 eleitores do_s_ grandes c~ntros. 

E quanto ao sistemél. partidário na fase ante-
Mar a 1964? · 

Decerto, não é objetivo deste te.xto idea1izar 
aquele período. E análises como as de W~n
derley Guilherme dos S;;mtos_fomeceram urn 
diagnóstico quase conclu~ivo sob~ os desc;3~. 
minhas da estrutura partidária tal como -refie· 
tida no parlamento naquela fase. O rn_esm(i 
autor apontou, inclusive, a contribuição nega
tiva de fatores legais-institucionais ainda hoje 
mantidos. A exemplo da não existência de dis
positivos que_ excluíssem partidos com escas
sa representatividade, da permiss~o de co_ali
zões em eleições proporcionais, e da permissi
vidade quanto à troca de_~_gend~ apó~ __ os 
pleitos. 

Contudo, pretendemos confrontar com evi
dências empíricas a ênfase patológica de algu
mas interpretações que terminaram por domi
nar a leitura do periodo. 

Tal ênfase ajudOu. por exemplo, a ftxar no 
tocante aoS partidos de então, um consenso 
quanto à precariedade de seus vínculos com_ 
a sociedade, que, em termos de massa, man
teria com eles uma taxa de identificação subje
tiva "se~pre muito baixa". 

A (ealidade expressa na Tabela 8-A, que 
contém os dados sobre preferências partidã
das dos eleitores às vésperas do golpe, em 
resposfã a questãO sem estímulo, é surpreen
dente. Os dados revelam um sistema parti
dário bem enraizado na sociedade, reunindo 
um total de 64% de eleitores com vínçulos · 
declarados de adesão psicológica a partidos, 
nas oito principais capitais brasileiras. 

Para que se estime em seu devido signifi
cado esses perCentuais de adesãO ao sistema 
parti daria; · SaJientamos, comparativamente, 
que embora o agregado de preferências se 
situasse em patamar inferior ao dos índic~s 
correspondentes aos sistemas bipartidáriõS, 
ocupaVapõSição bem confortável no ranklng 

de países _-com características de pluraUsmo 
moderado nos t~nnos ~H!rtorianos. Coincidia, 
por exemplo, ·com os percentuais anotados, 
à mesma época, na Alemanha Ocidental 
(64%) e na França (63%), e sUperava os per
centuais registrados na Bélglca e Luxembur
go, ambos com 58%. Embora ficasse abaixo 
dos números da Holanda (77%) e da Dina· 
marca (72%). 

A distribuição das preferências não era geo
graficamente hOmogênea.- Nas capitais do 
Nordeste e em São Paulo encontravam-se os 
menores valores agregados, contribuindo pa· 
ra isso, em quase todos esses casos, a falta 
de uma maior presença do PTB, partido com 
o qual se identificava a !naior fatia dó eleito
radO dos grandes c~ntros. A menor exPressão_ 
do trabalhismq na$ capitais do nordeste estava -
aSsociada ao pequeno peso -relativo das orga
nizações sindicais, que constituíam sua assa· 
tura no meio urQano. QUantO a São Paulo, 
isso se devia a urna série de fatores, como 
disputas internas na seção estadual e estraté
gias deliberadas de esvaziamento, provenien· 
tes da própria direção nacional, analisadas em 
vários trabalhos. 
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TABELA 8 -A 

Qual é o Partido Político de sua simpatia? 

(%) 

PTB PSD UDN PSP ournos TOTAl DE NF.M-IUM 

PREFERÉNCIAS 

São Paulo 16 5 9 11 12 53 " 
Rio de Janl;'lro " _2~ ___ _, 5 81 l9 

P:;!lo Horizonte 23 22 17 3 66 34 

Porto Alegre 62 6 3 8 BD 20 

Recife 14 8 5 31 69 

S3.1vador 27 12 ·3 46 ~"' 
Curltlba 31 6 6 _I 9 53 47 

For ta Teza 16 15 11 3 45 55 

TOTAL 29 14 5 64 37 

Fonte: Relatórios de PesqJisas Ibope, 9/26 de março c.!e 1964 
Os totais foram ponderados pelo autor com base no eleitorado de cada CCJ.pital. 

TABELA 8 - B 

au~T é o Partido de sua sfmpat1a? 

(X) 

PTB PSD UON NENHUM 

A-O c r· A·B c D A-B c o A-O c o 

SJío Paulr, 10 19 25 2 3 14 7 " 48 42 

Rio de Jconeiro 31 51 56 9 8 4 34 18 15 21 19 17 

Selo Hor·rzonte 13 23 32 22 18 23 19 _1_7 !_3 40 33 29 

Pf)rto Alegre 50 55 70 - 9- 4 5 4 24 22 16 

Recife 18 16 8 10 5 3 4 72 68 57 

Salvador 23 30 30 6 5 2 -- J.S 10 12 55 52 54 

Curltiba_ 18 30 42 4 11 3 12 7 1 47 42 52 

Fortaleza 14 15 20 15: 18 13 14 \3 5 56 49 57 

Fonte: Relatórios de Pesquisas Ibope, 9/26 de rriarco de i964. 
Obs· Classe A-B.:rJca/média: classe C= pobre: classe 0"' pobre~infel ior. 

Os dados da Tabela 8-B, onde as mesmas 
respostas são _desagregadas por classes sócio~ 
económicas, indicam uma razoável delimita· 
ç:ão da base social dos principais partidos. 

As classes média e alta eram o território 
especial da pres_ença da UDN que, contudo, 
começava a sofrer nessa área a competição 
do PDC em centros corno Curitiba e São Pau· 
lo. O PSD aí já acusara declínio irremediável, 
e apenas em Belo Horizonte e Porto Alegre 
a força das lideranças o fazia sobrepujar a 
UDN. Porém, mesmo nesse escalão social pri· 
vilegiado, o trabalhismo mostrava grande pre-

sença, afirmando-se como uma das duas 
maiores forças partidárias. Em quatro, das oito 
capitais, o PTB, nas classes A e B, ou superava 
a UDN ----:' como ocorria em Curitiba, Porto 
Alegre e Salvador - ou se equiparava a ela 
(Fortaleza). 

Quando a atenção se desloca Rara as das· 
ses pobres, percebe-se uma preferência majo
ritária pelo PTB em todas capitais. A UDN, 
na base da pirâmide social, obtinha seus me
lhores resultados no Rio, Belo Horizoente e 
Salvador. Enquanto o PSD, riessas classes, 
assinalava seus maiores percentuais em For-

taleza e Belo Horizonte. Os mais baixos índices 
de adesão ao PTB entre os pobres, foram re
gistrados_ em capitais nordestinos (Recife e 
Fortaleza), onde era alto o número de eleitores 
refratários e partidos em geral, e em São Paulo, 
onde o populismo ademarista possibilitava ao 
PSP obter 9% na classe D. -

Como vimos, diferentemente-do que ocorre 
ao fmal da Nova República, o sistema parti
dário anterior a 1964 (ffiantido aitifiCiafffiente 
até 1966) alcançava ~atisfatória_ ins_erÇão no 
quadro de referências do eleltorado, conquanM 
to enfrentasse diversos obstáculos, alguns re· 
movidos atualmente, COI'flO a proibição legal 
à participação dos partidos comunistas. Aque-
le slsfema talvez tenha sido a última chance, 
perdida, de consolidação de um quadro parti· 
dário na nossa_ sociedade de massa, onde, 
além da mídia ejetrônica, proliferam, também, 
os estimulas institucionais à- personalização 
da política, a exemplo do reglme presiden
cialista, dãs eleições parlamentares com coli
gações partidárias, e do voto proporcional em 
listas abertas. 

Mantido o atual contexto legal-institucional, 
o Brasil, provavelmente, ingressará no século 
XX[ ainda carente de um sistema partidário 
sólido, penalizado por não ter cumprido, no 
seu devido tempo, essa tarefa do processo 
de desenvolvimento político. Não é fortuito re
cordarmos que praticamente todas as naçõ_es 
latino-americanas, de alguma expressão, já o 
fLz_eram um bom tempo atrás. E -a despeito 
das freqüentes interrupções do processo _de
mocrático em várias deJas, os principais parti
dos se mantém ao longo dos anos e décadas, 
cumprindo seu papel de organizadores dos 
diferentes interesses políticos. Isso é verdade 
no que toca a pafses corno a Argentina, Uru
guai, Venezuela, Chile e Bolívia. E vale até para 
outros, corno Colômbia, Peru e México, onde 
os atuais sistemas partidários-já dão sinais -de 
exaustão. 

3. Intenção de Voto na EleJção de 1965 
Abandonamos, neste tópico, a comparação 

explícita com a atualidade, ao examinarmos 
como se esboçava, no primeiro trimestre de 
1964, ao níVel do eleitorado, a competição 
reJativa ao pleito ·marcado para o final do ano 
se-guinte. 

No início de 1 964, as principais candida
turas já es~am postas, embora os boatos 
de que_ a esquerda planejava retirar, através 
_de reforma constitucional, os empecilhos le
gais existentes à postulação do ex-governador 
Brizola (cunhado do Presidente) e à reeleição 
de Goulart, alimentassem expectativas de alte· 
ração no quadro sucessório. 

Concretamente, os nomes mais importan
tes colocados na mesa da sucessão eram os 
das principais lideranças no campo da UDN 
(os governadores Carlos Lacerda e Magalhães 
Pinto), e do PSD (o ex-presidente Juscelino 
Kubitschek). Apenas o PTB, com seus doiS 
maiores expoentes impedidos de se candida· 
tarem, patinava na mais absoluta indefmição, 
oscilando entre as alternativas de reiterar a 
velha coligação com o PSD, na-trilha das duas 
eleições anteriores, caminho que os setores 
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mais à esquerda do Partido não desejavam 
repetir; ou a de patrocinar uma candidatura 
própria, com nomes pouco expressivos como 
Almino Afonso e SantiaQb Dantas; ou, ainda, 
a de apoiar um nome fora de seus quadros, 
mas identificado com as principais teses pro~ 
gressistas do partido, caso do Governador de 
Pernambuco, Miguel Arraes. 

Naquele que foi o último estudo de opinião 
pública realizado antes da intervenção militar, 
abrangendo oito capitais, delineava-se a dis
puta que teria lugar no ano seguinte (Ta.b. 
9). 

Entre sete possíveis candidatos, Juscelino, 
re:spaldado pela sólida imagem de promotor 
do desenvolvimento brasileiro, liderava com 
28% das intenções de voto nas oito maiores 
capitais. Em Minas, seu Estado, atingia os me-

lhores índices. Enquanto São Paulo prometia 
ser, como foram em 1955, seti maior proble
ma eleitoral. A maior força do PSD no interior, 
onde se situava a principal fatia do eleitorado, 
lhe propiciava uma situação bastante côrnoda. 

Carlos Lacerda, Governador da Guanabra, 
principal líder do radica~smo antigetulista, vi
nha em segundo lugar, com urna aceitação 
bastante hornogênea no conjunto do País, so
bressaindo-se apenas no Estado que gover
nava. Detinha uma porção cativa razoável dos 
eleitores, mas difiolmente poderia alcançar a 
vitória. De qua1quer forma, Lacerda era, nitida
mente, naquela abnosfera de radicalização po
lítica, um candidato muito mais competitivo 
que o seu colega de partido, o Governador 
de Minas, Magalhães Pinto, líder da área "mo
derada" que surgia na pesquisa empatado em 
último lugar. 

TABELA 9 

O terceíro colocado era o ex-governador 
Carvalho Pinto_ que, entre junho e dezembro 
de 1963, ocupara o Ministério da Fazenda. 
Um nome de expressão reduzida a São Paulo, 
onde liderava a pesquisa. Embora ali se con
centrasse um grande contigente de eleitores, 
a ausência de dimensão nacional dificultava
lhe a postulação. 

Quanto aos outros nomes, a surpresa é 
constatar que o Governador de Pernambuco, 
Miguel Arraes, liderança nacional emergente, 
empatava com o Presidente do PSP, Ademar 
de Barros, Governador do maior colégio elei
toral do País. Am~es. cuja ação política, como 
definiu Prestes, o' distinguia de Brizola pela 
maior sensatez e equilíbrio, era óbvio benefi
ciário do impedimento legal que afastava do 
páreo as duas principais estrelas trabalhistas. 

Se a eleição para Presidente da Repüblica fosse realizada amanhã em 

qual destes candidatos votaria? 

Jucelino carias carvalhO Mi9Jel Ademar Magalhães Alziro B/N/NS 
Kubitsehek Lacerda Pinto Arraes Barros Pinto zarur 

São Paulo _22. - 16 " 3 9 3 1 21 
Rio de J;~l'leiro 27 33 ' 10 7 2 5 11 
Belo Horizonte 52 17 1 5 6 6 2 9 
Porto Alegre 18 19 11 10 12 ' 1 24 
Recife 24 17 ' 3< 3 o 1 17 
Sa Jvador 40 17 3 6 9 3 2 18 
Curit 1ba 32 19 5 2 9 o 3 29 
FortaTeza- 5"2 16 2 13 4 o o 12 
TOTAL 28 22. 12 8 8 2 2 17 

Fonte: Relatórios de r>esQJisas [bope 9/26 de marco de 19611. 

Obs:. Foram eliminadas. por apre~ !mação, as decimais das tabelas originais. Os totais foram 
-ponderados pelo autor com base no eleitoradO de cada capital cm 1960. 

Ademar, nessa pesquisa, era prejudicado na 
sua maior fonte de apoio, São Paulo, pela a1ter
nativa do nome de Carvalho Pinto. De todo 
modo, o apelo do populismo ademarista, ern 
1964, era (apesar de sua vitória na eleic;ão 
para Governador em 1962) um-produto nacio
na1mente em franco dedínio. Seria impossível 
repetir o ótimo desempenho do pleito presi
dencial de 1955, quando teve 26% dos votos. 
E dificilmente atingiria mesmo os 19% de 
1960. Quanto ao lanteminha da pesquisa, Alzi
ra Zarur, dirigente de um polftlco-fllantrópico 
Partido da Boa Vontade, representava apenas 
uma candidatura folclórica, sediada no Rio de 
Janeiro. 

Vale salientar que daquela relação de sete 
nomes, apenas três já tinham de fato suas 
candidaturas lançadas, e se moviam nacionalw 
mente procurando granjear apoios: Juscelino, 
Lacerda e Ademar. 

Vejamos como se dividiam os eleitores na 
mesma pesquisa, quando a lista se reduzia 
para esses nomes, acrescida do de Mag~lhães 
Pinto, totalizando quatro candidatos, aliás, nú-

mero médio de postu1antes em todas as elei
ções presidendais daquele periodo. 

Através da comparação das Tabelas 9 e 10, 
verificamos a potencialidade de movimenta
ção das intenções de yoto em cada Estado 
e, p-or extensão, da utilidade das coalizões, em
bora essa -ilação com base apenas nos dados 
agregados das duas tabelas esteja longe de 
ser irrefutável. 

Reduzidos a quatro os competidores,Jusce~ 
~no definia urria ampla maioria de 37%. Apa
rentemente, chegaVa a isso por caminhos dife
rentes em cada capita1. Em São Paulo, era 
o visível beneficiário da exclusão do também 
"centrista" Carvalho Pinto. Enquanto que no 
Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Porto Alegre 
nutria-se da ausência da a1temativa à esquer
da, representada na Tabela 9 por Miguel Ar
raes. No terreno da UDN, vê-se que, como 
esperado, Magalhães Pinto colhia um pouco 
mais que Lacerda os frutos da ausência de 
carvalho Pinto. Nada, porém, de significativo. 
Lacerda era mesmo o melhor nome da UDN 
para o pleito, embora suas chances diante de 
Juscelino fossem diminutas. O crescimento 
de Ademar de Barros nessa lista de quatro -
nomes também era irrtsório, demonstrando 

as grandes dificuldades que enfrentaria para 
ascender até um patamar significativo. 

A mais importante conclusão, uma vez 
lembrados os índices de preferencia partidária, 
é que boa parte do eleitorado, adepta do PlB, 
mesmo em meio à crise e à radicalização das 
elites políticas, na impossibilidade das candi
daturas de Brizola ou Goulart, dispunha-Se a 
sufragar o nome de Juscelino, reiterando nas 
umas, em 1965, a a1iança que dera estabi
lidade política ao País a partir de 1955. 

A preferência majoritária por Juscelino, pre
ferência que dificilmente sofreria alterações ra
dicais devido à própria estrutura dos meios 
de comunicação da época, partia, principal
mente, de eleitores que se situavam ao centro 
do espectro ideológico existente, quando era 
muito mais freqüente e inteligível o recurso 
a arquétipos espaciais para descrever os políti
cos. A opinião pública, no auge da crise, ainda 
estava psicologicamente comprometida, em 
sua maioria, cOm oS valores que se equilibra
vam entre a efervescência da "esquerda" e 
da "direita", e terminaria vitimada pelo desinte
resse que se apoderara do governo e da oposi
ção quanto à manutenção- das regras demo
cráticas. 
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TABELA 10 
E se tivesse que escolher entre estes? 

(<) 

Ademar Jusc-elino Carlos Magalhães B/N/NS 
Barros Kub f tschck Lacer·da Pinto 

São Paulo lO 32 22 a 2a 
Rio de Janeiro a 36 34 6 16 
Belo Hor•fzonte 6 _g4 19 9 12 
Porto Alegre 16 25 2~ 13 21 
Recife 6 45 19 ' 25 
Salvador 9 45 18 6 21 
Curit iba 11 36 19 I 33 
Fortaleza JL 00 f6~ 3 15 
•lati 9 37 25 ~, 23 

Fonte: Relatórios de Pesquisas lbope, 9/26 de marco de 1964'" Os 
totais foram ponderados pelo autor com base no eleitorado de cada 
capital em 1960. 

Em junho/julho de 1963, perguntados so
bre os caminhos mais indicados para o Brasil, 
uma maioria expressiva de eleitores (45%) já 
apontara a perspectiva do "centro" (equipa
rada na questão às_ posições de Juscelino e 
Magalhães Pinto), cOmo a que melhor convi· 
nha ao País. 

Os números apresentados na Tabela 11, 
em parte foram influenciados pela formulação 
da questão, o que elíptica traços singulares 
em algumas unidades da Federação, mas no 

geral fornecem um perfil valioso, sob o aspec
to considerado, d!=is opiniões da sociedade 
brasileira, um quarto de século atrás. 

__ Em capitais como São Paulo, Belo Hori
zonte, Salvador, Curitiba, F'ortaleza e Belém, 
na auto-identificação dos entrevistados, o 
"centro" ultrapassava a "esquerda" e a "direi
ta" somados. Histórias políticas peculiares, 
além da menção aos principais líderes esta
duais, faziam a "esquerda" ser a op-ção majorl-

TABEL.A I 1 

tãria em duas capltats: Recife e Porto AJigre. 
A "direita", entre todas as alternativas, não 
conseguia predomínio em nenhuma capital. 

Mas, no cotejo isolado com a "esquerda", ul
trapassava esta nas três prindpais capitais 
(São Paulo, Guanabara e Belo Horizonte) e 
em cidades menores como Belém e Niteróf. 
"Centro", "direita e esquerda": era nessa or
dem decrescente que se distribuía a s_ociedade 
nos grandes centros urbanos. 

Destas 3 hipóteses qual a seu ver a Mais indicada para ser adotada 
fE>lo governo de Brasil? 

a) Seguir a 1 tnha da Chamada "direita" cujos representanLes 
ser iam Carlos Lacerda e l\dt1emar de Barros. 

b) SegJir a 1 inha ao "centro"-representaC!a por· Mag'alhães Pinto 
e Jusce I i no Kub i tschek. 

c) Seo;u ir a linha dl:l chamaC!a "es(Jlerda~ cujos representantes 
seriam Leonel Br1zola e Miguel Arraes? 

(X) 

Direita Centrei ESQUerda Não :Jabem 
São Paulo tr 5_1 16 12 
Guanabara 33 38 17 12 
E!elo Horizonte 17 62 11 lO 
POrto Alegre 13 21 46 20 
Recife 14 36 39 11 
Salvador 12 49 24 15 
Farta leza 11 59 15 15 
curitiba 15 .. 14 22 
Beléln 19 54 lO 17 
Nlterói 37 30 13 20 

lotai 23 45 19 13 

Fonte: Relatórios de Pesqu"fsas Ib6oe. junhO/julhO de 
1963. Os totais foram p011derados pelo autor com base no 
eleltoraC!o C!e cada capital em 1960. 

Essa maioria "centrista" tendiã-a ãp6lar al
gumas reformas preconizadas pelos "progres
sistas" principalmente a Reforma Agrária, vista 
como necessária por 72% dos eleitores das 
principais capitais, como aparece na tabela 
12. 

A opinião predominantemente favorável à 
mudança da estrutura agrária não se restringia 
aos setores mais pobres. Atravessava os diver- _ 

sos grupos sociais, como demonstram os nú· 
meros relativos a São Paulo. Na, capital pau
lista, eram partidários dessa posição: 62% das 
classes AJB _(Rica-Mécüa); 71% da classe C 
(pobre); e _67% da classe D (pobre inferior). 
(") . 

Contudo, o modus faciendí da Reforma 
Agrária suscitava caminhos menos cansem
suais. Assim, no total das oito capitais pesqui-

sadas. 40% julgavam que era necessário, para 
efetuá-la, proceder a reforma da Constituição; 
30% achavam que isso não se fazia neces
sário; enquanto que 30% se declaravam sem 
opinião.(-!0} 

Ainda com relação ao tema polémico do 
pagamento da indenização aos proprietários 
das terras a serem desapropriadas, notava-se 
a dominância das teses que procuravam evitar 
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prejuízos materiais aos futuros desãpropria
dos. 30% entendiam qu_e o pagamento deveria 
ser feito com titulas reajustáveis contra a infla
ção, com vencimento certo; 26% com dinhei
ro à vista; 17% com titulas do Governo; e 
27% não tinham opinião a respeito.(21 ) 

b apoio público à Reforma Agrâria pode 
ser mensurado, também, na mesma pesquisa, 
pelas respostas a uma queStão que indagava 
a posição dos entrevistados quanto ao conteú
do do decreto anunciado pelo Presidente no 
famoso comício do dia 13 de março, que de-

TABELA 12 

clarava sujeitas a desapropriação as proprie
dades de mais de 100 hectares situadas numa 
faixa de 1 O quilómetros à margem de rod.ivias 
ou ferrovias federais, e as terras de mais de 
30 hectares, situadas nas bacias dos açudes 
públicos federais. 

Na sua opinião é ou n3o necessária a realização de u11a 
Refor111a Agrãria no Brasil? 

(:'4) 

Necessár 1 a Desnecessár 1 a Não Sabl3m 

S5.o Paulo 66 13 21 
R i o de Janeiro 82 9 9 
Belo llor~:wnte 67 16 17 
f'OI'lO Alegre 10 17 13 
Recif~g 70 7 23 
Sl3 lvador " 9 17 
fortaleza 68 13 19 
Curitiba 61 11 28 

Total 72 11 16 

Fonte: Rel<Jtór1os da Pesquisa~ lbope, 9/26 de março 
da 1964. Os i::'ltais foram ponderados pelo autor com ba
se no eleltoradl) de cada capital em 1960. 

Era esmagadora, conforme demonstra a ta
bela 13, a maioria que cOncordava com a me
dida (60% ). Infelizmente, o decreto represen
tara. mais que uma disposição do Governo 
Goulart de iniciar indiretamente a transforma
ção da estrutura agrária, a sinalização do con
fronto com o Congresso, que havia imposto 
ao ExeCutivO a limitação intransponível do 
obrigatório pagamento em dinheiro pelas de
sapropriações. 

Os valores dessa opinião pública majorita· 
riamente "centrista", que apoiava em linhas 

geraiS o Governo Goulart, e-dentro de certos 
limites - algumas das reformas anundadas 
pelo Presidente, moviam-se em um espaço 
ideológico estreito, o que, não raro levava-a 
a oscilar entre posições características da "es
querda" e da "direita" do especto. 

Como exemplo, os eleitores mineiros, para
digmático colégio eleitoral representativo do 
.. centro", perguntados a respeito de um con
junto de temas, em pesqulsa. realizada em se
tembro de 1963, declaravam preferir um can· 

TABELA 13 

didato presidencial favorável a Reforma Agrá
ria (50%) do que um com posição contrária 
(27% ). E expressavam o desejo de que hou
vesse uma aliança entre Juscelino e Goulart 
na eleição de 1965 (51% contra 31% que 
eram contrários).f22> Ao mesmo tempo, 76% 
deles manifestavam oposição aO voto dos 
analfabetos e 23%, apenas, eram favoravéis. 
O ranço anticomunista aparecia nas restrições 
postas pelos mineiros ao incremento do co
mércio com os países sodalistas: 63% eram 
contrários, e 24% favoravéis. 

Em princípio, o Sr. (a) é favorável ou contrário à desapropriação das 
terras que margeiam os a~udes, ferrovias e rodovias federais? 

(X) 

Favoráveis Con~rár1os NÜO Sab€m 

São raulo 56 21 23 
R to de Jane1ro 66 19 15 
Belo Hor t:wnte 54 22 24 
Porto A leÇJre 63 22 15 
Recife 59 13 28 
SalvadOr . 55 11 34 
Cur 1t iba .. 55 17 28 
Fortaleza 60 14 26 

Total 60 19 21 

Fonte: Relatórios de PesQuisas ll:lope, S/26 t.le m;Jr
ço de 1364. ·as totais for"an(ponde.rados peJo autor 

com base no eleitorado de cada capital em 1D60. 

De resto, o anticomunismo, que como já 
chamanos atenção foi competentemente ma
nipuJado pelo markehllg da "Revolução de 
64", não era privilégio dos mineiros, nem se 
radicava apenas nas áreas culturalmente mais 
atrazadas.A Tabela 14 mostra todo o seu peso 
nas principais capitais. 76% eram contrários 
à legalização do PC. 

4. A Guisa de Conclusão: As Agendas 
de 1965 e 1989. 

Errnneio à crescente polarização das lide
ranças Sociais; econômicas e políticas, de "es
querda" e "direita", cuja organizaÇão se tradu
zi-ª_ em siglas como FPN, ADP, IPES, PUA. 
CGT, UNE, que ITeqfientemente competiam 
em relevância com ·os partidos, a opinião pú-

blica brasileira estava ancorada, em sua maio· 
ria, ao "_centro". Partidariamente, esse ~entrç_ 
era atravessado por diversas legendas. Por ele 
trafegavam o setor moderado da UDN (até 
o fmal de 63), o setor pragmático do PTB, 
e era uma figura do PSD, Juscelino_ Kubits
chek, a principalltderança- desse espaço ideo-
lógico; 
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No que concerne a políticãs Públicas, esse 
"centro" não era imobilista. Deferentemente 
do que ocorre ao final da Nova República, 
o Governo gozava de sua simpatia e razoável 

credibilidade. As principais reformas poderiam 
v:ir a ser viabilizadas com seu apoio. Provavel
mente, seu voto produziria nas eleições parla
mentares de 1966 uma: correlação de forças 

TABELA 14 

mais favorável ao PTB no Congresso. Esse 
"centro, ademais via com bons olhos a reitera
ção da parceria entre o PSB e o PTB, que 
possibilitará a vitória de Jucelino em 1955. __ 

Em principio, o(a) Sr. (a) é favorável ou contrário à legalização 
do Partido C_o!llunista no Bras i I? 

()!) 

Contrárfris Favoráveis Não Sabem Não Opinàram 

São Paulo 77 13 10 
Rio de Jane~ro 75 16 9 
Belo Horizonte 84 10 6 
Porto Alegre 77 18 5 
Rec i r e 65 20 13 
Salvador o 75 12 9 
Fortaleza 69 19 11 
Cur·itiba _83 7 lO 

To ta 1 76 14 o 
Fonte: Rel<ltórios de PesQuisas Ibope, 9/26 de mar~:;o de 1964-. 

Os totais foram ponderados pelo autor com base no eleitorado de 
cada capital em 1960. 

Nos estertores do regime civil, não· havia 
indícios de que a opinião pública reproduzisse 
no seio, com igual intensidade, o áspero con
flito das elites políticas. As manifestações pú~ 
blkas _certamente não tinha um sentido tão 
unívoco quanto pretendiam as lideranças, 

ContraStando com a .;1nsiedade de alguns 
expoentes da "esquerda", dispostos a atro
pelar o Congresso (estimulados pela impossi
bilidade de Gulart ou Brizola disputarem a elei
ção de 1965) •. e o medo c;la."dj~eita" civil~ 
militar, temerosa da não realização da$ elei
ções (e, ta1vez,_já insatisfeita com os prováveis 
resultados ... ), a opinião pública definia, prag~ 
maticamente, a agenda de temas da campa
nha presidencial de 19§5. A preocupação com 

Combate c Inf lacão 

o "combate à inflação" \li_nha_ em primeiro lu
gar com _40%, sucedida pelo "problema da 
agricultura'" (nele incluída, naturalmente, a 
questão da Reforma Agrária) com 25%. Em 
terceiro lugar, 18% dos eleitores apontavam 
o "desenvolvimento económico", seguido do 
''problema sodal" (14%) e da "política exter
na" (4% ), Era página virada a ênfase na mora
lidade administrativa e uma certa rejeição .à 
política, que presidiram o pleito de 1960. A 
experiência fruStrante com Jánio Quãdr6s hã
via arquivado o tema. 

A comparação com a agenda dos dias 
atuais, na Tabela 15, é bastante útil para com
preendermos a distância que nos separa do 
Brasil pré-64, ao mesmo tempo em que identi
ficamos a _origem de alguns dos nossoS -pro· 

TABELA 15 
Principais Problemas do País. 

(%) 

Março de 1964 JulhO do 1989 

blemas. A agenda vocalizada pela opinião pú
blica em 1989, que expõe novas questões co
mo a ecologia (6% ), expressa um país que, 
-além da- ConjuntUra inflacionária e da dívida 
externa, vive, fundamentalmente, uma dramá
tica crise social, e do qual desapareceu a mís
tica "desenvolvimentísta". A não cOnsecução 
da Reforma Agrária nos anos 50 e--60,- contri

- buiu, decisivamente, para o cenário caótico 
dos nOSSOS grandes centiQS -urbanos, onde 
agora se concentra a maior parte da popu
lação brasileira. Ao lado da crise social, a crise 
de moralidade das instituições estatais volta 
à cena, assumindo, aos olhos de parcela signi
ficativa do eleitorado, o papel de fator explica
tivo de todas as demais crises que fustigam 
a Nação. 

40 <9 lnf 1a~:;5o 

6 Meio Ambiente 

Desenvolvimento Econõmico 18 

26 Corrup~Jão Gov8rnament3.1 

Problema da Agricultura 25 

POJ it 1ca Ex_terna 20 D1v.\cla Extema 

" Educação 
46 Saúde 
14 Hab itat;ão· 

Problema Social 14 20 _SegUrança 
11 Desigualdade Social 
51 Desemprego-

Não Sabem 13 Não Sabem 

Fonte: Relatórios de PesQUisas Ibope, mar~:;o de 1964 (oito capitais) e julho de 
(amostra nacional}. 

Obs: Os totãís--ultraPassam TOO% pela POS.Sibilidade oe_ multiplas resposatas. Em 
1989 os entre,.istados foram estimulados a fornecer trés indicações. 

1989 

Os totais referentes a 1964 foram ponderados pel® autor co_m base no eleitorado de 
cada capital em 1960. 
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NOTAS 
1. Já_ é bastante extensa a bibliografia 

acerca da crise que o País atravessóu no inído 
dos anos 60 e que culminafia no Golpe Mllitar 
de 1964. Entre as obras mais respeitadas, desM 
tacam-se: Gláudo Ary Dillon Soares, SoCie
dade e Política- no BrasJ7. São Paulo, Difel, 
1973; Francisco C. Wclfort. O Populismo na 
Política Brasileira. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1978; Thomas-Skidmore, BrasU: De Getúlio 
a Castelo. Rio de Janei(Q. Paz e_ Terra, 1982. 
Hélio Jaguaribe, Desen_voMmento Econ6mi· 
coe Desenvolvimento Político. Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1969. Wanderley G. dos Santos, 
Sessenta e Quatro: Anatomia da Cráe, São 
Paulo, Vertice, 1986. 

2. Estudados no tocante ao período 
pré-64 por Santos, op, cft. 

3. (nfelizmente, não há registro elet.rônicos 
dos dados dessas pesquisas. Conta-Se, ape
nas, com relatórios datilografados, sem qUal
quer possibilidade de se proceder novos cru
zamentos ou _outras estatísticas. Apesar dessas 
limitações, representa um notável acervo de 
informações coletadas com rn~todologia que 
paulatinamente se aperfeçoava. As amostras 
utilizadas nessas pesquisas já eram estratifi
cadas quanto a sexo, grupo de ocupação e 
distnbuição geográfica. e aleatórias quanto às 
demais características_ do eleitorado. As pes
quisas de 1963 utilizaram amostras de 500 
elementos nas maiores capitais e 300 nas de· 
mais. Nas pesquisas de 1964 o número de 
elementos nas menores_c_apitais cresceu para 
400. 

4. E o caso n~o só de pesquisas do lbope 
sobre preferência partidária realizadas em 
1965, como também de um;:t pesquisa acadê
mica conduzida por Antônio Octávio Cmtra, 
"Os Partidos Politlc.os em Belo Horizonte: um 
Estudo do Eleitorado", in ReviStii Dados, n-? 
5, Rio de Janeíro,luperj, 1968. 

5. Soares, op cit, página 233. 

6. Thomas Skidmore, "Politics and Eco
nomlc Policy Making in Authoritarian Brazil, 
1937- 71" ln Alfred Stepan(ed), Authoríta
rian Brazil. New Haven, Vale University Press, 
1973. Páginas 4 e 5, (tradução do autor). 

7. Celso Furtado, A Fantasia Desfeita. Rio 
de Janeiro, Paz e Terra; 1989. Página 176. 

8. Os percentuais obtidos por Goulart dis~ 
putando a \!ice-Presidência da Repúblicà em 
1960, nessas capitais foram: São Paulo -
31%; Rio de Janeiro- 24%; Be1o Horizonte 
~ 32%; Recife -36%; P~rto Négre - 33%; 
Salvador- 38%; Curftiba- 29%; Fortaleza 
- 46%. Fonte Dados TSE, 1973. 

9. Relatórlo de Pesquisa lbope, julho de 
1989. Amostra nadonal com 3.753 entrevis· 
tas. 

10. Relatório de Pesquisas lbope, julho, 
agosto e setembro de 1989. 

11. Devemos assinalar a respeito, que 
conforme temos sistematicamente observado 
em diferentes conjunturas eleitorais, no Brasil 
a proximidade das eleições distorce o quadro 
"normal" de preferências partidárias, sob in· 
fluência das intenções de voto. De qualquer 

modo, nesses casos, tende a ser inflado o 
agregado de preferência. 

12. Sa~tos, op. cit. 
13. Wanderley Guilherme dos Santos, Cd

se e Castigo. São Paulo, luperjNertice, 1987. 
14. Este consen,o fof identificado entre 

outros, por Bolivar Lamounier e Rachel Mene· 
guello, Partidos Politicas e Consoh'dação De· 
mocrática, São Paulo, BrasÜienSe, 1986. Pági
na49. 

15. __ Giovaríni Sartori, Partidos e Sisteinas 
Partidá/jos. Rio de Janeiro, Zahar, i 982. 

16. _ .1\_~nálise mais meticulosa da trajetória 
do PTB Paulista é a de Maria Victória Bene~ 

_ vfdes, O P7B e o Trabalhismo. São Paulo, C~
dec/Brasiliense, 1989. 

17. Ao que indica a formulaçãÕ de algu
mas questões, a pesquisa foi encomendada 
ao lbope, pelo Governo--de Minas Gerais. Ma
galhães Pinto foi um dos primeiros políticos 

- brasileiros a utilizar sistematicamente pesqui
sas de opinião. 

18. Ver a respeito o depolrilento de Luis 
Carlos Prestes e outros autores daquela fase 
7n Denfs _c{e Mo~~es, A Esquerda e o Golpe 
de 64. Rio de Janeiro, Espaço e Teinp0,-1989. 

19. Pesquisãs lbope, 9126 de mafço de 
1964. . . . - . 

20. lbid.-
21. lbid. 
22.-- Nesta pesquisa do lbope, com amos

tra restritãã Minas Gerais, pergUntava-se, tam
bém, dentre as Reformas de BaSe qual ou 
quã"iS ós-EiiltrêVistados consideravam mais ur
gentes. Obteve-se as seguintes respostas: 
Reforma Agrária ................. ~........................ 38% 
Reforma Eleitoral ........................................ 17% 
Reforma Bancária ....................................... 12% 
ReforrnaTributária ...................................... 3% 
Reforma Urbana .......................................... 3% 
Não sabem .................................................... 27% 
Fonte: Relatório de Pesquisa do Ibope reali
zada em Minas Gerais, entre 26 de agosto 
e5 de setembro de 1963juntoa uma-amostra 
estratificada de 1.400 eleitores. 

23. lbid:-

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RES: 

Leopoldo Peres- Aureo MeJio -João Me
nezes - Edison Lobão - Chagas Rodrigues 
~ Ctd Sab6ia de Carvalho - Marcondes Ga
aelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura 
-MarcO Maciel - Ney Maranhão - Fran
cisco Rollemberg -Jutahy_Magalhães- Ruy 

_Bacelar - Gerson Camata - João Calrnon 
- Jamil Haddad - Ronan Tito - Severo 
Gomes - Pompeu de Sousa - Mendes Ca
nale. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--A Presidência comunica ao Plenário que 
a Comissão Diretora aprovou, em reunião de 
28 do corrente, os requerimentos- n95 489 e 
490, de 1989, do Senador-Jutahy Magalhães, 
497 a 499, de 1989, do Senador Jamil Haddad 
e 500, de 1989, do Senador João Menezes 
de informações solicitadas aos Ministros do; 
Transportes, Fazenda, Exército, Marinha e Ae
ronáutica. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-:-: Esgotado o tempo clestinado ao Expedien· 
te. --

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em priffieiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n9 1-de 
1989, de autoria do Senador João Mene-

; zes e outros Senhores Senadores, que 
altera os prazos eStabelecidos nci § 6-? do 
art. 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
réS ·de Estado, do Distrito Federal e dos 
Preleitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
-Da Com!ssáo Temporária, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
leria, -com votO- vencido dos -Sei1ãdores 
Chagas Rodrigues e MauriCiO Corrêa. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão ordinária anterior, tendo sua votação 
adiada por falta de quorum. 
· Em obediência ao dispostO no art 168, do 
Regi"?e_~o Interno, não será procedida a vota· 
ção de proPOsiÇão nas s_essões das segundas 
e sextas-feiras. _ 

Assim sendo, a matéria permanece em Or
dem do D_ia, em fase de votação, até terça· 
feira, quando esta Poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

Item 2: 

-Projeto .de Lei da Câmara n'? 59, de 
1986 (n9 3332/84, na Casa de origem) 
que altera dispositivos da Lei n9 5.811, 
de 11 de outl,lb_I_O de. 1972, para estender 
aos empregados da indústr~ petroquí
mica e de refinação de petróleo, sujeitos 
ao regime de escala de revezamento, di
reito à jornada de trabalho de seis horas. 

A Presidência, nos termos do art. 334, a, 
do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição. 
J1..(Sijça e Cidadani~, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 59, de I 986. (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 Souza) 

Item 3: 

ProJetO de Lei da Câmara n~ 63, de 
1986 (n• 4.048/84, na Casa de octgem), 
qUe acrêscenta parágrafo ao art. s~ da 
Lei n~5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que cria o Fundo de Garantia do Tempo 
de S_erviço --:- _FGTS _e dá Qutras provi
dências. 

A Presidência, nos termos do art. 334, a, 
do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o Po
jeto de Lei da Câmara n9 63, de 1986. (Pausa.) 
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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 4: 

Projeto de Lei da Câm?~ra n" 72, de 
1986 (n9 1.934/83", na Casa de -origeín), 
que garante a todo contribuinte da Previ
dênciã Social com 10 (dez) ou nlafs an6S 
de contribuição, e a seus dependentes 
assitência médica integral. 

A Presidência, nos tennos do art. 334, a, 
do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Com~issão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n<:> 72, de 1986. (Pau
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 n9 74, de 
1986, (n" :l.36'3Ta<l, na C.sa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 643 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

A Presidência, nos termos do art. 334, a, 
do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e "Cidadaníã,- declara Prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 74, de 1986. (Pau
sa.) 

Não hav~ndo objeç.ão do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
doOia. · 

Volta-s_e à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 

Passarinho, que· falará cori1o Uder: -- --

0 SR. JAREAS PASSAIIíNHcJ"PRO· 
N(ff'IC!A DISC(J}(SO OOE. ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBU· 
0\DO POSTERIORME!'ITE. . . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO l'IENEZES PROI'IUN[CA 
D!SCCIRSO QUE, Ef'ITREGUE À REVI· 
SÃO DO ORADOR, SERÁ POBUCADO 
POSTERIORME!'ITE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nObre-Senador Olavo 
Pires. 

O SR. OLAVO PIRES (PTB - RO. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores, te
mos observado, ultimamente, com alegria e 
esperança, uma preocapação universal com 
a defesa dos recursos naturais e a preservação 
das riquezas ecológicas. A humanidade com
preendeu, afinal, a magnitude de uma luta na 

quaJ diariarnEmte Se- engajam novos comba· 
tentes, pela causa da natureza, herança de to· 
dos nóS. 

A despeito disso, percorrendo uma vez mais 
o interior de meu Estado, nas lindes com a 
Bolívia, tive o desprazer de comprovar que 
os- predadores de nossa flora, fauna e solo, 
estaõ desenvolvendo suas ações deletérias 
com muito maior intensidade, em conseqUên~ 
da nao s6 da ineficiência dos organismos fe
deral e estadual responsáveis por seu resguar
do, bem como pelo estimulo aos_ vândalos, 
dado pela impunidade daqueles que, flagra
dos na prática de ilícitos, nem sequer são sub
metidos a processos ou simplesmente mul
taâos. 

E qUando -elidigo vândàlôs, me refiro àque
les que realmente danificam, prejUdicam a na
tureza prejudicam a ecologia; não me refiro, 
óbvia e especificamente, aos madeireiros, 
aCjúeles" que--retifam·as arvores necessárias e 
mUitaS vezes até- co-m seu teinPo de vida útil 
já ultrapassado;--pafa poderem movimentar 
uiria ala, um setor da economia do Estado, 
- prindpalménte do que represento, o Estado 
de Rõndônia ...:....., que é o setor madeireiro. 

Nem tudo está perdido; louvável é o trabalho 
anôr'iiriiO"de rriuitas comunidades. Foi, Sr. Pre
sidente e Sfs. S"enadorês;· com satisfação e 
entusiasmo que aplaudi a luta pioneira e ferre
nha travada pela prelazia de Guajará-Mirim na 

_ proteção de nos_so património natural e da 
_çqnservação incólume das reservas indígenas. 
-.Lidera esse admirável movimento o Bispo 

Dom Geraldo Verdier, figura humana e res-
ponsável, dedicada à causa dos humildes que 
é c;om quêtrt tive a feliz oportunidade de deba
ter a questão e que me fez entrega de extraor
dinário documento elaborado por sua Dioce
se, intitulado: Proteção ao "&mtuário Ec:oló
gicq" do GUaporé, que inç:cirporo ao meu dis
curso pa-ra que obtenha maior divulgação e 
fique registrado nos Anais desta Casa 

- PROTEÇÃO DO ,;SANTUÁRIO 
_ ECOLÓGICO" DO GUAPORÉ 

-A dEiVãStação da selva amaz6nlca, ao 
longo das estr?~das de colonização de 

- ROndônia, atingiu um grau que alarma 
o País inteiro e até mesmo instâncias in
ternacionais. 
___ A mesma devastação ame~ça seria

- mente uma região considerada como o 
"santuário ecológfco" do Guaporé. 

I:. preciso mobilizar todas as forças an
tes que o irreparável aconteça. Neste in~ 

-· ~ tuito, a Diocese de Guajará~Mirlm, através 
de seus agentes de pastoral (161 leigos, 
religiosos, padres e bispos) reunidos em 
assembléia Qeral, de 20 a 23 de outubro 
Cle nms, "vém: - . 

L Alertar SQbre as grandes derrub;3.
das e queimadas que já atingiram o Alto 

. Quaporé, na região situada entre o Murli
cípio de Cerejeiras,· no Estado de Rondô
nia, e o próprio Estado de Mato Grosso. 

2. Pedir uma fiscalização mais rigo
rosa ç:ontra â pesCa p!'ei:latória e a cé!ça 
contra animais em- vias de desapareci
mento. 
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3. SoJicitai- das autoridades- Di-asilei
ras um acordo com a vizinha República 
da Bolívia, para a mesma rigorosa preser
vação da fauna amazônica. 

4. Dentro deste "santuário ecológi
co" do Ouaporé existem homens e mu
lheres, que são protetores e defensores 
naturais da fauna e da flora: em primeiro 
lugar, os indígenas. Seu território deve 
ser intocável, assim como sua cultura an· 
cestral. Primeiros habitantes destas ma
tas, eles nunca depredaram ... 

Em segundo lugar, os ribeirinhos dos 
rios Mamoré, Guaporé e afluentes, que 
vivem em perfeita harmonia com a natu-
reza. 

Uns ~ outros têm que ser protegidos 
contra os invasores que chagam afã de 
rendimento, à custa da riqueza natural 
da região. 

5. o turismo sistemático e muito or· 
ganizado pode gerar modificações subs· 
tanciais à estrutura económica e à ma
neira de viver dos nativos. O turiSmo acei
tável é aquele 

1
que se adapta à condições 

de vida locais, modestas mas razoáveis, 
para quem gosta do contato singelo com 
o homem e a nature~. ·-

6. Num sentido de colaboração apre· 
sentamos, ainda, algumas sugestões 
concretas: --

a) que a Empresa de NaVegação de 
Rondônia (Enaro) mantenha nos rios Ma· 
moré e Ouaporé, além das flutuações po
líticas, um serviço regular e eficiente, com 
embarcações do tipo "Chata'", adaptadas 
aos nossos rios e capazes de navegar em 
época de águas baixas. A Enaro deverá 
ser subvencionada pelo Governo, pois o 
ribeirin"ho não tem condiÇÕes de fmanciar 
a manutenção dessa navegação. Apenas 
poderá contribuir de maneira razoável pa
ra sua passagem e o frete .de seus pro
dut~ 

b} que as populações_ribeirinhas rece
bam igualmente um atendimento fundo· 
na!, médico regular: 

-em êpoca de cheia, uma embarca- -
ção simples, sem luxo, mas funcional, po
derá ser suficiente e mais eficiente. 

-em época de seca, um deslizador 
de 25 HP,:1ocalizado em Costa Marq~es, 
deverá ficar de prontidão para os casos 
de doença grave. (A esse respeito consi
deramos que a lancha Seringueiro V, de 
Costa Marques, é wn verdadeiro "elefante 
branco", absolutamente inadequada às 
necessidades do Alto Guaporé e mUito 
dispendfosa para os cofres do Estado); 

-enfim, deixar em bom eStado de uti~ 
lização as pistas de pouso das localidades 
de Rolim de Moura do Guaporé, Pedras 
Negras e Surpresa, para qualquer emer-
gência maior. -

Desta fçrma, esperamos que o "san
tuário ecológico" do Guaporé, continue 
sendo um dos mals preciosos patrimô
nios de Rondônia e_ da humanidade. 

Dom Geraldo Vecffer 

---- --------



5290 Sábado 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1989 

Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
e por uma questão _de justiça, louvo o trabalho 
sério, eficiente:~e produtivo que vem sendo de
senvolvido pelo lbama, órgão esse chefiado 
pelo operoso Jornalista Fernando César Mes
quita. Malgrado o excesso de alguns fiscais, 
o trabalho tem sido efetuado com compe
tência, com racionalidade e cc.m observância, 
principalmente na defesa dos interesses da 
ecologia e da fauna brasileira. 

Realmente, com o advento do lbama, a de
fesa do meio ambiente ilO BrasH está vivendo 
uma fase melhor. lnobstante dispor de parcos 
meios financeiros e de Um efetiVõ,-erri pessoal, 
reduzido, diante da magnitude da atuação no 
campo ecológico e também das necessida
des, a conservação, a preservação e defesa 
dos ecossistemas estão sendo comandadas 
por mãos firmes, corajosas e honradas, que 
são as mãos do nosso amigo Fernando César 
Mesquita. 

A proteção à flora, à fauna e aos cursos 
de água começa a ser uma realidade. A ação 
contra os predadores faz-se pres_ente em todo 
o País, em esp_ecta1 na Amazónia, apesar de 
. as queimadas continuarem. Na semana pas~ 
sada mesmo, percorrendo todo o Estado de 
Rondônia, pude observar a incicidência tre
menda das queimadas, que não só prejudi
cam o ecossistema, o solo como um todo, 
mas também representam grande perigo para 
quem pratica aviação na Região, pois a visão 
se toma praticamente zero, pior, inclusive, do 
que quando se voa enfrentando os fluidos e 
as cerrações naturais. 

Concluindo esses registras, Sr. Presidente 
Srs. Senadores, faço uin apelo ao nosso Presí
dente _José Sarney e ao Ministro do Interior, 
para que não se esqueçam de incluir no Orça
mento recursos que permitam ao lbama cum· 
prir com eficiência a sua nobilitante mlssão. 

Encerrando, solicito à Mesa Diretora envie 
cópia do meu pronunciamento ao Senhor Pre
sidente da República, ao Sr. Ministro do Interior 
e ao Sr. Presidente do Ibama. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo 
Mello. (Pausa) 

S.. ~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 

Bacelar, 

O SR. RUY BACELAR (PMDB- BA Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna desta Casa para tratar so· 
bre _o sisai, que é uma cultura com o rosto 
do Nordeste. A seca é um dos grandes proble
mas de nossa região, mas _o _sisaJ com ela 
convive e a ela se adapta. [ntroduzida na Bahia 
no início do Século, tornou-se uma planta in
teiramente adaptada as condições climátfcas 
do semi-árido, por possuir considerável resis~ 
tência às longas estiagens. __ ---

Hoje estima-se em 190.000 hectares o total 
de área plantada com o sisal na Bahia, envol~ 
vendo 17 microrregiões do Estado e 128 mu
nicípios. Nas mlcrorregiõ_es maiores produto· 
ras de sisai- Serrinha, Jequié, Senhor dõ 

Bonfim, Piemonte da Diamantina e Sertão de 
Canudos -, temos mais de 1.800.000 pes
soas, o que representa 20% da população da 
J?ahia. Calcula-se que vivem do sisai hoje, de 
120 a 150 mil famílias. 

É exatamente da- torça do traPalho do baia
no, do povo sofrido do semi-árido - maior 
produtor do Brasil- que nosso País se man
tém como o maior produtor e exportador de 
sisal do mundo. _ 

__ Mels essa grandeza produtiVa não se traduz 
em riqueza na Região, mas sim em abandono 
dQ Poder Público e no erilpobreclmento de 
sua população. 

Ao lado _da pequena propriedade, caracte
rística marcante da cultura sisaleira, coexiste 
a grande-pfOpríedade, a qual com um percen
tual em tomo de 10% abarca quase 70% de 
toda a área existente. 

As relações _de produção e as condições 
vivenciadas pelos trabalhadores são quase 
"medievais", uma vez que, além da inexpre,s.. 
.sjyidade do contingente de assalariados, dos 
parcos rendimentoS. a inSalubridade e a inse
gurança rondam o seu cotidiano. 

Não há numa só famma de trabalhadores, 
grupos de amigos ou vizinhos que não tenha 
dguém com uma e, às vezes, as duas mãos 
ceifadas pelas terríveis máquinas "paraiba
nas_". Diríamos ."isto fOi coisa do passado", 
pois, desde 1985, o Ministério do Trabalho 
9brigou ao uso de um dispositivo nas máqui· 
nas que reduziria os acidentes. APartaria existe 
sim, mas não é cumprida, sobretudo pelo 
completo desinteresse _do Governo Federal 
em relação a esta Região. __ 

Com a cofléOlfêrida dos sintéticoS a econo
mia sis~eir~ passou a enfrentar uma crise per
manente, principalmente a partir de 1972 
quando o prolipropileno pass-ou a ser utilizado 
na prodUção de fios agrícolas. 

Mesmo com as transformações que se efeti
varam desde então, a crise permanece. 

Por isto, deve~se assinalar, a permancência 
da força da ec.onomia slsaleira se faz à custa 
da baixa remuneração dos agricultores, das 
suas precárias condições de trabalho, enfim 
da-sua miséria. 

-o qtle----setransfóiinou mesmo foram os se
tores de industrlalizãção e de exportação, sem 
nenhuma vinculação direta com matéria-pri
ma e a terra. 

Com isto não queremos obscurecer a sua 
imPortância, pois são setores estratégicos fun
damentais para a noSsa competitividade e 
açãO.J!-O mercado exteri~r. "-'as o que quere~ 
mos ressaltar é a nossa discõrdância em rela· 
ção à distribuição- da riqueza, que beneficia 
apenas os oligopólios ligados a estes setores. 
O nosso compromisso não é apenas com a 
tecnologia e divisas, mas cciri"i" tecnologias e 
divisas que proporcionem uma melhoria efeti
va das cond_içõ_es da região sisale1ra e da quali
dade de vida do seu povo. 

Para taf!t<?, toma-se indispensável o desen~ 
voJvimenb de Lirrla política agrícola condizen
te com as necessidades e a riqueza produzida 
pelei Nordeste brasileiro. 

J:: preciso que se retire o atraso técnico
agrfcola da lavoura sisa !eira, com a introdução 

de tecnologias que envolvam desde o plantio 
até o desfibramento. 

A utilização da planta em sua totalidade, 
da fibra aos seus subprodutos é a perspectiva 
de redenção da cultura, proporcionando 
maior produtividade e a sobrevivência de mi
lhares de famílíaS. Torna-se neceSsário qUe 
se considere fundamental a uma política agri· 
cola, o escoamento da produção e isto depen
de sobretudo da melhoria das estradas fede
rais - hoje _em péssimas Condições - que 
inter~relacionam os produtores com os muni
cípfos armazenadores. 

Mas tudo isso s_e relaciona com o estabele
dmento dos preços mínimos pagoS .:io piodu
tor, hoje pautados apenas em privilegiar os 
grandes oligopólios. Sem o estabeledrnento 
de preços justos, condizentes com o custo 
da produção, jaJTlais incentivaremos o traba
lho e jamais promoveremos a distnbulção real 
de riquezas e a justiça soda!. 

Em bom momento a Constituinte Estadual 
da Bal;lia, por iniciativa do Deputado Consti
tuinte LuiZ Pedro !rujo, aprovou emenda crian
do o Conselho Estadual do Sisal e ·o Centro 
de Pesquisa e Tecnologia_ do Sisai, que caso 
venha a se concretizar será de real valia para 
a região sisaleira. 

Mas nós sabemos que uma política fundiá
ria, uma política das relações de trabalho, uma 
politica agrtcola, a melhoria das estradas e 
o preço mínimo sã-o antes que tudo atribuição 
do Governo Federal. 

Já não q~_ero critiCar o_ a.tual Governo -
o que fiz durante todo o meu mandato -
por sua inoperãncia, incompetência e despre
zo por minha região, Pois agora o fazem todos 
os .. porigadores" das suas benesses. 

Aos "mortos" - o atual Governo .:...-=. basta 
um epitáfio; "o povo não os esquecerá". Aos 
"vivos" - esta Cas~ a Câmara dos Deputaw 
dos, o futuro Governo - cabe alertar: o Norw _ 
deste vai continuar produzindo riqueza. Trans
fonnem esta riqueza, na riqueza da região, 
na riqueza do seu povo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
=- Lembro aos Srs. Senadores que o tempo 
destinado aos oraâores do expediente da ses· 
são ordináriã de segunda-feira será dedicado 
a homenagear o "Dia Nacional do Vereador", 
nos termos do Requerimento n? 429, de 1989, 
aprovado em 23 de agosto do corrente ano. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
_ ':"""" N~da mais havendo a tratar, vou encerrar 
a sessão, designando para a ordinária de se~ 
gunda-feira, às 14 horas e 30 minutoS.-a Se
guinte 

ORPEMDODIA 

-l-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 1, de 1989, de 
av_toria do Senador João Menezes e outros 
S~ores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no § 69 do art. 14, para desincom
patibilizaçâo do Presidente da República, dos 
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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 vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Mauricio Cofrêa. 

-2-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 75, de 1986 
(n9 4251/84, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao inciso Ill do art. 530 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de 1"' de maio de 1943. 

-3-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 81, de 1986 
(n"' 4.818/84, na CaSa de origem), que introduz 

dois parágrafos ao art. 626 da CLT, fiXando 
-a competência dos sindicatos para exercer a 
fiscalização das n.ormas de proteçáo ao tra
balho. 

-4-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n? 84, de 1986 
(ri0- 4.799/84, na Casa de origem), que reduz 
o prazo para o pagamento de salários. 

-5-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de lei da Câmara n~ 86, de 1986 
(n9 2.388/83, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Consolidação das leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de 
L 9 de maio de 1943, para assegurar maior 
autonomia de trabalho aos membros das Co-

missões Internas de Prevenção de Acidentes 
-Gpa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão hs 11 horas.) 

PORTARIA 
N• 50, de 1989 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
no uso das suas atribuições regimentais, re
solve: 

designar ALA YLSON RIBEIRO PEREIRA, 
Assessor Legislativo, SÉRGIO OTERO RIBEI
RO, Técnico Legislativo, e LUIS FERNANDO 
LAPAGESSE ALVES CORREA, Técnico em-

. Comunicação Socíal para, sob a presidência 
do primeiro, Integrarem a Comissão de Inqué
rito, incumbida de apurar os fatos constantes 
do Processo n9 006095/88-7. 

Senado Federal, 28 de setembro de 1989. 
- Senador Mendes Cana/e, Primeiro Secre
tário. 
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llr:>:::.,.íl.in, 31 ~c <Jgosto de 1989. 

Senhor ?residente, 

Tenho a honr~ ~C e"ç"mlnh::~r ~- ;;~p_recl::~çr.o des
sa Casa o l'roJc-~u de- Lei. Ql;Ç:l'llc-ntári:l q~u.> C"_!I.Umn n re-c-eita c fixa 
a dcs.pos~ do 041:.-rlto f'c:.c.loral fl:Jra o cxc;'cicio de 19?0, cm_ 

prlmN>Lo ao dlspo:::.~o no (!rtl_go. 12 d,<l ,RCSlll~çno ~~ 1!>7, de Ot cio 
novc~o•bro de 191.18. 

A presente proposto orçamentário procura 
aju:::.tnr-se h nova e~truturn de programo~l!o lnst.ituida pela, Cons
tHulç:Io l"cdcral, dcsdobrn,do n dC'sp,•::o ::~lrav0s dos orçomcntcs 
fiscal, da seguridade social e de J.nvcslJmcnlo dPS empresas em 
que o Di&trllo redcral, direta ou in(lirelamcnle, detcrlha a maio

ria do capitnl social con1 .:lirdlo 11 voto. 

roi adotado tell!b~m como pa~ãmetrc de progra
ma.:;no a t.cl de Olretriles Orçnrnent;hias da Un_iac, _Le~ ntl 7._800, 

de 11 de julho de 1989, uma VCIZ que porceln signH!cativa do or
ç!l.nu~·nto do Ol~trito íede~'ll tem como rente rccur~;os trnnsferi!Jos 

do orçnmento redoal. 

À S~.ta c~c!lll'.:ncia o St>ollol:

s-eoador Nl':l SOil Cflfli~URO 

OignhslllO Presidente do Sena(!o ft:ilc.rnl 
f:!!.1S!t~ 

A proposta orçtrnenttirlo porn o _~;~=cicio d_c 

1990 constitul.~se numo cont.it~wid~de do plooo de g_overn~, elab-o

rado pnr<! o CQHcnt<:: ex~rc.I_cio óe t9S9, com ev.i.dê~~ã óe ~rio:I
dadc par!l. os setores de maior abNngt!ncia social, bu~canc:IÕ melho
ra: as eoruliçCcs de vida dos brasi:eiro~ que moui'ejam n;~ t;apital 

da RepUbllca e sua regi:io de .!nfluência. 

Os valores de ~eceita e dll do~pesa foram es

tJ.!;lados con_sid1lt_ando o nivel de __ p!eços do m~s de maio de 1989, 

ndmi.tlndo-se que ao rinal de sua análise venha ScnaCo Fedúal a 

ojuztá-lo!> o proçor; do mês l!le dezembro. 

p, receita global para o excretei-o de 1990 foi 

eslim~da oo montante de NCd 1.9:;6.007 mil: Desse total, NCz:> 

1.!>2!.>.565 rnll tcpresent.om receita_ do lesollro, NC2S 56.011 ín_il 

.. onstltuer.J-SC do opcraçlle:: de crédito, NCzS 90,08' m~l scr~o ge
rados pelas entidades da AdAiinlslrllçllo Indil'e~o que rCcebcm 
transferências h cont~ tJu tt.~ouro e NCz$ 26~.~411 mil somam os re

cursos ülrct&mcnt.c onccad~dos para fluenciamento dp~ investilllen~ 

to:; das cntidndes da Adminhtra.cllo Ir>dheta que n!lc recebem 

lr:msfcr~:nc:!ar. 11 conl& do tcsou:o. 

A receito orçamentário estimada para 1990 

aprc1.cnlo s.vb,;l;)nc.L<.l a~,~mento de pa~ticJpaçl:io da reco~tll lrl.buU'i

rla cm rel:u.;bo aos cxerdcius '!"t~rioros. 

~l'Qdel989 

Comptlem, ainda. o olobai da rr.ccita, 
dil'-,l<ll;,cnte <àrcc-aC!ãdos p'elo~ .,nU<Jndc!; "<J<:~ J(dm;:n~çt~,..~~o 

lndireta que int-egram o Orç;-amento do Irwestlmcnto. 

A rr~aç:Io da despesa procurou observar a nova 

estrutura ccOlslitucional f'llrn os oro;;omonLos públicos, distribuin
do o pro9r;~mao;;ao ~ovornamental em ana~os pr6prlo!> ponl o oi-çaro~r:~ __ 
to fi~>cnl, orçoment.o da s.cgur.ldade social <:)'!õumcnto Çle_j_nvn_!\_li
mcnto dai c;;,nrc;os c~Lntals. -- - -

O rundo dei Dr.tsenVolvlmcntO' do D~st'ritO F'-ed.;. 
ral - numr::n::, <o~Lravés-do qua~ ~~~ rcaJ,l~n a molor patcela dos ln

vcsllr.:cmto~ CUSteados com rêcurso:S dÔ Les-ourõ;-írii -rnc~otpor'ado na 

pro;:>osta de 1990, C!lfll O seu -progrilma·de l_tab_il~ho ~aberto, de modo 
a cvidcnclnr as pr.ioridad~S elcitas para as principais aplica.:;Oes 
de c_apital do Covorno do Distrito f'cderal: 

Pela vez prirleira os orça;.,;, tos -JHópilos _ çlas 
entidades da .fldministraçl!o Indhela que rccebe_m _t.r-.nsrcr_ênci~s.do 
tc'souro, rund;:~ç;tics pUblicas o fundos, s~o incorporados pe:.. to
tal}dade do seus -~rog•·amas de trabalho, na p~oposta fl<~Ia o c~erM 

dc.io de 1:':190. 

Os ~nve5tJ,_menLos das entio:Jad-es_d~ Aclministra

o;;l!o !ndiroLa, mes-.a que nllo reeeb;;:m tran~rer~ncias 1l conta .do .te

souro, e~t~o arrolados cm anexo pr6prlo nn proposln orçnmcnt.árla. 

Silo estas as cons.idCraçll'es que ora subrnato à 

-clcvad<> <>preclaçbo do Senado F'e(,)erni a respelto do P~ojeto de Lei 
do oro;;am~nto do DisCrHo l"eiJCral pnra ri exercTcTo rrnanc.elro---ae 
1990. - . 

v_alho-111e do ensejo para t.cslemunl•ar a Vossa 
certeza de meu alto aprc_ço_ e- consideraç~o. 

JOAãiliM D.OHIN:c~-:;~/ 
Governador do Dlslrlto federal 

PROJETO DE LEl bo .!>F N'!. s-t. l> í:: {"'\ &9 

Estilla a receita e fixa despesa 

do Distrito F'ederal para o exerci

cio financeiro de 1990 

O GOVERNADOR DO OlSTRlTO F"EDERJIL 

f'ao;;o saber que o Senado F'ederel Oecreta e eu 
sanciono 11 seguinte Lei: 

Art. 111--0 Drça<nento do Distrito F'ederal, pa
ra o exerdclo de 1990, composto pelas receitas e despesas de Te
souro-, dos órgllos dã Adminlstr·a~llo Indireta, inclusive rundaç11es 
Públicas, estillll- a receita em NCz$ 1.936.007.000,00 (UIII bilhlio, 

Esse incremento de portlcip.:~ç:Io da_ rece.!_t~ ___ no;o~ec!!ntos e trinta e seis milhlles e sete mil cruzados novos) 

tributárlc já pode ser ccnsl<~tado na cxccuçao do conenle, exerci
elo, como ()ccon~ncia d;~ Implementaçl:io do_ novo q_uadro instHuldo 
pela Con::llituiçUo, que amplinu 11 base de- ·inclcJ.incia do impostu 
sobre a circul~ç:::o (!c m~tcador~a~ e sobro prestaç:io de serviços 

oc lra~::portcs lnt~restlldual u lntermuniclpal e de comunic8t;;tl.o. 

Os recursos oriundos de convC:nios e opernçõ~s 
de crédito, antes agregados de form!l. mer11mente sirr.bóllc!l., foram 
estimados com os V8lores reols csporndos e os eronogramas de de~ 

__ sembolso dos controtos Jll. flr.,odos. 

fl~a a despesa em igual imporUnch, 11 preços de maio de 1989. 

Jl~t. 2D - A receita dEi'correrá da arrecadao;;llo 
de tributos, de outras receitas correntes e de capi~al e de re
curso$ das entidades nas qu111s o Gove~no do Distrito F'ederal de

tenha a rnaiorla do c_apital social c-on di:relto a voto, n11 fomo da 
legislaç;-:io v'igente, discriminadas no Jlnexo I, oorn o seguin~e das
dobramento: 
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Art. 311 - A despesa do Or~amênt~ F"iscal, fixa
da à conta de Recursos do Tesouro, obser;:uá a _programa.~llo do 
Anexo II e apresenta, por órg!lo, a seguinte distribuiçllo: 

NCz$ 1.DOO,OO 
(a preços de maio de 19cS9) 

Distribuiçllo por órg:lo Recursos do Tesouro 

Administràçllo Direta: 

Tribunal de COntas: do Distrito F"ederal 
Gabinete do Governador 
Departanento de Eduea~llo Física, Esportes e Recreaç!!o 
Instituto de Tec-nologia Alternativa do Distrito F"ederal 
Procuradoria Geral 
Secretaria do Governo 
Adminlstraçllo da Cidade Satélite do N~cleo Bandeirante 

RegHlo Adr~inistrativa li - Gama 
Reg!lio AdrJlnistrativa Ill - Taguatinga 
Reg!lio Adr~inistratlva IV - arazHndia 
Regi~o Ad<t!nistra.t!va Y - Sobradinho 
Reg!lio Administrativa VI - Planaltina 

1~.643 

S.834 
2.:ns 

'" 6.-n:> 
43.716 

3.JQR 

2.391 

4.813 
1. 76S 

_2.!562 

2.39c:; 

Adn!inistraç~o do Setor Residencial, i~dUstr.l.a e Abasteci 

mente 4.301 

2.~02 

2.416 

9,5.409 
2.555 

Adrainistraç!lo de Ce1Hind1a 
Adl'llnistraç!lo do Cru.teiro 
Secretaria de Adninistra"cl!o 
Instituto de Desenvolvimento de Recur~os Humanos 

Secretaria de F"lnanças 
Seere~aria de Educaçllo 
Secretaria de Viaçtio e Obra& 

secr~tarie de Servi~os Públicos 
Ad~in.l.straçl!o da Estaç!lo Rodoviária de 8ras".ília 
Serviço AutOnomo de Limpeza Urbana 
Secretaria de Agricultura e Produçllo 
Secretaria de Seguran~a Pública 
Policia Militar do Distrito federal 
Corpo de Bof!lbeiros do Distrito Feden.l 
Secretaria da Culture 
Arquive PUblico -do Distrito Federal 
Secretnia da indústria, Comércio e Turismo 
Departamentc de rurismo de Bns!lia 
Secreturia do Trabalho 
Secretnria de Comunlcaç!io Social 

Sana 
Reserva de Ccntigência 

Subtotai 

Administraçllo Indireto: 
(E~ciuídu n transferências do Tesouro) 

Companhio do Oesenvolvltnento do Planalto Central 
Ccmpanhla Urbanizadon da Nova Capital do Brasil 
Departamento de Tr.!insito do Distrito federal 
Departamento de Estradas de Rodagem-do Oistiifo Federal 
Fundaçl!o Educacional do Distrito Federal 
Fundaçl!o Cultural d_ó 'Distrito Federal 
Fundaçl:io Hospitalar do Distrito F"ederal 
Fundaç!lo de Serviços Sociais do O.l.st!lto F"ederal 

Fundaçl!o Zoobotlinica do Distrito Federal 
Empresa de Assistência Técrlica e E~tensllo Rural 
Fundaçlo de Amparo ao Trabalhador Preso 

Subtotal 
TOTAL 

153.900 

2~0. 337 
125.719 

29.588 
).:;99 

41. D98 
27.8n' 

105.733 
126.4!52 
61.109 

~ .516 

'" 1__942 

5.223 
-6:796 

4. 789 

1.197 .03.1 

17.700 
1.214. 731 

1.412 
625 

18.000 

•oa 
'00 

- 150 

6.000 
11.957 

49.102 

"' 1.000 

90.083 

1.304.814 

1 - Receita do Tesouro 

1.1 - Receitas Correntes 
Receita Tributária 
Receita de Contrlbuiçl)es 
Receita Patdmon1a1 
Receita Industrial 
Receita de Serviços 
Trans ferêrlclas 'c"crrentes 

- Outras Receitas Correntes 

1.2 - Receitos de CaP~ta'I 
Operaç!les de Ctédito 
Outras Receit~s_ de Capital 

NCz$ 1.000,00 
(a preços de rJalo de 1989) 

1.515.565 
5~5.00.1 

1. 710 
75.000 

1. 100 

z.a~ 

-799:310 

90.589 

66.011 
56.011 
lO.bQO 

1.561.576 

2 - Receitas d!! Outras F"óntes (Entidades ç!a Admlnistr.!!_ 
çbo Irldlreta e Fundaçtle;J, excluidas as transferên
cias do Tesouro) 90.08;5 

2. l - Rt!ceitaS Ccrrer~Ees 
2.2 - Receitas de Capital 

89.172 

"' 
i- Recursos das E.ntldades da Adminlstraçllo Indireta. 

{Que n!IO recebem hansferênclas do Tesouro) 264.348 

3.1 - Geraçl!o Própria 
3.2 - Operaco-eª_ de credito 

Total 

254.899 
~.449 

1.9:56.007_ 

Art. 41! -A despesa do Orçamento da Seguridade 
socio1, f"ixada !t conta de-FfecUr-sos do Tesouro, observará o pro

gramaçl!o do Ane~o Ili e apresenta., por 6rg!io, a seguinte dlstrl
buiçllo: 

Adminlstraçllo Olreta: 

Secretaria de Sa~de 
Instituto de Saúde do Distrito F"ederal 
Secretaria de Servicos S_ocia.l.s 

TOTAL 

NCz$ 1.000,00 
{a preços de maio de 15'89) 

Recursos do Tesouro 

)17 .408 

8.678 
40. 7!55' 

366.645 

Art, 51! - A despesa do Orçamento de Investi-
-- mente das entidades em que o Distrito Federal, direta ou indire

tamente, detenha a maioria do capital social co,. direito a voto, 
fixado à conta de recursos diretamente arrecad:~dos, observará a 
programaç!lo do Arlexo IV e apresenta, por 6rgllo, a seguinte d!s
tribuiç~o: 
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NCz$ 1. 000,00 

(a preços de maio de 1989) 

Distribuição por Órgã,a Recursos Diretamente 
Arrecadados 

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília 
Companhia de Eletricidade de Brasília 
Companhia de Agua e Esgotos de Brasília 
Companhia Imobiliária de Brasilla 

6.500 

19. 143 

184.177 

17.200 

37.328 Banco Regional 'de Brasília 

TOTAL 264.348 

Art. 6• ·- Os Orçamentos das entidades da Admi
nistração Indireta de que trata o Art. 50 serão elaborados com 
observação, no que couber, da forma adotada pelo Orçamento do 
Distrito Federal. 

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I - Abrir créditos suplementares até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cen
to) do total da despesa fixada, fa
zendo uso dos recursos ~previstos no 

~rt. 43, § 10, da Lei no 4.320, de 17 

de março de 1964; 

II -Realizar operações de crédito, por 
antecipação da receita, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento} das 
receitas correntes, estimadas nesta 
Lei, as quais deverão ser liquidadas 
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até 30 (trinta) dias depois do encer
ramento do exercício; 

III - Incorporar ao Orçamento 
Federal os créditos 
concedidos pela União, 

do Distrito 
suplementares 

bem comO os 
recursos oriundos de.convênibs e ope
rações de crédito durante o exercício 
financeiro, respeitados os valores e 
a destinaçãa·~rogr~m,tica, exceto pa
ra os fins de elevar o limite a que 
está autorizado a suplementar; 

IV - Promover as medidas necessárias .para 
ajustar os dispêndios ao efetlvo com
portamento da receita, em conformida
de com normas gerais e índices espe
cificas para os principais grupos de 
despesa. 

Art. 82 - O Poder Executivo do Distrito 
Federal aprovará, até 31 de dezembro de 1989, quadro de detalha
menta dos Projetas e Atividades, por subtítulo, integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

Art. 92 
tir de 10 de janeiio de 1990. 

Esta Lei entra em vigor a par-

Art. 102 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasilia-DF, de de 1989 
1012 da Rep~blica e 302 de Brasília. 
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ANEXO I 

RECEITA DE TODAS AS FONTES 
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RESUMO GERAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL PARA O EXERCICIO DE i990 
-------------------~- ---------------. ---------------_----

--------------------------------------------
CODIGO ESPECIF'ICACAO : DESDOBRAMENTO : FONTES CATEGORIA 

ECONOHICA 
:----------~: --------:-------:--------:----: 

1000.09.80 i RECEITAS CORRENTES i.515.3ó5 l 

1iil.0i.ii RECEITA TRIBUTARIA 5.1\5.001 

1i1i,00.0B !HPOSTOS 537.0110 l 

1120.00.00 TAXAS 8.V00 : 

i13B.ii.iB CONTRIBUICOES DE HELHORIA i : 

12ii.BB.BB RECEITA DE COHTRIBUICOES 1.710 : 

1210.00.00 CONTRIBUICOES S<JCTAIS 1.710 : 

1310.00.00 RECEITA PATRIHOHIAL 75.000 

IJIUU0 RECEITAS IHOBILIAR!AS 11.348 

1323.00.00 RECEITAS OE VALORES MOBILIARIOS 13.I3B 

139U0.Bi OUTRAS RECEITAS PATRIHOHIAIS 50.514 

15B0.0i.i0 RECEITA INDUSTRIAL 1.100 : 

152UB.BB RECEITA DA INDUSTRIA OE TRAHSfORHACAO ·- 1.1110 : 

1600.00.09 RECEITA 0€ SERVICOS 2.855 : 

t700.00.00 TRAHSfEREHCIAS CORRENTES 799.31.& : 

1721.BI.Bi PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 61.047 : 

1721.09.00 OUTRAS TRANSfERENCIAS DA UNIM 738.263 ; 

1900.03.110 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 90.589 : 

191UB.80 MULTAS E JUROS OE HORA 1.512 : 

1920.10.00 INOElHZACOES E RESTTTU!COES 23B : 

1939.80.00 RECEITA DA DIVIDA ATI~'A 1.072 : 

1990.00.00 RECEITAS DE CONVENTOS 85.358 : 

199UUB RECEITAS DIVERSAS 2.409 1 
:-----------: --------------· -· ---- ---:-------:-----: 
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COOIGO 

2100.&0.0& 

2590.00.&0 

2536.66.68 

2590.00.03 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) ---:Suplemento _ :Setembro de 198~ · 

RESUKO GERAL DA RECEITA DO DISTRITO fED[RAL PARA O EXERCIC!O DE 1990 

ESPECIFICACAO 

RECEITAS DE CAPITAL 

OPERACDES DE CREDITO 

Al.IENACAO DE BENS 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 

RECEITAS DE CONDElllOS 

OUTJ1AS RECEITAS 

---~----------:-~---c----.-. -.-.---
i DESDOBRAMENTO l FONTES CATEGORIA 

.fCOHOIIICA 
:----~-... -:-------·---------1 

66.011 l 

5.1.011 

2 

9.998 

1 ' 

9.997 : 

----------. ------. ------~-
~ ---~------------.-.-~-.-----. ---:- .. 

RECEITA I RECEITA DEI RECEITA I RECEITA I RECEITAI TRAliSF.I OUT.REC.I !.CORRENTES I R.CAPITAL I RECEITA I 
TRIBUTARIA ICONTRIBUICAOIPATRIKONIAUINDUSTRIAL:SERVIcOICORRENTESICORRENTESI TOTAL TOTÂL I~ TOTAL I 

:---------:---- c---.------.,...-----~ ---:-~...--: 

545.&61 1.719 75.000 2.BSS i _799.310 ! 90.589 i 1.515.565 l 66.01! i 1.581.5761 
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RECtiTAS DE OUTRAS FONTES 

IENT!DADES DA ADMINISTRACAD IND!RETA E FUNDACDES, EXCLU!DAS AS TRi\liSFERENCTAS DO lESDURDl 

CDDIGD ESPECIFICACAD DESDOBRA- FONTE CATEGORIA 
HENTD ECDNOM!CA 

l-----------:-------~ -:-----:-------:------------: 
: !100.00.01 : RECEITAS CORRENTES 89.172 : 
: !311.60.00 RECEITA PATRIHDN!Al 1.494 l 
: !3ii.i!.e0 RECEITAS IHDSILIARIAS 1.484 
: 1320.00.11 RECEITA VALORES HDSILIAR lOS r e 
: !410.1!.10 RECE!!A AGROPECUARIA 42 : 
J i42&.00AI0 RECEITA DA PRDDUCAO ANIMAl E DERIVADOS 42 
: !51!.00.01 RECEITA INDUSTRIAL 376 l 
: 1520.01.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFDRI!ACAO 376 
: 1520.29.00 INDUSTRIA 8ll!OR!Al E GRAmA Jrõ • 
l 1680.00.01 RECEI!A DE SERVICOS 53.320 : 
: !601.05.11 SERVICOS HOSPITALARES 6.fl0& • 
: !611.!7.01 SERVICDS AGRDPECUARIDS 47.280 
: 1600.!9.00 SERVIWS RECREATIVOS E CULTURAIS 48 
: 1900.10.10 OUTRAS RECEI!AS CORRENTES 33.94& : 
: 1980. 81.10 RECEITAS DE CONVENIOS 13.l!9 
: 1991.00.11 RECEITAS DIVERSAS 21.821 

2100.10.00 : RECEITAS DE CAPITAl 911 : 
2210.09.60 Al!ENACMJ OE BEIIS 1-45 : 
22ii.01.60 Al!ENACAO OE BENS MOVEIS 145 
2510.00.01 DUnAS RECEITAS DE CAPITAl 766 : 
2531.01.10 RECEITAS DE CONVENIOS 756 
2ó9U9.0& OUTRAS RECEITAS 1& ' 

----------------------- ------------
l RECEITA t RECEITA t RECEITA: RECEITA : OUT. REC.: ALIEN. DE: OUT. RECEIT.J R. CORRENT.: R. CAPITAL.: RECEITA 
iPATRIMON.: AGROPEC.: INOUST. : SERVICOSi CORRENTES: BENS OE CAPITAl: TOTAl TOTAl GERAl 
:------------------- -----------·--

1.494 : 42 : 376 : 53.32& : 33.941 : i4S : 766 : 9!! 9t.te3 : 
-------------------------------·--
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160VERHO DO DISTRITO FEDERAl 
I 
IElHIDIIOCS DA AIIHINISTRAtll<l JNDIRETA IQOC NAO RECEBEII JRA!jSfERENCIIIS 110 TESOUROI 
I 

OETALHAI'IEKlO DAS Fotm:s DE FIHAHCIA:IOTO DOS JHVESTIPIEKTOS :-------------------------------------------------1-------------------------------------
1---------,---------
1 
:GERIICAO PII:OPRIA 

IOPERACOES DE CREDITO 
I 

ESI'ECIFICACAO 
----------

I OPERACO!:S DE CREDITO JMTEIHAS 
I 

INCZI l.tHI -------

TOTAl 

----·-· 
. . 
I 
I 
I 

9.449 I 
I 

264.348 : 
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LEGISLAÇlo DA RECEITA 

RECEITA T!!IIlliT/j,RI... • Com:Jtl,tul.t;ÕO Federal, de 24.01.67, Art, 18, § 411, Art, 24, 1 
RECEITAS CQBRENTES ~ 

, • Le~ nll 5.172, 00 25.10,66, 1\rt.ll. 32 e 34 

~ • Decreto-le~ nll 82, de 26.12.66, 1\rts. 311 a 20 

Irrposto PrOO'ill1 e 'I\erntori.al Url::l!l.no ••n•••••·~········· . LeJ. nll 5.868, dll 12.12.72, Art. 6!1 &~:tágraío úmco 

~to sobre Transrn.illsão de Bens lll'6veis 

• Lel n2 7.641, de 17.12.67 

• Decreto nll 3.521, de 28.12~76 - Regul111ll!!rlto 

, const~tul.Çâo Federal de 05.10.88, Art. 156, Inciso I 

Ü
. Conatituiç.iío Federal, de 24.01.67, Art~- 2J. I, H ii, 32 e 10 

2. Lei ni: 5.172, de 25.10.66, Arts. 35 a 41 

3. Decreto-lei n2 82, de 26.12.66, AI:ts. 21 a 26 

••••.•••••.••••• 4. Reso. 1uçio nll 99, de 16.09.61, (lo senado FOO'era1 

5. Lei nt 7.105, de 21.06.83 

r']., F..lrendll constitucionlll n2 16, de 01.04.65, Al:t. 12 

2. Decreto-lei 112 82, de 26.12.86, Arts. 37 e 36 

3. constituição Federal,de 24.0~-67,11rt.23, II, H 52,62, 12 e 82 

4. Oecreto-1ei nll 406, de 31.12.68, 1\rts. 12 a 72 

Ia1 - (Local) ... • ..... ... .. .... ... ... ............... ..... 5. Oecreto-lei nll 834, de 08.09.69, Art. 31 

6. Lei 1"!1 6.392, de 09.12.76, 1\rt. 12 

7. Decreto-lei n_2 2.316, de 23.12.86 

8. Decreto nll 3.992, de 13.12.77- Regul.arrento 

9. Resoluo;ào ne 129, de 28.11.79, do Senado Federal 

~- Resol\IÇão nt O?, de 22.04.60, do Senado Fedenl 

IClol s/o Trigo Imp;>rtll®) ................... , ........ -., .... -.(}. Ato Catpleroentar nll 36, de 13.02.67, Art. 411 

1. Dre~ COnstitJJCioM.l nll 16, da 01.04.65, Art. 10 

2. Decreto-lei nll 82, de 26.12.66, Art.s. 69 a 103 

3. COnstituição Federal, de 24,01.67,1\rt. 18, § 4li.Art. 24, II 

4. Decreto-lei nll 406, de 31.12.68, Arts. 5.2 a 12 

ISS - ~no sobre ServiÇOill de Qulllquer Nllt•.u:eZll •• • • • ••• 5. Decreto-lei nt B34, de 08.09.69, Art. 311 

6. Lei nll 6.392, de 09.12.76, Art. 111 

7. Decreto-lei nll 2.316, de 23.12.86 

a. oeereto-lei nll 2.393, de 21.12.87 

9. Decreto n~~: 3.522, de 28.12.76- Regul.alrento 

22· Constituição Feder&l, de 05.10.88. Art. 156. Inciso IV 

IFVA _ l!rp)at.o sobre & Proprieda<:le de veicul.~ • Decreto-lei n2 2.316, de 23.12.86 

U
' Lei nll 7.431, de 17.12.85 

' Autoco:ltore.:!l .......................... ,............ . Decreto n2 9.330, de 26,03.66- Regulllmento 

. constituição Federal de 05.10.88, Art.l55, Inciso I,al:Í:nell "cfl 

~~: ~~s:~~=s"=~i~~-~-~-~~~.::~~~· ... [2· Const.ituiçio Fedenl de 05.10.88, ~~~- 156, Inciso II 

!:;':0!/:~~r!~:~ ~-~~-~:::~~-~-~~-~-~:~.~ . .[~·constituição Federlll de 05.10.88, Art.. 155, Inciso I,al:í:nea Ha" 

Adic:i.ccml do In-po.sto de Renda ............................ []. Constituição Federal I<> 05.10.88, Art. 155, Inciso II 

~sto sobre OperllÇ~ Relativas à Circulllção dl!l Me-rc:ã- r CQnstitui,.;;o Fed al de OS 10 88 Art.. 155 Inc:bo I, alínea "b" 
dorl.lls e SObre E>resta;ao de serviços de Transporte Ints:. · ..,.. er • • • ' 
restadulll e Intemunicip9l e de Com.miC!Içào .•••••••• , ·-~· 

~:OtoS:~.':'~.~-~~~~-~~--~-:~~~~.:::.~~ ..... ~· const.ituiçào Federal de 05.10.88, l!rt. 156, Inc:~o IÜ 
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Ü
~--El1en:la Col'lst.it.ur.ion<>l""n.z 18, de (a.04.65, Art. 18 

. [)eereto·1ei n~ 82, de 26.12;66, 1\rts. 114 e 115 
........................ ~ ............. :·· • Col'lstit.ui~ão Ft-.::leral, de 24.01.67, 1\t"t. 18, I 

• O.:..::reto nt 5.925, de 04.05.81- rtcgulan-.cmto 

·_}::=mstitW.ç~ FOOcral de- 05.10.88, Art. Inciso-II 

U
• Bronda cOrustitudÕnal nr 18, dé 01.04.65, Ju:t. is 

•••••••Tn••-•·•••-••••••••·•· 2. 0eeJ:elo-1ei nt 82, de 26.12.66, J\l:t. 116 a 120 

3. Con!ltituição FedCJ:"a1, da 24.01.67, 1\rts. 116 a 120 

4. COnstituiçiío Fcdez-a1, de OS.lO.BS, :>.r_t. 145, lnciso II 

U
• Dncn::la Constitucional nt 18, de Ol.CJII.65, 1\t"t. 18 

........................... ~.... 2. DeCreto-lei ·nf. 82, de 26.12.66, .1\rt.s. 121 e 122 
3. Constituição Fe9eJ:"a1, t:le 24.01.67, Art.. 18, I 

. Constituição Fe9eral, de 05.10.88.. Art. 145, Inciso II 

Taxa de Expediente •••·•·••••·•-•r••·····----·~-·-~-·.. . 0ecJ:eto-1ci n2 82, t:le 26:12.66, Arts. 123 a 125 U
• Dlendil. Ccnstitueional 1'\2 18, de 01.04.65, Art. 18 

• COnst~t.u~ç~ Federal, da 24.01.671 .1\rt, 18, I 
, Cntl"tlt.uJ.Çao Fe<:leJ:"a1, d~t 05.10.88, Al:t. 145, Inciso II 

'I'alcG <Se Ll.Jtp:!za PÚblica ............... u ............... u • I..c1 nt 6.94.5, de 14.09.81 - Arts, 12 e 82 ~
• Emenda COnstJ.tUClonal nl! 18, de 01.04.65, Art, 18 

, Const.:~.tu~çiío Federal"'" 24.01.67, An.. 18, I 

, Le1 n2 7.460, de 17.12.87 

• Decreto r>' 6.508, 14.12.81- Regu1llll'l!!llto 

6. COnstituição FedeJ:"a1 õe_ 05.10.88, Al:t. 145, Incl.$0 I 

Q
• Dacreto-1ei ng 82, Cle 26.12.66, 1\l:t.s. 126 a 135 

CONTRIBU!CÃO OE MET.HORp. ....... """'"" ,. ....... _.. 2. Decreto-lei nt 2.316, (le 23.12.86 

3. Constituição.F'ederal t:le 05.10.88, .a.rt. 145._ ::tl1Ci= _I:U 

RECEITAS PJ\TRTMONII}IS _ 

RECEITAS TMOBILIÁRJ]I,S 

P:r:ovenientcs & oc:upaçSo de Bancas Cle Jornais ............ [!. Lei_ n~ 4.545, <!!e 1_0.12_.64 

C. Lei n,t 4.545, <:le 10.12.6<1. 

Provenientes <Ia EstaÇão RoCloviáda de_ Br<!s:Í:lia ... ... ..... 2. Deoreto nt 3.29~, de 30.0€>. 7G 

Provenientes do centro Desj:Qrti\10 Pre:si.Ciente Méclici .•.••• IJ.. Lei nt 4.545, de 10.12.Q4 

0-ltras Tll:Xas do Çcupa<;ão ........... -••• ..;..;;-;:.;:;. .......... ~.[2.. l.ei nt 4.545, Cle 10.12.64 

PART1Cit>N7QES E myiD"'NDO$ 

Bancos •••••••••••••••••••••••••••·~···~--"'•'•••••~•••••·-··a· Dec~t.o-1ei nW 82, (le 26.12.66 

EEpre511s PÚblicas .............. n . .,n••---··--·····~ .... 2.·l.ci nt 6.404, (le 15.12.76 

3. Decreto 11~ 4.906, t:le 11.11.00 

RECEIJ'õ INDUSTRIAL 

Rerd!l do Serviço de ~.a Urb:ma ....................... [2. Decreto n~ 6.958, de 25.08 .• 82 

RECElT/1. OE §EBYICOS ................................... [}. Decreto n2 5.912, de 24.04.81 

TR/I,NSFER€NClli.S CQRF!?fm:s 

PMTICIPJIC0ES EM TF!JBUTO!;i_ FFQ'ER~I_!~ _-· 

COUI-Patt.e. <lo FUndo t:le P!lrticit=uçào dos EsUtd.os c do 

Disttito Federal .......................................... G. Constituição Federal, de 05.10.68, Art. 159, 

COta·Patt.e Clo Fundo de l'art.icipaçào dos Munidpjo~ ..•• , •• Q. COnstituição Federi!IJ., 00 05."10,8!), ~t. 159, I 

Setembro de 1989 
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l. COnstituição Fec!leral, de 24.01.67, Art. 26, X 

2. Lei n~ 4.452, de 05.11.64 

3. Decreto-lei n~ 61, de 21.11.66 

4. Decreto-lei n~ 555, de 25.04.69 

5. Dec:reto-lei nv 1.091, de 12.03. 70 

6. Decreto n~ 69.132, de 27 .oa. 71 

COta-Parte 00 Irtqx:sto único ·ootrre Lubrificantes e~ 1. Decreto-lei nt 1.264, de 01.03.73 

tíveis LlquiAos e Gl'lsosos a. Decreto-lei n~ 1.278, de 19.06.73 

9. Decreto-lei nv 1.296, <!!e 26.12.73 

10. Decreto n2 76.405, de 09.10.75. 

U. Lei nv 1.490, de 30.11.76 

12. Decreto nv 78.857, 00 30.11.76 

13. Decreto-lei nv 1.511, de 28.12.76 

14. Decreto n~ 79.742, de 27.05.77 

15. Decreto-lei nt 1.785, de lJ.OS.SQ 

Adicional sobre O lr!po5tO ÓrJico DObre t.ub:l:ificantes c· Lei nV 6.261, de 14,11,75 

e cocru..stíveis L{quiOOa e Ga~ ............. ~ .......... 2. Decreto-lei n~ 1.555, de 27.05.77 

lmj::o!lto de Renda Retido na Fonte ................. ,,,,,_ ... Q. COflstituiçbo Federal, ~e-05_.10.S8, 1\rt. 157, X 

PARTIClPACQES DIVERSA$ 
L Constituição Federal, Ce 05.10.88, 

2. Lei nt 4,440, de 27.10.84 

3. decreto nt 55.551, de 12.01.65 

4. Decreto-lei nv 503, de 18.03.69 

Cot.a-Ptn:te Cio sal.átio Educação ._ ..... ~ .. ~· .. ·-·-"·'""" 5. Decreto-lei nv 725, de 31.07.69 

6. Decreto-lei nt 803, de 28.08.69 

7. Decl'E!to-lei nt 987, de 21.10.69 

8. Decreto nt 71.264, de 20.10.12 

9. Decreto-lei n2 1.422, de 23.10.75 

10. Decreto-lei nt 76.923, de 26.12.75 

Retol;'rlO do Imp::l~to Territorial Rural ............. , ....... Q. Constituição Fec!leral, de 05.10_.aa, Al:t. 158. II 

RECEITAs pryERSl>,S _ --

0
, Deereto-lei n~ 82, de 26.12.66 

MultaS o:los 111\p::>StQS ••••••••••••••• ~~r·•·~•••••~•r~.~.-r. 2. Decreto-lei nt 732, de 29.04.6-S 

3. Decl'E!to-lei n2 2.316, de 23.12.66 

CObr:ança. (la DÍvida Ath·a ................ ~~c.c~•---·---~"'(2.' Decreto-lei n2 82, de 26.12.66 

fi. Constituição Fedel."'al, Art. iã,- I 

Receitas de Cernitédoe ....... -......... ~; ......... _,ro.,,.,,L..:, Decreto-lei n! 82, de 26.12.66 

. . . . 

G
• Lei n! 4.380, de 21.0S.64 

COrreçao MOnetarl.ll , • , • , • , , • , , , •• , , ,.; •• , ,-c;.~_ .. ~· ••... _ •• ;;::. 2. Decreto-le1 n! 82, de 26.12.66 

J. Decreto-lei nQ 2.316, de 23.12.86 

RECEITA$ DE CAPITAL 

f.LIENACÃO pE BENS MÓVEIS E !M6yqs 

Alienação de Bens MÓveis ..... u ....... ~.~~~ .. L·~·~· .. IJ· Lei"6.267, de 24.11.75 

C. Decreto-lei n~ 768, d.e 18.08.60 

Alienação de Bllns Im;Íveis ...................... _ .......... 2. Lei n~ 5.721, de 26.10.71 

TRp.NSFE!!tfl'CP',S DE CAPITf.L 

PARTIPACÃO EM TRIBUTOS fEDERAIS 

~~;ra~t;,!l."'~~-~:.:~~::~:~:~.-~~~~:.:.~ .••••• (:· constituição Federal, de os.w.aa, Art. 159, r 

Cota-Parte <$0 f\Jrd<;:l <.le Pa~ticip.!lçào dos nmidpios ....... Q. Constituição Federal, de 05.10.88, 1\rt. 159, I 
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1. COnatitiJi<;ão Federal:~ 00 24.01.67, Art. 26, I 

2. Lei nt 4.452, de 05.ll.ó4 · 

3. Deereto-lci nt &1, de 21.11.66 

4. Oeereto-':!.ei nt 555, de 25.04.69 

s .• oecreto-lci nt.l.091, de 12.03.70 

&'. Deereto nt 69,132, de 27.08.71 

7. Doere to-lei nt 1.264, de 01.03. 73 

8. DeCreto;- lei nt 1.278, de 19.06.73 

9. Decreto-lei nt 1.296, ~ 26.12.73 

10. DeCreto nt 76.405, <!lo 09.10. 75 

<l:XIt:Ystiwli.~ LÍquido5 e~~~ ... ~ ..... -................. 11. Lei nt 1.490, de 30.11.76 
12: eeeroto nt 78.857, da 30.11.76 

13. Deereto-lei nt 1.511, de 28.12.76 

14. DeCreto n!l 79.742, de: 27.05.77 

15-. eecreto-lei nt 1.195.. &I 09.12.71 

lG. DeCreto-lei nt 1.4.20, de 09.10. 75 

17. DeCreto n~ 79.657, de 05.05.77 

18. eee-retà-1ei n~ 1.597, d& 23.12:.77 

19. eecrcto-lei n~ 1.599, Oe 30.12.77 

~- DeCreto-lei ql! 1.785, de 13.05.80 

[

• o:mstituição Ftióeml, de 24.01.&7, 1\rt. 

2. Lei nt 2.308, de 31.08.~ 

...... ..... 3. l.ai nl 5.073, 'aa 18.08.66 

• Lei n~ 5.172, de 26.10.66 

s. oec:rá.o n2 68.4.19, de 25.03.71 

6. OGcreto nll 1.497, "e 20.12.76_ 

o:rt.a-parte &;. llrp:lsto thico s/Minerais 0o Pa~ ......... -~ • cecreto-lei .nl 1.083, de 06.02.70 ~
• Cbnatit:l.liçio Federal, 00 24.01.67, Art. 

• Lei nll 5.172, de 26.10.66 

• Coere to n2 ú(i.6,94., r:le 11.06-.70 

• Deeret.o-lci nt l • .W2, de 23.05.75 

6. OEic:reto-lei nt 1.497, de 20.12. 76 

~
• Decreto-lei nt 1.438, de 26.12.75 

~~~rte 0o ~5to ~/OS SerViços de TranSpOrte Rodo-- , Decreto nt 77.769, de 09.06.76 
vitírio Intcramic1pal e Int.ere:atadu3l de Pessoos e cargas. 

• Decreto-lei l"ls 1.582, 4-a 17.11.77 

4. Oee:«~to nt 80.760, OE! 17.11.77 
. - . 

26, II 

26, I 

Setembro de 1989 
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DESPESAS 

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS 
ORÇAMENTOS 

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

- A Conta de Recursos de Todas as Fontes 
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I ~~~~OLlCICIO ~(R f/IC~~~~· t CHI~ o CJHD~~/. t~ PROJfl,! õ UrviCO%S I 
I ti • lHNS~Ctlt UFU~U I 

---------------------------~-----------.. ------------------------. ----~--------------------------
I C li O I G O E$~(" C 1 r- I C -: 'O r~t::JtlOS I HIV! CU(~ C TC 1 1 L 1 
1•••-••-•••••••••-••••••-•••••r~••••·---------------·•-•••••---••-••---••••--•••••-'•.;..;,-__ , 
I I I I I I 
I U ISCCH:U~I~ cr VIACIC ~ DMAS I U.lt~l I 41.3,~1 
I I I I I I 
I 2D IS{(RIHR!I or ~tR~ItOS ~U:LICUS I z0a1 ZOO I 
I I I I I 
I 21 1HCM11RTI tr SL~tR•~:l PU91.H4 I ~~-HII ~~.~'11 
I I t I I --------------------------- -----------·-------------------· t I I I 

TO I 1 41.1851 ~~.6UJ li.O'!lol 
t I I I --.... -------------... ·----·---·------. ----
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(IICIS14'1Cql 4--------··--
---·---- P(CIJf~CS Q( f~U~S AS rtHES I 

COII~OUHCIQ I'OJI l'ftCGIU.I .. E DftC•D• CDJflliiiE tS HCJHCS E UinDMlES : 

• ltESE:fiY• CE CIIUIMCt!!~ .. -----=--===========--===:.-==---========~ 
-···--~~J;IC-c•o I fllUETDS I AUVIUUS I TOT•I. 1 

:--'-'-~~--· ----···------- --------------;--------, -·-----: 
: 1' :lf[S[U- CE tllllriNC€•t%• I 17.t00: : 11.,0~: 
'-------'------··--··----··--------------. --------;--------;--· ,' 

.. 

J c T • L 1 17.roct 1 11.root 
I I I I ------------··----------
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ANEXO 11 

ORÇAMENTO FISCAL 
DESPESA 

Q~-~~-feira 2~ 55. 

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS 
ORÇAMENTÁRIOS 

-A Conta de Recursos do Tesouro 
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ElltCzi 1.Ht,H 

DEKOHSTRATIUO O~ RECEIT~ DO DISTRITO FEDERAl P~RA O E~ERCJCI~ D-t- i~?t 
(PORTARIA DA 5CF M. 'l//JN, DE 12/IB/89) ----------------- ---------------~----

. .. 

COOIGO ESPECifiCACAO lDESOOIRAIIMO: fOlllE I CtiiíGoRIA. 

ittt.H.H RECEITAS CORREHTES 

HH.H.H 

liii.M.M 

1H2.H.H 
1112.t2.H , 
H12.14.H : 
1ii2.14.11 : 
li12.t5.H: 
1112.t7.H i 
H12.111.H : 

1Hl.H.H: 
1113.12.H : 

1113.12.11 : 

1113.12.12 : 
H13.t5.H i 
H13.t7.H l 

i121.H.H : 

H21.tt.H: 
U21.2t.H: 
!122,M.H 
i122.31.H 
U22.31.H 
U22.32.H 
U22.33.M 

113t.H.H 

12H.II.H 

121t.H.H ' 

12it.t7.H 
1211.17.ti 
1211.17.12 

13H.H.H 

RmlTA niBIJlMIA 

III'OSTOS 

Iwnstos sollre o PitriiDilio e- i lrn4a 
twcsto Slilre i Pr~ri!tladt Prtdlill r Ttrrit~riil Urbaai 
IIPQSto sollrr i R!ll•l r PrDYtlltos dr Qo.ta]q_urr Hatunz; r Adiciona.} 

Ptssoa.s fisias 
llposto s'*rt i PrQfl"ieda.dt dt Veicolos r..ttDIOt~res 
llposto solln a Trill~issao •eai!Si tl«tis .. e Doi!:ao dr B!lls e Direitos 
I•osto sollrt a TranSiiSSiG "Intu Vi~" de BEn5 II!!Veis e 4r Direitos Rnis 
Sollrr IIDVtio; 

I•nst~ solln il Produm r 1 CircllliKaÕ 
I•cslns sobre O?mcw lelat iva.s a Circulaa.o de Jlercatlorias r sol!rr Pri!Sh.
no te Ser~icos de Tnnsp«tes !Rtenshdual t lnterltlllicipal e dt Colunicmo l 

liPosto *e Opemoes Relativa.s a Circulacao dr lk!rcadorias e sohre Presta- l 
cao llt Srrvicos d! Transporte IRtrrrshdual t InterJUDicipa.l e de Colr.mimii.O; l 
llpostó sabre o Tri,o IIPorhdo 

IIPosto 50bre Srrvico de hilquEr lli!.turm 
IIPostO sobre Vnda a \lirejo 4e Cotbustivris liquidos r GitsoSC5 

TAXIlS 

Taxn nlo Exrrcicio 4o Podrr dt Policia 
Tm dr fiscalincao lE Olras 

Tms pth Pmtacao d! Srrvlcos 
Tm de Ex!le11ientr 
Taxa dr Uso dt losndouro Puhl ico 
T~:<il. ~e liJPtn Publica. 
Tm de Celiterio 

COI!TIIBUICOES IIE llaJIOIIA 

RECEITA DE C'OHTRIDUJCOES 

COHTRJBUI~S SOCIAIS 

Cootribuicors para o flmdo dt Sil~cle 
fundo de Sa.ude dili Plllf 
Fundo M Sat.lllr do I:I!Df 

RECEITJ\ PATRIIIOH.IIII. 

-: 

S3.1M : 
1t.IM: 
5 .... : 
5.1H l 

13.1H l 
ttt: 

14.98 : 
484.1Ml 

427.5H: 

381.tH: 
40.511 
51.511 

'·'" 
... ... 

7.556 : 
9411 : 

"' &.412 : 
178 : 

1.m: 
i.IM : 

"'' 

E&O!IOI!JCA 

1.515.565 : 

s.4S.Ni: 

537.Ht : 

UH: 

:. 

1: 

1.7!.1: 

1.71t : 

lS.HI: 

:----:-----: 
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Et NCzt t.ett,tf 

DEKOHSTRATI~O ~A RECEITA DO DISTRITO FEDERAL PAU O EHRCICIO DE 1991 
(POUN!lA fiA SOF 11. 37/89, Dt: 12/fÕ/09) 

COO!GO ESPEtifltACAO :OCSOOBiAIIOOOl FOOE CIITESORM 
I ECDI<Olilt.\ 

13ii.H.H: REIIJTAS JIIOBJLIN!IAS 1[.348: 

1311 ...... : AIU!I~tis 1.674 : 
llil.f1.H I Billtis de .lorRõlis 458 : 
i311.f2.tt : bhuo lodoviaria 3.737 : 
1311.13.14 : Eshm Jodohrrovi;ril Z.72S : 
1311.14.tt : Teraiu:i~ Rodoviuii!S das Cidade~ Sih:1i1es 2.274 : 

f 1311.1S.H : Ct:ltro Desportivo Pmidente Xdiri 4Bt l 
I312.H.H' Arrrndate~~tos. 45 : 
i31S.U.M Jm de ik\J.IIiClO de liOVl'is I I 
ll!Ut.ll Outm lrt:tihs llobiliuiils l.j2jj 

l:!li.H.H IECEIHS llE Wtl.ôRES IIOOILIIL!!IOS 13.138 

1322.N.H Divid~dos. 13.137 
1322.ti.H hncos I 
f322.t2.H EIPre~s 13.136 
132l.tt.U , hrtidpltoes I 

1391.H.H l OUHAS RECEITAS PATRII!OIUAIS 5t.Sl4 : 

15H,ft.H l RECHTA IMJUSTiiAl. t.itt 

i52t.H.H RECEITA DI! ItllUSTRIA llE TIIAASfOiMCAO t.m 

1521.29.H Industria Edit«ial e Gnfica 671 
152f.st.H Industrlalincao dn lixn m 
1S2t.9Ut Ov.tras Receitis da Industria de Tnnsforliltin I 

16tt.H.H RECEITA llE SERUlCOS !.ll5S 

I!II.I!.H S!rvltos Coterdais I 
1611.12.M ' SNvicns financeiros 2.64-t 
l6H.f2.1!. .ktrDS d~ EIPT!St i lOS 5! 
16H.f2.11 JurDS Bancar iDS 2.5115 
1&1t.t5.H SrrvicDSI!ospihhres .11 
16ti.IS.II Instituto de Saude do Di~trito F~~ai 11 
16H.it.H SErvicns de Controle t: An~lise de lletc1dorin, Drll!a5, KedicUEfltas t Ali-

~e~~ los 6 
1!11.11.11 Instituto tle Sude do Distrito Federal ' lüt.iUt Strvlco; Edmciooais 1!1 
i&H.U.H Instituto dP DestiWOlYitento de Recur505!flwnDS 1!1 
16fi.?9.H ,wtros !iefyJcDS 2 
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DEHOHSTRATIVO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL P~RA 
(PORTMIA lltl SOF 11. 37/S'i, CE Wlll/89) 

COO ISO ESPECIFl C A C • o 

17H.tt.ttl TRANSmOCIAS CORRENTES 

17zt.lt.H : lRNISf!laiCIIlS llilfi60\9IIMOOMS 

172i.tt.tt: Transhreociils di!. ~iill 
l.721.11.tt hrticinm nil Rftrib di lklii!l 
1721.t1.ti &oh-Parte do FWldo de PartitiPii.CiO dos Esi:Jdose do Di'itritn Frd~nl 
!721.1!.12 Cota-Parte do FWlllo de Pirtitipmo dctS fwlicipios 

Elll:zi L.Mt,U 

~XiRCI&IO DE if~t 

:DESOOBIAIIENTO: FOÍiTE CAiEGOIIA 
EC""'"CA . : 

799.311 

799.311 

799.311 : 
61.147 : 
31.111: 
!!.III : 

1721.11.14 TnnsfEf!!ICil do l•osto soilre i Rendi lrtido ns Fontes (Arts. 157 e iSll, di : : 
Constituin.o Ftd!r'iill 5.ttt: 

t721.11.ts Coti-l'arh do àposto sOOrr i PrOPriffide Territorial Rural 47 : 
172Ui.JI Cotil-hrtr dili Contribuicao do Saluio EdtciCilio 15.HI : 
i.721.19.H futril.s Trmsferenciili dili Uniw 730.263 : 
1121 .t'/.99 lhl.trn Cootri•uicotS dili lkliao 739.2113 ' 

!911.tt.ll MRilS iEClO!lllS CORiOOES 91.589 

191Ut.H, lllllTJ\5 E JliOS llE IIOR~ i.5i2 

19U.tt.H : IW.ltn r Juros de- Horil. dos Triblltos 1.394 
19!1.42.11 : ilulh ~ Juros de lkn do IPTU 13< 
19it.43.tt : lkllh e Juros de lkr'ili do ICII 414 
1911.-H.H : ilulh e Juros dr llora do ISS 3S2 
191l.45.H : Ku.lh r JJros dr, lfarili da TLP 18 
1911.99.H : ltutta r .klros de llori 11! Outros Tributos "' tm.tt.H: &ltas dr Olltras Or ist~~s 118 

!92t.tt.ll : IIIIOOZI'ICOES E RESTITUICOES 2Jil 

192i.H.H l Indtnimoes 72 
1922.M.H: lt'ititttlcOK 1!6 

193t.tt.H i RECEIT~ DA DIVIDII iiTIWt 1.172 : 

1931.H.H: hceih da Divida Ativa Tributar ii 1.f28 : 
1931.2t.H : Recr:ita dii.IHvida Ation. io IPTU 616 I 
1931.21.H : Rec~ih di!. Divida M.iva do ICII 183 l 
1931.2.2.H I llfttih di Divida Ation. do JSS 55: 
1931.23.11 l Recrih di Dividi Ation ~i Tl1 331 
1931.99.H : Rrcrih da Divida Ation llr o..ttrm. Tributos 141 : 
1932.H.H I Recrih dili Diyidili Atiw nill TriJ.hriil I<! 

1991.tt.H l IIECEITA llE CGIIVEIIIOS 85.3lll : 

i991.H.tt: RECEITAS DliJEiSAS 2.419 : 
I 
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Eo !Czll.HMI 

HHHSTHTIVO ~A HCEITA ~O DISTRITD FEIHRH ,liRA O EX!RCICIO Dr 199f 
!PORTA.UA nA SOF H. 37/89, D02/GBta9) 

COOI® l ESPEO!flCACA 

:------:--·---------------
H'91.99.11 : Mns letri tas 

2Kt.H.H l Rfi!ITAS llE Cl'iiTAl 

21tUf.tt: OPO:ACOES ~t: D!EOm 

2l!I.H.H : OPERICOES OE CREDITI JHTER/b\S 

22U.ff.lt : AliOOCAO OE BEHS 

221Uf.lt / Ai.JEIIACAO OE BE!S KO\!:JS 

222UUI: AUElíACAO DE BEh'S Il'iiWEIS 

25ti.U.H : OlmiiS aECmAS llE CN'ITIU. 

z;sut.tt r REIIITA Df: COWE!IIOS 
I 

259-uut r OOa!IS REIIITAS 

I REC. IilBUT. REC. COIIT. REC. PATRIK. REI:. Ilt!XIST. m:-. SER:V. TRAHSF.COR. 

~5.111 1.711 7S.HI !.!K 799.311 

:OESfrOSRNiEHTO/ FOI!TE ~- CflTEGORJA I 
I l ECO!IOiiiCfl : 

:----:----: 
2.419 : 

56.tu 

56.111 

l • 

9.990 ; 

l: 

9.997 r 

I 
!ó.I!J : 

OOT.REC. COR.rREC.COR. TOT,:REC. CAP.TOT,rREC. mAl.. 
l·. I 

9f.589 l !.5!5.565 I 66.1H : 1.511i.S76 
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. EIJOLOCAO DI\ 11ECEIT 1\ llíl TESOURO 
{lei no. ~.321, de 17/f3/6~.: Art. 22, Atinei III- lrlras 1\, B e C) 

ESPECIFICI\CAG 

~-----· ---

1986 1987 
:----------

ARRECAOACAO 

!.988 !989 i99f 

ORCAlíENTO JARIIECADACAO :· ESTIHATIVA J 

: PROVAVEl : 
1------- -------------------------

' l Cz!i i.Uf l •CzS 1.00& l CzS 1.081 : Cd 1.33& : NC.d 1.860 :· NCz!i 1.001 : 
-----+------~~+~-~-.. ·---'-+--------------+--~------.:-::-+-_:.---------: 

:RECEITAS CORRENTES 7.530.751 : ~.565.-m : 212.981.68~ : 628.696.02'4 : i.093.7t~ : 1.515.565 : 

RECEITA TRIBUTI\RIA . 2.863.306 1 7.771.978 : 48.861.932 : 117.6H;734·: :40t.307 : 5~S.tt1 : 
IMPOSTOS 2.8411.71!1 : 7.732.131 : 47.533.188 : H6.113.879 : 393.SB7 : 537.1111 : 
TAXAS 22.~6: 39.848 : 528.7H l 1.491.854 j ~ '6~719: s.ett: 
CONTRIBUICAO IJE i'IELHORIA i 1 . 1' '· 1 : 

: 
RECEflll DE CONTRIBUICOES 9.443 : 16.879 t f75.H2 l· 224.77@ { ·. 1.125 : 1.71& : 

CONTRIBUICOES SOCIAIS 9:Hs: 16.879 ~ ' 175.1-42 : :·22~:ne 1 • \.125 : l.lii : .. ·": : 
RECEITI\ PI\TRilíONUL ., · ss.ta6 : 182.361 : 6.676.149 : 1.122.153:. 46.767 : 75.111!1 1 

' '' ' 
RECEITA INDUSTR1Al ': 2;893 7.195 :' 135.160 l 99.389 : 99 : i.itl : ,. ·:· . ~:-

RECEITA DE SERVICOS 6.92-'1 itt.396 : 883.599 : 1.535.425 : 3.234 :. 2.855 : ,. 
" 

TRIIHSFERENCIAS CORRENTES 4.493.25t 17.289.898: 151.634.e83 l 517 -~5~~-~6_Q .: . •. ~6.656 l 799.311 : 
PARTICIPACI\0 NA RECEITA DA UNIAO 252.898 883.934 1 7.342.479 : 1t.221.493 : 24.549 l 61.147 1 

Cota-l'arh dn Fundo d~ Pilrt. dor. Estildos 
e do DF. 59.086 158.226 : 1.324.25!: 3.173.9191 • . '7.635 : 38.111: 
Cota-hrtt. dn Fundo de Pilrt i c i pacao' dós' · 
liuhiciPios . ·29.734 ·89.2-'12 : 651.857 : 1.515.233 : 3~338' : U.Ut : 
Trasnsf. do !aposto ~/il Renda Retido nils 
fonhsCJ\rt. 157 e 158, da Constít\licao Fe- : 
deralJ 61.612 ' 253.ts7 l 2.837.661 3.067.178 : 2.826 : 5.Hf: 
Coh-hrte do It~osto S/ i Propr ietlade Ter- : 
rltorilll R\lral 763 : 2.72!i 1 11.939 23.648 : 24 : 47 : 
Coh-Parte- do hposto Unic.o sflubrifian-: 
hs e Coabustiveis liquidas e ~~osos 4.t78 : 13.598 : "' 31'.lltl: 30 : . : 
Coh-Pilrte do Adicional do ll.l'osto Unic.o s/1 
Lubrifitilnte e C01bustiveis U~uidos e Gil~. I 1.852 : 26.565 I Uf.312 29.011 : 29 1 . : 
Cot;a-Parte da Tnil Rodoviaria Unicil 402 : 
Cota-Pilrte da Contribuicao do Salarlo Edu- : 
cacao 94.581 340.499 : 2.4t6.353 2.302.525 : 11.667 1 15.tlt: 

OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNII\0 4.24&.352 16.4&5.96-4 : 144.291.614 ~96.83&.875 : 512.117 : 738.263 : 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 99.049 276.712 : 5.415.532 l.t-44.885 : it5.5i6 : 9&.589 : 

!RECEITAS DE CIIPITAL 587.279 3.241.419 : 14.479.680 7.812.913 : 235.165 : 66.111 : 

: OPERACOES DE CREDITO 29.177 618.2-48 : 8.913.168 " 161.917 : 56.111 : 
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-----------·-------~-----~--------
EU'OlUCAO DA RECEITA DO TESOURO 

(ltl no. 4.321, d'r 17/83/64 ~ Art. 22, Alinn III~ Lrtra~"/1. B e Cl 

============= 198& 1987 1988 1989 1996 
:----------------

ESPECIFlCACAO ARRECADACAO ORCAHE.:HTO IARRECADACAO : ESTIKATIVA l 
I PROVI\VEl t I 

:------------------------ -------
: Czli.Mt t CzS i.tllt t Cd t.tft : C:zS l.tH : NCn i.tit I lo!CzS 1.109 \ 

:--------------------:-----+-----------+------+---------+-------+------: 
I ' AliEHACAO DE BENS 34 : 8 I 

3 ' 2' 

TRANSFEREHCIAS DE CAPITAL 487.418 : 2.256.136 a.t89.tB4 r ~-802.893 : 11.987: ., 
I I I I 

PARTICIPACAO NA RECEITA DA UHIAO 196.568 : 558,736 4.899'.256 • 7.185.9114 : 7.271 I t I 
Cob..Pirfr do FWido de P1rt, dos Eshdos r : I 
do DF 94.321 : 2a1.:m 2.196.251 4.864'~728 : 4,865 : 
Coh-Parte do Fundo dr Part. dos Xunitipiost 4-4.681 "( 114. 94& 976.585 2.Bt1.458 l 2.111 : 
Coh-Pilrtr do I1posto sobn TranSPortes 6.2!i2 : 24.4es 234.993 3S.tet : 122 • 
Cota-Plrte do bp.Unico sllubr, e Co1b.liq.: I I 
• Ga• 9.516 : Bl-\'86 I 9:17.386 ss.tll : 85 • Cob-hrb do 11111. Uniu s/Energlt Eletric;al 34.268 : 78.138 ·: 459.679 156.746 : '" • Coh-Parh do Ilp, Unlco slll'imtrais {,.676 : 21.928 : 194.362 39.972 : .. • Coh-Parte dil hxt Rodoviilriil Unicil 934 : • • I 

OUTRAS TRANSFEREHCIAS DA tRHAO m.ase : 1.697.461 :. i89.S29 : 616.999 : 4.717 
I I ' OUTRAS RECEITAS DE CI\PITAI.. 71.751 : 366.035 : 487.356 : . ' 61.268 9.998 

I I 
1---:----~:------:----:----: 

T O T A L -} 8.118.131 l 28.815.937 l 227,461.212 l 636.~93.537 : 1.328.869 : 1.581.576 , _______ 
1----: :-----:-----
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COMPARATIVO DA DESPES_~ 

Art. 2~ Itel II~. di!. Lei no.' ~.320/19&4 
~~c~~----------------~-

-PREVISTA 

E s p E c I F I c A c A o D A D E s "p E s A 
REALIZADA :--------------------: 

1988 1989 1999 
U:zS 1,901 Ncd i,&6 Ncn 1,0& 

:--------:-------:-
~ ·: 

WESFESAS CORRENTES i83.8~8.829.89t l 59,~.~52,8.911 : .• ~ ~.305.~75.te0 

. ' ~ESPESAS DE ÇU$11;1~ 

PESSOAL 
Pes~oi!1 l:iVi\ 

-: Pessoal Hilihr 
Obr igacoi:s Patrooais 

HATER!Al DE ÇO~S)JKO 

SERIJICOS O~ TERCEIROS E ENCARGOS 
Re~~unerac-ao ·de Servicos Pessoais 
01.1tros Servito~ e Encargos 

'. t· 
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 

Sentencus Judiciais 
'I Despesa~ de ~ercicios Anterion·s 

TRANSFERENCIAS CORRENTES 

TRANSFERDlCIAS IN'TRAGOVERNAKOOAIS 
. ' .. Transferenciss ~perat"ionais 

Subvencoes Econolicas 
• • I ContrfbtiiCots .a·Fundos '-
'. l ·-· . ' .. :·. ·. 

,, ~ .. : 

' 
': 

TRANSFEREI'iC'IAS ~A INSTITUICOES PRIIJADAS 
Subvencoes Sacia is 

TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 
TransferEncias 1 Organisaos Internacionais 

TRAttSFERENCI41S A PESSOAS 
Inat i Vos 
Pensiónistas 
Sal ar lo Faailla 
Outras transfennch.s iii Pe5s0iii:S 

EMCARGDS DA DIVIil~ INTERNA 
Juros da Divida Cantratadõt 

62.613.827-296 : ' 

~7~085.781.~27 I 
2-4.67i.ti2.i98 : 
21.9&9.650.&69 : 
1.595.119.050 : 

: 
3.922.245.998 : 

11.382.193.~28 : 
27.996.377 : 

,11_.274.~9!-.051 ;. 

3113.6e6.643 I 
-: 17.391.199 ·I· 

286.215.4~·· : 

121.235.812.595.: 
' . ,, 

161.647.829.379 : 
96.858.0<13.5911 : 
~.'66&.11.17.2611 : 

i23.678.Q29 l· ' .. : 
6.414.500 : 
6.~14.5011 : 

3.909.584. : 
3.989.584 : 

17 .116.672.·654·: 
15.587.725.~42 : 
1.239.491.136 : 

276.665.816 : 
12.7911.280 : 

1.74i.225.789 : 
1.741.225.789 : 

- . : -

.1~5.9,6.-&25 : . 525.!.8t.í!tl0 
: 

178.158.398 l Ji9.40t.Q0t 
as~a'n .584 ~ · i56.ase.eee 
88.715.562 : 1~8.995.006 ' 
3.565.332 l 13.525.1109 : 

·: 
_9..4.~-~~ : . ~4.9~4.e6t : 

8.092.120 : 159.066.1110 I 
9i.i6t : 1.031.08& : 

8.0116.966 : 158.1135.01111 : 
'' .': 

2et.44'a·: · 1.77t.et0 
'i3S:.Il011 : sst.eee 

62.·+48 : 1.22e.eee 

39S.S~~-P65 :. , n9.895.6e0 

.•. 
337 .211._450 : 676. 221. eee 
~29:161.120 : . 645.287 .i1011 

7.894.388 : 29.795.006 ' 
' ' '1-!6.942 : 1.145.103 : 

52.4&B :, 1.592.0111 : 
52.4&8 : 1.592.1110 l 

·'· 
~"-: . . 30.016 : 
!.8 : 36.0110 : 

' 57 .3t3.03i : 84.582.000 : 
51.709.277 : 74.868.101 : 
' 4.216.792 :' - 6.600.flíUI t 
1.37!<.128. : ..• 2.'/24.11& : 

11.83~ : :m.tl&G: 
: 

2.883.162 : 7.121.060 : 
2.883.M2 : 7oi20.e0e : 
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I I I I 
I COHTRIBUICOES PMA FORiiflCAO 00 PATRJKONIO DO SERVIDOR' I I 
I PURLICO • P~SEP .712.876.943 : 1,185.~81 I 1t.1tl,tlt I 
I I I 
I DIVERSAS TRiiHSffRENCII\5 COP.REHTES 16,173.7~& I 11.123 I 244.m 1 
I Dtsprsa!õ dr E>!~rclcios tlnterloru 16.173.74&· I 11.123 I 244.1&1 l 
I I I 
lllESl'ESAS DE CAPIT~ u.m.m.m : 31,875.187 I 258,8fl,lll 
I I 
I IllVESTII!EKTOS 3.6&8.177.216 l 1.121.995 79.819.til 
I I 
I ORRAS E INS!IILACOES 2.663.814.4~9 : 5t3.tH 53.1165.ltl 
I I 
I EQUIPAKENlOS E MATERIAL PERKAHEHTE 1.151.188.464 I 616.994 22 .. 929.111 
I I 
I INVESTIHEIITOS EM REGIHE llf EXECUI:M ESI'ECIAL I 1.111 3.111.011 

DIVERSOS III'JESTIHEKTOS 14,984.243 : I 15.111 I 
Despesas de E>:ercicios AnteriorES 14.984.243 I I I 15,NI: 

I I I 
INUERSOES FINOIICEIRAS I &.425.562.977 l 943,482 I I6.m.m 1 

I I I I 
AQUISICAG DE IHOUElS l I I I 26UH 

I I 
AQUISIC!\0 llf Tl!UtOS REPRESENTATIOOS llf CIIPITIIL .IA I ·I 
IHTEGRIILIZAOO I 3.13~.l9& : 3.115 I 512.111 

I I I 
COOSTITUICAO OU AtJKENTO DE CAPITtd. DE EMPRESAS &OIDCH I I 
AIS 00 FINAHCEIRAS I 6.422.5211.681 I 941,475 i6.f!M,IIt 

I I 
DIVERSAS !NI{RSOES FIIIAHCE!RAS I l 

Despesas d! E:llerc i to!> Anteriores I I 
I 

TRANSFEREJICIAS DE CAPII'L I 31.624.978.593 : 29.8!1.711 ió2.22t.MI 
l I 

TaAHSFEREHCitiS JHTRt'lGOVERHAKEIHAIS I 29.231'.626.21! I 25.1146.719 156.5!1.eet 
I'Kl>:i1ios para Despesil. de Clpihl 17.lt5.499.922 : 16.956 46.745.1&i 
Ccmtribuicoes 1 Fundos 12.134.126.289 I 25,829.753 I m.ns.m 1 

I I I 
TRANSFEREJICIAS A INSTITUICOES PRIVADAS i.ett : I 

Auxilio Para DtsP!i!SJ. dt C.pih.l t.ett: I I 
I I I 

AIIOIITIZACo\0 O~ DIVIDA IKTERNA l.3BS,3S!.382 I 3.964.111 I 5.7!Utl l 
Alortizacao di Divida Contnhd;a I.3BS.351.3B2 I 3.964.Ht : 5.711.111 I 

I 
DIVERSAS TRANSFEW!CIAS llf CIIPIT~ I I 

Dtsptsn de Exerc.icios Anteriorrs I I 

RESERVA DE CON.TIHGEkciA I lf,!65.46t I l7.7tt.eet : 
I I I 
I I 
I I I 

) O TA L GER H 224.567.448.667 : ~.493.537 l 1.5a1.57á.tft : 
I I I 
I I I 
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·-·----·-----------o---,.. , __ ..., _________ ., _____ .,.. ______________ cnc!::.~-'.-"-' 
P'IICI:iUM~ Dt T">'Hl_llO oo_ GrVf~J«l ~tCU'>S05 llD lCSClfHO I 

t(J!C~SlHTnD DE ftNCO[S, PR(G~'M'S! flEI'nO~RUIS PC~ PR3JETOS ( HUlO\DtS I 

-------------------------------------------=--------------------------' -----------........ ----:-----..------------------------.. ----------:----·-
I COOlGD I ESI't-c--rtrCie•o - I PRllJETJJ; I 4T!VltHES I 'rOTtl I 1-···-----------------

' I~EGISUflV~ 
-----...----------.,.~ ........ -"7~--..,._--;------,.-:-~-=--;--~::------.;.....: 

OUODOD 

0102000 

010~002 

OU2000 

OH2~95 

ozooooo 
0204000 

0100000 

33111000 

010701' 

OJ01020 

Ol076ZI 

Ol0102l 

OJC102~ 

Dl07e25 

0101000 

OlU021 

lllll~OJO 

o3oeon 

noeon 

010,000 

oJo~on 

D:iOS04D 

0109045 

0110000 

Dl!CD5& 

Q310C$T 

DlUD~O 

o ~07000 
U071l21 

o~uooo 

o~uo•o 

ou~oeo 

OHlQ"" 

O't~COC 

041 ~021 

OHU12 

o~~tSH 

O'COOCO 

UOJOCe 

u~n24 

cncooo 
•'1nn 
U3UT7 

U3G118 

ono~zc 

o:ro~ooa 

D70l'OCO 

arann 

' ! flSClLJ:ACl!' FIUMCU~~ ( O~Clii::~HIIl• [J'l'(~N~ 

' I COITPOLE Ol(~NC 

' I fP{VIOt~Cfl 

' 1 Pll!:VIOHCU SOC!ll ~ I>IHIVOS E POST01l5TIS 

' IJUrtCU/111 

' I r~CtESSD JlOICIUJC 

' 1 ACAO JU&ICH~Il 

' II~HI~IST~~CIO E Pl-UIJ~~ENTO 

' I ltHT~TSUICIC 

' ' ' ' ' I ll:l!lliJSTU~IO Gt~ll 

' tlYULGOCIO OrtClll 

EDIT;t~CHS PUatiCl$ 

PIIIT!CJPICIC S!ICHH~Il 

IN'ORHHICl 

tSTU~05 [ FESOUJ!I! (CONOX!CD-~OCI,IS 

I tiHMYCI.VlHNTO txPE!II~E~HL 

' I JNF'Dl'l~tCIO trENTtfTC~ ( l[CMOLOGICl 

' I fFttftiHI. rl FO~II,C./~IT!I.IS(IIV./fUB 

' I PFl:VJO(HII SOCt•l I $EGLRA00S 

' HGIIJCIJLTU~I 
' I lOifi~!STIUCH 

' I ltlllMISTRICIO G(Ril 

' I l'l!DOUCIO V(GUU 

' I S(!IEMit~ t_tUDAS 

' I I'II~OUC~D 'hH\1. 

' I tCHIIVCtVIX[IITD Ul~~L 

' I PIICIIOC\0 l tlTEIIStt Jll,IUI. 

' I ICIIINISTR•tiO H~lt. 

' 1 Pllt'HO~~O AG~UU 

' I TRM51'DR1t UIOOU~HO 

' I ts"TA~OH VTUMHS 

' HErES~ MICJt~lt t H~U~ANP H!Slltl 

' I tOI'IN!STIIICU 

' I ]Nf'OIIKUTCA 
> 
I SECUUKCA 'UQ.ICA 

' I I'II.!Ci.~EirH CIVIl 

' I PCI.ICUIIEMTt ffiLTUR 

' 1 CtfESA CCIIUA S!Nl5TRDS 

' I •:iSTSHMtU IIE9!CI E HNTTAJI1. 

' I~ES[IIVOLH~EN10 RE'I~N.lt. 

' t Pllli(JUEHD GOYUHHENTU 

' I AS:SHTENCn rlNA~CEI!I. 

' 

I I ll.Mll U.6431 

' ' ' I tt.J~91 tt.J?H 

' ' ' 1 JÇ.J211 IO.lZJI 

' ' ' I J.lt~l 3.1HI 

' ' ' I 3.11~1 J.3HI 

' ' ' 1 ~<.1 Hl 
I I I• 
I &Gf ~~I 

' ' ' I 6&1 &&I 

' ' ' 4~.~MI IU.3ólô1 20,.7SU 

' ' ' ~S-~001 H.7'Yil lH.D~U 

' ' ' I ~.Hll t.l~H 

' ' ' I 6.10M 6-7a~l 

' ' ' ~S. JO~I H.: H li Hollll 

' ' > I ~.7691 ~.H11 

' ' ' 1 t.zc:» 1-20~1 

' ' ' I ll.HSI tl.&rSI 

' ' ' t~.tOSI !1.1951 5C.6001 

' ' ' 1~51 H.9~51 15.0701 

' ' ' I ~50! ~HI 

' ' ' 1 ~-!SDI ~.not 

' ' ' I l2.tJ(Il 12-UOI 

' > ' u •• ooo• 1 H.ooot 

> ' ' 3.0331 1~.18ll tS.~!!·I 

' ' ' ll! ~.t6at ~.2011 

' ' ' 1 I. JQOI lo JOOI 

' ' ' 3.QOOI 1.1~51 ~.!~SI 

' ' ' I S.HOI e.OIOI 

' ' ' I i.H~I Z.5e•l 

' ' ' I ~HI ~UI 

' ' ' I t.~GSI \.1651 

' ' ' I 10.1~~1 u.tMI 

' ' ' 1 ~a.u~t •~-~~~~ 

' ' ' s1o• n.o~~ u.en1 
' ' ' I ~J-OT91 U.OT?I 

' ' ' t H.o7'11 u.o791 

' ' ' SOO! ~li 

' ' t.OOI I 6UI 

' ' ' !SOl I 15DI 

' ' ' 1501 I 150! 

' ' ' 601 2.97~1 J.OSH 

' ' ' I .;!,fT"' 2.97al 

' ' ' MI I 501 

' ' ' I 1.0001 1.0001 

' ' ' I 1.0001 1.0001 

' ' ' 1-~111 :~~-8531 2~6.85~1 

' ' ' 1 1.0001 1.0001 

' ' ' 1 1.ooo1 t.o~ot 

' ' ' t.Jttl 2U.85ll 24~.85~1 

' ' ' I.Otll 13-&UI H.6301 

' ' ' I H:.oS41 H5.1)5U 

' ' ' l H,HOI <;~.4701 

' ' ' I 1-1101 1.1101 

' ' ' lD9.aODI 109.0001 

' ' 101.0001 H~.0001 

' ' 10~-aOOI 10,.0001 

' ' 
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I ~~OG!\~IH CE nuaLM( OC UVEH•O ll"tCU'lStS C<1 tt:SCURO 1 
I DDI011Sfl'tlwtl l>E fU/ICaES• rRO,UUS E HCr~OCRIHOS ran PjlOJtlC~ E UUJO\O(S I • • -----------------------------------------------------------------------------------------
f t Q 0 I C 0 C ( J r E t t r l C ~C ~O I I'IIC.U:lOS I UtflUIES I I !I ! A L I --------------------------------------------------·-----·--·----------------------------------------· 

I I I I I 
UIGOOO IUtltOC'O ( CUlfUII' I 32-•~ZI no.9HI JOl.BSU 

I I I I I 
11010!10 I lri!IklSTliiCIC I I U.9191 ll.ntt 

I I I 1 I 
Ua"IO:t I lti'INtSHlt'O GERI.L I I !1.18111 II.UJt 

1 I I I I 
ucnou 1 Hfll~""'c' 1 z.OHI 2.on1 

I I I I 
IIUOOO I EllltiiO H~tii'EIIUL 10.'>251 llf•Jl~l t3t.4SJI 

I I I I 
o•Ulll I EI'SIIIO H'UU!t I~.SUI 1U.f3~1 l.JI~UJI 

I 1 I I 
U43000 I US!IIO IICDIO IO.ro~l EZ..SO'I"I 7J.2tll 

I I I I 
tMnU 1 UHMO IIUlt"LI~ I fZ.S!Ifl U:.SOtl 

I I I I 
OUl\99' I r~IIIO" 1'rttHLtHH 10.7021 I to.nn 

1 I l I 
OIUOCC I [O~~C~O TISIC~ E CESI'O~fOS 1001 JoJUI ~.Cl71 

I I I I 
O_.,OZI I ltfiUISfHt~D !:E~I.L I 2oS731 i.S7U 

I I I I 
•nuu I H:liC~C'I) F! HC' 7001 I 70()1 

I I I I 
014UZI I P.clall'ts HC~(lTlYOS E DES~OII.TUOS I 7-UI TUI 

I l I I 
otUOOD I .UllSTtKCU ~ rc(ICANDOS UI SCI Tt! 

I I I I 
Ul7U5 I Pll.HS 11[ ESTUDO 1 'UI '.iSI 

I I I 1 
Ol47zn I LIVRO DIUHCD UI I UI 

I I I I 
IIIUIIOD I Cl1lTil'll~ lOS! ~-1Ht •• 27U 

I I I 1 
OIUG2l I ll:l'!tNUIUCIO GE~IIt. I t.U" loUU 

1 I I I 
OUUU I P•Tlll~C!i"lC tUTCRlCO• UITlSllCtl E IRCiltOLO~ItO tn5t SSII ,-;n 

I I I 1 
OIUU7 I DlrUSAO CULIUIUL I t-es>ZI 1.59!1 

I I I I 
llr5000 I SlUf:t 6.8971 1 &.8?71 

I I I t 
111"'27 I ILIIIt~UCIO" ( NCUtc•o So12SI I 5.7:';1 

I I I I 
GU:5420 I lSSHH~tlt IIEDICl E URIURU 1.1121 I t.t7U 

I I I I 
taOtOOO IHUITlUD [ UHUHS~C 12.1001 tCl.tl"$1 120.0UI 

I I I I 
1007000 I lDMtfUSTRACAC 12.~~01 !O.U~I ~C.UII 

1 I I I 
I01i1D2t I ltHJ/ItsHICIO G[Ril I !e.t1ll l0.9tll 

I I I I 
10070" I rttli:t~UtS l'"II'JLIC'S lt.~OOI I lZ.t~~l 

I I I I 
USlltOD I HIUTACA~ UDI I 1:131 

I I I I 
115U" I IUt'IUCOI$ U9111lS 1001 I 1001 

I I I I 
lOSBCDD I ~~fUlSI'C I IC.JT<Il H-lTOI 

I I I I 
USUSS I CEHH CIMTU - [PO"SU I ~.UQI 2,5331 

I I I I 
lt~nn: I VIU Ulll.'~'~ I 1.1101 l.~rot 

I I I I 
11"0000 I SUYICOS I[ UIL!IUDt r~BLICl I ~D-'Z:!I 'H.6UI 

I I I t 
IKOOZI I ltJilNIS1RI~IO ~(Rll I '1.011&1 41.09~1 

I I I I 
lD'On' I SERllCO! fUERlRH~ I lO~ lllll 

I 1 I I 
10~C)Z7 I lliiiiiii~CJQ fUBtiCJ I tc.7UI ID.ntl 

I I I I 
IGUlZG I l'lFi~UtS E JIRDIN$ I -6.$001 I.SOQI 

I I I t 
1100000 IJ"UIHRIU COfE:ICII: r SEftVICO$ I lri&SI lolCSI . . • . 
1107000 • IUJ/I!S Tft ICH • J.HZI l.t421 

• • • • li070U • ICHIIIJSIUCIIJ Gt~Jl • I.UZI 1.9UI 
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• • • • 1165161 • I'RCIID:ICI O~ lii'HSHO • z.•Nt z.•211 

• • • • UOCDOO ISAUCt E SUHI'EitT(I 1001 ... 1141 

• • • • urc.ooo • suc:~~ENTO 1001 • 1001 

• • • • IJJUU • HIIU"ESTC CotU 1001 • 1001 

• • • • unoao • Pllt"TtClO lt "'' UOIENlE • ... ... 
• • • • 

lUJ~SS • tEI'U' CCITU ' f~0$~0 • .. . ... 
• • • • UD~OOO ITUMlHC 3 .sout !.!nt t.T,I 

• • • • tUJOOO • lt~IHISUICIC l.S001 1~7~31 s. ~541 
• • • • UOU!l • AOCnHTUCIO GERit l.SOOI loTSGI ,_~,,. 

• • • • 1Uaooo • ft!LACOES ro I~AHlfO ' t.HJI 1-5~31 • • • • 1UOU7 • C~~EIIA,UT~ 00" [HPR(GO E DO" Ul..UIC • t.S~~~ J.SOOI 
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• • • • 
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I l'l'DGR~M' OE TR-~o.lll( ~C GT~~UC ~ECIIHDS tiO 'lé:SDURD 1 
1 CEJIOIISTRifHO tiE FUNCOts. F~CGU"U E HI?P!!OG~~IIO! PCR ~ROJETO~ f HIVIO,OES. I 

• -------------------.-.------·--------- ---------------------------------------------------------------------------
C O 11 I li O .1 E SI";: C I F I C 'C 'O I'IIGJtTOS 1 UIVU~tES T O I I L 

·----------------··-----------~------------------------------------------1 
I 1 I I I 

t'lt'U I 15! lSHIICH ' ~tL~ICE I I 1~1 tn 
1 I I 1 I 

15UU6 I lfSI,rtHI~ SDC!It. (;[ROL I !.'171 t.H71 
I I I 1 
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I I I 1 I 
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I I I I I 
I 1"11100 I TIIIHSI'ORH UU~MO ~t.U51 to.nu S~.HU 
I I I I I 
I U915U I CCIInotE E :EGURUC4 O[ l~UtGD lRU~D I tt.'!IUI tc.S•II 
I I I I I 
.I 169157'S I VIU UFEI~H 4t.l~SI Z~QI H.UH 
I 1 I I I I ----------------------------------------------------------------.--• 

• .. 
• 

I I I I 
TC 1 I l I ~S6.l~U t!f.T~I t.197.oUI 

I I -I I --------------------------
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ttliDNSTAHUD DE JUMtDESo !'IUICH~\S [ ~U:!I'~GIII~IS I'CR PROJ[TOS F HIYO IJES 

RECUU~S DO lE SCURD I 

• 
---.:::.-_-:..-:_-_-_-_ . 

I C O O 1 G O I f S !'E C 1 r I C I c I O 1 ~OJETÕS I ATIYUICES I T 11 T I l I ·--------------------------------------------------.. -~----------------------· 
I I I I I 
I t9IIOOOII III:ESI'RU ~! CCUI~GEMCU 17.7001 I lT.rJ~I 
I I I I I 
I tUtOOO I IIUtft'tt Ct CCHTinG!IICil 11.7001 I 11.7001 
I I I I I 
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I I I t I 
---------------·----------------------------.--------·~-----------1 

I I I I 
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' . ' 
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C~C111o0001 
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f • 
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I. C O D l G O I l SI" E C I T I C I C - D I I'!IDJUD~ I UIVltltU I I O T J. L I 
l·-----------------------------·--------------------------------------------~1 
I t I I l t 
• n tRUtlHI or coHtlltE~ti~ 1 17.1001 1 u.roo1 
I I I I I 1 
•-··--~---------·-----••~·-------~----··------··-----------·•-•RI 

I I I I 
l t l ~L 17.1'))01 I 17.1001 

' ' ' 

-----R---------------"-----·----------------~-------R·-· -------~!~~~! t RECOO~tS DO 1!:HIIR!I I 
I o:lH~DlJCoC'D I'CR rUkClO [ D~GID• S[C'Hre 1$ CUE&OIIIU ECDhDKlCU I 

I .~!_._:_~~!!:_"-'-"---·----·---·•••----·-·--·· ···------·---------------------····-·•-1 
I COO!CC I (S'rECIFlC-CIO t CatRENl[S I CUI11!.. I TOt•L I 

·---~--R·------------------------·-------------~-------------~----------· 
I I I I I I 
I el IJRU!IINIL OE CCIIUS DO CI5T.Ili1D rtOEIUL t IJ.5UI 1011 IJ."ll 
1 I I I I 1 -----------------------------------------·----------------------·--1 

I I I I 
J O J A t. I ll.SUI lDQI U.'"' 

~ _______ !_____ ' ' 
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R€CUII:SOS tÓ !(SCURQ I 

' ' ----,------------------..---.;o.....---·----------------
I tO C I G C I {SI' t C ! f I C ~C l C I CC!l~tNnS I CVIT 'L 1 T C T l l I 1------------------------------------------------------------------_..----......----l 
I I I I l I 
1 l1 ICiHMETE Dt HVt~MltC~ I 11 a1 MI 
I I I I I I ______________________________________ _, _______________________________________ , 

' ' ' f C T l L 71 ~91 Hl 

' ' ' ----------------------------------

(NClii.O~~~ 

' ' CONSOU~~CIO l'DR rUNClQ ( DRGlC. St~U~OO IS ClHGORHS [CCkONitlS 
R(C~'lSOS CO !ESCURO I 

' ' ' " ------=-~:!~~~~~~~~-~-~~~:c"c'"'c'";_ ______ _ 
I CCOlGO I €SI"tC!FIClClU I Cll'IRENT(S 1 CIPITll I TO 1 ~ l I 1------------------------ -----------------------~ ---· , ' ' ' ' I 11 ICABINEH OC GCHRNlOC!t t.~lll 1.U91 S-l~JI 

' ' ' ' ' I I~ II'ROCt'Rl~O~I• ([R"• 5.?631 ~201 E.3Cll 

' ' ' ' ' I ll 15HR[Tl~TO IC G~VE~~O 5(, .~971 ~-~!.11 62..55!1 

' ' ' ' ' I !~ lstCRtURU CC AO"lft]SrRACAC ~9 .U81 ~. 4~S! ~ 4.n31 

' ' I I - I 
I 15 IHCRCHRU tt riNlNClS Ja.rzol 5.9Cçl u.ro~1 

' ' ' ' ' I ZO IHCRrTUII U SE~VlCCS I'UUITa:; S .Hól lt..!lZI H.D,Il 

' ' ' ' ' I 26 IUc;(HRH CE CONtNIUClO ~OC!Al 4.5291 2601' ~.7&91 

' ' I I I I ----. -~--------~--------~--~-----------~-1 
I I I I 

r r 1 4 t I !69.9171 !'.8611 2~4.78U 
1 I I I 

-----------------·--------- ---------------..,...,.------------------~~=~~.:~ 
1 RECUl ses r o 'IE seu~ o 1 
I C:O~!OtlDir~o PCR fUMnO E ORGlO• SEGU~llC <S nT<GOit!4S EC0~01'11ClS I 
I C4 • IGRTCIH llf4 I 

-~--~-----.----------

I C O DI~ D I E> P ~C! r I C 4 C 4 O I CO<RENTt> I ClFIT.It I TO 1 I L I 1·---------------------------------- ---------------------------------· 
I 1 1 I 

21 l';t:ntriRH rr IG~tCUTl'RI [ ~ROaUCID 27.H&I 73!1 Z7.S79f 

•••••-•••··-·····-~-------·••••------ ·------------•- I I : 

' ' ' r c r A t zr.H61 7331 U.S791 

' ' ' 

-------------------------- --------------------'~:~::~~~ 
' PECURS~S tO TESCURD I 

CCM:OLIII~IO PD~ FU!oCIO E ORGIO• SCCU~ro IS C4TEGORIIS ECDMOIIIC•S ' '" ::::=========~===~===~~!oe~-~=·=··:·:":'::===: 
' ' 

~----~-~-~-~-~-~----~--- ___ c•;_;:_s I" c c t r :_.:_~:_-• -"--------~---:~~~=-~_:~~:!~:_-~-~~-!..~:.. .. : 
I I I I I I 

U CC~CTl~ I I ~I:~~R I~C l ~U9Llc I I 1.~761 2~6.864 I 

---------------~-----------------------------· ~~..!-------~-----...!.-~-----: 
I I I I 

I t T ~ L I Z~S.l&61 1.57&1 2"'·"41 
I I I I -------------------·---------

' I CC~~DtltlriO I'CR ru~CIO [ ORG•O• SEGIJ~OO IS CIIHORUS EtO~CKtC~S 
I H • t!SENHLIIHOTC ~EHONit 

I CD C I' O I [ S ~ õ C I I' I C' e t C I CtiiR[IõlES I ClPlTIL I TO T ~ l I 
·--------------------------------·------------------------------------------------~1 
1 I I I I I 
I 15 ISEt~[flqfl ~[ FIHNCA> I I tc,.~O~I 109-0001 
I I I I I I -------------------------- -----------------------------

' ' ' T a l • L I IC,.0001 IO~.QOU 

' ' ' 
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IN(J$J.f)0~1 

---------------------------------------------~--------------------
ft[CU1~t$ Dt IOCURD I 

CO~SCli.HinD POli fiii-C'O ( O~llH• stCUHf IS UltUnH~ ttthOI'Ittl! • I 
I U • UlUC~tlO t CU TliM I -------------------------------------------------.--------------1 ----~~-;-17;--, ------·-o-;t7'i""r;-;·:;-;·;-0-.------ coiRtlll~;-;-~;;;;L----"'-;7~~-, 
·-------------------------------------------~-~~----------------· I I I I I I 
I U I!HIIktH OC llUCIINHO~ I 2.5UI '01 z.nu 
I I I t t r 
I " IHeFCUHI O~ UUCH~~ I ZU.~HI n.IOOI nC.JJfl 
I I I I I I 
I lf ISECfti•Rtl t[ 1Htl0 C 015AIS 1 6991 '501 fUI 
I I I I I I 
I ZJ l$t(RtURtA U CU!.HH I t.Soll Utl tt.l'll 
I I I 1 I I ---------------------------------------------..... ---------------------------1 I I I I 

r ç J • L 1 zu.nsr n.osu Ul-15&1 
I I I I 

!IIClS I.ODO) 

llECVl SOS 00 lOCIIRO I 
CCNULUI{I~ POli rUIICIO t O~tac. StllUHQ IS CHEGHHS ·reo~OHICI~ I 

I UI • HUUCH t ~HJ~fS~C I ___________________ ........ ---..-..... ________________ -~----.,.--------------··--------------... ----------------------·-...;... _____ . -
I C O D l ~O I E SI' ( C I r I C A C J D CU~RfHtS I ClPTTJL I T O 1 I' L I 
1-------·~---------------------------------..------------------------------------l 
t I 1 i 1 t 
1 IJ UECJitUI!U ~~ Cllf[HO I a.O~U 101 f.I)9U 
I I I I I 1 
I 15 l~tUET~~H DE flWI~tiS I I tOIJI lOGI 
C I I 1 I I 
1 ' ' 1SHH1•n11 u vuc•c t o~~u I ~G.Hll IS.tt2'0I u.~ut 
I I I I 1 I 
I ZO IHCFtH~tJ tt SCRVH~S 1'UaUCDS I ~~.HU ~.U~I H.HII 
I I I I I I 

----------------------------------------------------------~------· I I I I 
1 t 1 ~L I 100.5211 tt.26U UC.O~I 

I I I I 

tNC1$I.OQQ) 

I iitCt.'lS:itS--tO lESCU!I.D I 
I tllN~Jllli'CIO ~tft FUI!CIO t O!IG~O• StGUIOOO IS ClHGD!I.IIS tCO~O~InS I 
f ti • lNOUSTHh CO~ffiCIO t ![~IJCOS I ---------------------.-------------------------------. ---------------------··-------.------------~-- ________________________________ ..,._ __ _ 
I C 11 11 J G O I E > P t C I f I C l C I O I CORRt~TÉ·~ I CHIT•t I 1 (j 1 I; t. I ·------------------------------------------------------------.---------· I I I I 1 I 
I 2~ 15[tfHlRII ti J'<OGHHlo COHHCIO E T~AJHO I 6i'l~l!l l2ll f.HH 
I t 1 1 I I -----------------------------------------------------------------· I I I ' .1 

l O T • L I f>.U21 2231 l.tf>:U 
I I I I 

ucn1.nonJ ----------------------·-------------------- iitet111~CS- tO ltHURil 1 
CI:IN~OUOICJB I'OR ru~c~O t OIIG~O. 'SEG:IHC IS CUHCHlS ECOIIO~ICU I 

I IJ • S~UO[ E U~l:lHnD I 
---------------~__,..----_--------~---------~------.--------_,_,__-~~----
---------------------------~---------------·-------------------;..;.-------·-·----

I CCOJCO I ESPt:CIFJClC lC I CCII!i.tNIES 1 ClPIT•L I IOllL 1 1-----------------------·------------------------------.. --------· 
t I I I 1 I 
I IHHNtlE &C CCYtli.NltCR I t'H 11 lU 
I I f 1 I I 
I l'J ISEC~HUU CE FUUU~ I I 1001 IOOf 
I I I I I I ----------- -------------------------------:---------· 

' ' ' UI tCll liU 

' ' ' -----------------------

--.---------------- ------------~~~-·'-"-' 
' RtCVl SOS OD lt!OI.II'IO I 

' '" ' ----' ---------------------------------------·----------------------·----·-------------------------·------------------------··---
I C O O 1 li O I [SI' E C I FI C A C 'O I CC'IREHTES I '1:~PITIL I 1 O I l L I ·---------------------------------------------------·-----------· I I I I l I 
I 1'1 IHCII(U'I.U E{' TRAB~bD I •·HU !-J2~ '·"81 
I I I I I I ------------------------------·--- ___________________ , 

' ' ' T C T I L ~.tnl z.nDI G.fUI 

' ' ' 
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(MC2S loOOOl 

I lt(CU~SCS DC 1t~tUR(! I 
I CCJISGI.H•c•~ P_!llt fUIIC.!l E ORCA(), S(GUHC AS CIHGCRUS tCn!<O~ICH 1 

I.~:._ ·-••_s~~~t-'-'-'-~-"-"-E~_!:;'----------·•-···--.---·---····----·-··--'-"-·~----O ------.. -------------------------------------------------------------
1 COI:IGO I [SI"t:CifiC4CAo-. I C~R(~TES I CU'trol. I fOTil ·----------------- ---------.-----------------------· 
I I I . I I I 
I 1t IC.IHNE!I CC ~tv(RNHOR I 251 51 3~1 
I I I I 1 I 
I H IHC~[HRII Ct ~DMIMJSfRIC~C I 43.0~11 I •3-DHI 
I I I 1 I 
I Zl IHUHUH cr SEGtRIMC~ PU3LTCI Jl' .s~'ill !7.,s91 
I I I I I ------------·-----·---------------------------------------------1 

I I I I T O T ~ l. I 10.,551 " ~C-9601 
I I I I 
--------------------------~ 

IMC lS loOOD) 

' ' '" 
RECIJIISOS ~O l[S~IIli.O I 

' ' ----------------------------------------- ---------------------------
I C O C I G O 1 E S P C C I r I C I C ~ O COIR(NTES I CAPH JL I 1 O 1 I l. ! 1--------------------------------------- --------------------1 
I 1 - I I I 
I 19 IHCFtllRU Ct UICIO [ OD~U 5oHZ! ~l.H51 H.~T71 
I I I I 1 
I 20 ISfCREHRtl Ct S~RVJCIIS PUHICQS 3.H~I ~01 3.7fU 
I I 1 1 I 
I 22 IS(CM:U~U CE SEGURHCA ruauc~ 9.SUI n01 1~-5UI 
I I I I I 1 

~--------------------------------~-------~-----------~------------· 
I I I I 

1" C l I L I l.'t.~e:t ~~.B51 7~oS171 
r I I 1 

CNC11 t.DOOI 

' ' '" 
CDNSDLUICIO PC~ rtJNC-Q ~ OIIGI~. ·SEGU~Cil IS CU~GCR!4S tCDAtlH!CH 

• FtSERYI tE CO~lJM(HCU 

RECtnSOS DD lE:lDURO I 

' ' --------------------------------~-------------------------------

I C O D 1 G 0 [ S P E: C I r I C ~C I O C!:IIRENl(S I CIPIT R 1 O I I L I •··------ -----------------------------------------·-----------· I I I I I I 
I 19 IR[S(IIVI DE COHINGEIII:H I tl.7001 
I I I I 
·-----~---------------------------------------------------------1 

' ' ' ·~-· ' 

(NCU.I.OOO) -----·------------------------------------------------------------
' ' '" 

CONSll!CitiO 1'0" P~OGR-NI l!: DRGIO• CO~F"C!I.IIE OS PHDJE!DS [ HlYIOlDES 
• flSC-l.Jli(ID FINI~~EIHI [ D!i.CIHNHRII EXTER~I 

----------··- --~-------------·----------------------------
1 C D O I G O I E SI' E C I f I C l C I O I I'IIOJETCS I U!Vl[U[S I tO I I L I ·-------------·------------------------------------------------·------·-··-1 
I I I I I I 
I Cl ITRHillilt Dt CCNIIS DO DISTRITO FEOtRIL I I IC.Jt~l tc.Jrfl 
I I I 1 I I -----------------------··------------------------------....... ·------1 

I I 1 I 
T O l ~ t I 1 lto529t 1Co32i>l 

I I I I 

UClSI.~OQl 

j 'IECURS~S tO ltSOUit~ I 
I CtNSnl.ItiCIO POP PROtRAI'~ E ORC~C. co•rt~)E CS HCJHOS C HhiOIOES I 
I c• • I'RCCtS~II J~OJCliR!C I 
-··----------------------------------~-----------------·----
,"'l'·-~-;-;-;--~-,--;---------E ~~-~-~;-----------;~~m;s--,-;;i;J~--,-;-~-,-, 1··-----··-------------------------·---------------------·------------· t I 1 I I I 
I ti IGHJMUE CC CUER!õltCII I G61 UI 
I I 1 I t 
--------·------·----------·--··---------------------~-----------··· I I I I 

TCT-t I I 661 ~SI 
1 I f I 
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c!!tnl.no~• ---------------------------------------..,.------ ... ---. ----------~------• !\(~$OS tO 1[ ~~~RO I 

' '" • -lllltNI!T,IC40 
tDM~OltU(IO rOR rRD!'OI~~~~- E OIIG-Uo (QHO~pt C$ HI!JfTDS t UUII!fD[S 

==::;:::;· ·-------------------·-"---------·- ' ·-----' ---------,------------------------------.--
I C (I O I C O 1 E SI' C C:: 1 F ll: ~C ~O I l'l'IOJCTOS I UU'IUtES I TO 1 l L I 

·-----------------·---------------------------------------------------~· I I I I I I 
I ll IGUI~EIE OC G(H~~AtO.l I I 1.r~91 6.1~91 
I I I I I I 
I 12 lrUCUIIIDO~U URll I I L.UJI &.U!I 
1 I I• I I I 
I U IS(OOUH tO ~OVHkO I Z5o10DI 1~.U21 ~~·HZI 
1 I I I I I 
I 1\ !UUEH~II Gt 11111IUSTJA(~O I I ~l.tUI ~~.t~JI 
I I I I I I 
I 11 IS((fi[UIIll U [PTICHI~ I I Uotfll fl·t•Jt 
1 I I I I I 
I lt lst~!II;UIITA OE ~lACAQ t OS~U I 12.0001 l~·"J\ 5Co9UI 
I I I I I I 
I H lsttRrTIIIII ~t SOlVICO$ P'U~tttOS I I \,Oft$1 ~.o,U 
1 I I I I I 
I a UEUfHftU Cf lGRttUn.lftl t P!tOOUC.lll I I 2!.tr11 23·01?\ 
1 I I I I I 
I zt !SECRrUftH Q[ S!:tiJ~MIC~ P'UBI.ICI I I 1.00~1 1.0001 
1 t I I I I 
I Zl IUUH•Rt• t• ClJI. HU I I ~.9~01 !.9?01 
1 I I I I I 
I H I'HCUHRH tl HIOU51Ul• COIIUClD t II.RIHO I I loHZI 1-'Hl 
I I I I I I 
1 1~ IHtl!riUH tC lnAULVD 1 3o500I lo7SSI ~.ZS51 
I I I 1 I I 
I :!6 ISEUHlRU tt COIIUK!ClClO SOtllL I 1 ,,7891 5,1,91 
I I - I I I I 

-------.---------------~-----------------;--_,;·-----;-------;---· ---: ... -: 
t C T l L I 40.'001 2U.'7'SI tU.l7~\ 

I I I I 

-------------~----------~----------------.-------------------1 RECU~H$ tO TUtC~'l I 
I CC~$01.\e~CJ!l l'!l" P'ltO"IA!Il E OJ!:tu, tOJfOPI'E OS FROJHC! t UIVltll:lt~ I 

·~-----'-"-'-'-'-n~~-"-"-'-ct~------------------------------------------... -' ------------- --~--------------...;.o.·----'---~-~-~------
I C O O I G. O I E S P ( C 1 r I C ~C I 6 I flHJnos I UHtrH[S 1 T O 1 I t I 
1--·---~-----------------------,..---·----"--------~------· ________ , 
I I I I I I 
a 15 lstCltt'li~U tr fiNIIItU I lOS! HoUSI H-~~11 
I I I I I I 
• ta I~ECFI:Tlllll or HP.~ltU I'U,l.ltos • 16.~oo1 1 u.ooo1 
I I I I I I --------------------.---.. --.---------------,.--.... ----.------------·---· 

ClftUt.tOOJ 
,-·w-----------••------------·--·~----·--·---··---R~;;;-~;-~J~;~I 

I · CllllSOUtiCIO PO' P'IIOClUH~ t ORGIO• CO~fORJot tS HtJ!TO$ E HUIIHOES 1 
I U ~ l'l.lllEJI"HTO Ctvt'\MIHU-l 1 

~- - --------------------------------------~-. -. ____ __;;,......;. ______ .. .._ ___ .--~c.;-~~-~--
1 t O O I tO I t $ P E c r r J C l e I t - I P~IÍJETDS I t1UHH(~ .I T O -l ~ 1 I 

-~-------------... -==~~~---~---~---------------------------------~~---------· 
I -, i ! _I 

11 ISEC,ETl!IH CC 'liHHll I loDJJI I~·!GJI Uo4HI 
I I I 1 I 

IS 15-(CHnliU t( rtft~MCU I 109.0001 1 10~·0001 
I I I I I I --------------------. --------------------------~---- ....... -------· 1 1 I j 

1 t T 1 L 1 u~.on1 ~~-JeU Hr.uu 
I I I t -------------------...... ...----:"-.-. 

(~C IS 1.011<11 

,-···------·----------.-. -------·-··----~--------------- I!LCU~$c;-;;-~;;;;; I 
I TCII!OLIIICI:l I'CR FRCGR~~~ E ORHOo C'()~ fOR I!( CS F'O~tiOS ~ IHHCitl(S I 
I ID • CI(HC11 ( HUil.OGII T 

:::::::=====·:=..-.....:~====~-~ :=-:.:=:::::::=-~==========:;:::..-=---========~ 
I C001t0 I ES-I'tCiflCit't'o I f~OJ(lOS I HUit1Ct5 I TOT~l I 

1--~-------~------------------~------~------~------------------- .. --..,~----~ I 1 - I I 1 I 
t ll IGIII~tTE til HVERIUtOII. 1 I z.s~~~ 2·5,.._1 
I I 1 I t I _____ 4 _________________ _, ________ , ___ ~----~----------~~------------,~ 

I 1 1 1 
T (I l ~ L I I 2.5!\1 t.s,~t 

I I I I 
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'-·-··---··----··---~ RECURSOS tO lESWRQ: I 

' ti!NSOUCACIO PC~ PIJOG~AM~ !>. ORGo\Oo Cl!fF.IIIIO!: OS PROJETCS t AlUICIIDES I 

' .. 
• fftCDUt•o HGfTit =========-···--·----------·--' 

1 tO D 1 G O ~------··--;c,:-:-,c,-,-,c,:-,-C -C 4 O I'ROJElOS I ATJU;;;;;·--;-;-;-;-,-, 1-------------------- ------------------------------·----1 
I I I I I I 
1 21 fSEC.RtaRU tt ~t:RltlLHJU E l'ltODIIC~O I 61101 I &~DI 
I I I I I I -----------------------·· I I I I 

T O ! A L I &QOI I ~"I 
I I I 1 

UC U.I•DOOJ --------------------··---------
I RECIJRSOS tO 1ES011ft0 I 
I CONSDLIDICIO POR Mlll':lR\"~ 1>. ORC'C• CUn~I'E CS PROJUOS E ~TlUDI!IE5 1 

1=~===~1!:::-~~~~:_____ ======:::==-:=---_-_-_-_·:-..::-_·-_-_-_·------====----.----=--·--------' 
: .... ;.~-~-:-=~-------·----- f S P ( C I F I C A C -~~------~-~0-'-"-"--' ~:~~!t_o_l _.!.~.!.!~.: 
I I I I I I 
I l1 ISECREHIITI tE U!l'ICU.n~l E PlteD\1~0 I 1'501 I 1~01 

~------------~-------------------------------· ---------' _______ _.!__ : 
' ' ror~L 1'501 nor 

' ' 

ucnt.ooo, ------------------------------------
q[Ç~ISOS 110 'IEHl'IIO I 

ctiNSQUOACIO I"OR PltOGRAftl E ORGIO• CO~fC~I'! C$ H(J005 E ITIVIIIIIOES I 
I U • I'IIO~OCIO E U1E!ISAO nu~-~ 1 --------------------------------------------------------------------
I C' O O I G O I E S P E C I r r C A C - ~ I rROJE105 1 UX\'tUUS I l 11 l 4 l r 1-·------------------- --------------- -----------------------· I I I I I I 
I 21 I~ECIIETU:U tE .,~ltLl.TtlnA E P!tOOlltl<(l I ~~~~ 2.~7Gl l.OSOI 
I I I J I I -----------·-----------------------------··------------------· I I I I 

T C T A L I SOl 2.,101 1.0581 
I I I I 

1 
·-------------------------·-------------------------------~;:mc,:,o,c;::;''~;:·~;::;:c:":J 

1 
I •' Cll~!OUUCIO I"C~ ~RO,~IH4 E OR~I!lo COU1llll'( DS PROJET~S E ~TIYlCll:l[S I 
I 30 • :ttU~I~CI I'UOlltA I ------------------------------------·-·--·-----------------------
J C D I) I G 0 I [ SI" E C [ r 1 C 4 C 4 O I t!IOJtTIJS I lliYHUES I T C I ~ t I 1··-----------------------------------------------------------------------· I I I I I I 
I 22 ISECREHUI OE SE~\Iftl~tl I"Uili.ICI I t..>UI 2~1.S5Jl ~~'!'.86U 
I I I I I I ---------------------- --------------------------------

1 I I 1 
f O T A l I J-U11 Z44.a5:A 245.3641 

I I I I 

,·-·-··-····-----···-·-·-------· 
' ' " 

Cllii~IILlCICIO ~011 l'~Q(i.fll/!4 E ORG4Co t:IHfOR>E tS >~t.HT:U t Olh·JeiOtS 
• EUtHa rtHI~!t!Ut 

Ri: CU~ SCS CO lt SCU!!O I 

' ' ·--------------------
• CDCIGD I ESr>O:ClflCAC.\U I l'flQJtlOi I UUIUIES I fDl-L I 
1-------~~~-------------------- ------------~----------· 
I I I I I I 
1 lt. !SECFHIHH ti (Ot.'C4t4~ I 1~.)251 llt..9l~l Ut-~~91 

1 ___________ _!_ ___ ·--~-------·--------------~-----~----'-------..!..--------: 
I I. I I 
I 1~.~251 tiE.U~I OleUtl 
I I I I 

' ~ECIJR 50S tO 1( SUif!O I 

' . ' --------------------~-----'' 
I U • EKSIMO ~[tiO ---------·-----------------------··----· 
t C O O I & O I E 5 P E C I r I C At ~C I n(IJ(lOS I Ur'IIC!Cn I TC I~ L I 1---------------------------------··--------------------------------·-----· 
I I I I I I 
I 16 15EtllllAIIH t~ EO\ICAUO I 10.1021 U.5091 73-l:UI 
I I I I I I 

--·-··---···-··---- -·--·----·-··--------··--·-----·--··· I 

' ' ' T -c T • L 10.7~21 U.5091 73.2tlf 

' ' ' 
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---------------------------------------------------------------------------------------1 ll(CU~ SOS ~O 1E HU~O I 
I Cll~SOlHICID N~ ,~OGAIK~ ~ DRCIQ, CDHD~~ C~ ~MJIIOS C UlfiDJCU I 
I U • UIICACIO rt!ilCI ( OES•oDIOi -- _ I 
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Ntz5 i.IH,tt 
---· 

~ANUTfNCAO E OESEMVOlVIIIENTO DO EIISIMO - OEI!OMSTRATII'O 
!ARTIGO 2!2 DA CONSTITUICAOI 

RECURSOS DO TESOURO I 

1 PROGRAMA DE TRABALHO 1 
:- ESPECIFICACAO VAlOR 
i FUN PRG S8PRG PJ/AT 
r-- :-- --------------.---[-----: 

18 17 12! 2.136 : COORDENACAO DO PlAMEJAHEMTO DO SISTEMA EDUCACIONAl 5.216 

18 17 92! 2.838 I MAMUTENCJ\0 DOS SERVICOS AOMIMISTRATII'OS OA FUIIDACAO EDUCACIONAl 7!.262 
I 

18 17 124 2.9S5 I PRaCESSAIIEHTO OE DADOS 2.13! 

ta 42 !88 1.m I OBRAS E EIUIPAKENTOS DO SISTEI!If DE EDUCACAO 1ENSIMO FUIIDAKENTAll - FUHIIEFE !9.625 

08 42 !88 !.866 COMSTRUCAO, REPARO E ADAPTACAO OE PREDIOS ESCOlARES DO ENSINO FUNDAMENTAl !4.525 

08 42 !88 2.983 COORDENAC/10 E KANUTENCAO DO ENSINO FUNONIENTIIL U7.234 

IB 43 !88 2.984 COORDENACAO E MAMUTEMCAO DO ENSINO MEDIO ó2.5e9 : 

18 43 !99 !.149 OBRAS E EQUIPAMENTOS DO S!SIDA DE EDUCACAO IEHSINO MEDIOI - FUNDEFE 11.625 : 

18 43 !99 !.875 I COHSTRUCAO E ADAI'TACAO DE PRED!OS ESCOlARES DO EHSIMO KED!O !1.712 

18 46 223 1.828 I COLOIHA DE FERIAS 710 

ta 47 236 !.88! I PROGRAMA DO liVRO OIDAT!CO !3 

ta 75 427 !.882 I DISTRIBUICAO DA I!EREKDA ESCOlAR 5.725 

18 75 428 !.834 I PROSRAIIA IMTEGI!ADO DE SAUDE ESCOlAR 1.172 1 

.----
ToTAl GERAl 312.329 : 
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ORÇAMENTO FISCAL 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

_ Quinta-feira 28 97 

DESPESA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS 

- A Conta de Recursos do Tesouro 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

ORÇAMENTO PROGRI'.MA PARA 1990 

I - t.EGTSI·?,C~O 

- Lei ng 5.538, de .22 (I('! novembro de 1968; 

II - COMPET!WCtA 

Apreciação das con_to:~s do Gove:rnadQr do Distrito 'Federal; 

D9sempenho das funçÕe111 de auditQria e orçamentária sobre as contas das 

Unidades Administrativo:~s do Distrito Federal; 

Julgamento da regularido:~de das contas dos dirigentes dos Órgãos da adminiJl 

traç;ão indireta, bem como dos que ordenarem despesas e demais 

por bens e valores públicos; 

responsáveis 

Julgamento da legalio:lade das concessões iniciai:!! de aposentadoria, reforma:~ e 

pensõos. 

III - ÓRGÃOS BÃSICQS 

Presidência; 

Gabinete= de Conselheiros; 

(;{J.binetes de Auditores; 

Procura<:~oria-Geral Junto ao Tribunal; 

In111petorias de COntrole Externo; 

Diretoria-Gerlll de Administração. 

Setembro de 1989 
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' 
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1 CODIG~ I tS,.tC!FlC~~~C I ~E~OC!;~ ,- a.runi:s 1 -TC-T•L r 
1---------------------------------··-~-~------------~-------------~----------------------· 
I I I I I I 
I ctOCl IIPHU~AL CE tWTU tC CUfr.tT:J Fl:UCf.AL Ll.õ~ll 1 ]J.64H 
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1 1 1 r 
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________________ _.. ____________ , 
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I~CJS 1.0001 

I ~~~;~-:-~;~;~-c~~;;;;;·;;·;~~-;;:;r~~----........ --------·-........ ------------~~;;---;-~~. 
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I I I 1 
O!OCOQC ILEGISL4l'VI ll.HH 1001 J3.6UI 

I I I I 
OIClOCO I FI~CaLU•CoO FIN.NCH~4 E C~C~Mt:NHPlA (XJ'tQNA IQ.!~91 Ulll JO.lHI 

I I I I 
nCZC~2 I CCIITPCU (XI~~~Q 10.~~" !COI IO.S2H 

I r I 1 
OU200~ I Fnn'i~E~tl~ J.IHI !.lHI 

' ' ' OIU49~ I HEilOENt!l SJCI•~ 4 ôUUHO: ~ PtUSTHIST4) J.JHI J.JUI 
I r I I 1 

·-·----------~------------------------·---------··-------------------------· 
I I I I 

I(! T ll I 13.~431 lOJI 13.,HI 

' ---------------------------
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GABINETE DO GOVERNADOR 

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1990 

I - w;rsp.cão 

Lei n2 4.545, de 10 de dezembro de 1964; 

Decreto n2 7.857, de 11 de janeiro de 1984; 

II • COMPEieNÇl/1. 

Auxiliar Governador f!m sua r(>presentaç:.iio Poli'tica e Social; 

Setembro de 1989 

Assistir ao Go\N!rnlldor nl!l lldoçiio de decisões técnictos ou lldministr;~~tivtos; 

Acompanhar as obr!ls e providências do Governo do Distrito Federal e manter o GQ. 

vernador informado sobre setJ an<lamento; 

Promover as relações governamentais órgiios pÚblicos federais, estaduais 

municipais, com autoridades .;i vis e militares, 

sas, clas:sistal!i, sociai:s e com o pÚblico em 'ileral; 

entidades pol:ÍtiCI!IS, religiQ. 

Executar os serviço:~ de segurança pessoal do Governador e de vigiliincia e guac 

da do Pal6cio do Buriti e da residência oficial. 

III - ÓBGÃQS BÁSICQS 

Gabinete Civil; 

Gabinete Militar. 

nr; op lBEIU•,Çlo cm ETIYA 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Meio Ambiente; 

Conselho de Desenvolvimento Ec-onômico do Distrito Federal; 

Conselho de Entorpecentes do Distrito Federal, 

DESQNTff&LJZAOOS SEM- PERSONi\LIQQDE JUBtOICô 

Depa'r'tl!lmento de Educação F.Í:sica, E"sportes Recrel!lç.iio; 

Instituto de Tecnologia Alternativa do Distrito FederaL 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) -Suplemento Quinta-feira 2B 103 

(IIClS\.003J ·---------------------
11100 - lôoliiitttt DO liCI'KRIUCII _ _ R[CUUOS CC ltSCURCI 1 

tt'IIUIUHITJ'IIJ DI OtSf'tsl POli Uli'ID"lES Ofi:CU[IIUFHS. COIISCliO,~IIO !'IIIDJtTIJS [ UU!DID(S I 

=====~==;:~· 
PR C JETD S f UI YZ :'""'o':__:__•:_:•_':_;:'c''-: I CIOtGO I tSI'[Ciflt4C10 ·--------·--------• • ' ' t ltOOl 1UIIIl1ETE 011 tO'It~MUDft ~-~~~1 ~.nu . ' ' ' I UOU IDEP!III.Tlii[ITO CE EDVCICIO FISIC'• ESI'OIITU t" U:C~EtUC z.57aJ z.nn • • ' ' I Ultl~ IIN~TtTQTC U TECIIOlt~U -l.l.TEIIUTHI DD DHTII1TO rtl'EUL UIIC H11 . ' I I I 1 -----------·---------------------·--· 

I 1 1 I 
1 O T ' L 1 1 u.o1u u.ont 

' ' ' 

~ lltiOO • liiiOI!ItJt DO liC~:~:~~=HJVO tll UCSI't5i. PC"il i.liiiDH:t~-ÕRC)!I[iiHnU E CATE~iOIIUS ECOMOMICU 
Rf;CUnas DO 1[ S(URO I 

' ' ·===== I C O D I G O I [ S I" E C I f I C l C I C 1 CCIIRENTU 1 UPilll 1 T O 1 4 l I ·--------------------- --------------------------· 
I 0 I 1 I I 
I ltCOl ISUI!fEfE DO GtVEIINADO~ 1 (.75~1 U~l C..UU 
1 1 I I I I 
I llOo:J ID[PMIHMUTO CE [D~C4CID rtHCI• HPD~TH [ KC~EHIC I Zo5Jel 401 Z.51'DI 
1 1 I I 1 I 
I UCO~ llNSnTUTC tE l'I:CNQLtCI• ~1.TEIIHITl~l DD DHT!UTD .. E~"tR~t I H' I 2nt Hn 

'------~------- -------------·-·---'--------·-------.!, ______ : 

I UOOO • C\OINE T( tO GC'fERUDtll 
I ttiii"STftHJW!I Ol C!SPCH POR UNJO lO[~ OPOH(IITAPIAS· 

I I I I 
I 10.SZ71 1.20'1 Uo0311 
I I 1 I 

CHC1U.OOOl 

~E CU'! lOS IIII 1[ SCURC I 

' 
~--------------------------------------- ====' 1 COOiiO I E S P E C I r I C l C 4 C I HSDutiJ I O.FCNlES I T O I 4 l. I 1--------------- -----------------------------~------· • • I I I I 
I 11001 IGUIJIETE CC GU[P"ACO~ I B.SH1 1 ~-UU . ' I I I 1 

I z.HBI I 2.~7!1 
1 ., I I 

I UOU tDrP.IJ!HMEHTU IE Et!IIClCIO fiS!Clo ESPCiiTE! [ ~EntHIC 

• • I UOOl 11JiSTI1CITn tf TECIIGl.tHl lL TE~NlThl ~D DT~a lTO F[OUll I 1>191 I &UI 

' ' I I 1 I 
-------------------------------------------~ 

I I I I 
I IZo0311 I U.Olll 
I t I I 

I 11100 • GUINETE C!l 'crnRl!ltR 
I DE"D"~TJitTUO DE FUliCO~So PRCGR"IlS E SU9PRDG'I-~AS •aR PROJETas E ATI'tiDlllES 

RECIII'I SOS DO 1[ S(URD I 

' • • 
• CODIGD ' ESPEClFIC " .. ' PROJETDS ' UIV!tltES T a T 4 L 1-------·---------.,------------------------------• . ' ' ' ' ' 0200000 IJUCICIUU ' ... ... 
• ' ' ' ' • 02.0~00 I PliOCESSO JUli!:IlRtO • . .. .. . 
• • ' ' ' • ozo,ou ' ICU JU!HCI l'til ' •• "' • ' ' ' • OJtGCCO H~"II!ISTUUO E Pll~fJ.IItiiTC <;.JUI .. .lU I 

• ' ' ' • 010100~ • ~C!!IUSTIICIG 16.75~1 6. 1S11 

• ' ' ' • 0107020 • SI.PE!IVI!IO E COOR!ItN~C'D ~lll'tlllOR t.70~1 6.1'0.1 

' ' ' ' ' 11107021 • ~CI!lNIU~lCID GE~OII. '" "' • • ' ' ' DUODOD ' CIOICU E TEtii~L01õU z.nu z.sau 
' ' ' ' • Dlloil~' ' ttSEN~OL~II!fKTO E~PERIII!;M"L 6\11 U~l 

' ' ' . 
• Cll00'5T ' Irf'OIIMICII! UENTUIC~ E UCNtlUiac' 1.9&51 1-~'~' 

' ' • • 
' OIOGCOO 1UiltiiC~D i cuu~~~ 2.srat ~-S1al 

' ' ' ' ' 0846000 I EtVCIC40 FUIC' E O[_Sf'ORTCS 2.5751 2.S7U 

' ' ' ' • OUUZ1 ' 101!1US1UCIO ~U~ z.H81 z.sn1 

' ' ' ' • uotooc IS l\JIE E SHEAI'ENTO .. "' • ' ' • • 1 J17GOO ' PIIIITEnD IC IIUO l~UIEMTE "' "' • ' ' • • nn•"JS ' t[FESI COIITU l E~OSlC "' ... 
• ' ' ' • l50!lODC llUISTEIICl' E PREV!otnll , 

"' • • ' • • unooo • ISUSTEMCil ~ "' • ' ' ' 
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--------·::-:::::::::::·----------- '---------------------~~!-_._ .. _. 
I 11000 • UlUlE tE tO Ultiiiii~D~ lf(OJRSCS tO 1001.1110 I 
1 ,IIUDMSIJ~TIWQ O( fUIICOts. ~~DGUIIU t !UtriiOU(PU PD~ ~i;OJUOI [ ,lTHIO~OtS I 

~---------------------------------------------------------------· 
t C O 11 I G O I [ SI' [ C I T 1 C ~C 'a I I'IIOJtiOS I UUitUU T O f I L I 

·------------------------------------------------------------ 1 
I I I I I I 
I ISIUI!'J I ~:SUSTtkCU l WU~1t( I I lll 1!1 
I I I I I 1 
I ISIIU' I ~SSISlntll SOCIIt. Gfllll I I UI UI . -------~---------------------------·---- -~·------~ --------: 

• • IZ.OHI U.OJII . ' 

flltõnt.OOO) --------------------------------------------------------------1 UOOO • 'UliiC1t DO Gl)rtRI"~GI! II(CUUDS eo 'I[S(URO I 
I tt~D~SJFITirD O( F~NCDtS. P~DCRIRIS (_ SU8P~O~Q~~~5 I'Olt ClT(GD~IU ECDIIOHICAS I 

·------------------------- --------------------------------· 
I C O 11 t ç O 1 E S PC c I F I C l c l C Cll!lfl:tNlES I ClPlliL I T O 1 l l 1 ·-----------------------------------------------------------1 
I I I I I I 
1 020UOO 1JUDICIIRU I ri ~91 UI 
I I I I I I 
t tzf'~Of 1 P~«EUD JU!lCURIC I 71 59t UI 
I I I I I I 
I OZOlOU I IUD JUQlCURH I 71 5JI UI 
I I I I I I 
I 030«<n UDHIITSI~~UO t: "UUJJM~MIO I &.nU J,.Of91 t.JUI 
I I I I I I 
I 0301000 I ltlllnURitiD I '·'3" !UI ,.7591 
I I 1 1 I I 
I UOrtZO 1 ~U'tli'U!JC t COOR11tHlCO SUtt.UC~ I '·''lll USI ... 1D~I 

• • • • • • 

&J07G:i!'l 

Dll 005& 

oeccooo 

GaHOll 

I JOtOOO 

ll1lUO 

unus 

ISI t~ll5 

lUlU' 

-------

I I 1 1 1 
1 li:I!IIItH~Jt:IO &Uiot I 151 UI 511 
1 I I I I 
I (J[N(U I TECJIDLOCU I l.IOU 7751 Z.58H 
I I I I I 
I DESEKYOtWfMEJUO ()l'(RlMtNUL I JHI Z851 Ufl 
I I I 1 I 
I lllf'I7RIIlCl( Cit!ITIFJU C T[(NDL!ICICl I l.U'~I Ull loff.51 
1 1 I 1 I 
IEDUClC'I.O [ (U~TUU I Z.5ll1 'CI Z..'SUI 
I 1 I I I 
I fOUHtlO UHCl ( DtSPD~TU5 I ~.HII ,01 io51'111 
I I I 1 
I U!IIIUinaciO CUil 2.SJGI 104 t.srn 
I I I I 
IHt~ E 5UEUE"TC UI U tU 
I I I I 
I PllcrTEClO IC l'tiO anttKTE UI 11 141 
I I I I 
1 tEF'UI ChUl l (110$\0 131 li UI 
1 I I I 
USSISltNUI E P~tHtUCH ZSI SI SH 
I I 1 1 
1 U.SlSTUC U ZSI 51 301 
I I I I 
I U:SISHIICH l HLNICE 1ZI I llt 
I 1 I 1 
I lSSISIU.CU Utlll. Cm'- UI :>1 IH 
I I 1 I ·-·------ . • • • r c r a. L IO.Gi!'fl t.~o" u.on1 

• • • 

-----------(~~--·-"-' 
RECU'ISOS tO li:HURO I . ·;;;;;-. -... -.. , ;;-;,-.. -.. ,~ .. ~ ... -. ----------------

I CON~OLICHAO U D(~EU PCR SU~ "UIIRtll • ·--------·-------------------------------- ~~::::· 
I C01111õ0 1 [$PC tr1C.lt40 CUHEII1C ICU(C.(COH~ICH 1••-·----------- ·-·-----·----------- I 
I 1 I t 
I I I I 
I J.o,o.o IDUI"E$U CCMRUITES I U.U'fr 
I I I 1 
I J.t.O .. O 1 IIE:!I'ESU CE C!ISTUO I IC.r&U 
I J-t.l.O I ~t:;S04l ~.ltSI I 
I J.l.1·1 I I"E5SIIIl CIV[L 11.0~61 I 
I J.t.t.z 1 rtSSO.ll ~HETU Ull I 
I J.t.t.3 I IJUJClCCES PUP:ÕUIS 31!111 I 
I J.t.:.o I Hlltlllll DE CDIISU"O HZI 1 
I !.t.J.O I S[liVICO$ tE HIICtiROS E hCUCCS J.HII I 
I J.t.J.t I ltHUHERIClC D( URVICOS HS$)4U lU! 1 
I l.t.J.Z I nJTIIDS HIIYICDS E [l«:lRCOS Z..afll I 
I 1.1 .. 9.0 I Dt'f(l'SU DtlP.ESU Ct CUUEIO JOI t 
1--- l-1-'-~ I tfSPES~S eE OEUICIOS l~HRIDIIU JOI 1 
I J.z.e.o I HliiUCIIUCIIS CORIIEN1[S I 3'1 
I l.2.4.D I lll.lf\SHRTJCIU ~o EXTt~IOR J~l I 
I l.Z.4·Z I ll!INSrElCliUU 4 CRÇUUHOS l!ITtR!IIIClOlllU lOI I 
I s.z.s.o I TR\NSFrREIICH' l rtSSOU " t 
I 1.2~5.3 I UUIIH UnLU 11 I 
I I I f 
I fo,O.I.O IDUP[S~S ~f CIPlH~ I l.20U 
I 1 I I 
I 6.1.0.0 I IIHESTIIIU11)~ I nll 
I (.l..loD I [t;I,IIP--~~nD! t lll1UI'L Pt~M4NtNTE "ZI I 
I ~.z.o.o I Ul'rltSOtS fJUNCEHlS I lUI 
I lol•I.O I UUISJClll Dt IHDVE1S HOI I 

! fo.Z.5".0 ~ ~~~~f~!~le~~~~TULtl REPIItSENUfJVD$ Of UPfUl J( U~ : 
-...:..~=::;:: ______________________________________ • -------: 

1 U 1 .l L I lZ..CJll 

~-------· 
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·---------------··-----~n._•·-D~ 
I Ulll • U.-ICTl 00 II:C111EIIUOCIII UCI.!I:$11$ tCI 1E'Glll«< I 
f II(IIUSTUTh'O o• ~ESPtU POI F"OIIT[ OE IIECutSOSo COUCbfO~IIOGI PRCJETIJS. E UUIO~ES • 

' '_'_'_'_"_·_a_•_t=~~!!~~!---·--------·-=====::;::::= 
~_!_!._:.,! _ _!..._______ li s ,. E c t r t c ' c • o ______ ..;; I'!!OlETIIS f ATUtU«S T O l J L I ------------------1 
' ' • • • I MI lOIICIIIUUO 1110 ftiiCUt•oO 1 11..nu a..uu • • • • • ------------· 

' ' r ~ 1 • L I.U41 ~.asu 

' ' 

-----------·--- ------------------------'-'-'n_<_d_,._, 
' IlHe • a.IIIIE1E 00 GOW:IU'AOCir lt«IIISIIS CD lEStllRD I 
I DEIIIlnTIIITI'fO o• O[SI"[U POli FOIITI; DE IIECCIISOS ~ CUEG!IItU ECDN!IMICA ' < I liiOl • GUINti'E DO 6(1~A0011 

f C00111:D ·-------
' • •• 

-----------
____ :'"'c'c.r c t r 1 c • c • a ----------!-=~~!..~~~~~-~-r_•_• -'-'-: 

I I I I t 
IDIIO!Nl~lQ IIJO UIICIIL.OD I 7.,551 a7tl ~.13U 

' --------~-------------------------''-- ____ ! _______ , -------: 
< ' • 

f O 1 A L r .,SS I ~191 C..Ol~1 

< ' ' 

:;;;:::;:;;;-- -------------------------------~~~--"-""-' ,-,-,-.-.. -:-rux;:tt7o""~IEIIUDC~ IIECUUOS CD ltsCURD I 
I PMGIIAII• '!lE THBUNO I 

I UOOl • UBIIIETE Dll ~OW:IlUDQR=====~====~========= ===::·c-0::::::_·=------------..::::=1 
:-~~_2~~--:-------0'.:s. P E C I FI C AC lO I"'IOJOOS I UI'iiCHt5 TO T ~-·-: 

' . ' I IJIIaiCHIII- '" • • • I 1 PIIIICCSD JutiiClllllC UI . . ' 
f 1 'CIO JUDTCTJRH GGI ' . . 
IUOOl.020W1lZ.IST.UIIOO 1 

1 •sstSSDUIIENTO JlliiOICII lr.&l 1 

' ' ' I USI:~tll•ll ICI COfElllllDO!t.GUIMEUS CUll ( lllliUhCQM• I 1 
I $!11110! at lROUITHUI.l~ UII!UNIS,O E MtiO lMElti'TroiSSES• I 1 
I SIIUNEUC Jlfllltttll EFICAZ 110 OESt"'EHIC OC :SUA~ HJ1Itl· I 1 
I OES. I I 

' ' . I N.l.fU/IlU o• OUPES~ • I t 
I 0Ul9t$ tESI'ESIS CORIIE"HS li 1 
I IIIYEHli!EHlOS 551 I 
1 vnnsot:s n11 llltElRI,S 'T 1 . ' . 
UOill I 1 
I lltStSSIIPil JURIOin lO GQINETE 00 GOf(ll~lDQii f>&l I . . ' 
' ' ' I llllli!IUI H OE~ESl J I 1 
I tllllRAS DtSI'(SU UR~tNitS 71 1 
I IMYESTIIIENIDS S51 1 
1 UftRS~ES FJMIIIC[Jiii$ li 1 . . ' llUIII!IIHliiCIO [ rLliit:.ilMEiltO-- I -~.ttif 

' ' . 1 •ciiTNan•c•c 1 ,.T'l,. 
' . ' I SlP(ftVIUO E CCIO~ctMlClO :>U~ERTOR I 6.10" 

I I I 1 
IU001.0!0UU2.03~o10000 I 1 
I I .SStsSC~IIItllfO SUI'EIIIIJR fõ.IOGI' 1 
I 1 I 1 
I I nDTAll D G.l01JIEIE IIII GCifERiii(Otlt 1lt MEIOS ~HESaUCS I 1 
I I P~lll QU •s IIEHS SEJ~II Htcttn~IIE~H C!JICL!IIt•S• I t 
I I I 1 
t I IIUUII:Ell DI Dtsi'.ES- • I 1 
I 1 rt:SSDAL E EMCIRGOS SDCHU ,.1511 1 
I I DUfii'S OCSf'tSIS C(/{II[N1iS lo2701 f 
I I III'IESTIKEIITIIS U51 1 
I 1 I f 
I ID001 I t 
I 1 I'UiftlCIIIUUTO DO UBT"Eft CIVll ,.s<nl 1 
I I I f 
I I I 1 
I I IIITUHZ~ DI IIU~EH • I 1 
I 1 ,(SSIJaL E EIIC~II:lO$ HCIU~ 1 • .,:u I 
I I OUTRAS Df:S,[$l$ Ctii.RE.MTES na! t 
I I IllrES'tii'EIItDS . 1101 1 
t 1 I 1 
I IOCCIZ I 1 
I I PIIO,RVU UTII,IIIltiMUIQS lJIII 1 
I I I 1 
I I I 1 
I I a:Uillttz• 0- DU,OH < I t 
I I 'tUOAL E :Nt.RII:OS SOCHIS U61 1 
I I IJilfRAS DtSI'tSIS C(RIIEIIUS H51 1 
I I IUtSTIN[HfH 11 1 
I I I 1 
I 1000! I 1 
I I ft!"UOJIIIIEIITO Dtl G•BI"El[ IIIUTIII T161 1 
I I 1 1 
I I I t 
I 1 11111lii(U Dl DUrES. • I I 
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--------------------------------~;:!~ 
I UGU • UIIMrtt to GO~JtUDCR M[CIJ'ISOS CO 'ltSC!J~O I 

' P~OiõlllMl Ot: TH:IIUKII ' 
·-·-·-·-~-=====_,!11-:~~-:·="=·=·~·===s~~~~~~~ -----------------------' 
I CCOJCil I llf'EClFICIClU ·------------
' ' ' ' ' ' . ' 
' ' I I lCIIIIIUTUCIG CUll . ' Uttet.9J070U'l. OOI.IOOOQ 

P[ nCIL E OCC IRC O~ SDCJ lU 
liiiiHS CE:SPHIS t'(IUii(WTE$ 
Illn:sttlltllltiS 

t I C~OR!IHHH ~U JEOTD~!. Ct 'POID U '':!ICUCDE~ O[ ~OU 
I I OMts DO fl~MO ,J~OTO . ' 
' ' ' ' 

UHMU.#~ E 'POUR U (HTIOlO(S CtiiiJIIIHRHS lll llt
LUO~tl DI OllllU,OE OE VtOl t ti(M•ESHit O' POPUUClO, . ' . ' . ' . ' ' ' 10001 

OUT~l$ DI: SKS 1$ C (RR[Mlt 5 
UVCSJUCIITOS 
IIU[It$0!$ ftNIHCEIUS 

1 UHI!UUICU US lCDtS Dt l,DIO IS UHCUtOES tt JIOUOO 
1 11ts 

' ' ' ' • 
' • lOCO: 
I •atO 10 t'OifSUMIDOR 

' ' ' ' ' 1 CHIICU ( TEC11DlOGil 

' ' ' UOOl.G!l CO~Jt. 1'51·1 O DOQ 

01/fftU CESI'ESIS CUREIITts 
IIIYESfiPEIIfOS 
IHYVISOU fiNliCtl~lS 

I CDORDEIIlC'I:I DOS lUUNTOS OE CUHC'Tl E TtCMLOUl E "ElO 
1 411UIHt 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' IODO! 

Ot'TR~S DESI"fs IS C (IUIEMTE S 
lM\'tST I~EMTliS 
IIWEFISO[S FJIIIfoC(ffil~ 

1 I'I'IOTi:CHo CONStMUt•o E RECIIPERICAO DO WEID~l"SIEMU 

' ' ' ' ' ' UOG! 

\IIIIUS &ESI"E$1S CIJIIft[KTtS 
IMtE$lll'tiiTIIS 

I mtEMTI1CS U lR,. OE CliiiCH E f!CNOIOGll 

' ' ' • • lO OU 
I •otll 10~ fROGRl~lS DE tNH~~"IIl lJI8tEWTll. 

• 
' ' ' ' ' ' 

NliUIUl H DnPE~l I 

IHUct [ SUEHENTC 

' I ,~ll'TtclO lC •EtD I~IZOilE 

: DEFtSl CC~Hl l (RDSIO 

' ' I IIOGiol J77U5-2. 1~3.10000 

OlllUs ctsrnu enttt:I<Its 
VIYEST IHEMlliS 
lNYtRSOES FIH IM:t IRlS 

I 1 ~DliOUIC\C OU MEDID'S OE lltf'ESl tO~ IR~ ~ EROSIO ' .. 
' ' ' ' 

LCVAUAF l$ UUS ~f(UUS E ,IIO!IDHII f[DJOAS l'HVEII• 
TIUS U t[([S- E Cli~Tli~Lt D~S EAOSH$.. 

' ' ' ' IIUIIRH~ DI DESPESA 

' ' ' ' ' . I 10001 
I I CDIIT~Ott: til ERIIUC . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 USSJSTEk~U r ~ftE'HtUtt~ 

' ' 1 l USISTtHtll . ' I I ~~ ISHIICII l vnnct 

' ' IUGtl.t511U':1'2.15~.nooG 

01/Til~S D<:S,[Sl$ COIIIIENT(S 
UVtUEIItlllOS 

OUTRAS OES!'tSJS CtiUI[nts 
INVfSfiiiENTIIS 

I I IILOUUtlU r ICP-!Sfl!f Dl PESSel IDliH 

' ' 

I'RIJJCTO~ I UIYUUCS I T O T A l t 
------~--·--------~---· 

' ' ' I SUl t 
t 2771 1 
I Ufl t 

' ' ' l t Sll 

' ' ' ' ' ' ' ' ' I Slt I 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' t 151 ' 
I 141 I 

' " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I A\1 I 

' ' ' ' ' ' ' ' .. t UI 

' " . ' 
' " ' ' ' ~ 
' ' ' ' ' ' lof6:11 

' ' ' ' ' ' ' ).47\1 
lDZI 

" ' ' ... 
' ' ' '" '" ' ' "" ' ' ' 5751 

' ' t.4G~I 

' ' ' t.G~HI ... 
• ' ' ' ' : 
' ' '" ' ' ' ' ' •• 
" ' ' "' ' ' ' "' " ' ' ' ' ' ' ' ' "' ' 

"' ' "' n: 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • 
' ' ' ' "' • 

'" ' "' ' • 
' ' 
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I ll8H - UIIIIEit 110 C1lW:IIUDCP • 
---------~~~ 

UCU!tS11S CD 1UCIJit!J I, 

' ' 1_!!!~:...2!~:~:::":::':'~::"':':':":::== 
r CBIIICO 1 ES.~tciriC~Clll T 11 T ~ 1. I 
~------------------------· ·--· • t OUI'tiiTIIII - UCIEOlOE l'ltll GS 'fll.OfES tl I'E5S0l 

I :SA E fttsC:JiU: l SIJ~ DIC:MlUDE. 

' I IHTtiiUl U DE$1'~H I 
1 OUJI!AS D(Sf'EUS C(lll![MltS 

• nau 
I tAL~UHCU E BEI'"'tSU.It Dl PESSOA IDtl a 

' ' t IIUUREU III. DtsPES~ 1 
I OUTUS DE'I'ESIS Cllltii!NTES 

' 

' ' ' ' ' l 1 U:SISTERCU SOCUt. GEIU.l. ... 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

lll8tl•l SII."Z• 11 '" IGIICIC 
I I a:IIS!I [ IMt!:lõRAUO 011. I'USOA I'D~TAIXI!tl CE D[fiClENCU 

' ' ' ' I I ~ATOIIE2A IIII. llt:SI'ESI. ~ 
I I OUTRn DE:Sft:Sl~ CIAIIEMTES 
I I lll'fESriiE !tiOS 

' ' I nOCII 
I I IX!fSO E' lNTE~IIlCIO lll I'ESSDli'OATlllDit- DE IIEFICIENCU 

' ' ' ' 1 I UlwtUl lll JI[$P[s.\ 1 ' ' ' 
I I 11\ITRU DE~PrSlS CCftAl~HS 
I I lN,[STUUTOS -----------··-----·-------------- ·----· 

l ( T A L ' •.n3u 
' 

UIIIIO • Co\BIIIEIE IIII CllW:It11ADCJI fi(CliiSOS til l(SCUR!l I 
JUlllltEH 0- DUPESio I 

·~:..~~~~~~~!--------------------------------------------_._-• 
I CDDIIlD l ESP'ECIFICioCioO tUIIEIIH tCHE~:EOlniiiC"I ,__________________________________ _ __ ..:__:: --------· 

:s.t.a.o 
:s.t.t.o 
:s.t.l-1 
ht.t.z 
J.t.z.o 
:SololoO 
:s.t~3·1 
3.J.l.Z 
3-2o0o0 
J.!.llo.U 
J.z..r;.2 
3.z.s.c 
3o:Zo'5o3 

' ' ' ' ' ' ' ' ' lD[SPESU CUIII(IITES t l.!l';St 

' ' ' I IIE•nU tE CU!TEit I J.,tli1 
t f'E:ISDU 5.14ZI t 
I I"ESSIJll. tU'lL ~.8311 t 
I Pt:SSO~I. "ll.tUR lllf I 
I IIJIERUL t:t COMStiMil 6981 I 
I $[11WICC$ CE TERCEIROS E Elltllft"GU 2.a761 I 
l flt!IUtlliCID OE SERHCIIS PES~DIIS tHI I 
I OIITI!O:S ~E'!VlCOS [ .NC1oltGDS 1.9021 I 
I UUISFEREJCliS CDUEIITES I lfl 
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PROCURADORIA GERAL 

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1990 

I - LEGISL,>,c;;o 

Lei nll 4. 545, de lO éle <:l.ezembro de 1964; 

Decreto nll 4._591; d& era de max-Ço de 1979; 

Decreto n2 9.063, de 22 <:l.e novembro d:e 1985; 

Decx-eto n_2 10.059, éle OS <:1.051 jo:meiro de 1987. 

II - COJio!PETJi:NCIA 

Representação élo Distrito Federal, em ju!Zo ou fora dele; 

Setembro de 1969 

Aasist&nciO!I jur!dica ao Governador e ao!!! Secreto:hios, na execução das ativic:l.ll 

des a<:l.mini:strativas, e na gestão <:l.o:s negÓcios pÚblicos: 

Representação <:l.o Distrito Fe<:l.eral _na:s O!lsSembléias gerO!Iis e reuniões de coti.li!. 

tas das entidades nas quais o Distrito Fede~:al tenha participação ou intere.li!. 

~Se; 

Repx-esentação do Distrito F<S~deral nas ações de inventá:J:ios, desquites, insti 

tuiçiio e extinção ae usUfruto fideicomisso, ar>:ecadaçii.o <:l.e benl5 e aus'll.ntes, ~ 

pux-açii.o ae haveres, di:ssoluçi9o e liquiaaçiio <:l.e fit'ltlas e sociedades e nos d~ 

mais processamentos judiciais correlates; 

Elabora·ção. exame, lavratura .ou registro <:l.e instrumentos jur:Í:élicos d11: contr.§. 

toa, convênios, ;sco>:dos e outros em que for pax-te o Distrito FederaL 

Representação judicial e extrajudicial do Distrito Fedex-al em matérias rel.!l 

cionadas com o parcela111ento do solo e a defesa do meio ambiente; 

As~Sistência judiciária gratuita ao necessitado e ao ser.vidor da Aéllllinistraçii.o· 

d.o Distrito Federal em causa relativa ao exerc!cio da atividade funcional. 

III - ÓRGJ,QS BJ!.SICOS 

~ 

Gabinete Cio Procurador Geral; 

1' Subprocuradoria Geral; 

,. Subprocure.doria Gere.l; 

" Subprocurador ia Geral; 

,, Subpro~rador ia Geral; 

Divisão do Mminist:J:açii.o Geral. 

m:; NATUREZA LOCAL 

- Prooure.dorias RegionaiiS 
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SECRETARIA DO GOVERNO 

ORÇAMENT"O PROGRAMA PARA 1990 

I - LEGISLAÇXO 

I..ei n~ 4. 545, de 10 de dez:eml:n~o de 1964; 

Decreto n~ 2.897, de 16 de maio de 1975; 

II - COMpET!'hJÇJA 

Execução centr~l das atividadea de planejamento, orçamento e modernização admj.. 

niatrativa, e.11t~tística e processamento de dados; 

Orientação nonM~tiva, COI).trole técnico e fiscalização específica da execução 8~ 

t.orial d&:lll 111tividades de planejament·o, Ol:'çamento, modernização administrativa,e.§. 

tat.Íat.ica e proces.samento de dados; 

Supervisiio e coordenação Oas atl.vidadea das l!ldministrações >:egionais; 

Supervisiio das atividad.e:!l' relacionadas com empreendimentos ou obras não inclui:: 

dae n111 competência das c:lemais Secretarias. 

III -- 6RG7i.OS M,SIÇQS 

Gabiriete do Secretár-io;" 

Divisão de Administração Geral; 

Coordenação do Sistema de Planejamento; 

Coordenação do Sistema de 9rçamento; 

Coordenação do Sistema de Modernização Administrativa; 

Coordenação das Administrações R7gionais; 

NÚCleo de Controle de Processamento de Dados; 

Junta ao Sl!;rv~ço_Militar. 

pEiSCENTRN IZJI\DOS SEM PERS()Nli..LIDADE JURÍDICA 

Administração Regional do Gama; 

Administração Regional <:!e Tagll&tinga; 

Admirlistração Regional de Brazlândia; 

Administração Regional de Sobr~dinho; 

Administração Regional de Planaltiha; 

Adminis,tração da Cidade Sat~lite do NÚ.cleo Bandeirante; 

Administração do Setor Residencial, Indústria e Abaste:cimento; 

Administração de Cei lSndia; 

- 'Administraçiio do Cruzeiro. 

DESCENTRA! IZADO Cb!'! pERSONAf IDADE JURÍDICA 

- Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central. 
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SECRE'l'l'.RIA DE ADMIMISTJI.AçJi.O 

ORÇAMENTO PROGR_AMA PARA 1990 

I - J,EÇISLAC~O 

Lei n' 4.545, de 10 de dazemb:r:o de 1964, Ar<. 4~; 

Decreto n' 2.978~ •• 14 •• agosto êle 1975; 

Decreto n' 4.670, de ,, de junho de 1979; 

Oec:reto n' 6.526. do " do dezembro de 1981; 

Decreto n• 5.438, de 09 de setembro do 1980; 

Decreto n• 1]..133, de 13 de junho de 1988;" 

U: - CQl:IPETPiCJA 

Planejl:lllnento_do_s Sistemas (l.e pessoal, ~Date:r:ial, transportes internos, documen 

tação e comunicação ;:;i1m.inistrativa, a(lmini!!ltração .:!e próprios e recursos hUm§. 

nos; 

Execução central das atividao:les de pessoal, Jllll,terial, transpot:'tes inteJ:'nos;d.2 

cumentação e colllllnicaçiio administrativa, adlllinistraçiio de prÓprioe e recurl!los 

humano:s; 

Orientação nonnativa, controle técnico e fiscalização especifica da execuçi!io 

das atividade:s setoriais de peGsoal, material, transporte:~ interno:s~ documen 

taçio e -co~nicaçi!io ad.lninistrativa, administração de próprios e recureos humA. 

Coord.enaçi!io-, ll!Companhamento e c.Ol'ltrole dal!l atividades de recurl!loS humano15 nas 

A.:lminil!ltrações Direta e :Indireta e nas F .. m<iaçÕes; 

Planejamento e execuçi!io da:~ atividades de treim1.11U!!nto, aperfeiçoamento e sel~ 

ção (le pessoal; 

Ell:lbora<;;ão e expedição de Normas para execução aas ativi<lades de Admini:str,A 

ção Geral, compreendidas em suas áreiiiS de atuaçiio. 

ti:I - ÓRG!OS JA§ICOS 

Gabinete do Secretário; 

Coordenação Not:IM~tiva do Sistell'la de Recursos Htllllanos; 

çoordenação Nonnativa (los Sistemas de Apoio; 

Coo-rdenação do Sistema de Material; 

COor<J:enação do Sistema de Transportes Internos; 

- Coordenação do Sistema <le Administração de PrÓprios; 

Departamento de Administração__ de ~essoal; 

Divisão de Administração Geral; 

Coo~enação doa sistemas de Arquivo, Ooculllentaçio e Comunicação Mmini:strati-•.. 
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I I I I I I 
I 1 .... MUHUIII "' SI$H!1U II'E Pfti!C[UIIIItll111 f[ DliiCS I I loiiiiK I 
I I I I I I 

: : IIUtiii[U lf• Dmtsl I : ~ ~ : 
I 1 IIIITUS D[~P[$1~.C:..tfiRtNTU" I I 10011 I 
I I IIIW[Slll!tiiTOS ' t I Utt 1 
t I I I I I 
I I tctrl: IU:U PUqLtUS I I I U .. IIUI 
1 I I 1 I I 
lt .. l.GJtletSt.nl.!UOO I I I I 

I trMStUJUC Dt PIEDIOS [ PIICPIIIDS 01) PDDt11 PL'IIL1CC t I lt.Uot I 
I I I I I 
I I"IIUII DS Pll[0101 C P~OI'IIIOS E li CO.CJCtcS U~~'ll DE: I I I I 
I ll'$0. I I I I 
I J I I I 
I lllfUII[ZI DI DUP[Sl I I I I I 
I IIUIUS OC"'($11 CCliiiEMIES I I lloOGOI I 
I 1 I I l 
10101 1 I 1 1 
1 t0f(St11.UCU E I!U"ftii(AC BOI PIIUICS I Pll~lfiCS 00 PO I I I I 
I t[ll Pl.eUtO I I JI,.OGOI I 
I I I I I 
1 I 1 l I 
1 IIUI!II:tH U O(!~é:st 1 1 1 I t 
I Ollni.U GtSrt$H CCUtMlU 1 l n.nol I 
l 1 I 1 t 
IUUSftfl'tll ( rfttn~UCI' I I 1 ~l.OUI 
l I I I 1 
I PU'f.lrE~CH 1 I t 't.nn 
I I I I 1 
I ,.tUDUCU SOCIU ' 111\llVO$ ( PE~StOHSTIS I I I 'l.o"ll 
I 1 I I I 

14eU.l5UUS:!.tH.IOUOO I I I I 
I DIC:,~Gt! CC" IIUTifOS E PIMSOOIIlUlS I I ll.Ull I 
I I I I I 
I US(CURIR l l·l"SH1t111:1l rn:UIIll!!l l ~ ,l:U( r1U• .1115 OS I t 1 I 
: IIIIJIICS t SEUS tEPCIU)I!'IIH$ .f : : : 
I IIUUII.Ul 01 OUPE$4 1 I I I 
I PU5UL E DI~ l«GB$ 5tClHS I ~3.0UI I 
I I I I 
toOU I I I 
I PUlnHlC tt JMlliWO$ I lC.lJ$l I 
I I 1 I 
I I I I 
I •ntiRUl DI OUPESI I 1 I I 
I l"tSSOll. E EMCII'GO$ $0CJHl I 10.13$1 I 
I I I I 
ltcftl I I I 
I UGlKUlO tE P[llfiOKlSTU I lolllll I 
I I I I 
I I I I 
• UTUIIU~ H O(~PEH l I I 1 
I ,[SSOAL t l.'ICJP&OS St'CI-IS 1 2.10" I 

------------------~------------------------------------• • • I C T ~ L 1 ~~.10" f~.\0" 

• • • 

lMCUI.OIIIl 

--------------~------------------ft(CU:UOS DU lCSUfii.O I 

• • 
-----------------------------------------~----

.~~~o 1 t 5 .. t: c;-;·;-~-~;-;---- (~~----;;;~~. --------------------------------------- ---~----· I I I 1 
I I I I 
I 1 1 1 
I J,.Q.IIoQ IOUf'[S~$ CDftiHIITtS I f(ol7rt . ' . . 1 s-•·•·• 1 onl"t~H tE cusruc 1 ~'-'"1 
I J.l.t.l I l"tHOil 7.2551 I 
I ! .. 1 .. 1•1 1 rtUOIL UUl. I.Ul'l 1 
I 3.1.1.1 1 C~IIIGIC([, l"lfitCMIS .t.,Ut f 
I J,.J.Z.o I UT[l':IIL CC COII~ltt 1\.Urt f 
I lot..J.O I U'ltvtCOS tE TE~COROS E EICCIII'D; ~!.f.t~l. I 
t :Jõ',.t.lo.t I CUT~OS HIIYICDl t ENCUIGO$ !l.G2~1 l 
I l.!.O.I 1 TUICSH~E~CIJ$ COPII[NIES I U.~CII 
1 s.z.s.n 1 TIIIIISHRE~I'S • rtssou ~~.nu 1 
1 s.z.s.t 1 111 "no~ ~a. n-:;1 1 
I s .. z.S.,!: I rt.StOUSHS Z."":il I 
I l .. .t.S.J I :5'1tl11JO fUTLH Ull I 
I J.ZoSof I IIITII\5 UU!i'tRU"lS l "ESSOU 1001 I 
I I I I 
I ,·.l.lol IIIUI'I:US DE Cll"tTI,L I , .. Ull 
t 1 I I 
I "•1.8.11 I tiiYrSTtMEHl'S I 'S.UZI 
l ,.lo.t•O I [gliii''~EHrs ~ KIUIIUL p[ltnUVITit ,.102:1 f 
I l.!.t.t I t~'ICIISOH r!UIICEJMi I '511"1 
I '•Z•'•I I ACIIJ(S[Uf O[ TTTI!l.IIS Rti"REH~UTI"t(S ltE CUlTIL JA I I 
t I 111TtGII'LlÕIOC . I ~01 1 ---------··------------------------· • • J01Al. I 'S.Ufl 

• • 
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IIIC:Ilh100) ----------------------------------------·----------------

~---~~-~2_!.~ _ _!•••--•·•··-··-·-~~~-~.:..~.!.l.!...~ A :'------· 

• • I COO ICIIClliUID UC WIMCIILlCO . ' 
T C l A L 

,-;;;;;-:·;;o;;;;;;;-;;-;;;;;;-,..-... -.----

RECI.IU~~ tO lESOVI!a I 

• • 

UCl$1.1111 

' trMCliSTHTI'fU Ol DESrt$A PCR rOUt DE RE"CIIISD~ r CATE,ORU ECOMDJ'!CA 
~ECIJISQS 00 "ESCVAO I 

• • ':':'-"_'-:_-=====C DE::::!::!~~~~!~:-':':':':':"':!:!:!-:':":"':":":'===== 
:-.:-~.~.!.~-~--!._··--·-·• E 5 P E C l F I C I C:_:•c<::__ ___ _ 

• • I COO IORCIIU!Ito 1110 UHCUID(I 

• • 

I C(IOI!OD I 

. ' Z.J621 IUI . ' . ' 
2.3~21 .,li 

• • 

l O T I 1. I 

• • 2o5SSI 

• -· • 2.SS51 

• 

1 I'IIDJETilS I ATIWIUW I T 11 1 lI. I 1··---------------------- --------------------------· , ' 
I UIIMIN%STIIICID E nUEJIHENTO 

' ' I I 1tii11USTH I C I~ 

' ' I I III!IIIIISTPICID GEA.U. 

' ' ll4GOZ.OJOlOU2. tl 1.1 OQOO 
t ttSEIYClVTKNTC tf ~ECU~SOS MUIII~O$ 

' ' ' ' ' ' ' ' 

riSUV,1'1E~ OS RE"CURSOS KUMUCS DO GCYER~C C{ IIISTRI• 
TO rEOUU~UR\VES 011 ~ECRUUIIEMTD• HLEC~D E UUUIIE!t-

'"• 

' • 10001 

li4TIIAU\ DI CE~ESI ~ 

I fUIIClt/UMEUD DC! 
t SOS IIU~AMCS 

• 

f"E5SO\L C DICIIIGOS SOCIIU 
OUJRlS tlESI'E$1! CCIIIItlllts 
INVESTIMENTO$ 

I I I I 
I I I Z.'555r . ' . 
I I ' 2-5551 

• • • I I 2oUU ' . . • • • I 2-55" I 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I ~~~ t 
I "21 I 
I 1911 I 

' ' ' ' ' ' I 2.55SI 

' ' ' ' ' ' 
• • • •nSOil E fJtCUG(IS SOCili5 I t.G7GI 

• OUTRAS OCSf'tSlS CIRREIITES I U21 

• --"~""""'!TI.MEH:m!'-----·---"---·----'------'-"-' -------: 
T O T I L 

:----~~~~.!..:.-" __ • _______ :_• !-'-'-'--' -'-'-'-·-~-·:..::·---· . ' . ' 
' ' ' 3-0~0.0 IDES1EUS CE!IRfNTES 

' ' I lot.O~O I 
I J.l.J.O I 
I 1·1~1·1 I 
I 3-lolol I 
1 !-t.z.a t 
I lol-3.0 I 
I l.t.l.t I 
1 l·l-l.z 1 
1 J.t.,.o , 
I J-t.9.t I . ' 

CE-SI'ESU tE CUSJEit 
.usou 
•t~SO:\L CHIL 
CliRIG\CH'S I'AHOUIS 

HIITEIIUl tE COIISUM!l 
5El!YICO! O[ ftRCtiiiliS E [HC\RCO$ 

ll(l!ll!l[ft.CAC DE SE~YICOS PE$SQAU 
CUTROS SUHCOS f [NC\RI:DS 

UVEAUS DE~ESU IIE CVSTE:IO 
IES~r5AS OE UEIICICIDS UITt'IIIORfS 

I 4.0.8.0 IDES'ES4S 0[ c•l'lTU. 

' ' I 4·1-11.0 I IIIWE'S'TINU1!H 
I 4oi..Z.O I EWII'\HENTtH E H'IEilllL PU"\NUTt 
-----------• ••-w•-·-·-•-

' ' 2. 5551 2.S'S$1 _________ • _____ __!. ______ , 

--------~__:'o'o'"::mc '~~=-•--•_m_•-"-"-': 
' . 
' ' ' . 
I Z..JG%'1 

' ' I 2.JG.r:t 
1-1701 I 
loUSI 1 

2051 I 
17. ' 
Sttl f 
Z521 I 
2S'JI I . ' " . ' . t IUI 

' ' I 19lf 
111!1 I --------.--• ' . T O l I I. 1 z.s"' 
'-------' 
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SECRETARIA PI!: FINANÇAS 

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1990 

I - LE§ I SLACJ.o 

Lei n~ 4.545, de 10 de deze!'lln""o 4e 1964, Art. 42; 

Decreto n2 4.422, 4e 04 de dezembro de 1978. 

II - COMPETJl:NC!)I, 

Planejamento, programação e execução das atividade.l!l ;telacionada.l!l à 

do Distrito Federal; 

Setembro de 1989 

:receita 

Planejamento aos .!;iistemas de despeea, contabilidade, adminietraçio finance.;i. 

ra e administração patrimonial; 

Execução central Oe ativi.:lades relativas .;, despesa, contabilidade, aCI.ministr.J. 

ção financeira e aOministração patrimonial; 

orientação normativa, controle técnico e fiscalização específica da execução 

setorial de &tividades dos eistemaa de d.eepeea, contabilidaOe e &ãministr.J. 

ção patrimoniãl; 

Planejamer>.to, programação execução das atividadea de auditoria financeira; 

Planejamento, programação execução das atividades relacionadas com o 9ist_5l; 

m& Oe informações econômico-fiscais do Distrj.to Federal; 

Ela~oração das Normas para a execução das atividaQ.es relativas à :z:-eceita, de.a_ 

pesa, eont!lbilidade, administração fazend&ria, financeir!l, p!ltrimonial e audj. 

toria financ-eira. 

III Ó!!.GÃQS sl.:srcos 

Departamento da Receita: 

Departamento da Despesa; 

Coordenação o:lo Sistema de ContabilidaQ.e; 

co·ordenaçã·o "do Sistema de Mministração Patrimonial; 

Departamento .de Audit.oX"i&; 

- Divisão o:le Ao:lministr!lçã-o- Gel:-al. 

DE QELIBER)I.CM CPLETIVA 

- Junt;..!l de Recursos Fiscais; 

- Comiss~o ~e CII.)I'IJ?anhas de Incentivos à Arrecadação. 

pESCENTRf!ILIZADP COM PERSONALIDADE JURfDICP. 

- Banco de Bra.s!lia S/A. 
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UIClJI.~OOI 

15MI • R'CIIEUUl DE O!UIIt:U RECURSOS CC lESCUIIO I 
II:IIQifSTUTifO DI CESI'EU 1'011 UUUII:S llPC-IIEITUIU. CDNSDLIDIItDC nO.IElO' E UUlHCU I 

• 
:--'-0 .!2~.!--',------· :::::=::::~===-----======= 

t: $ I' E C t F I~'o_;:"c'_:'c'c_ _____ ...; _ _;;n;.:OJETOS I ATIYIO"C'O"O..-'.--';_;:'-''-'"C":...: 
• • . . . 
I l!IIOl IUC'IIt:HNU ltt HIIAIICl$ leJ.JG51 l~.nSI 15S.'rlltl . ' • • • -----· • • • T C T l L tot.SOSI ""U51 153.11001 . ' . -----------·------------

ucna.oeot 
I 1!1801 • li'Etii:EHRU Dt FlllliiC.U 
I DEIIDif5T~ITifO Dl DES!'t"Sl POli Ult1DlCCS OIIClMUUHU t CIT[tõDRIU EC011oti1CAS 

~EC~SOS DO 'R:Sl:URO I 

• • • --------
:-:..!..!..!~_! __ ! ______________ E S I' E C I r 1 C.C:.o c'.c:." C'---- ' u".:"c~.:.. _ _:_c'-':.~ 
0 • . ' . 
I 15001 ISEC:IIt:TAIIU ct: flltAftCU ».7'201 115.1801 15J.f011 • • --------------·------------- -----·--'------'-' --------· --------: 

T O l A L 

-... -.. -_ ;;;;;;;;;-;;-;;:=,..,:=.,----
DEIIIllfSHHI'Ó DA Otsl't'SA I"DR UlllDADES CRCIII:JflfUS, 

• • • 33.1201 115.1801 15l.,Ut ________ __!. _____ __! ______ • 

(JtC2U.OO(IJ 

R[CIItS.~S ID lE SllONIJ I 

• • --------
:-.:.!~2~--~ ------------!..c' c'-'~'_:_' c'.c:.' c'.• c • o r uoUJ; o o.r til ru , __ !.,!.!..!~--~ 
I 'I 1 I 1 
I 15t01 ISH11tUIIU CE FIN~·US l53.90GI I 153.,0~1 

·------~----····--~----------·-------~------·------_! ________ : 
I 1 I I 

f C. I - L 1 t5J.9001 1 153.11001 
1 I I I 

ucn1.aoo1 

I 15000- ~I!"CIIETIRU Dt flii(IIC•s 
I DEI!trNSHAfi'O Ct niiCOtS- JI'IOGRUUS E ~llrROUA'IS l'llR mJElOS t UUIUDES 

R[C'IP.SOS CC 'I:SU'Rtl I 

• • • 
CDOIIlD E i I' ~ c 1 r I c " .. I'!IOJETDS ' UJUUIES .. ' .. • • • • • • oueeaa U!;IUiliSTltJt'JO E I'L(IIEJUENlO 1<151 ~~.S,51 ~4.TUI • • . • IIJlHODt • Atn11!SUACU: flMAIICEI~A 1051 H-~951 ]~.,,1 

• ' ' • unou • lCIIIIIUTIIIICJD GEAIL 1051 1,.9651 15-07111 

• • • • UDBDZ4 • IIIJ'OIIIIIJJU • 5501 0511 • • • • 0301030 • lCIIIIII S111't •a DE li.ECEIU S • 5.8501 ,_.,., 
• • • • UDeOll • !111'10- IU'C'II- • 12-UIII 1:-n•• • • • • I PH!:il~lla tE FDI!IIat.II'UR./S[li'I.,W • 10.1001 1 t.lOOI 
• • ' • onMn • PFE'UDUtl~ SOCIIl ' ~tlltli'IIIIS • 10.1001 u:.utr • • ' • artevoo IDESEN•tutlll.llm fttciCIU.L 10' .00111 • ICJ.OODI • • • • 070ÇOQil • l'l.IIIEJAMEUC C.OYUMIIICNT..U. IU-0001 • tos.nu 
• • ' • OtUOll • lSSJST!:MCU HNUCftU 109'.0001 • tG'1~000I • • • • toOOUG llllllllr.t:-0 r OJUMUI'O 1001 • I DOI • • • • 1051'000 • lflllHC't toO I • U31 • • • • 105Ul6 • JU~ITHEU t.RU~IIU 1001 • U61 

• • • • tJOOUO 1SADDE E SUEUENTIJ 1001 • 1001 • ' ' • UfHOO ' UliUI!EIIlO 1001 • tOII • • ' • l3fUU • SIIIIUIIUtC CEAU 1001 • UOI • • • • • ----------------··-··-··-- -----··---------------------·---------· 
• • • • • tCf.J05l .,.SII51 Ul.90tl 
• _______ _! _______ .!_. _______ • 
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----------~~-------------~-~---------------~----------~!~ 
I 15800 • UUCTI~U DI flHlMCI! 
I U"entJITI1'!1 D' FUHCDCS. PRGCII~IS [ 'U8MO,RlfU ,GJ CUEiiDftll! tCOIIOIIICl$ 

I![Cli'ISOS 10 t[$OUIIO I 

' ' ~----------~---"--------~--·-------------------·---~~---------------------------------------------- ---· --------------~---
I C O D 1 C O I r 5 P' r C I F I C 1 C ~O I CtRfttNitS I CUlUt. I 1 O l J l I 
1··-----~----------------------------------------------------------· 
I I I 1 1 I 
1 euaoa• .-o"l!lnu•c•o [ ~t.•UJllltNTo 1 u.rzo1 5.•n• u.root 
I 1 . I I I I 
I OJD!"UOO I 10tTIIlS1RICl'l.ffMlllt(lll:lo I ;!D •• ~DI 5.1001 Sl.UDI 
I I I I I I 
I UO!Gtt I lCI'I~UTUCID GEUl I 11.0001 :27111 15.0701 
I I I I I I 
I UotCtl I HI"C~IIllTCl I 1501 I 8501 
I I I I I I 
I OJ.OIOJO I UIIJIIIS,ICIO Ol llrttiTU I $.5501 I ,.8501 
I I I I I I 
I UIIOU I OlfiDI tNlflllll I 7.1~01 '!.7101 U.IJII 
I I I• I I I 
I UIIOOO I PIICIRllll U FOIIIIlC•IPU~.ISUY.fPUB I 10.1001 I lt.UIOI 
I I I I I , I 
I DIIUIZ 1 U1:YlDU(U SDClU A SECU~lDOS I IO~ti!DI I H-!001 
t I I I I I 
I UOCOOO IDt HNWCUII'lNIO RtHOIIll. I I 1(9,0001 101.0001 
I I I I . I I 
I 0101000 I l'l.vll.JU(Ht GCY(UI"{NTIL I I lti.DOOI IDI.DO~I 
I I I I I I 
I flDIOlt I USISHIIC"IA FIII~WC{ll'.l I I HJ.DOOI tat.OOOf 
I I I I I I 
I IGDGDOD I•UUUC"~O ( 1.'~1\IIU•O 1 I 1001 UCI 
t I I I I I 
I tG~JOOO I MIE1Utl0 I I IOIU 1011 
I I I I I I 
I 10'57Jtc I IUBtTlC(U b~UIIIS I I 10:11 1001 
I I I I I I 
I UOC800 !SUitE: E SlHVtiiTO I I 1001 1001 
I I I I I I 
I UHOOD I SUElM(IIID. I I 1001 1<)01 
I I I I I I 
I llr5UB I SlllllllralC H:RlL I I 1001 1001 
I I , I 1 I I ------ ---------~-----------·-------· 

1 t I I 
I t T l l I J6.7201 lt:S.UDI t'Sl-1001 

I I I I 

uu:.n•.o••• 
1 lSOOO • ICUETIFJA D( r1ffl11CA~ -·-·----·----~-····-·--··---------··--;;;~~~;"tt$~;1 
1 CDN~OltCUlD tl ll'ESP~H H~ SUl ~IUII("Zl I 

I ·--------------·--·---·--·------' ---

•••• o.o 
~.t.t.o 
, ••• z.c ,_,_,_., 
•••• 1.2 
'·3-G.o 
l·l-1..!1 
~.].t.J 
l.!.5.0 

·---~.:~·· 

--------------------------·------·----------------------~~~!!!.. I 1$000 • St:CRETIJJl OE tlffUCI~ 
I tHO~HfiTlfa ao 1ltSI'tS~ 1'011 FOHt OE FCCCRSCS• C(II!OI.IDI~OO I'ROJtTOS [ lTIIItD~OES 

A(CUIIISOS {0 lE$CUAO I 

• t 15001 • SECRCU11U Elf FIIU~tU 

-~-------------~------------------·------·~------------ ---· --------------· ----------------·-·----
=---~-!.!~--·---------'-$ .:..:_,_._,_._,_!:.!.! ___ ~----....:c....:::I'R. o Jt ~!_.!~2.!~:!~-~~ 
I I I I I I 
I eGO IDUIK~A!O ~lt rtHCULIOO I tOt.J0$1 ~4.59SI tu.?tft 
• I 1 I 1 I 
I OU 1CaT,.PA~TE tr. FUHDD ~E P~A11C1PAClC ~C$ Untos. Ct t I I I 
I I ~ISTIIH1l FtDERil. E JIQS TUftiTIIUQS I 1 5.UOI ,.OOtl 
I l t 1 I I 
I C02 ICCU•rlli"T( O~ TUNOt tt I'~IITICIPACI[ ~OS UHHIPlDS I" 1 SoOOOI ~.9001 
'·---------~----· _______ ..! _______ ~ ________ ..!, ______ : 

' o t l .. 
I t I I 
I IOSO.Jt151 11.,151 UJ..,OOI 
t I I I -------------...:------- ~ 
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'--------------~----'-"-D-~--·-~-· 
I 1'51111 ~ ~Eti!:ETIIIJI II.E FIJIIIMU~ RECIJR SOS CD IUCUIID I 
l ttiiQUTFHIU O~ IIE:!I"E"$~ l'tllll"DIIfE DE l'II:C~IISIJ"; ~ CUE,D1Ul (COIIDIIIC~ • 

' I l~lllt • S«IIEUIIU DE ftU.II::':":::::::========== 

:. c Do x ';.!'-..!.----------'-'-'-'-'--'-'-'-c_!!_!..~---
' . 1 coo IDIItlflurc 1110 rrncuuoa . ' I ~~ ICCIT .. PIIft CC FUNDO tE 1'-UICII'~CIO DOS UHtDh 0[ 
I I llf!TJIIlll f'tiiEII.lL E DOS TtiiJIITOli'IIIS 

• • I t02 u:OU•PUlft tO FIIIIDD nE PliHICIP-Clll DOS I'UIItii'IIlS 

' ' 
_, ___ _ 

l O l I L 

------------------------------

__:_~'!m~"~':"'~'-~', nrtl,.,. 
• 

I l 11 1 I L I --------· ' . za-rzo1 

' • s.oOOI 

' s-not 

' 
' lO .7201 

• 

tn.I~OI IU.~NJOI 

' ' . ' I 5.0NI . ' 1 5.aool 
---"'-------: 

' 115-UOI 

' 
' I'SJ-fUI 

' 

• 15100- UC!It'HIIII D! fiNUCU fiECU!IS~S til 1ESCU1111·1 
I PIIO!õRHI DE TU'I'UND I 
·~~~~~! __________________________________________ • 

I t:DDI!õll I ESPECIFIClCIO ·-------------------. ' I 1-0NDIISTIIICIC t PUIItJIUtENTD 

' ' I I UlllNUTftiClC FliUIICEllll . ' I 1 lCNIUS1UCIO C[llll 

' ' ll~llll·DlDIII2lt. HS.IIIDOO 
I I "'EIIFEICOl!4tll111 11115 SU1EIIlS DE U~CII!II.C-11• r~uunc-o 
I I E U~111!$TRACAC FlUNCEllll . ' 
' ' . ' . ' ' . . ' 
' ' ' ' 

E~UIP_, TECNa- E riNINC(JUIIENlt l SECRETl~H O~JE11• 
UIUC I IIO.IfDRU DO$ HSfEliAS ~E l'liHL"riUO E URHUl• 
CIO. 

NUIJIIEZ~ Dl II[SIO[SA • 
lllfESTIIIEIITU5 

I 100111 
I I •mrEftii-IIEHlO DllS SISTti04S DE AIIR:CitiCJU• TH!UT·C~II 
I 1 f lU~U"!ST~lUC fllUJI;CET~I 

' ' ' ' . ' 
' ' ' . U~OIIl-0 lO ~021 z. C 1!·1 G 000 
I I ~tUKUTAIUO E COKTROLE F -1EI!O~R1ll 

' ' • • 
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SECRETARIA DA EDUCAÇXO 

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1990 

I - LESjiSI !ltClO 

Lei ,. 4.545, •• lO •• dezembro do 1964; 

La i "' 7.456, de Ol de abril da 1986; 

Decreto •• 2.893, •• 13 •• maio •• 1975; 

Decreto "' 7.451, do 23 •• março da 1983 • 

li - CQMPETENCIA 

AdminiZ~~tração, organização, planejamento e avaliação eo sistema educacional, 

Elo.boração, acompanhamento e controle do plano ~1 d.o Distrito FedeJ,"al; 

Ae:e:ie:tênci:r~ técnica e finar1Celr"a necessárias &a elesenvolvimento de inatituj, 

çÕes particulares e integração elentro ela polÍtica global do Distrito Federal; 

Planejamento, c::ooreleott.ção, controle avaliaçiio .:Se 9rogiamas de treinamento, 

aperfeiçoamento de pe:sl5oal técnico, docente e administrativo do 111i11tema edllC.A 

cional; 

Planejamento para aplicação ele investimemto111 pÚblicos .e particula:ree na e,1 

trutura eduellleional; 

III - ÓRGXos Msrcos 

~ 

Gabinete do Secretário; 

Depart.amento de Planej.amento Educ-acional; 

Departamento de Ine:peção de Ensino; 

Divisão-de Administração Geral. 

DE DEJ.IBERAdO cm.eyiVA 

- Conselho de Educação do DistX'ito FeéleX'al. 

QESCENTRAL!ZJWO CQM PE>ISWAI IDADE .7!!B:fDIÇA 

- Fundaçiio Educacion11l do Di:~trito Federal. 
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SECRETARIA OE VIAÇXO 1!: O:SRU 

LEGISL),ÇXO 

- Lei nt 4.545, de 10 do de:cembt"o ao 1964; 

- Decreto n• 3.286, de 16 do junho de 1976; 

- Loi nt 5.861, de 12 de dezoabro de 1972; 

- Oecrtito n• 3.065, do 19 do :novet~~bro de 1975; 

- Decreto nt 9.061, da 22 de novembro de 1985. 

II - CQMmtNcn 

Deeenvolvilllento c!o pleno urban!ati<::o de Braa{U.a; 

l!:loboraçiio e doaenvolvimento doa plaooa diretoToo dos cidadoo aotél:l.tea;

- Execuç;io de projotos • conatruçii.o do obraa viÁrias e do ur~nia.OJ 

- l!!xecuçio de projetoa e coDstruçiio de edidcioa públicoos 

- Fi.calizaçio di. c-oiuieruçõoo públicao e particular•• r:!e Braa!lia; 

- eon.truçiio e ~~~mutonçio do logradouro• público•; 

- Planajaaent.o da política rodovió.rb. do DUtrito Federal e aupervi.&o de aua 

o:r.or:uçio; 

- Realização tio acordos, contratoa o convinioa -com entidades pÚblica• • priv.a. 

das, para execução c!e projeto•• e construção de ediEÍcio•• obra11 viiiriaa e UJ: 

baniaiiO; 

Execução e at.Wr.li:ZOÇ:;o--c!e planto cac!aatr&l c!o Dbtrito rac!eral; 

Conservaçio, proteçiio • t'iecalb.:açiío da11 bllci.3• biélz:-ogrii:fica• utilizad.ae ou .. 
ro•orvadall po.ra fin• do abill#tecilll.ento do água do Dilltrito Federal. 

III - ÓRGXoa Msrc~ 

- C.binoto do Soc~:ot1Írio1 

- Doparta-nto de ArquiteturA; 

- Departo-nto de Orbani1111101 

Oopart.&aento de Progrolllaçiio • controlo de Obra•; 

- O.partu:~onto de Lico~:u:::i...anto e Fiaealizaçi.o do Obrao; 

- Divia;o do Adaü,nilltraçio Geral. 

MSÇQifRALIZA,PºS COfl PERSQNALIQ),QE .ZUflfQICA 

- Companhia Urbanb:odora c!a Mova Capital do Bra11il; 

Depart-ento de Eotradll# de Rodagem do Distrito l'edoral; 

- CO~nhie IIIObilÜria do Brasília. 

Setembro de 1989 
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SECRETARIA OE SERVIÇOS PlfBLrCOS 

ORÇ.r.MIDJTO PROGR.r.MA P ... RA 1990 

I - Ll«jiSI •ÇIQ 

- ~i n~ 4.545, de 10 de.o:e111bro de 1964: 

Decreto na 2. 998, de 05 .:I e t~etCIJ:Ibro .:I e 1975; 

Decreto n1t 7.114, de 11 .:le outubro de 1982. 

II - COMPETtNcn. 

- Pl.'lnejament.o do.e t.ranspo\:.t.es coletivoa; 

Suplemento' 

- Administração dos t.ermin,o~i.e Rodoviários do Plano Piloto; 

- Conces.eão ou pel"ltlissão p,o~ra expl~açio <de tr.e~aportes co1etivo.e e de táxi; 

Planej,o~mento do si.ete..a de energia elétrica; 

Ilu..inaçio PÚbÜc,o~: 

- Execução doa serviços de limpe.o:a ur~na e de industrializaç.iio do li:~~:o; 

AO: .. inistraçio doa abrigos par,o~ PO..!ie!Õgeiros de ônibus, paas.'lgens de nível, aaniti 

rio.e pÚblicos • área.e destinadas a e:st,o~cionamentos públicos; 

P11r111i.esio para a exploração .:le. bllncas de jO:rAaie e revist<~~s,: 

- AdD!inistraçio doa cemitério•.-

UI - dRGl?S nigcos 

- ~b~nete do Secretário; 

- Departamcmto de Serviços PÚblicos; 

- Depar~mento de Concessõe:s e Permissões; 

- Divisão' dei Ad•inistraçio Ger,o~l; 

- Departa~aento de Tracsportes Urbano11. 

Qp;SC!!NTRI!.I IZAp9S sp! P!ljBSONA!.Ini!.DJ JUR1DIÇA 

AO:miniatraçio da En.açio Rodoviária de Brasília; 

Serviços Auto9nomo de Limpeza Urban111. 

m:;scr;mALIZA[)OS cok PJijBSONAI.IDAQFj JIIRfQIC ... 

C010panhia de Ele.t:tõ'ieidade de BnaÍÜ.a; 

Sociedade de Tr,o~nsportes Coletivos de BrasÍlia: 

- Co.panhia de ~ua e Esgotei. de Br11sílio. 
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Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Soçiío ll) Suplemento 

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1990 

- LF,GISLi'Cào 

- Lei nl 4.545, de 10 de dezembro de 1964; 

-Decreto nl 2.370, de ~i de sete111bro de 1973. 

u - COMPETtKCIA 

- Exp11n!lão agropecwíria; 

- Coor4enação e orientação de aproveitamento de área rural; 

- E'sti:a.ulo às atividao!ies comerciais e indu.striais na área do Distrito Federal; 

Coordenação do abastecimento do Distrito Fe<!leral; 

Defesa das riquezas "l'lllturais do Dilltrito Federal; 

Nor.,as sobre método de auxílio ao prOdutor e do defesa do consumidor; 

Promoção de acordo• ou convênios entro o Distrito Federo:~l e outro.s órg&os públi, 

coe e privados visa"l'ldo o fortalacimtmto da aconomio:~ da região. 

III - ÓRGJjOS 3,6SICOS 

- Gabinete do Secrat'~Ôrio; 

- Divisão do Admini11traçio Geral: 

- NÚcleo de oeeenVolvi111e:ito Agropecuório; 

- NÚcleo do De•!lnvolvi111ento da Indúetria e do COifl"'rcio; 

- Oivieio de Xn:speo;iio de Produtol!l de Origem Animal e. VegetliL 

pr;SCENTRAJ,JZiUlQS CC?f:! PpSQN,J,,.IDAD!Ij J!!RfDICA 

Sociedade de Abastecimento de Bral!li:lia S/A.; 

Centrai!l de Abastecimento do Distrito Federal; 

- Fundação l:oobotiinica do Oi!ltrito Federal: 

Z:.prei!I;J de. Allsistência Técnica e Extensão Rural; 

PROFLORA 5/A - Flbre:stliiiUinto e Reflorestamento. 
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SECRE'I'MIA DE SEGURANÇA I?ÓBLlCA 

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1990 

LEGISLAC:\0 

Lei n~ 4.545, de lO de dezembro de 1964; 

Lei ni 5. 767. do 20 de dezembro de 1971; 

Decl:eto nll 4.852, 11 de ou!;,y,bro de 1979. 

s;;Q~~J;;II!:~n 

Planejamento, coordenação, execução, controle e :!!IUpervi:!!lão das atividade:!!l dtt n~ 

ture.~:a policio! objetivando a:!!l:!!legurar o lion:e exercício dos podere:!! constituídos, 

a ordem e ll segur1mÇ11 pública; 

Intercâmbio polici11l com org11nizaçÕeB congênerel!l, nli!lcion11is e estr~:~ngeiras; 

ApuTI'Içii.o de infr11çÕes peiud.!!i e desempenho de qulilli9quer outras ~:~trfbuiçõea de p~ 

lÍcia _judicii!Íria; 

Colaboração na org11nizaçiío e execução .:!e serviços relacionados com a prevenção 

a represl!lão da criminalidade interestadual; 

Administração d.os estabelecimentos penais e implantação de métod~!!l técnicas 

moderna9 e polícia carcerária; 

Org;:miz=çiio, planejamento e execução dos serviços concernentes ~ engenharia de 

tráfego e trânsito em geiã:i; 

- Estrutura e execução doa serviços de perÍcia e identifiC'aÇii.o datilo8cÓpics, cJ. 
vil e criminal; 

Execuçí=io aetorial das atividadel!l relativas ~ a&linistração de pes:!!loal, materio!lll, 

orç~:~mento, contabilidade e outros 15erviços auxiliares da Secretari~:~i' 

Ampla cooperação às aut.oridlilldes ~:~dministrativas e jurÍdicas, no tocante à .!~plic~ 

çí=io d.e l!le4iOas legais e regul.!lmentaree:; 

Aprimoramento cultural e profissional <:~.os serviços policiai:!!!, mediante " 
tuição (ie- cursos de formaçi!io, trein.,mento e aperfeiçoamento funcional; 

Quaisquer outras ~:~tr~buições que se enquadrem no ÍÍmbito ele l!IUI:I competênci~:~ 

geral ou específica. 

instj. 

111 óRGÃos J!6gcos 

== 
Go!llbinete Oo Secretád,o; 

Coor<!enaçi.o de Info.rlll!lçÕes, Planejamento e operações; 

PolÍci" 'Civil do Distrito Federal; 

Co.ord.ena_ç_iio. elo SiStema Penitenciário ~o. DF; 

Coord.enaçi;ío ExecutiVo!:~ do Si&tellla de DefeSo!:~ Civil; 

Academia de POlÍci.o!ll Civil; 

Coordenação de Informática. 

AUTÔNOMOS SEM PERSONALlDI'lQE JURÍDICA 

DepaTtament"o .. de Administração Ge~.iJl; 
- Polícia Militar do Dil!lt.rit:.O Federo!ill; 

- Corpo de BQmbeiros do Distrito Federal. 

OE DEI,IBEJtAdO CQLETIP, 

Conselho de Trimdto ao Distrito Fe4eral; 

- Conselho Superior d.e Inforlll!lçÕes e Operações Policiais - CONSIOP; 

- Conselho J-enitenciário do Distrito Fed.eral. 

DESCfNTRALIZliDO CQN PERSONALIDADE JURÍDICA 

Departamento d.e Trânsito do Distrito Federal; 

- Fund.açi!io de Amparo ao Trabalhador Preso ao Distrito !'ed.eral. 
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SECRETARIA DA COL'l'ORA 

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA· 1990 

I - LEÇISLAC;'iO 

Lei n! 7.456, de 11 de ab:t:il de 1986; 

Decreto nll ll-1715, dct 29 de julho de 1988. 

II - CQMPJ!Tt!)NÇIA 

Pl11nejar, administrar, coot."den~n:·, pl:'el!lervar, estimular e apoiar a politica cult,!,l 

ral e o pJ:ocezso de produção cultural ao Distrito Federal; 

Plt~nejar a aplic11ção de investimentos pÚblicol!l e 'particulares em -bens patrimg 

nb.is e culturai8; 

Planejo:t:', etl!ltimulllr e promover estudos e pesquisas sob:t:e o processo cultural 

t~os o:~~ :~eua aspectos, articulando-se com instituiçÕef;l' <!le pesquisa; 

Preserv11r o p.:~.trimônio cultural "-o Distl:'ito Fe(le:L"al 11 divulgar os bens culturais; 

Planejar, su~rvisionar, coo1:d.enar, promover estudos e pesquisas para a implant.a. 

ção ~aa Biblio~eeas PÚblica!!! e Mueeus do Die:trito Federal; 

Recolher, preserva"!.", garantir a proteçào eepecial a õoeumentol!l arquiv:Í:sticos de 

valor pertnllnente, produzidos e 11.cumuladoe: pela Aéhnini!!ltX"ação Direta, IndiX"eta 

f'Ur.daçÕe!l do Distrito Federal; 

PX"oqramação, supervisão e ~:~.valiação da política de pX"eservação do patX"imônio hi,a 

t6rico e art.htico. 

II I - ÓRGJjQS n.(SICOS 

Gabinete do Secretário; 

Oep;:n.·t11mento de Património Histórico. e Artístico; 

Cooro!lenadoria do Program11 de Integração e Intercâmbio Cultur11l; 

Coorden11doria do PrOiJra!ÕI!. de Bibli.O't.eC!IIH 

Coorden!ld.oria do Programa d.& Museus; 

Dhisiio de Administração Ger'al. 

DI)SCRNTRA,LIZaoo SEM PERSONALIDADE JUR!OICA 

- ArGuivo PÚblico do Obtrito FedeX"al. 

D!!lSCENTBALIZNlQ COM pERSQNALIDADE J@:fOICA 

- Fun(lação CultuX"al do Distrito Federal. 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAdOtlAL (Seçlfo D) -Suplemento Quln~a-feira 28 189 

·--------------------------------------------------------~:~~! 
I UOOO • SiCittU~Il l)l CIILTURA REt'IJ'ISOS CD 1tSCUU I 
I Et.ONSTUTIVO t• Et.SI'Es• POR UIIJ!HDES DRCIIIENT~HIS, CONSOLID~~CQ I"HOJLTGS t HUI!l•DU I 

'---··--··----····--···--····--·-·-····---··---·----··----·---.---··--·I 
I C O O 1 O D I (SI"[: C I r I C -t C I O I PllOJEl!lS I lTIYIU.t(S I T O T -L I ·--------------------------------------------------------------------------· 
I I I I I I 
f UGDI IStc~tUIIH D-t CUI.ltlll I 1051 1,6091 1o1\H 
I I I I I I 
I :ZUO:Z ISECRETUH E-t C~ TU~ • tMT101,ES SUPtl:VTSIDMIOI$ I I 1,10~ 7.BOtl 
I I I I I I 
I UCDJ IU:ÇUIVC PUBLH!l CD CJSTRITO rEtti!U I I H61 U'$1 
I 1 I I I I ----------------------------------------------------------· 

' I I I I 
T C 1 A L 11151 10.0~71 lt-19tl 

' ' ' 

0/ClU.OO~I 

I 23000 • ![CR('UPII !H Ct!tlliH REtUHDS til IESDtmD I 
I U:~MSUITJVO ti t[SI"E$11'011: U~Il~OtS Cfttlll:UHU:> E CUF.GOiiHS ECOI'IOH!CH I 

·----------------------------------------------------------------' ---------------------------------------------.-----------.-------
f CD O I G O I t S P ~ C t F f C ~: ~O CCR~E~TL:O I c•PIT IL I T O l 'l I 1··--------------------------------------- ________ , 
I I 1 I I 
I UOCI 15EtRrTl'tiJ ~~ Cvt.nH t.4&JJ U!l 1.7141 
I I I I I 
I run IStU'!"Tl~U n Cut.T)JU • ~KTUI!l[S SUPDtV1~lll~lOOS 7.40ZI 40!)1 J.~DZI 
I 1 - I 1 I 
I Z30D3 URCUIVC I'UtL!tO DO tUnHc rtCEUL HU ~01 t>7&1 
I I I 1 I I 
____________ __.. _________________________________________________ , 

I I I I 
T O T I L I 9.5.011 69lf IC.l1ZI 

I I I I 

-~-----------------------

'·;;;;;-:-;rn;;;;;-.,-"-"-'""-. --------· 
I ttMONSUUI~O DI ~ESPt~~ PUG Uhllllt'ES GIC~~E~Tl~[l$ 

REC".Ji!SCS [IJ IES(UnD I 

' ' ' 
1 CD O I G D I (SI'<: C I f I C ~: • O I TESOURt' I t.rtNTE$ I T O t J L 1 ·-----------------------------------------------------------------1 
I I I I I I 
I UCOI ISEC~lH0 T1 Cl Clll.ltFI I t.7lll I 1-7141 
I I I I I I 
I 2JOOt: 1H(I(Uitl4 ti eULTIJ~l • OITlOIDES SIJPE:tVUID~lD~S I 7.nt:l I 1.1~ZI 
I 1 I I I I 
I UOa3 URCU!VC PU!l'tC'J DO D1$T:1TTD rEtEUL I H&l I Hil 
I I I I I 
-------------------------~~--------- -------------· 

' ' ' r C 1 -L IOol9Z! I IC.l9ZI 

' ' " 

(IICliloOOOJ ------------------------------------ ------------
1 .U&OD • SEC~ETUU 0' ttlt.'!'U~I ~(CIJltSts CO IESCUR!J I 
I C[JICIIST~Ul~O O~ fUNCOESo I'ROG/HIIlS E ~Bfi!OGRVIS •c~ I'ROJETDS f !1HliHOE5 I 

'··------~---------------------------·~-----------------------------' 
I e O D I G !I I E$ ~ E C I F I e A e lO I I"''QJETOS 1 lT1UCUES I T O T t t J ·-----------------------------------------------------'··-------------··1 J I I I 1 1 
I 0800000 IEDIIC.I.UO E CULTU~t~ 1 1051 IC.U71 1C.llf~1 
I I 1 I I 1 
I 0101000 1 ICIJ~UTRICIC I I !.HOI !.'nO! 
I I I I I I 
I D8070t:1 I lt:I'1MIS1Ut"IO GEUL 1 I 5-~201 ~.lftOI 
I I i 1 I 
I OBUOOO I C~LTIIRl JQSI ~.tt.71 t.ZT!I 
I I I I I 
I OUIOU I UIIInSHlCIO GERIL I lol'l~ I.~ZU 
I I I I t 
I U/oeU6 I PolTU.'fCHlC hUTO~ICOo ~niSTICD E ~~tltQ.CC!et USI e'Sil 95&1 
I I I I t 
I IIUU7 I Clf'U5l0 nL IURU I 1.~921 lo89Z1 
I I I 1 I 1 -----------------------------------------------------------------· I I I I 

J C T J L 1 1051 1(.0~71 U.l9ZI 
I I I I 



190 Quinta~feira 28 DIÁRIO DO C0!'1GRES50 NACIONAL (Seção 0) ~SuplementO Setembro de 19_89 

··--·~---~~·-···-·-···-·-·--------·--·-····----------------------!!:!!!:~ t UOOO • 1[C~tTIUI n• CCl tU~ I ~[CUUU tC IEUUID 1 
I tEI\O~!HUUD OE 1UNC(CSo ~RDG~4~U t KIIFIDG~OU 'IIII Ulf~~•IU EtOIIONICU I 

~------------------~----------------------------------------------· 
CODI~O -1 ESPtCIFIC ~C I U I Ct~A[Nl[~ I Cl~lJIL I tO l 1 t I ------------------------------ -----------------------·-----------· 

Oa<II)IIOII 

OID~DDD 

UD!D2l 

DIUD~O 

onun 
aunu 
onenr 

I I I I t 
UCUUUD [ CUlTURI I 9o5011 Utr U.Utl 
I I 1 I 1 
I •c~U1SilUCU I S.7lDI 191!11 5,.9!01 
I I I I I 
I II:IIINHl~ICIO t;[~ll I 5.7301 t901 5.9!01 
I I I I I 
I tlLTUPI I 3.1111 ,011 l.lrtl 
I I I I I 
I U'IMIUUOa G[RIL t l.l511 1701 I.UU 
I I I I 1 
1 ,.TRJNtUt unou~. _,.usnca [ uoura.cncc 1 a:JSt t:tt 95n 
I I I I 1 
I ClFUUO Ul1tllUL I 1.6821 UDI t.Bfll 

··---------· -------------·-----·----------'---------'-----·--' ---------: 
I I I 1 
I 9.SD11 Ull u:.ttU 
I I I t 

INC2Jt,(00) -------------------------------------------------------------------
1 13000 • UC"lU Ir. li O I Ct'l TU RI UC!M $0$ CO 1t !URa f 
I COHSULIDH~!: tl DfS~E$1 Pr~ Su• !\'UUH'll 1 

' ' ------·---------~--- - -------------------------------------·-
I C O O I ~ C I f S !" E ç I F I C A C A t [L[IHIITt" I tlfEC.((OHHCU ····--------------------·- --~------·-------------------------· 

!.1.11.0 
3.1.1.0 
!.I.lot 
l.t.l.l 
l.t.z.o 
1.1.5.11 
lelolol 
lolol.Z 
l.t.o.o 
l.t.t.o 
l.t.l-1 
3.t.~.o 
].t.S.l 

•.t.a.o 
••lo!oll 
l.t.o.o 
~.t.s.u 

• • .s.o.o 
•• 3.1.0 
4.3.J.I 

I I I I 
I I I I 
lnUI'rSIS CC~"EHtS I I 9.5DU 
I I I 1 
I U~PES.S !! (USTEU I l,.Dtll 
t u:ssr•t. r.z•n 1 
I PCUiUL CUIL t.ztet I 
I mR1HCQf5 PHIID~US 1h 1 
I ~JTc>IlL U'C C~IIIU•a UU I 
1 SfJIWitC$ tE TEIICti.O$ l' E11Cl~G3S UOI I 
I J.{ftU!I'[II.I(Ii at H•#ICOS ~[~!HJS IJI I 
I CUTI"IlS SII>UCt~ l UiCliUõC! li(lfl I 
I TR*IISFEftt~C11S CDUIIIJES I J.~OJt 
I JUIISFtAntnS U1"1i!IVER~lMEIIHU 7,.1CZI 1 
I IPII(SFHf~(U~ Gr('tACTCUJ$ 7.~0ZI f 
I U"cs~unnu _I rESSDlS 11 I 
I lltfUC JUfLll 11 I 

' ' ' II)[!KUS CE CU'rTll I Ult 

' ' ' I HwtSTII'tUill I 2511 
I !WIPll't~l~! ~ "UUIU I'[!INlii~JIIE Zf>ll I 
f U\t'Rt~ f! n•lNCE llõl S I 101 
I ICIIUttU at UTUUS Rt~I'[$E~1UJV[S OE tUIUL Jl I f 
I IUt~RILT.aDC 301 t 
I THtiUEAHCTIS OE CII'Ill~ I lOot 
I ~~~SrEII[)CIU Ul~lG,~aUIIIiNTltS lOOI 1 
I IUXIliU P'lt~ CESPtsU tE C~PIHL lDOI I 

~·----~-----·---~---··-------------·- .. , 
1' D T ~ L ' tt.ltZI 

' 

1Nt1Jt.IIIID) 

I Zl'OOO • ~ECJtt:TUJI :UCI:LliM• . ltEGH.SIIS ~D IUCURD I 

' ' 
I [UCN~II'ITlVO C• t[Si"tU PO~ rONTt Dt R'CI.UCS. CDN!OLIO,IIDO I"IIOJETOS E UUZO~C[S 
I UOOl • JECAtT(''IJI o• CULlUH ··------·-----·------------------------------
I C a O I~ D I I ~I' E C I F I t I: A C I r!IDJETOS I &TIWIUUS t f 11 f 1 l J 

·--------------------------------·-----------···--------------~-------·----· I I I I I I 
I COO U!P.UWA"'IC U~ YliiCUUilD I tOS! J.!UI 1.1111 
I I I I I I 
---·-·------~----------------------~~------------·---------·--· I I I I 

1' c 1 ~ l 1"51 1-~"" t.nu 
' ' ' 

··----·-------------·-·-------
' tJODD • :!I:ClfEU~IA U tuli'U"A 
I ctMDNSTUTlfD D• ttsns• ~~~~ FO~H 11! REctRSQS ~ CHEDCIIH Etii~DHC• 

ncuucs ta JEuuu t 

' ' I llOOI • 9:tREH~H 01 CULTU~( --·-------
I CaC1DO t (3/'.'"tlFIC,CIO I Ct'll~[ll;ff.S I UI'Uil I TDT•t. I 1---------·--·--·- -·---------~----·-----------~--------·---·· 
I I I I I I 
I GCO IOitl~•no UO WII.:C~U'D I t •• ~JI Utl lol'lH 
I I I I I f 
••••~----··-·--··-·-··-------·--------·--·-------··•••••-----·- I 

' ' ' T .ola L l •• UI ZJU t.U~I 

' ' ' ---------~------------------



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (5eção H) -Suplemento. Quinta-feíra 28 191 · 

('itlSl.OOO) ··----------------------------------------------------------------------
I 2JOOO • Stt!I"~TI~H DI ~ULlUIU ~(CURSOS tO Tf.:StUKO I 
I PI((IG!i\Hl OE HlrllHC I 
I UOOI • SECJI[U~IA 01 C~LTU"I I 

----------------======-------=--=======::::==~===~=:~=======---==== 
: •••• ~.!-~.!~-~----~·----·---E-' _,_E-~ 1 r ''-'''-''-'''-''-'"'-----------..!-"-"-"'--' ~~:~~~~-~--~~-!-~.~-: 
I I I 1 I I 
I IEOUUC.I.D õ CUUUQl 1 I I 1-71~1 
I 1 I 1 I I 
I I CVUU~~ I I I l.7t41 
I I I I I I 
I I l~tNISTRI~(:) ~[<IIL 1 I 1 1-~ZH 
I I I 1 1 I 
IUOOl.OD4COZtZ.IJ7.1~000 I 1 1 1 
I I •tHJIIYSTUt\Uo Hl~[JIIIE!IlOo 0(C.UCIO E CUlFntt fC SIS 1 I I I 
I I Ttl'l CULHRIL I I lollll I 
I I I I 
1 1'~1 H!l!IVo fl.lM:JlR [ CDNIROlj~j C ~t5Tt~l CULTURIL I I I 

' ' ' ' ' 

~~~ OHU!IO F[DUU. I I I 

' ' ' "ao 1 
1 n:ueu~ .. rHo o• 
' ' ' ' 
' ' ' ' 

P!550-L [ [NCI~GCS SCCI&IS 
OUTqU OESPE~IS CCII~E~TrS 
I~VE:Hl\1!: ftTC~ 

hVERSOES fl~•~'t'!r.:~S 

PfSSOlL t (~CII'tO~ SCttOIS 
Dl'I?AS tESPnH trRPE~IFS 
liiY(STt~EU~S 
IIIH~SO(S flJ,t<litO~IS 

I P.IT~lllnll tiSH~ItD• UTISTICU [ AROUULDHCO 

' 2l00l.011~2~& t.Ct 1.10000 
I I CC"SniJ(jro IH~lUCAOo AOA,HCA'• atfC~NJ [ t?Uli'-~(Nl~ 
I I DE O~ ltlt&S HUEJL~'.HA~ DO Ol~lRITC n:tEI\IL . 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

P<o:DPUH~ 1$ CtNCICOES NECESSI~IAS PJ~ I A PfRPtlUlCA~ 
1:1 ~t~t~~- 00 HC~E~ a~IHLE!Rt E O~ tr~lRt•OEH[. 

I 1~001 
I I ~~RI~ t IQI!P~~UDS OE. ~HU~nS ~USCH~GIC~S 

' ' ' ' ' ' ' tunot.o~U2~&z. !3S.I o ao~ 
1 I ~~HUTEH<C C PRtSERV~CH tO PH~IHCIIIC ~HTORICO• ~UH 
I I TitO E I~,UEJLOUCC ~~ OIST!l.HJ FE!lE~Il 

' ' ' 
' ' ' ' ' 10001 

10~.!HS1RIR• flHEJI~ r.. CONT"Clll? C S!Ht~o ~lSECLOH• 

"· 
hlfURrto DI CfSPtsl : 

.DUHU ctSPBOS tCRP(~Tcs 
hYtSTli(CIIT~S 

I FUnCI~H~!HO OC SISTENI "~SEOLCGIC~ 

' ' ' ' ' ' 
CUTHS tESPESlS tCR~tNl~S 
11nnn~cnos 

I t!Tt;!~~ C lllUHL 

' lO<Ilo0~~~2'7~.!H.I~C<I<I _. 
I tTS!ti'!NICID CU.ll~~l t t~Uttti~IHl 

' ' ' ' ' ' ' 10001 

IHHlnRI0 o PLUEJI~ E t~~H~LAl ~ S[ HHA ~[ 31"JL!U• 
Htt~. 

t fUNCIU~I~{HO OIS H9LtrlECU Dr orsT~llD FECE~Il 

' ' ' ' ' ' r %~1 
1 znt 
I 1";01 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .1~51 

' ' ' ' ' t~SI 

' ' I~St 

' ' ' 1051 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

"' ' 
' l.~z~t 

' ' ' HZI 
2HI 

~~~· 
"' ' 

' ' 
' 1751 

' ' ' ' ' t\41 

"' ' ' ITSI 

' ' ' 1141 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' UOI 

' ' ' 

H! I 

' ' I 101 

' ' ' ' 101 I 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 101 I 

' ' ' ' 101 I 

' ' ' ' . _ _ __ . . r r 

-----"oo~'c:'~";_:'c"~~-""c'c:c"c'~R ~H-'-'-'----'-----------~ ----M·-----:?.~---------\ 
1 I I 1 
1 1"51 1.6~9' t.nu 

' ' ' 

(Ntn t.oooJ 

1 lJCCO • ~CRtHqU H CUL!U~- q(tU~SCS tO TE.SGURO I 
t NITUREll DI OtSPESl 1 
I .UOOI • ~ECRET&~)I ~~ (UI.lU~I 1 ----------------------------------------------------------------------------
··----------~-----••--•••••--•·----·--·-·---••W••·-·•·-••-·•-----------••••--

1 CDCtGQ I t:;P:tifiC.~CIG I ELEHUTC ICITH.[WNOHICAI 
1----·-----------··------------------~------- ------------~-------------1 
I t I I I 
I I I I I 
I 1 I I I 
I 3.0.0.0 IDESP[SIS Ct~?HITE~ J 1.~8JI 
I I I I 
I l.t.O.O t D[S'E5l~ tE t~HEtt 1 J •• UI 
I !.1.1.0 I P(S~tllL 'UI 1 
I 3.1.1.1 t I'!:SSOIL tHn JSU 1 
I ].t.t.O I ~UEFIIL t~ CDN~l~t 1111 1 



192 Quintà-felra 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) - Suplemento Setembro de 1989 

218 

I lUDO • Ktll'tHRl• lU CIILTUPI 

' I UO!II • JU-t'U•IA o• CVÜUU 

_______________ !!:!!!:!~ 
~CCUUC$ ta ltlCIIIIIO I 

' ---------------------------------· ::::======:=::::::::::::::=·-~ 
I C 11 D I C O I ! S ~ [ C: l r J C • C • O I [l[lffNlt I CU[CoUOHifttU 

·------~-----········------------------------------------------------------------· 
I I 1 I I 
I :oloJoll t SPVTCC~ tf JERCti~OS T. [NCUG'S I llOI I 
I lolol.l 1 ll{lfii~(RICIC ~t SUIHCOS l'tSSCliS I UI f 
I !ol.l.z t WT~DS H!UICOS l tNCI!ICDS t Jtrl I 
I !.r.a.o 1 U'UrEPEHJIS CC•FUTtS I I 11 
I Jolo'5o0 I T!UII~HJUHniS l PESSOU I 11 t 
I J.r.,.J I SI LUTO FHzt ll I li I 
t I 1 t ~ I 
I lt.O.O.O t~t:l.l'tSIS tE !I!'ITIL t. I Zl11 
! I I I I 
I 1.1.0.0 I lll'ti:SHIIENIO! I I 2111 
I lolol.O I [DUIPIIIEklH { IIHUTIL PEPI'INtUt I HU I 
I 4.2.~.n I IJottiiSOts rl~IHt(UIS I I 201 
I l.z.s.o I IWHJCIC ':'1 TITtlf> ~tf'•HEUifiYCS DI CI'!Hl Jl I I I 
I I nTtcR ll !ll~fl I l~l t 
---------~------------------------------------------------------------------· . ' l C 1 I l I loTIH 

' . 
-----------------·---------------------

' uooo • !Et'ltU"I' H w~ru~• Rreuuos to Tt:SOURO 1 
I ' trMONSJ~Il'IVO 1:1 tt~tSI '0~ FOHt t( A'Cl~Sts~ tOIISot._IOINQQ PfiQ.,I!;TOS E ITUI~'DES 1 
1 HC02 • ~HfltTI~JI 111 Ct.'I.TUFI • UTttlttS SIJ~EIIVISI~NIOA$ I ..... _, .. ____________________________________________________________________ _ 
I C O C l t O I ( S" [ C I r I C I C I O I I"'CJ(fi;:S I ATUlUf(S I T O 1 I 1. I 1··-----------------------------------------------------------------------· 
: , COO :~RCJIU'IIIO ~~~ VI~CUliJC . : ; 1.~0~ l.uz: 
I I I I I I ---------------------------- -----------------------------------1 

I I I I 
T t T I L I I 7.5~21 7.80ll 

I I I t 

UIC1Slo111101 

I UDDO • S(ClEU"IIIII tiJl.TUPA 'IEClRS~S CD 1(SCURII I 
I ' DEir.l1!JPUIV~ DI Di:SP<:H ,_DR FIJ~H CE RCCUSDS f CU.t&O~!I CCC~CIIIC' t 

I=~~=======:::::::::-~:-"'-'_:_'-'-'-"-~::~ SUI":"~'~':"~'~':":':'7::::=====---·---·----_-:;:==:::::_·====--=====·-·-·---· 
:~---~-~-~-!-~-~----~-----~---------!_:_~~~-~~-~~-----·----·--'--c~~~~--~-~~~~!~--.!-.!-~-~~: 
f I I l I I 
I .tOO IC~tlfiiF!O Ur UNCUI'C 1 7.4t2'1 'DOI 7oll02f 
I I I I I I -------------------------- ______________________________ , 

I I f I 
TC 1 A L I t.•021 40~1 J.U~I 

I COIIIGII I tS,.tCIFIC,C4D 

·---------------------------------~ 

' ' I IUUt'C'l E CUlfiJ:" 

' . I I IC~INIS1HC4C 

' ' I I lt>CIHI!HICIO r,(tll 

' ' IU~OZ.O!nJe~l ~. U loll!~ee 
I 1 fXECUCIC llfS lTtU~l!)tS DE IDIIIUSli!U~ DO $TSTE~I 
I I CUUUUL 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . 
' ' ' . 
' ' ' ' ' 1"~"1 

Ml~HF CHETI t TtlliiPETUE~TE CS tHUtS Z:CSTIUIGS l 
"EALlZHU Dt ES~tllCIILtS IRTl!TICOS• tlfNTJfHCS E CUL• 
Tll"'lt! · 

f'E$!l1U E OICIIItD! SOtlll! 
DUI~IS ct:SP:nas C(i<;HhT•S 
C~SP'!;SAS D't CAPI'l'AL 

I I R:Nt:!DIIIHhTU DI ru~~ltlC CllTU~U 

' ' ' ' ' ' ' ' ' . 
' ' ' ' 

rBS:l~l [ t~tJRõtS UCI•H 
Ct:na~ ctsns•~ t(~"tf~Jf~ 
C!:SPI:SAS D!: C~Pl'I'AL 

12JIItZ.010t02t ~" ''f· IGCOC 
I ' 1 tiNIIlH(It' DO Hll~C ~HIDNIL Ot ~~IS1U4 

' ' ' ' ' ' ' . 
' ' ' ' 

ADI~UUH.I.~ ( r~~TER D H lU( ~4CltJIU DE E!I!IUl E~ 
CDKDtCUS OE UUOIIIrNrc l Pft{)CRIII-~10 11!11IHTC~•CULTtl• 
FITS. 

I I I I 

l'llcn:rus 

I!(ÇUl srs tt' 1[ S [UIIC I 
. ' 
' 

1 UIYIUCES 

' ' • ' • 
' ' ' ' ~-H6f 

• 
' ' • 
' • 3otJ91 

~S11 
tllllf 

' • 4.~n• 

' ' • 
~.U91 

"" 11101 

' ' I.Ut,t 

I C 1 I L I 

• 
' 'l.ftnu 

' ~-11201 

' 5.t~U 

' ' ' • ' ,, 
' ' ' ' ' • 
' ' ' ' 



Setembrode 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção U) -Suplemento 

·----------------------~~~ 
I 23000 • !ECHtPRl• DI CULTUn• REC~~sn CC 1ESCIIRO I 
I P~OGIIVl U[ If~~lt>lr -- 1 
I ~30~2 • ~ECR(Tiltl' DI CtLTUPI • ENf!C>HS SIIPERIIIHDHIDlS 1 

::::=============--==---------------------=============================== I C O ti I C 11 I t S P t C I r l C ~C • O FRCJHCS. I li!YirltU I - I O 1 I t. I 
1------------------~-- ---------------------· 
I I I I . I 
I r PESSDU E DIPRCOS SDCI<!S r J.QO{I 1 
I I OUT/lH ttSF'ES•5 C(RAEHfS I ~!li f 
I I I I I 
I 10001 I 1 I 
I I fU~CIC~HOTC CD TEURO ~HI31UL C~ ~FoSHII I 1-U~I 1 
I I I I I 
I I I I 1 
I I ~~IUAtH DI tt~HSI z I I I 
I I I'ESSOit ( !:'ICIRC!l5 Satlll$ I J.OOII I 
I I CUIHS CESF'ESIS COõ~OHS I 6!51 1 
I I I I I 
I I CULTU~~ I I.SU! 
I 1 I I 
I I tlfU~4C tU lURil I t.~!JZI 

I I I f 
U3oo:.ouu~n.tu.loooo 1 1 
I I l'llDH~CCH CULTt~HS ~~51 1 
I I I I 
I I PROHD•H [ EXECLH~- PR'C'CR(~U lni5Tl~!l$o ClthiifiCC~ E I I 
I 1 Cllt.TU~IJ•, Hli(VH tlt rnTIVH~ •• tcsH~. ~OTH~!C!-CC?I• 1 
I I CUR$CS 1E.I'09~CIS r l'ftOGRIHAS Dl I~Tt~G~MUTC C~LTC~~L· I 
I I I~TI!llCC L CUUlFica. 1 

' ' ' t I N'TURUI 01 D€SPE~~ o t 
I I O~T~H ~OF'ESIS COlH~TO 67BI 
: 

1
1 DI!:S~I!:SIIS DE CA~l'III;L • no

1
1 

1 roeu t 
I I ~EALI~UH Of PRC~JtDES CUtlUHIS ~851 

' ' ' ' ' ' I I ~AfUREZl JA C(SPEH 1 
I I CUTHS tESF'ESl~ CC<~tNT!~ 6T31 
I I DESPESAS IIE CIIPITI\L 2l01 

' ' ' 1nooz.a~~ ~z~rz. 9!~. 1occc , 
I I ISS!STOCI> fJ~IHLlRI o SO(I(OIOE ClHl ~E!<Ofl!lt Ji>SCE I 
I I t!N) ~Lft!I5CifL~ ~61 
I I 1 1 
I 1- PRC~tl"t: rr THf~TIV'R PROCR IH IS CU I na 'I S. ~ 1 
I I 1 I 
I I NAIURtH OA DESPESA o I I 
I I 0\ITRIS tESI'tS•S CGI:RE'<T<S I ~61 
I I I I 
I 10001 I 
1 I f':OOIIOCH t UCE~IUC I PRO~HIUS CLl.TU.IdS ~&1 . ' . 
' ' ' 1 1 NUUAHI 00 C(SPE51 f I 
I I O~T~H CESF'ESIS cr~~E~T<S Z&l 

' ' ' 123CCl-~e'~2\T~.S~t.I~OeC 1 
I I ~•NUTENCIO '~ OR;~EST~, M TElHO t.-l_tHII'l OE ~~~5UH 9631 

' ' ' t 1 TNCHHV(R C Cl'iti..G4ll ~ EJC~A(SSI.O ~I!Sit~t HA,HS O~ I 
I I ~M ~~PlO PRJ~R·~· O: 4PRntNHtDES :Ir tO,CFHC. t 

' ' ' I I IIIHR[l( Ol CE$PrS• z I 
I I ,tS!OIL E ('ltO~GlH S~lOIS I 7~11 
I I CUl~~S CESP[SIS C(~~~~H~ I ~~~~ 
I I 1 I 
I 1n0n1 I I 
I I HMCtON•~r~T<l !14 O~OU::~TAl OC H;U~~ HClC~tl C~ H•H· I 1 
I I tH 1 g6~1 
1 1 I I 
I J I I 
I I MUUREU OA OtSPtH • I 1 
I I PESIOU E OICUlCO~ SCCI•H I Ull 
I I OUT~~S CESF'ESI~ C(~R[ftHS I 2?SI I 
------~-----------------·~-~-~- ------~-----------· . ' ' I G T l t I 7. SQZI 7.8021 

.. •·-• ···-·-~·! ..... -~ .. ·-·······-~---~---~I 

--------------------------~--------!~:.!!~~! 

l o· T A L 

RECOl SC$ 00 ltSW~O I 

' ' ~--------------------

ELEMEMIC I CoJH.HOKC"ICll -----------· 
' ' ' ' ' ' 1 7.•ozr . ' I 7.40U 

7.~0~1 I 
7-00ZI I 

' . 1 •oo1 

' ' 1 •nr 
4001 I 

'""-----: 
' 1.80ZI 

' 



194 Qulnta·feira 28 

------------------------------------------------------------------------------~:!!!~~~ 
I UOIId • SEC!!(TI'f• III tt:i.TU~I ~EtUitSU tO IESCURO I 
1 roc~STUTl~ll r• crsrt$~ rn rnuc 't ~~ru~scs. ct"sa.1cuco pr;o.Jnos E Htwu~ers t 
I Z!OOJ • l~;UttD FU~ItO H'_DJ!T"ITD FEttRIL I ---------------------------------------------------------------------------------------------
I C CD T !ô D 1 I~ I''[ C l F I C I~ I D ••on:TDS 1 HnUUU I TO 1 I l I ·----------------------------------------------------------------------------------------------· 
I I I I I t 
I CCD '""CIV-~It ·~· VllfCUlJ~t_ I 1 H•r H~t 
I 1 I I I I --------------------------------- -------------------------------------------------· I I I 1 

T C T I L I I Gr61 t.7'1 
I I I I 

I CO~I~O I ~SI't:t:trtC.C.Cid r U~II(I<Tt.~ I·C(I'JTI~ I TOl~l I 1•·----------------------------- --~--~-----------------------------------· 
I I t I t I 
I CitO IOUIIUFI:I UO ~INU\100 UU 601 Un 

I •••••••••-•·-··-~----·••·-~-~----·----------··---'---···---'-----~---·--··--: 
I I I I 

T O 1 A l I ~UI UI 67U 
I I I I 

---------------------------1 23GOO • IECI'ltliR}I DI CCLHl~l -
---- C~Clft.OOOI ···-------···-·-··-···--···-·-····;;;;;;;;·;;-;;;;;;;·, 

I'~OGJ!U( OE TflrUHC 1 ' I :<!003 • I~OUIU ftOLit:t tt ClS1111rJ HU~Il. ' ----------------------------------------~-----------------------------------------------

I C O () I G 11 _ [ S f' E C I I' I C l C I O _ I _ I'IIOJET!lS I UI 'II tlf[S I T O I I l l 
1····-------------------~-----------------=-------------------------------------·--'-------------------l 
I 1 I I I I 
I IECUClCIO E t!ltTUAI I I '7H 
I I - I I I 

I I CULlii'IA I I '"' 
I I I I I 
I I J'ITRT"CUC tiSTOKlCO• .C.~TI!TICO E II'<~UtQ.t'~ltC I I 10761 
I I I I I 
U!003.0U!Hfo2.tU.I"O~O I I I 
I I lltCOLA]IH~10• l'~[~:~f'tiO [ OTYut.llltU 01 OCCU~EHICIC I I I 
I I HISTCFJ'O O~ Of . • I "lirt:.l I 
I I I I I 
I I FtCCth~h l'lir![R.~~q t G~~'I<TTR l'!lll1UH CSI'HH~ ~ to- I I I 
I I cu~tNH "u~UTWISH-CO Ot UtO:>-!"("Mtl'fHT[ f~Ctl.1UC E I ; I 
1- I ACUNtLAII~ l'rtl UHJ~I:OTtiHlO Oili[Tl• VIOI~[Tl l fUM~•· I I I 
I I COrs. . - - . - - I I I 
I I I I I 
I I NITCRHA :ll onl'rSl ' I I I 
,- I fr~SOIL E CIIC_I~GC5 HCl'!S I nGt I 
I I ~UHIS Ct$P[SH CUD['flf_S I lJat I 
I I U~CSTHEI<Tfi I 501 I 
I I II<~E~SllES riliiM:E!U$ I 101 I 
I I I I I 
I 1~001 I I I 
I I n'NnnHUTJ 00 l~CLTWC I'U~t!CC I 1.7~1 1 
f I I I I 
I t l I I 
t" I "ITtR(U 01 'lt~I'~S~ a I I I 
I I PESSlll! [ICII>lO~SCCHIS r Ur.t 1 
I I CtT~AS CUI'nH CCl11'E'It•S • I UOI I 
I I 1~VEHHtHCS 1 501 I I _I JlnE.lSOts ftlll/lt(UIS I I 101 I 
---~~----------~-----· ··---------------------------··-----1 

I I I I 
f -C t I l. I I . '761. $7" 

' ' 
ncnt.ooc, 

t ·;;;;;;-:·~~õ~:~·~:;~;~-----··--------------------------·-----·-;;c;;~;-~-~ 
1 -liUUR[ll 01 tr$FESI I 
I Z300J • l"QU1f~ IULICt co; ·czn·no tHHIL ____ _ _ I 
•••••••••••••-•~ow·•---·----·••---·-·---•-·-~----••·--·•--••-----·•••---
~--·~o-;-;·~-;-·-;-----------i7fE7I-;-;~-;c-;-~--------------;u~;;~---; ~r;:E;;m~~; 
1····--------·-----~-----------··--------------------------------------l 
1 I I I t 
1 f I I I 
1 I I I I 
I 3.0.0.11 IOt~Pl'~•S tt•"ti<T~S I I U~l 
1 I I I I 
I 3.1.0.0 I Ut!'UlS tt CUSTEtc I I (;161 
I 3.1.1.n I tE!~C•L ---, U61 I 

: ~li-;~:~ : ~~:i~:-~cg·~~uc~~ts : ~~~ : 
J.1.2.n I JiiTUnL Ct COI>SU~C I 1~01 C 
J.t.loO I HI'VlCC! CE l[RCti~JS E [III:U~llS I r101 I 
!oh3.r 1 (llTR~S U~HC:IS f [IICUCOS I ZIOI I 

1 I I I 
4.Q.Q,O IO[S!'f$1$ ti ~lPITil I I \01 

1 I I I 
•• 1.~.0 I 111\fS"TTIIHl~~ I I '1)1 
,.t.z.O I (OIJII'I~It.:TC1 t lllltillU I'E~~l!.'I:~Tt I 5~1 J 
4.z.e.o 1 nw:Rson nu,,ttus . 1 1 101 

I 4oZo'Soo:> t 1CtHIC4C ~E TU\LIIS ~O'R!SENTHifDS H CHUU J4, I I I 

t --------~---~---.2~!~:'!!~~---··•Mo•-•••OOOO•:.:_ ______ .;..__ .. ~---------·---'---·-···-~-------: 
' ' TOT4l. I "·" 

' ' 



Setembro de 1989 . DIÁRIO DO CONGRESsO NAOONAL (Seção ll) Suplemento 

ORÇAMENTO PROGRAMA PAI'IA 1990 

I - r.mxsr ado 

- Lei nl 7.456, do 01 de abril de 196&. 

II - CQMPp;Tt!fCIA 

- Pl11neja1110nto e execução 411 politica ;industrial, comercial e tuX"Ística do DistrJ. 

to Federal; 

Pro1110çio e eat!mulo so desenvolvimento <!las atividades induatriais, CO..&t'Cliais e 

tur!sticss; 

A:~aistõncÍÃ téc'niC<11 e tecnolÓgica à pJ:oduc;io_ indu11tria1, is atividades 

ci11i11 e turísticaa; 

Progre-çíio, orient11çiio e controle do oproveita111ento das é~:ee!!l indiü:triaill; 

Int.~e9reçiio das entidades os•ociativ:latlls e aindico:~lilltea repre:!umt{ltives da óroa 

••PrOJuarisl à polÍtic:a ~overnamental; 

Conservaçiio e defoe:a do l'leio ambiente noss inoaa de concentraçio indulitrial. 

III - ÓRG!OS B1.SICOS: 

- Gobinote do Secretário; 

- Coo:t'd.nliu!loria do Progra~~a de Deaenvolvi .. ento Induatrial; 

- Coordenadorio do PrograliUI de Deaenvolvi.,ento COmercial; 

- NÚcleo de Regiatro e Controle; 

- Divieio de Ad .. inistra.wii:o GeJ:al. 

DfiSÇEII'fi'!ALIZAP9 SEM P6RSONi'[.IDADfj JURfQIÇA 

Qllinta-feka 28 .195. 



. 196 · Quinta-feiro 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção O) -Suplemento Setembi0dê'1989 . 

C~Cl$t.OOOJ 

, ·;;;;-:·;~~;. ;-;;~;-i;W~iii~:·e~;~;~-;~·~c,c~=,c,c,--- -----------:-------------,-,-,~-~~;-;;~;~·, 
I DrKO~STUTlYO DA t~$~(5-A PC'!! U~IDADES D~UKENU~IH• C!I~St.U.OANO!I PliDJETJS E UIYIO,DES I 

' ' :::::::=::====~ -====--=---·==-----==--··==== 
I CODIGD 1 ESI'ECiriC~CA!I l'llDJElCS 1 AHVICHU fDTIL I ,______________________________ _, 
I I I I 
I :t4COt I~_ECIIEUI\'U U UO!ISUU , COJIUCt!l E lU~ I SilO t.H2l 1·"~1 
,I I I I 
I 2~C02 I!I[PIRTlii[NlQ C( fUPISHD 5.l1:31 5.<:UI 
I I I I I I 
----------------------------------------------------------~---------------· 

I I I I 
IDliL I I 1.1651 l.t6JJ 

I I I I 

---------------------------------------·-------------------------~~:::!~~~ 
I :UIJOO • SECREHRII IH IIIDVSTII!Io CDI'UCJO E IUIIISHD II[CIJ~SDS CO 1E~DUR' I 
I rtHONSJ~UIYlJ DI CUP[SA I'OH UIIIDIIlES ti!Cl~E~llFHS E C~T€tl:IITJ5 ECOIII»!IC~S I 

' ' ============---=====-=·-======------------------=====----=--
:~.-~..!~~ .!.~~----~----·----·--'':.:.' "'c':.:':.:' ~r 1 .:..!.:.~ ~-'-------------~---~~~~ :. .. ~ . .!!~!~~~---;_ ---~-~-!..!.~ .. ~ 
I I I 1 I I 
I ~HOI IHUOIIIH C~ ~~~usnn o C111'E!I.UO t Jlll!S!IO I t.H71 1151 r.P'>tl 
I I I I I I 
I 24002: IOIPIIPUMEH& tE TUHSIIO 5 .1151' ~~~~ 5.ZUI 
I I ' I I I 

I O J l L 

I UOOQ • !EC:REHRll 01 P&VSTRJio CO~EHU:J E nlRlSIIO 

' &.Hll 

' 

--------·-1 
' ' 2231 l.lGSI 

' ' 

[IIC1SI.~O~J 

I tE~~NSHUIVO Ol CES."(Sl PO~ UNllllCCi ti'CI~E_HHIIS 
~ECIJ~ SCS tD TE SfillltO I 

' ' ' ---------···----------------------------------·------------------------------
I COOlGO I ESP::Cif'ICAClO TESOURC ll.Ft~ltS T O T J l I 

I•••· --------- ------ ----·-------------- ' ' ' ' ' I Z~COt 15EC$tllRII Cl I'IO~!T~U o COI'EliCIO E ntlT~Q 1-11~21 t.ll~tl 

' ' ' ' I 24~0Z IOEPli"TIHEr.Tt tE TU~ISHO 5 .Z2JI S.ZUI 

'-----------~-----------------------
I I I I ------------------------· 
I I I 1 

l O I ~ l I 7.1651 I 1.1~51 
I I I I 

,-;;;;;-:·;;;;;;;;;;-;;;·;;;;;;;;;;·;;;;;;;;·;·;;;;;:::::,.,-----
(~CZSI.~O!It 

~ECIJl StS CD l[ SCUII!I I 

' ' 
' DtHD~n~ATl~!l DE FU~~ll!So I'RllGRII<-S E S~'efPQ~~U-S POR I'IIDJElll! ( ~UVlll<I~E~ 

' ----------------------------------------------------------------------. 
I CDDIGD I f~rrcir lC ~e •a PRCJEIOS I HIVHHH I TCT.L I ·----------------- ------------------- ------------------------------· 
' ' ' ' ' I 110(00!} IIN~IJSTU'• t1Ut"IICIC E StiiVlCOS I l.tS~ ~16SI 

' ' I I ' I 
I ti07DOO I lOII'UUSTlUCAr t.94ZI loHZI 

' ' ' ' I 11070Zl I AOIIUHRICID :tUl lo'ii~ZI loii4ZI 

' ' ' I lU~~OO TU~U~a 

' 
5.2z3: s.t~J: 

I I U!DU ll:!'niSTP~UQ GE~Il ~. 1951 t.7UI 

' ' ' I tU!3~3 r•~Hr-CAC U' TU~rs•c 2.42_~1 ~.,zH 

' I I I I ------------------------------· 
I I I I 

IDT•L I I 7.1!iSI 1.1!>51 

' ' ' 

I Clllll!OD I fSPCctrtt'lClD ·------------------------------------------------------------- ___ ..:__:'o~O'"'~KTE~-~-~~~--~-2-'-'--' -'-: 
' ' ' ' ' I liOeCOO IUnH~Ho C~~E~CU E SE'IVICDS '.HZI 2U'I loUtSI 

' ' ' ' ' I IUlCQO I U:HII'ISTRU•t 1-8Z71 1151 t.nu 

' ' ' ' ' I ll01DZJ. I lCHUISJPIU!I GCHt !.SZ71 lt51 1.9\ZI 

' ' ' ' ' I l 1&5COQ I lUF! SMD S-t1SI lDSI SoZ:SI 

' ' ' ' ' I 116~U I II:I'IIIHlHCIQ GEIIll z.u7~ to• z.rn! 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) -'-Suplemento Glllinta·fei!<l. 28 ! gi 

··------··--·,---=--~·-------------------·-··-------------------------.!!!!!!~! 
I IUOD • SICftEHIII~ U IMOUS1Uh COI'lllctO t IUIIIS~D • I!UIIUU CD 11:1WIIII I 
I ttii~IIS".TJ'O DE r~lCiltS. PIIDCIIfiiU t ll'i!r~oCu•tT POR CU(CDII"S UOfoOMIUS I 

I--·-··--··-···----···---····-----·-·---···---··---····----··-···-··-·--·--· I ···--·-----·---------------------------------.--·-------------------.. -·--· 
I COOlGO I ISrEtlFIC-ttD I C1;!1Rtlt1tS t Urttn I lDI•L I •····---···-""··-·------·-------------------·-·--·----··-----·---------------·--·--------· I I I I I 

ll&5lU I I'~IIOCI~ DO TllllU•O I ZoUU I l.,!U 
I I I 1 I ·-----···--·--··--------------·-- ----··---·-------·--·-------· I 1 I I 

T D T l L I ~.UZI ZUI J.l"l 
I I I I ----------------------------------

CNtl'loCOOI 

I ~UOOO • JEC~tfl~!l r;a P.:OUSTRI•• CO~t~UO E IUR]SI!O I!(CIJUIIS til 1EHUI!D t' 
I (:C_IISCt.IC~UC TI USrtU FC~ SU IOHUJ:(ZI I 

I=========--.-.. -.. -.-_::..--------·--·---.--.---·-·-----.-.. -.. :::====--::==------·-··====--==--------------== I. 
1 CIIOICO I ESrtctrlt-e•o EUM!Nlt IC:'IE5.HOU~IC-' ·-------------···- ---------------------------------------------· 

:s.o.o.o 
l.t.o.o 
3.t.t.O 
J.t.t.l 
l.t.l.l 
J-1.2.!) 
J.t.~.o 
lot.3.2 
:s.:.e.o 
lot.~.D 
3 -!-5.3 

•-o.o.o 
4.t.o.o 
... 1.2.0 
'-z.o.o 
~-t-~.0 

I I I •I 
I I I f 
l~tSPtHS U~HNU~ I I (.nzl 
I I I I 
I tH~!H~ rl CU~Uit I I E.nat 
I I'ESSDl1 1 Z-IUI I 
I f[SSQl~ CH1t. I 1.~3il 1 
I Dllli!CõltU~ •n~DH!! I l"/"11 f 
I "IH~Ut ~~ CllNHrc I GJI I 
I stPYICeS Ot Tt">tti~OS t niU~G'S I l.fhl I 
I lllll:l~S ~~0 ~H:IIS E !:NtUGIIS I ~.rUI I 
I JFI~SHR!~C!IS COII~f~Ta I I li 
I lU~SFHUtl•S l frS~i:ld I li I 
I HLIRU fHILTI I li I 
I I I I 
ICt~PrS4S ~~ C~I'IUL I I l!JI 
I I I I 
1 unsTirttlr~ 1 t :ou 
1 EC111Pl~En~s t IIIIUUL "iPIU~tNTE I !DOI I 
I lio.~fi!~DE~ fHINr[T~'S I I 151 
I IQUISrtH rt TJIIIt.O~ IIEI'~EstNIUTwCS !H CUUII. Jl I I I 
1 un~n•a.TJ•o~ 1 151 t 

-------~---------------------------------------------------------· 
• • T o I • L I 1.1651 

• • 

CIIC1J1.!)0!)1 

I 2'0DO • .!Etli(Jifill o• ~tOS TRilo t~ll[~tt,J E TUHSI'O RECtnSCS CD TEU~'3 I 
l CE~ONSUATI~tl DI CES?!SA PI!" TIIU[ Dt t'tcl~HS, ttN~OllO-~DII I'A'l.ETO! t HI'IlD~nts I 

I .!!~~!_:_:!~E!~~!~.~~~!~:.~~~ . .:..~~!!~------·-·-·--·----------·-••••-·--------· 
CD:>I!:.O tsP.:ctr 1 t & t t C I I'RilJETD$ I UIVÜHt~ I T C! I l L I 1··----------------------· -----------·---------------------------------· 

• I I I I 
~(10 • IOROINU[O UU ri~t\lt.-00 

• 
I I t.UZI l.,.zt 

---~·--------·------' -------: 
• • • T(IIL I t.UZI t.9UI 

• • • 

ueut.noot 

I 2'100 • !EtHTI~]I DI ~CUSTftl'• tOIIEUIO ( TIJ~ISND 
I CEPUNSTF61'1TO 01 ttS•EH I'Ot rcnt Dt R:ct~SCS ( CITiGO~t• tt~liO~tc• 

RECU"S~S CC 1ESCUR? I 

• • I ~·C~l • !tCF:CTIRta 0- l~CilST~U • COMHUD E TU~ISND 

tDtlGO ESI'ECtFICAClll I CtltREIHtS I (l.~lJII. I IOTI.t. I ·------·---------------------·· ·------------------------------· I I I I I I 
I tOr IDAtllllll!t ~~O TI~CULIJO I t.~tl! 1151 I.U!I 
I I I I I t 
·--~-------------------------------.-----·--------------------------------· 

I I I 1 
T c t • t. 1.~211 1151 J.ntl 

I tUOO • ~[C"ft(TIRI' H J':CUSTRTI• :OI'[~CTJ t 1URI$~1l 
I PIIDGRAMI tt 1~-'llÚ~-~~ 
I 240:11 • SEC'!ETIRll H WD1/S1RH • Ct!ME,CID: Tli~I~~C 

. ' . 
------,-.··------------~~!.!-·'-"-' 

RECtRSCS tO ltSOU~O) I 

• • ------------·----·-------------------------------. -------------
I C r e I C D I t -SI' [ C I r 1 C I. C I. O I PI'IOJtTCii I UlVU .. tS I T O I I t. I 
1··--------------------------------------------------~------------------· 
I I I I I I 
I IT~ttn"ll, C(ltl:ftcte t S~~~!CCS I I I !.,UI 
I I I I I I 
I I anthHl~ICI( I I I t.,UI 
1 1 I I I I 
I I 'D'IIIHHI~I~ Gt~lt I I I lo,UI 
I I I I I 
12UOt.lt070ltt.l!~.tOGCG I I I 
~ ! CCC~C(~HH t ll'tlol ' INOUSTRtl• (:!»'i(Ftfll E lUR1S~Il : loUZ~ f. 



198 Qulnta-!eira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) -Suplemento Setembro,de 1989 

ucn r.aaat ---------------------------------------------------------------------------
I UOOO • S[tRtH~ll DI IIIDUUltUo Cllll[ltCIJ ~ TU!f1SHll 
I l'!fDGRVI DI: JUt'HHO 
I UOOI • 5EI:IItfiRJI (H I!o'DUSTRU ~ C!li!UCID E TUFtsHD 

REttRSD$ DO IUOU~IJ I 
o 
o ======:::.-_ -_ ------=---------=--===---·--=======--===-------·-===--= 

I C OU X ' ll 1 E SI' E C I r l C I C I t P.IOJE10S I UUitAtU I r o T l L ·-------------------- -----------------------------0 
I I I I I I 
1 1 P~OU.~U E ES1IHIJI..U O OESEhVDlVlNHIC OU IT!VICID[S I I I I 
I I JNDU!1~III$o tDI!EII.CIIIS [ TURISI'iCI$. I I I I 
I t [IIPRE5H "~IIIfiS tUifiD I• 6UO I f I 1 
1 I 1 I I I 
I I IUTIIAUl DI DESI'al I I I I I 
I I HSSDU E EHCI~COS SIICJIIS I I 5!91 f 
I I OUTlUS DESIESIS CIRIIENHS I I 1.2881 I 
I I IIIV[$TI~EIIroS I I 10111 I 
I 1 tMVtRSilES FINII>C[IUS I I 151 I 
1 I I I I I 
1 IOOet I 1 I I 
I I fU~U~UrOTO c• $(CHEJUI~ 1H I!<ICU:STPih CIIH(Rtlll [ TU I I I I 
1 1 nn~c 1 ,.9ut 1 
I I I I t 
I I 1 I I 
I I IHUilFH O~ DCSPtSl ' 1 1 f 
I 1 P"tSSULE UCHiOSSC~PJS I U91 I 
I I CUIR-S OES~[HS CCiUIEUI'S I lo2UI I 
I I lNIIESTIII!NI'llS I 11101 I 
I I tNWEilSOES fl!UICEIR~S I 151 I 

----------------------------------------·--------------------------· o o o 
J C T • L loHZI 1-9421 

o . o 

-:--::::::--------------------------------~:!!~! 
I UOOG • lECREH~U DI IllllU'STRTio COIIEHIO E TUUSXO IIECU!I:SCS CC lEStiiRII I 
I Nl11Jl1Ell U DtSPEU I 

'=~~=========-~==~-!_!~_o_o _._,_"'_'_"_!: .. ~-!~_"_"_" ------===---- ==============-----_ --=---.------===' 
1" COOICC E SI' E C I F 1 C~ C -O I ELEIIIMIC ltHU.EtiiNOIIIC~I 1·---------------- ----------------·---------------------------·-·-----"·-----o 
0 o 
o o 
o o 
I J.Oollolt IOUI'CUS CDR!!Ut!:S 
o o 
1 J.t.o.o t 
1 J.t.t.lt I 
I 3.1ohl I 
I 3.1.~.0 I 
f l.t.J.D I 
I J.t.l.t 1 
t J.:.o.o 1 
I J.t.S..O I 
I !.t.~.l I 
o o 

tES'ES~S tE tUSTElC 
P[SS(Ill. 

I'ESSOU. CHIL 
II.ITERI•L O[ CDIIHPt 
:S.EHICOS Ct TERCEI~O$ [ [MC~RGD~ 

001JIOS UhiCDS ( EIIC,RCIIS 
T~MSFEl!ENC!'S CM~E"TtS 
f!UKSFOIEW~US ~ l'tS5DlS 
~U.Ult F~ HLI l 

I ,.t.O.O IOUI'[US DE CIHHL 
o o 
I '·loOoO I lNvtSTI~~HOS __ 
I olt.!.t.O I Ectii~lMUTilS E )lliERilt. I'E~ifjJfffi[ 
f '•:!oGoO I l~'ffii~O[~ flHKCtflllS 
I olt.t.~.D I AClllSICH OE TITIILCS R(I'I!ESHUTUC$ ~f CAFIH.L JA 

o o 
o o 
o o 
I I.Slr1 
o o 
I I.SZ'I 

5JSI I 
5!81 I 

t81 I 
lo2601 I 
1. ~~01 I 

o 00 
00 o 
u o 
o o 
I 1151 
o o 
I 10<11 

IQ(II I 
I t51 
o o 

'--·-------~~-..!~~!c"c'~"c"o"-~--------------·----------·----·- c"c0 ______ : 

r O T l L 
o 

loHll 
o 

------·•••·-·---o::c-::::::-:::-::7.: CNC2S loOOO) 
I UOOD • SECI!ETI~II 01 ltiD~;Iftii• COIIUCIO E TU;;;;•••-------------------;;-CU-;~;-:~~;;~~;;-1 
I ttMONSTUTIYO Dl OUI'(SI I'OR FD~tt :!E JIEClRSCS• CCNSOl.lClNOO I'RDJETDS E H[~!O~DES I 

I::::::====-~-~-~~-~==~==!~----------=-------=--·======= O 
I COOICO 1 ESI'E_CIFICACJO I'IIOJETOS I UtviUIES I fol•l I ·----------------------·------------------· ---------------------· I I I I I 
I cttt IORI!IUIIIC !UI' YliiCUtAOO I 5ot:!ll 5.ZZJ1 
I I I I I I --------------------------·-----------------------------.. ·-----------· 

I I 1 I 
T C I A L 1 I 5.2tll S.Z!JI 

1 I I I 

------·-···--- --,c---CMCl$ I.ODOJ 

RtCU15CS CD 1ESWRII I 
o 
o 

----~-------------------~-------------

t C'OC%CII I E$1'CCIF1C.ClC CCRRENttS I C~PIIIL I r O 1 I L I 

1--------~---------- ··----·---- ·---··----------·-0 
0 o 
I !;tO !DUI!Hillll 1110 Y!NtnADO 

~----------~---------~---------·---------
I I! .,.,;!! 

s .t ~:~.:. m: ~-~~-~ 
-·····-·;___ ·O o o o 

f C J A L SoU 51 1081 '·2UI o o o --------------------------



Setembro de 1989 DIÁRlO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) -Suplemento Quinta-feira 28 199 

·-----------·-----------·-·-··-·-········----------------------!~~~!!!!!! I aUN • :kCIIU .. U 11 IIIDDIU1h ttlll(tiUD ( t•tiiiD II.ECIIUDS DO 'IE:stUIIO I 
I PIIOGfl"" K l'.UIIO I 
I 141N "' U .. IUIIfllll U nlltUIID I ----------------------------·---·-----------------------------------
I CDIIIO I tii"CCiriCr.t-0 I I"'D~E'IDS I Ut1'11UU 'I retr.L t e------------------·--------·------·--·-------·-------------------·---------------· I 1 I I I I 
I tnt115ntlb Cottlltlll [ IElllfltDS I I I ~-ttll 
I I I I I I 
I I TUIIISMO I I I ,,.Z2J1 
I I I I I I 
I I ltMIIIUTII~C'ID l(lll I I I !.7f,( 
I I I I I I 
IUII2.ll6,_t1Zoi01,.10GOO I I I I 
I I PI.IIIEJU(IITD E CCIIIICEIUCIIO US 'lllt'tD ID[S DE SW'OIITI r.o I I I I 
I I TUUI~D I I t.U$1 I 
I I I I I t 
I I IUTU D DtPUUIIEifTD Dt TUitiSIID t[ COIU!ICIIU tiiDU· I I I 
I I I'EIISUEH PA~I •s JUU UIVIDUlES~ U.I:TtUJIDO I ttftft[• I t t 
I I 1111:1110 00 IIJUSI!Il [I! IR.ItLl.. I I I 
I I I t• 1 
I I MUIIIEU ,. Dn,!SO. • I 1 I 
I 1 I'E$$(Ul [ tllt'H&CS Sct"HU I 1.,761 t 
I I •0111111~ DUI't,l5 C:OIIttMIU I lolt11 I 
I I •IM"i'Ufii'E:IIIOS I IDGI I 
I I I I t 
I 18001 I I I 
I I f'lllt'tDUIItUD 011 U:PlftTII!EJifD OE TIIIUIIIO I :.n51 I 
I f I I I 
I 1 t I 1 
I I JIUIUUU U DESP[U 1 I I 1 
I I l'tSSDU [ EIICUC01 SOCIIfS I 1.5761 I 
I I OllfUS ttSI'[SIS trllftEIITrl I lollll I 
t I PnESTIMEM1US 10011 I 
I I I I 
I I 'l~I!~Cit tt' TUl\lS.D I :.nn 
I I I f 
tUIOZ.UC!JUZ.II5.10GCif I 1 
I I "OIIDCCU I OUULG~COES TUIIISTitAS 0!1 D1STH'J'J FE!JEUL Zoll81 I 
I I I t 
I I l'llll~t•U E CUULCIII O !)ISJ!IIltl FrrH~I. UlE:Jiu t U• I I 
I I T[UUtUt. I FI, C[ I''IICI'ICUII tCIIllCU:I OE Ut~EIIEM· I I 
I I "TioR O U.PISIID MI UI'Ull U fttrUWCio I I 
I I I 1 
I I JIUUUJl 0A DESPEU ' I I 
I 1 OCI~U ClSI'ESIS (:(RII[IIl[l 2.1211 • • • I IOetJ I 
I I IUUnc•o llt I'Ril~3CDtS E EWtiiJCS 2-0001 

• • • I I I I 
I I I!Uli!!HI U Df:WUI 1 I 1 
I I OUIIIU DUI'ES.IS URIIEIIH S I Z.QQOJ 
I I I I 
I IUU I I 
I I PIICMDCCU IURUTICU •I 4ZIII 
I I f I 
I t I I 
I t N•TilREZl DI CfSPU• J I I 
I I DUTUS tESI'Es•s C(AR[TtTU I •zal 

• ~.ztR 

• 
S.ZZJI 

• 

UClf.ldOU 

R[CLASOS CD 'ltSCUIIC I 

• • -----------·--·--·--·---------------------------------------------
C C 11 l C O E SI" [C I r I C. C I C [L[M(U( ICIT.U.HIIIIIIMJCAt -----··----·--··-···-----···------------------------· ---------· 

:s.a.e.e 

J.t.G.O 
J.t.I.O 
l.L.l .1 
Jol.lol 
:s.t...:r.o 
J.L.J.O 
J.t.l.Z 

• • • • • • • • • 
IOESI'rs~s ~u~~lltrs 1 ~.ns1 

• • • I CE:WtUJ tf CUSI[f( I ,.UU 
t PESSOIL 1·'7"' 1 
I I'ESSUL CJUL &.UIIf I 
I 1131t1C:IC[[~ l'"nRD~U:S tt• I 
1 UTE'IIJU llf CONSb~ll . J51 1 
I $E?UCCS ct" TERCEUIIS E EIIURIIO$ 5.50" I 
I 00tli"DS HI'UCD~ [ <;NCIRGD$ !.50" f • • • IOU'I:.SAS ~( CJHTU I UU • • • AoldoO I UttSTUEUD! t ltiU 

I •• l.ZoO I 'I:WII'ai'(UIU [ IIHE!tUL l'tliiiAIIEIITE I 1051 I 
----.o~.--------------......--··-····----------...;.--------·-------------------------· 

• • 1 O 1 I L I S.rtJI 

• • 



200 Quinta-feira 28 DiARIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçõo R) -Suplemento 

SECRETARIA DO TRABALHO 

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1990 

I - LEGISLAC)IQ 

Lei nll 7 .456~ de 01 de !lbril de 1986; 

Decreto n2 9. 539, de 26 _d_e j:tu1ho de 1986. 

Pl11nejar, orient!lr, coordenar, controlar e supervisionar as atividades rel!!ci2, 

r.ad.ae e01n 1111 Pol!tieas de tz~prego e Slllário, Relllçi5ee: de 'l'rllbalho, Segur11nça 

Medicina o;l.o Trs'b.!llho e C11paeit11ção Pro!iee:ional, 

III - ÓII.GXOS BÁSICOS 

= 
Gabinete do Secretário: 

Divisão de Mlminietração Geral; 

- Qlordenadoria do Progra11111 de E.stuo;l.os e Pesquisai!; 

Coordcm!ldori!l do Progr11ma o;l.e Apoio ao Tr!!'b.!llh!!dor; 

coordenador ia do Progr1111111 de Ocupação e Rendi!: 

- Ccorden!ldori;s__d_o P.rogr11ma o;l.e Capaeit~u;;io o;l.e Mio-ae-Obra; 

- Coordet:tao;Ioria <!lo Proq:r:'ama par!! "ssuntos Sindic!lis; 

- CoO'rdenadoria do Programa o;l.e Segurança e Medicina do Trabfllho. 

QE DELIB!}Bil.CX0 COLf:TIYI\ 

- Con!!lelho de Trabalho do Distrito Federal. 

Setembro _de 1989 
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1.990 

I - L~ISLACXO 

-Lei n• 7 • .456, de 01 de abril de 1986. 

li - CQMpmfNCIA 

- Est~ar, propor, implementar e avo.li3r "' pol:hica de comunicação .soci{ll ao Covex. 

no do Distrito Federal; abrangendo aa ~heaa de i111pren1111, publicidade, rel.11çCiesei, 

blicas, peaqui1111 de opinião, editoraçio. fotojornalillmo e cinejornalia.,o·; 

Prestar aseiJJtóincia técnica e- financeira ao gabinete .::lo Govon-nndor em ao,ntll necea. 

aidac!ee de comunicação 11oçial; 

- Coordenar tecnicamente IUI atividades o:!e comunicação 11ocial 11 serem inaerida" fl!l 

eetrutura doa Órgioa da 11dminiatraçiio (lireta, imHretos e fundações d.11 o~~dmini.,tr§. 

çio do Dietrito Feder11l; 

Propor, contrattu: e avoliar levanta111entos e pesquis.c~s de opiniio pÚblica e de hli, 

bitoa de comunicaçio, •ugerindo I!IOS diversos ó~io11 do co~nplexo sd~ninistr.,tivo 

do Dilltrito Federal a• .c~lterações de procedimento que os resultado• das pesqui 

l!lilUI aconselhar101; 

Conduzi:.:' os proces•os de contr11taçio do• .11erviços publiciti:Í:I:'iOll e aprovar as pr2, 

graiD!lçOes de 111!dia e 1111 campanhas publicitliria" do co111plexo ad111inistrstivo de 

Governo do Distrl.to Federal, 

l!:st1111111r, propor, i111plant111r e IIVIllilllr o sh:t~ de comunic11çio :~ocbl do GDF, 2 

rientando tecnicamente illll unid11des executora•, integrantes dos órgios dn_adminia 

traçiio~'airetll,. indireta e tundsçÕe• do GDF. 

lii - ÓRG!!os a.Csrcos 

- Coordenadoria de Imprensa; 

- Coordenadoria de Publicidade; 

- Coordenado:l:'ill de RelaçÕe• PÚblicas e Editoraçiio. 

Setembro de 1989 
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ORÇAMENTO FISCAL 

PROGRAMAÇÃO A CARGO DAS ENTIDADES 
SUPERVISIONADAS 

(Empresas Públicas, Fundações e Autarquias) 

- A Conta de Recursos de todas as Fontes 
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SECRETARIA DO GOVERNO 

Entidades Supervisionadas 
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EXERCICIO OE 1991 NCzll,0il,lf 
·~-------------------

RECEITA 
4311!1 SECRETAIIIA DO GOVERNO 
43111 CDHPAHHIA DO DESEHVDLVIHEI!TD DO PLANALTO CENTRAL 

RECURSOS DE TODAS AS FOI!TES ------
CDDIGO ESPECIFICACAO DESDOBRA !lENTO FOlHE CAT ECON 
·--- ----------·---

!111.11.01 RECEITAS CORREI!TES 

!501.01.11 
1521.tl.et 
!521.29.11 
1711.11.11 
1711.11.11 
1712.11.11 
!91t.lt.tt 
1981.11.11 
!991.11.10 

RECEITA INDUSTRIAL 
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRJ\NSFORHACAD 

!NOOSTR!A EDITORIAL E GRAF!CA 
T!IINSFEREHCIAS CORRENTES 

TRIINSFEliENCIAS !NTRAGOVERNAHEHTAIS 
TRII!ISFERENC!AS DO DISTRITO FEDERAL 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
RECEITAS DE CONVEN!DS 
RECEITAS DIVERSAS 

TOTAL 
------------·---

376 

8.811 

1!3.651 
1.03.1 

376 
376 

8.811 
8.811 

1!4.686 

123.872 

123.872 
----------·--

Setembro de 1989 

UClti.IIC01 
------------------.-·-----------~------------------~-----------

1 UODO • SECIItH'h ~C C!ln•~C • llln~•tES SUI"E~~IS1C~•o•~ . IIEtuUU Et nt.S ~S runs t 
I ti:"OIIST,.TIW~ DI [C$1"EH ~DR UUDH'n t~'tiN[IIT4~JISo COII~.:IL1DlNDD I"RDJCTDS [ •ttttti4DE$ I 
o o 
··-----------~----------------------------------------- --------------

I C C O I r. D I E S ~ t C 1 t 1 C A C J O I P'IDJtTCS t ATI WI tUU I J C T I t I ·--------------------------------------------------------------0 
: 'UDI, :cantMHJI EC ttStUnYJ~tliTC DO l"UIIAU~ Cf1'11lU ~ ,D.OU~ 1J.IDI; 12l.Brz: 
t t I I I I ----------------- ----------·~----·-------~--------~-----0 r r 1 1 

1 'T • L t 50.~n1 n.M.. 12!.erzr 
I I I I 

·-----------------------------------------~~~~~! 
I UIGO- $ECIIEU'l1 DU 'nt~lt • f!tl1Dit(S SUI'(RUSID~IDJS t>!CIHstS DE r ou:;; •S r nus 1 
I CC~CNHUTnO C' t(5Pt~l ~D~ UNl'D,CU IJ!CIIIEUIPJIS E EHE,DRIAS ECDMDMJt•S I 

·---------~---------------------·---- ------------------' 
-------------------------------~----------------------

1 C 0 tl J tO I l $I'~ C 1 F I ç l C • g CIJ!IIfNlCI I ClPtliL T D 1 lI. I 

·---------------------------------~---------------------- -----o 
t 1 I I I I 
I UtOI ltC~r-Nill' tC CtS!N~CLIItMCMIQ OC I'LUI,LTO a'~I~U I ltt.ltOI J."~ZI ltl.trtl 
I I I I I I -----------------------------------------------· 

I I I I 
I D T • L I 1&.\tOI I·"ZI lll.BrU 

I I I I 

I lUDO • 5tcRETI~ll DO liC~HIIQ • lNT10'0H SUPt:RHSil't,DH FUIIfSU DE IDUS U rnus I 
I (OID!tSTFUIV'l Dl C~SI'nl r'O' UUDl~S tl'CI"tHlTJtl I 

·---------------------------------------------------------0 ------------------------------------------------------------------
' C C O I & O E~~ C 't I; I C 4 C I D I TtSOI.IRO I t.FCIIIU I T O I I t I ·------------ ------.---------------------------------0 
I I I I I 
I 430~ 1 I CD"UNIIII tO ttUNYCLYTHr1'Ja 00 • L'~ tLTO Cfh lRH II.UOI 11!>. t6ZI tu •• nl 

~-~·-----•••..!..---···--------------·--------0 ------0-·------ I ~-: 
o o o 

1 C T 4 l. B .1101 11~4521 UJ.Brn 
o o o ----·----------------------
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'-;;;;;-:-;:;;;;;;;;-;;-;;;;;;-;---:_ ,:=,,,:c:.,:-:-,,.:=""=""~"'~=.o-::-., ----------------;;,-" .,-., ;;-;;;;;;-;;-;-,.., ' 
Ctprt'I!H4•Jy~ U fUhCllts• ~RCGIU~JS E $BF~nCPI•U ~C~ •q~J[T~$ [ UIVIOACES 1 ·--====-=--- ----- ====---==-----_--' 

I CllOIGD I tS~[CtFIC•c•c f~CJE10! I ATtVlUtU Tcl•L I 
~~~·-~--~----••••••••••••••••T~O------~- ----.. --------------------------· 
1 I I I 1 
I 030D000 UO~NJSJ<>Hill [ PLJ~OU!~TO SO.D~Df n.e/141 t:ll.DTZ1 
I I 1 I 1 
I 0301000 1 IC~T~JSlRICI( S!31 !4.9JU !~.4111 
1 I I I 1 
1 CJOnZI 1 ID!IHi!HUr.IO CtUL lll I 121 

I I 1 I 
OJ07QZ2 I DCCUI'(UJCI! t BHLICG~U'U 1601 1 1'01 

I I I I 
OU7D2lo I HFD~~UIC4 JGII !'.9181 3S-l~9"1 

I 1 I I 
OUe~OD I lt~TN"!URtCH F!IIUC!U' 4?~1 I 4?H 

I f I I 
OlOGUO I ID'INI!UICIO nE HCUHS 4~~1 I 4Z.JI 

I I I I 
OJOnOO I PH~[J,I'Uit <;OV(~~oH[NHL 49.1071 H-~"1 U.trH 

1 I I I 
OJOS044 I HfC71UCIE~ GtCGRJFICtS [ ESHTISilt'S 42.U31 l.Hn ~·-5401 

I I I I 
OlOfU~'!i I r!TtltO~ E 1'U~CIU! tCON~NtCO·SOtl~IS 6-ZHI !7.~HI U.Ull 

I I I I I I 
---·--------~-----·-··-------------------··-------------------·-----· 

I I I I 
f D T ~ l I 50.0Hl 13.tOU lZlo57ZI 

I I I I 

'-;;;;;-:-;;;;;;;;;;-;;-;;;;;;;-:-;;;;;;;;;•-:::,",:=,.,-::::., ,::::,, " 
I tf'I~"~Tfl•l~D OE FU!It~U• P~eG~~~~·5 E WeFROG<>l~l~ •u~ CU[GD~[.S (CDWOI'IC-~ 

R(COJSIS CE HltlS 4S rr.TE$ I 

' ' I •••••-·•---- •••••• -------·-···-··••·-----

'-.;;;;;-:-;;;;;;;;;;-;;-;;;-;;;;---,_ ,=.,.~,.=,.,-,,~=, .. ,,,.,., 
1 DEIIOMSUHIVO CE f!JNCOES• !'IID.&"IfllllS E ~CDF~IICIU~l$ POR C~!EGORIIS ECOIIOHl'ClS 

(!ieli!.OOOI 

'F(tlliStS CE TOt~S U FOHH I 

' '-_---====-----===:--------=========:::::::::=::::: 
t C O CIG O I f SI' E C I r I C l C 'O CU:RENTES I CAPITIL I I O lI l I 

' 

·--------------------·---------- -------------------. --· 
1 I I I I 
1 0307024 I IMfORNHICl 1~.7151 58~1 l~-l~?l 
1 I I l I 
1 OlOtoOO I ~C·l~ISHICl( ffMlHE!!tl l2al I ~251 
I 1 I I I 
1 (!~()tOlO I I'Cfl'lNIST~JU:l OE ncrtUS l~Cl I l~U 
1 I I I I 
1 03atuoo I PLI~(J~Nf~IO GOVER~lHEMTU ~6.a9DI 1.0~51 U.9?'31 
1 I I I I 
I 030101' I UfC~H•CtH GI:OGUFit-S [ U'UTISTlC'S '~-S,OI f ~'-~'W 
t I I I I 
1 OlQÇO~!i I [S'JUOOS E HSOOISJS ECO~OHtell•SllCIUS ~.J501 I.CSJI ~l.~UI 
t I I I I ----------------------------------------------- ____ , 

I I , I I 
J t T t L I IZZoHOI 1.69ZI lB.nZI 

' ' ' 

I CODIG~ I 1 •nv~c~rts l O l l 1 I 

1---------·-·--~------- ---1 , ' ' ' I COO ID~tiV:~~tO H~ 'tlllCUUOO f.HOI ~-81~1 

' ' I I . I 
I UO li"RCPlllOS CI HT!Citf r~,_ 6~51 l-UZI 

' ' . 1 U2 ICO~~rNJO~ tOI! 0/tGlO~ DO GOF ' ' ' ~'1-2191 ~'-l111 1U.6'j01 • ________ ....2... _________ _ I l I 1 -------------------------·-1 
I I l l 

r o 1 ~ L I 5Q.D681 13.80" (2].57lf 
I I I I 
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CDDIGO [SI'ECIFICACI~ 

·------------~---------------------
' ' I QOO IIJRtlN~RIO ~10 HMC~UDIJ 

' ' I 010 IPllti"'IIOS 111 01IIJAU 

' "' IC~~~N10S Ct~ OliGICS DO GDF 

' 
T C 1 I t. 

IHCJII.OOOJ ------------------------------- ~--- -•"--
1 13000 • SECRtTHU !lO Gl:'fl:R~D • E~TIOJt[S S\II'ERY!HO~-D~S RECUU(~ CE TlltiS U FtU.--~S I 
I I'AOtR~MI CE HIBit~O ' 1 ~~e!..:.~~~!~!..!-' -"-"-~~~-"'-'-r"~!~_!D_,._,_~,:~~-c_,_,_,._•_< ________________________ , ' 
I CO~IGD I [~I':CifiCAC40 ·------------------------------------
' ' I 1~t~JNI~fRICJO E l'li~[J~II(NiO 

' ' I I IUT~ISl~ICH 

' ' I I UIIINISnocoO GEAIL 

' ' I UOOl-tl 3010U S.01~.1000~ 
I I l'llO~RIItUH VIS~ I~ 

' ' ' ' HENU'! U N(ti:SS!Dir.H ti UI!Y_1,11.fl_L-'_ O S_EUS 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' lOtO\ 

GRif Jet·V IS \li IS. 
PROC~TGS t;&IFICC • flHIIIS 

HHURUl DI DE5PtSI o 
PtHOIL E ENCo~tOS SOC!lJS 
OUHH CCSI'E$1$ CC~Ft~TfS 

I IPIJUU~CH USUn, 

' ' ' ' ' ' 
'tSSOIL E LHC~I\CrS SOCHH 
OUUoS QESI'E5i! tCR~EHHS 

1 tCCU~EH11CIC ( 9UliOGRIHI 

' UOO l.ClQ70Z~1.tt 1.1 OOCO 
I 1 !1HtH4 Ot HICitCfiL~I>!fl [ l!DCU~EUI(H ' ' . 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 

PDSUIHITIR C DE5ENYill1'1HUTO• IM'LUUCIO t NUUTU· 
ClD tiC n~TtNA U HIC~tFU!!AGEH. 

OCC'!;fl[) .. l(lO MltfiOF1LNlt• 

10001 

C\11110 I• 

1 f'IMUH~CIOo IICPliMTU~D [ OtsrafOL~T~fUO 00 '>l!Tr•l ti 
I MitiiCnt ~AGE • 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 

rDHUIUTIR O OtStN1G.fiN[~TCo IHfll~HtiO E 
TUCit tf SJSTU.i tE Ntl:'Ofllf'IGH 

1 IliTOI'!UliCI 

' ' Ull0l-t13Dl0245. Ul.tOt'CC 
I I EX~USI[ 'lC "RçtE tiiM~tlUCIOUL 

' ' ' ' ' ' 
HH~LRIR II[Cl~Sil5 D[!1IIIlDO$ I UPIIfUD DC~ EU\11,.

I'ENTtS llt I'RCtf:SIIIt:HTC OE OUDS. 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I 10~01 
I 1 [Cti1~-~HT( DE P5CCtSSLHEUO OE 0100$ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • !001. C lU02' G. CZ~oiO CCC 
I PIMIITEHI-11 O~ SH1CI't D~ PRtCUSU'UH llt DltOS 

' ' PIICPTtHlf COIItiCOI:S I'-~ A A 
'l'llt'Ot:C!D '111111Un. 

PIIOC[UUENTD U C\DliS 

MAlftllE,UO Ot SIH~MA~ Elo! 

' ' ' ' ' ' ' ' IOUI 

l"tUOll E efCIII~D~ SCCilts 
lltUH ~ESP!S•S tl'!IPENTfS 
111\'ESTJ~[NlOS 

f fl'ltll~U~ t1 I"IIO~U~U .OPUtUlV!JS 

" 

ffiCJElOS I ~TJVIIIIES I T O T I l I ---.--.. -· I • •• I 
I I 1n.n21 

' ' ' I I 3!.HU 

' ' ' I 1~1 

' ' ' ' !21 I 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' " ' ' ' ' ' '" ' ' ' " ,, ' 
' ' I 1601 

' ' ' ' 1601 I 

' '· 
' ' ' ' ' " 1111 

"' ' ' ' 1601 

' ' ' ' ' .. 
llH 

"' . 
' ' ' 1611 

' ' ' ' ' "' ~e TI 

'" ' ' 1511 

' ' ' '" ze71 

'"' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' :"I.HGI 

' 
' ' ' ' ' f.H:R 

n.l,u 
57U 

' ' !loiJ&I 

' ' 15-~tt 
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·----------------------------~~~!!!;~~! 
HCtiJH~ llt rn~u -s nun 1 

---~--
' ' 

• --7o7.~-;-·e·--------;-;·;~7i7i77t7õ-------, --;~us-r-;;;;~;;;;-;---;-~·T;7··, 
·-------------------------·------~-~------------------------------------· I I I I 1 1 
I I IIUlliiUI DI IIE~PCH • I I I I 
I 1 fESSUt [ Olti~~O~ SCCIJIS I I t>.fHI I 
I I OUJ1!lSO(SPES•SCC~RtUf$ I I -;,7.1911 I 
I I I~fEHIKiilO~ I 5nt I 
I I I I I 
I I ltJIUI~T~ICI( FJWl~ti;I!t~ I I ~~GI 
I I I I 1 
I I ltt'IIIESTIIJCIII DE HCUn! I 1 ~zn 
I I I I I 
UJIIOI.UUC!IISoUSollltft; I I I 

I to~UtJILT:IlCUI ar I'RDDUCS E SEIIVIt;O! ~%81 I I 
I I I I 
I PD~HBYUT4R JD I'UO..Ictl E I COI!~JDtC[ [K !';[1141. ll HES I I I 
I SO 111 ICHVO DE o•DOS rnu:o~. Cl~TOCUJICOS E SIICTD-ECC I I I 
I UII'ICtS 111 co•P "IIJ.lo H~ JV[S tA 11[" [I Olltll& IH SEUS I I I 
I 1"Rt'Dt1Cl• I I t 
I PVmllCI(CES lEtiiiC~S (UiiJt t~ 2~00 I I I 
I I I I 
1 llllCUU 1U tE~r~~~ I I I 
I Pnsou. E ENt•~cc~ SCU•IS ~51 I I 
I DUTI!U O(SptSU CCUf!IIJE~ JUI I 1 
I I 1 1 
UDDI I I I 
I ct'MUCPLTl~C-D t! Pll!ltlUTrS [ SERY1CD~ ~UI I I 
1 I I I 
I I I I 
I NUU~Ul !H DHPtsl : I I I 
I rUSDAL I D(O~r.o~ HCJHS 351 1 I 
1 ourn~s otsrrs•s CCRREflllU nH 1 1 
I 1 I I I 
I PU~EJIPEH~ Gll\ln~'KEIIUL t 1 I 11.'1731 
I I I I I 
I h1'0P"IC[(S CEOGUriCI5 E ES1~1I$T1CU I I I 1~.~01 
I I I I I 

UlOOl.OJO~CUS.OU.IDGl!U I I I I 
I I CIIUCTEFI!ICIO ( ttSTU•ctD DO HPIICD F'ISICD l U.U31 I I 
I I I I I I 
I I UUCL"I~ D I"L~IIEJIHUTC E UCCUCH CE T~HILI'n ct I I I I 
I 1 UPOUUCJI SDtHLoPII:OJ[TO DE US(SSC!ITI U:GID~U.• lttGU• I I 1 I 
I I LI~J11CIO CD $[10.1. Tlt1Dl1:10~1L D[ Pt.UU ""''' (UI I DF J• I 1 I I 
t 1 CUL tt UASILU• CARA~tEillHUC DC TE'I'I!lTOUC t DI raK I I I 1 

I Plt.4n( tt DT l ES1UOI!S t ,ESUIS.U rJSit~5. I I 1 I 
f CDUU' l 1U\IUL1lAR tNU"HICCtS CPnJ )• U I r r I 
I I I I I 
I !UTUU21 DI DE!PEH I I I I 
I PlUOU. E E'IICHGC! SttiiiS I 3.1511 I t 
I aUTRU OtsPts&S CCIIII:l"'H' I 3~.S~ZI I I 
I I I I I 
IU001 I I I I 
1 CIUtlEPI'HC•O [ CESTI~UID I)[ €SFitC FISJCC I ,2.5931 I I 
1 I I I I 

! Uf.lJHU aA onPESI PESSCIL E (NC&~ÇO! SOCIIH : 3,351: :• 
I DUTHS ct5!'ESIS C(lliiUHS I ]11,5~21 I 
1 I I I 

UlOD1~D3B90(o4&.~21.10000 1 I 1 
I I ~lllllft),CIC 01 (IS[ tE OICOS DO ClSIIIIlO HOtR'L I I t.Ur! 
1 I I I I 
1 1 AS5ECURIII ACO[S CUt VISH I UWT~HIC OCS S(Çti~H~ I I I 
t r SISTE~IH UllaliHC~O E "INUHNCIO 0{ SlCIDl HINU![M(I:l I I I 
&. I ti BIH G[OOU!CI DO D!HilHO rEDElll\o HDJCE DE CUHO I I I 
I I DE 'IIIH• REUSU IN!IrtiDCIIU CtliJU~TrfU~. IEHHit ES· I I I 
' I TITUTitC t INUIAID [SHTJSTtCO. I I I 
I I tNrOAHt0[5 CCLEUOU (P~t!J 1• 5 I I I 
I I I I 1 
I I IIUUAEH DI C!5PE.~I I I I 
1 t PlHD\LEETfCIK.C~~CtlliS I I !3DI 
t I L'IJT~~S DE H'($ H CU~ENH~ I I 1.5111 
I I I I I 
I 10~01 I I I 
I 1 rAJdJTEN(It' c• BISf llt llADCS I I 1.Ull 
I r I I I 
I I I I I 
I I MAIUR(U OA Ot~PES4 l I I I 
I I PES~0\1. E tNtlR>::CS SCCl!U I I tJ(ll 
1 I (lUTHS ~ESI'!:.:SI~ CIRH~HS I I t.5!71 
1 I I I I 
I I HTU~D~ r PESDUHH EC~NoncD•SDtl\TS I I I 
I I 1 I 1 
U!IIOt.OlD'ÕCI,StoGZ~.IOOOO I I I 
1 1 IPC!D 't CESEMfClY1HtlfTr t\ \Cit HU:fUl!ENfll I I H,zt,. 
1 I 1 I I 
I I IXECtCIC Dt I'HDIJ1:10 Dt lll.f'O'l!IICOES• ESTUD;JS [ "P[S• 1 I I 
I I ~UTSl~• E!'\'~'OOS SaCio tU.TUR\L• 'TE~DC Pct FJMillfltE U• I I I 
I I srn IF(H~ C GCVE~IIO to USTRI'fC rEttliH t St~ JfGUO I I I 
I t GUtCOJGIIICI. I I I 
1 1 I I I 
I I NUUREZI li\ CESPtSI 1 I I I 
I I IESSOU E ENCHGOS SOC!•H I I U.Z681 
t 1 CUTHS CES!'!:.:$ IS CCUHHS I I lh~UI 
I I INVESHMEHO$ I I 1.0831 
1 I I I 
I 10001 I I 
t I FtNCfC~IIIHTO Cl COifi',NHU ~E !IES[IIVOL'IIHHH U PLIH•t. I I 
I I ta CtNJJ:H I ~7.lt91 
I t I I 
1 I I 1 
I I MUURUI 01 DESPES' ' I I 
I I PESSDU. E E~Cl!iCO! SOCIIH r a.zGat 
I 1 CUTFU CESI'ESIS CCAIIENTr$ I ~~-~Gal 
I I JWVESTIIIENTOS I I.Oftll 
t I I I 
U~OCt.OJO~U'55.03'•100DQ I 1 
I I :run:u ~CUCI-EUMONICO 5 .ZHI I 
1 I r I 
• I EL.IetUJ [ EHtUTI.R OS SlGUJNHS TH~H11051 UUlA ct I I 
I I ,.llt:O~ D' COHSH~CIO C1UL• ~aCGI'UU c:E: tHPLENrMTICia 00 I 
• I I'OCELC EIHIIGt:HCC DO DY• E P~C~III~I CE \(0{~ GU{UI~EJI- I 
I I UJS 110 t"TORN!I. 1 
I I Clli.ETI .. IIIFOII~ICO[S (II'IIDJ JK 6 I 

' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' u.~u1 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 



220 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO I'IAQONAL (Seção R) -Suplemento Setembro de 1989 

CMtlS 1,0091 

,-,-,-,.-,---;~;;;;~~;;;~-:--,.-,-o• ~;c, ~,c.,~,~ .. ~.~ .. ~.~ .. ::o u -------------------·;r:~;-,.-,-,-,-1 ;;;-;$-,-,-.,-,-, 
I r~OG'I'U D[ TR•S~UIO I 
I Ull~l • COHI"-NP!I DJ DEIEIIYCLV(HfNTO DO PL,NtLII) C'E"H'L I ----------'-·----""------"'-------
f--!~ . .!:.!.!.1.._' --·----~':.:.' ~·~•:..:c. _:,_:_~~-~-~-~---···----''--I'RDJE11l5 HIYJUH$ I T C 1 I I. I ·---------1 
I ' 
' ' ' ' ' ' ' ' I 100(11 
I I STSTEHI 

' ' ' ' ' ' ' ' ·------ ' -----

illRCICIO O!' 199t 

FESSO'L E DlC lAGO~ SOU IIS 
o~Jns ocsn:s•s Ctl'i~t~ns 

' 
~111 

s.n71 

' ' &.nu 

' ' ' FtSSOAL E ENtUIGOS StciJJS •HI 
Ct:TRU Dt~PESI~ Cl.'llllOlHS S.rztl -----·o 

·--------·--·-----;·~-----· I , I 

T C T 1 L 5D.OUI l~.Ga•l tU.Htl 

' ' ' -------------------------

MCzS 1.111,11 
------------- ·---~------·--·-----

OD«JHSIRATI\10 Do\ RECE~TA E DESPESA SEGUMlO AS CATEGORIAS ECO!O!!ICAS 

43tll SECRETAlUA 00 GOUERHS 
43tll COiiPAHiliA DO OESEl<Vll.VIKEHTO 00 PLAIIALTO CEHIRAL 

RECll!SOS DE TODAS AS FOOES -----------------· 
R!CEITA 

ESPECIF!CIICAO 

RECEITAS CORREnTES 

RECEITA INOUS!lUAL 
TRAHSFEREHCIAS CORREH1ES 
OUTRAS RECEITAS CORREHYES 

TOTAL 

SUPERAVIT 00 DRCIII!ENTD CDRRENTE 

TOTAL 

PARCIAl 

376 
S.Blt 

114.686 

TOTAl. 

123.872 

123.672 

1.692 . 

1.692 

DESPESA 

ESPECIFICIICAO PARt!Al TfiTAL 

DESPESAS CORRENTES 122.181 

DESPESAS O!' ct/STEID 122.181 

SUPlliAVIT 1.692 

TOTAL 123.872 

DESPESAS DE CAPITAL 1.692 

IHVESTIIIEHT(]S 1.692 

TOTAL 1.692 

---·-·------ ~-~----------------·-

RECEITAS CDRRENTES 
RECEITAS OE CAPITIIL 

-----· 
TOTAL 

RESUMO 

.123,872 l DESPESAS CORREnTES 
I DESPESAS DE CAPITAL 

123.972: TOTAL ---------·-··----------------

122.181 
i.692 

123.872 
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Entidades Supervlslonlldas 
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fXERCIC!O DE 1991 NCzS l.!ll,lt 

RECEITA 
46Ht 5ECI!ETIIRIA DE EDIJCACIIII 
46011 FIIHIJACIIII EIIUCIICiillllll. DO DISTRITO FEDERAL 

RECURSOS OE TODAS A5 FONTES 
-~-'-------------

COO!GO ESPECIFICIICAO OESDOORAIIEHTIJ FONTE CATECON 
·--·----

!08t.01.11 RECEITAS CORRENTES 

mt.tt.ll 
1711.11.11 
1712.11.11 
1981 .... 11 
1981.11.91 
1991.11 ... 

2111.11.11 
2411.11.11 
2411.11.&0 
W2.&Mi 
25tl.ll.il 
2531.11.11 

TRAN5FERENCIA5 CORRENTES 
TRAN5FERENCIA5 IHTRAilDVERNAIIENTAIS 

TRAHSFERENCIAS DO DISTRITO FEDERAL 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

RECEITAS OE CONVENID5 
RECEITAS DIVERSAS 

RECEITAS OE CAPITAl.. 
TRANSFERENCIAS OE CAPITAl.. 

TRANSFERENCIA5 INTRAfiOVERIIAI!Eli!AIS 
TRAHSFERENCIAS DO DISTRITO fEDERAl 

DUTRÀS RECEITAS OE CAPITAl.. 
RECEITAS DE CONVEN!OS 

TOTAL 

264.982 

264.282 
264.282 

264.282 
let 

211 
511 

21.891 
21.791 
2&.791 

21.791 
101 

III 

285.813 

Setembro_ de 1989 

----~-
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------------------------------------ ·----------------~=~~~! 
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'----~--------------------------------------------------- t 
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I I J I 
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--------------------------------------------..--------- ... -.. --------------------------------------------
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---~...:'------------

EXERCICIO DE 1991 

' . 
' ' l.l7ll I 

' ' ' ' ' ' 1.0721 I 
I ltQI I ------------------------------1 

' ' ' :s;z .nn l~l· ont Uhtrll 

' ' ' 

HCzS i.HI.M 

DEIIONSIRAnvo 1M RECEITA E DESPESA SEG11110 AS CATEGIIIIAS ECOIKIIICAS 

~- sa:RETARIA DE EllllCIICAII 
46ft! FIJIIIlACAII EIIOCIICI- DO DlSlRJTO FEDERAl. 

RECURSOS DE TODAS AS fONTES 

RECEITA DESPESA 

ESPECIFICACAD PNIC!Al TDTAI. ESPECIFlCACAil PMCIAI. TOlA!. 

RECEITAS CORROOES 264.982 DESPESAS CORROOES 2&4.982 

DESPESAS DE CUSTEIO 264.982 
TRAKSFEJIEMCIAS CORRENTES 26<.282 
llUTRAS RECEITAS CIUENTES 71f 

lDTAI. 264.982 TOTAl. 264.982 

RECEITAS DE CAPITAl. 21.8'11 DESPESAS DE CAPITAL 2t.B91 

lRAHSfEREHClAS DE CAPITAl. 21.791 IIMSTliElllOS 21.311 
DUlRAS RECEITAS DE CAPITAl. llf III'JERSOES FIJMHCE!RAS 581 

TDTAI. 21.B91 TOTAl. 21.B91 

---- ------
RESUHD --------

RECEITAS CIJRREltTES 264.982 DESPESAS CIJRREltlES 264.982 
RECEITAS DE CAPITAl. 2t.S91 1 DESPESAS DE CAPITAL 21.8'11 

TOTAl 28:1.873 i T D T AL 28:1.873 
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SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 

Entidades Supervisionadas 
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EXERCICIO DE 1991 NCzS 1,111,11 

RECEITA 
49111 SECRETARIA OE VIACAO E !liRAS 
49111 CIJIIPAIIIIA URBANIZ!IDIJIA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

RECURSOS OE TODAS AS FOHTES 

COOIGO ESPECIFICACAO DESOOBRAKEJITD FONTE CAl ECON 

1Hf.ll.ll RECEITAS CORRENTES 31.561 

1711.11.11 TRANSFERENCIAS CORROO~ 18.189 
1711.11.11 TRAIISFEIIENCIAS INTRAGil'JERIIAKENTAIS 18.1119 
!712.11.11 TRANSFERENCIAS DO DISTRITO FEDERAL 18.199 
1911.11.11 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.472 
19Bt.ll.ll RECEITAS DE CONVENIOS 13.472 

2111.11.11 RECEITAS DE CAPITAL 686 
2411.11.11 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 271 
2411.11.11 TRAIISFEIIEHCIAS !NTRAGO'JERNAMEHTAIS 271 
2412.11.11 TRANSFERENC!AS 00 DISTRITO FEDERAL 271 
i!Stt.ll.ll OUTRAS RECEITAS OE CAPITAL 416 
2530.11.11 RECEITAS OE CIJINEHIOS 416 

TOTAL 32.247 

EXERCICIO DE 1991 NCz5 i.Ht,tt 
------------------------

RECEITA 
49111 SECIIEJARIA OE VIACAO E !liRAS 
49tl2 OEPAIITAMEHTO DE ESTRADAS OE ROOAGE!t DO DISTRITO FEDERAl 

RECURSOS OE TODAS AS FONTES 

CDDIGO ESPECIFICACAO OESOOliRAMEHTO FONTE CAT ECON 

1111.11.11 RECEITAS CORRENTES 16.:!97 

1311.11.81 RECEITA PATRIIIONIAL !I 
!321.11.11 RECEITAS OE VAlORES IIOB!LIARIOS 11 
!711.11.11 TRAHSfERENCIAS CORREHTES 9.342 
1711.11.11 TRANSFEREHCIAS INTRAGOVERIIAKENTAIS 8.342 
17!2.11.11 TRANSfEREHCIAS DO DISTRITO FEDERAL 8.342 
1911.11.11 OUTRAS RECEITAS CORREliTES 8,145 
1981.11.11 RECEITAS OE CONVENIOS 8.111 
1991.11.11 RECEITAS DIVERSAS 45 

2111.11.11 RECEITAS DE CAPITAL 11.795 
2211.11.11 ALIEHACAO DE BENS 45 
2211.11.11 AliEHACAD OE BEHS MOVEIS 45 
2411.11.11 TRANSfERENCIAS DE CAPITAL !1.751 
24!1.11.11 TRAIISfERENCIAS INTRAGDVERNAKENTAIS !1.751 
2412.11.11 TRANSfEREHCIAS DO DISTRITO FEDERAL !!.751 

TOTAL 28.192 
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ElEICICIO DE 19'11 ---------· 
OEMOHSIRATIUO D.1 REC[!TA E DESPESA SEGUHOO AS CATEGOmS ECliHOIIICAS 

4- SECIETARIA DE 1/lM:Ail E OIIRAS 
49MI CIIII'!HHIA IJiiANIZAOOIA D.1 IIO'IA CAPITAL DO BRASIL 

Quinta-feira 28 233 

I!Cd t ....... 

RECIJISOS OE TODAS AS FIIIIIES -------
IECtlTA DESPESA --------------------------·--

ESPECIFICACAO 

IEC[JTAS CORROOES 

TRAIISFEREl!C!AS CORREIITES 
IXITRAS REC[ITAS CORROOES 

TOTAL 

IEC[ITAS DE CAPITAl 

IRIIHSFEREl!CIAS OE CAPITAL 
IXITRAS REC[ITAS DE CAPITAL 

TOTAL 

PMCIAL 

10.189 
13.472 

TOTAL ESPECIFICACAO 

31.561 DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CUSit!O 
IRAIISFERENCIAS CORRENTES 

31.561 TOTAL 

686 DESPESAS OE CAPITAL 

271 INVESTI""NTOS 
416 INVERSIES FINANCEIRAS 

686 TOTAl 

RESUKD 

PMCIAL 

31.471 
91 

466 
221 

TOTAL 

31.561 

31.561 

------------
IECf!TAS CORROOES 31.561 I DESPESAS COI!REHTES 
IECfiTAS OE CAPITAL 696 I DESPESAS DE CAPITAL ---------------

31.561 
686 

TOTAL 32.247 I T O T A L 32.247 ·---------·-----

EXE.RCJCIO OE 19?1 

DDIOHSTR~TIVD DA RECEITA E DESPE.S/1 SEGUNDO AS CATE.GORIAS ECOHOIHCAS 

49tll SW!HARIA DE VIACAD E OBRAS 
49tt2 DEPARTAKEHTD DE ESTRADAS DE RDDAGEH 00 DISTRITO FEDERAL 

Rtt:URSOS DE TOOAS I!S fUNT(S ----------------·--
RECEITA Of5PE51'1 ----- ·--·----- ----------------.-· .. ······--------···--·· 

ESPECIFICIICAD PARCIAL 

REC[JTAS CORRENTES 

REC[JTA PATRIIIDHIAL i! 
TRAHSFEREHCIAS CDRREHT'ES 8.342 
OUTRAS REtEITAS CORREIHES 8.9\lt 
RECEITAS ÍflVERSAS 45 

TOTAL 

SUPEIAVIT DO DRCIIKEHTO CORRENTE 

TOTAL ESPECIFICACAO PflRCliiL iGTAL 
----------------------------

:!.6.397 

16.397 

B.Ut 

OESPESilS CORRENTES 

DESPESAS DE CUSTEIO 
TRANSFERENClAS CDifRtHTES 

SUPEJ!AVIT 

TOTAL 

a.aes 
89 

S.l97 

B.6&t 

16.397 
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EXERCJCIO DE 1998 HCzS l.tlt,tt 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOKICAS 

49990 SECRETARIA DE VIACAO E DSRAS 
49112 DEPAli!At!EHTO DE Elll!ADAS DE RODAGEH DO DlSTR!TD FEDEJ!AI. 

ESPEClFICI\CAD PARCIAL TOTAL ESPECIFICACAO 
-------

RECEITAS DE CAPITAL 11.795 DESPESAS DE CAPITAL 

r.LlEHACAO DE BENS 
Tl!ANSFERENClAS DE CAI'llr.L 

45 lNIIESTlHENTOS 
u.n;1 

TOTAL 

-------------·----
RECEITAS CORRENTES 
RECEITAS DE CAPITAL 

19 .79'5 TOTAL 

RESUHO 

16.397 : D!OSPESAS CORREIITE5 
11.795 I DESPESAS DE CAPITAl 

RECURSOS DE TODAS AS FOHTES 

OCSPESA 

PARCIAL TOTAL 

19.795 

19.795 

19.795 ---------

8.397 
19.795 

----------- ---------. -----
1 O TA L 28.192 l T O T A L 28.192 

FONTE : CSO!SEG 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUÇAO 

Entidades Supervisionadas 
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EXERCICIO OE 1998 

RECEITA 
51tH SECRETARIA OE I!GIIICULTURA E PRDIIUCAII 
511t1 FUHDACAO ZOOBOTAHICA 00 DISTRITO FEDERAL 

CDDI60 ESPECIFICACAO 

1111.11.61 RECEITAS COIIREliTES 

131t.ll.lt RECEITA PATRIIt!IIHAL 
1311 ...... RECEITAS IHOBILIARIAS 
14tt.tt.lt RECEITA AGROPECUARIA 
1421 ...... RECEITA llA PROOUCAO AHIHAL E OERIVADIIS 
160UI.tt RECEITA OE SERVIC05 
!611.!7.11 SERVICOS AGROPECUARIOS 
!7tt.lt.tl TRANSFEREliCIAS CORREliTES 
ll!l.lt.lt TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAHE!ITAIS 
!7!2.et.lt TRANSFERENCIAS 00 DISTRITO FEDERAL 
19tt.tt.tl IIUTRAS RECEITAS CORREliTES 
1991.1t.ll RECEITAS DIVERSAS 

2111.11.1t RECEITAS OE CAPITAL 
22tt.lt.lt ALIENACAO OE BENS 
2211.11.11 ALIENACAO OE BENS IIOIIEIS 
241t.lt.tt TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
241t.tt.ll TRANSFERENCIAS INTRAOO'JERNAHENTAIS 
2412.tt.lt TRAHSFERENCIAS 00 DISTRITO FEOERAL 
25et.te.tt DIJTRAS RECEITAS OE CAPITAL 
253t.0t.tt RECEITAS OE CONVEli!OS 
2591.tt.tt IIIITRAS RECEITAS 
-------

TOTAL 

EXERCICIO OE 1991 

NCzS i.ltl,tt 

RECIIISOS OE TOCAS AS FOHTES 

OESOOBRAHEliTO FOHTE CAT ECIII 

72.!t1 

1.447 
1.447 

42 
42 

47.259 
47.259 

23.1!39 
23.139 

23.139 
214 

214 

541 
11t 

llt 
4lt 
41t 

4ft 
41 

3t 
11 

72.641 

NCzS i.ftl,lt 
--------

RECEITA 
51101 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PROOUCAO 
51113 E!IPRESA DE ASSJSTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 

RECURSOS DE TOilAS AS FONTES 

CODISO ESPECIFICACAO DESDOBRA/tENTO FOHTE CAl ECOH 

ltll.tt.tt RECEITAS CORRENTES 3.833 

161t.tt.ll RECEITA DE SERVICDS 21 
1611.17.01 SERVICDS AGROPECUARIDS 21 
1711.11.1t TRAHSFERENCIAS CORRENTES 2.896 
ll!l.tl.lt TRAHSFERENCIAS INTRASOVERNAHENTAIS 2.896 
1712.tt.tl TRA!ISFERENCIAS 00 DISTRITO FEDERAL 2.896 
191t.lt.lt OOTRAS RECEITAS CORRENTES 916 
19!11.0t.tl RECEITAS OE CONVE!IIDS 911 
!99t.lt.lt RECEITAS DIVERSAS 16 

21tl.lt.ll RECEITAS DE CAPITAL 74 
24tt.ti.ll JRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 
2411 ...... TRANSFEREliCIAS INTRASOVERNIIliENTAIS 74 
2412 ...... TRANSFERENCIAS DD DISTRITO FEDERAL 74 

TOTAL 3.917 

S~ternbrode 1989 
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EXERCICIO nE H'9t 

IIEliOIISTiml/0 DA RECEITA E DESfESo SEilUIIlO AS CATEGORIAS ECili!OiUCAS 

Sitlt SEtRET~RIA DE AGI!Ictl. TURA E PRODIJCOO 
S!lll Flli!OACAD ZUOBOTilliiCA UO DISTRITO FEDEliAL 

Setembro de 1989 

ltCzS i.HI,H 

RECtliSOS DE TDQIS AS FOI!TES 

RECEITA 

ESPEC!fiCACAIJ 

RECEITAS CORREifTES 

RECEITA IATRIKIJNIAL 
RECEITA 1\GRSl'ECIJAR!A 
RECEITA DE SERVICDS 
TRilliSfER~Cii\S CDRREHTES 
OUTRAS RECEITAS COl!REHTES 

TOTAL 

SUPERAVIT DO ORCAilEJiTIJ COIIREHTE 

RECEITAS DE Cill'ITAI. 

ALIEJIACAO DE DOO 
TRilliSFEREHCIAS DE CAPITAL 
DOTIIAS RrCEITAS DE CAPITAL 

TOTAL 

RECEITAS CDIIR~TES 
RECEITAS OE CAPITAL 

TOTAL 

PARCIAL 

1.447 
42 

47.25'1 
23.137 

214 

!H 
4H 
4t 

TOTAL ESPECIFICACAO 

72.111 DESl'ESAS COliRENTES 

DESl'ESAS DE CUSTEIO 
Tl!AHSfER~IAS COI!REJITES 

SL•ERAVIT 

72.111 TOTAL 

42.295 

541 DESl'ESi\S DE CAPITAL 

IHVESTMIITOS 
IIMRSOCS FllWfCEIRAS 

42.835 TOTAL 

RESUHO 

72.!1! l DESI'ESAS CORR~ 
54t J DESPESAS DE CAPITH. 

72.641 I TOTAL 

DESI'ESA 

PARCIAL 

29.516 
311 

2.649 
4t.!B.I 

TOTAL 

42.295 

72.1t1 

42.835 

29.Bió 
42.835 

72.641 
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EXEICICIO DE 19'11 NCz.S 1 ....... 

IIEitiiiSIIATII'Illlo\ IEC<ITA E DESPESA SEilllllll AS CATEBIJIIAS ECIIIOIII:AS 

511ft llECRFrAIIA DE Mlt!CILTII!A E IRIXIOColll 
51M3 EII'IESol DE ASSISJE!ICLI TECIIICA E EX1EIISAII IIIIAI. 

IECUISDS DE TOOIIS AS FllNTES 

IECEITA 

Elli'EI:lFICAC60 

IEC<ITAS CDRIENTEI 

IECEITA DE SERVICDS 
IR~D!C!AS CDRRENTEI 
IIJJIAS IECEITAS CIIRENTES 

Toilll 

JEi:EITAS DE CMITIIL 

TINISFEIEIEIAS DE CAPITIIL 

TDTIIL 

IEC<ITAS CllRIEli!ES 
ImiTAS DE CMITIIL 

TOTAL 

I .IRC IIII. 

21 
2.89ó 

91& 

74 

TDTIIL Elli'ECIFICAC60 

3.833 DESPESAS CDRREJITES 

DESPESAS DE CUSTEIO 
IRAHSFEIEJII:IAS CDRREJITES 

3.833 TOTIIL 

74 DESPESAS DE COIITIIL 

IINESTII!EIIIOS 

74 TOTIIL 

RESUMO 

3.833 I DESPESAS CORRENTEI 
74 I DESPESAS DE CAPITIIL 

3.9t71 TOTAL 

DESPESol 

P.IIICIIIL 

3.1123 
li 

74 

TOTAL 

3.833 

3.833 

74 

74 

3.833 
74 

3.9t7 
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PúBUCA 

Entidades Su pervlslonadas 
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EXERCICIO DE !991 

RECEITA 
521ft 5a:RETARIA DE SEGURANCA PIHILICA • ENTIDADES SUPERVISIONADAS 
5201! OEPARTAIIEIIIO DE TRANSITO 00 DISTRITO FEDERAL 

RECURSOS DE IODAS AS FOifTES 
----

COOIGO ESPECIFICACAD DESDOIIRAIIENTO TDNTE CAl ECDN 
-------

!001.01.11 RECEITAS CORRENTES 28.59! 

!7et.H.It TRAHSFERENCIAS CORRENTES !1.591 
!711.11.61 TRAIISFEREHCIAS !NTRAOOVERNAHENTAIS !1.591 
!7!2.11.11 TRANSFERENCIAS 00 DISTRITO FEDERAL !1.591 
!901,11.11 OUTRAS REJ:EITAS CORRENTES !B.tlt 
!991.91.11 REJ:EITAS DIVERSAS !B.Iet 

2Ht.ll.ll REI:EITAS DE CAPITAL 951 
24et.ti.ll TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 951 
241t.te.ee TRANSFERENCIAS INTRAGDVERNAMEHTAIS 950 
2412.01.11 TRANSFERENCIAS 00 DISTRITO FEDERAL 951 

TOTAL 19.54! 
--~--------- -----

EXERCICID DE 1991 ------------
RECEITA 

52HI SECRETARIA DE SEGIIRAHCA Pl!liLICA 
52112 FUNDACAO llf AHPARO AD TRABALIIADIIR PRESO 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES 

CDDIOO ESI'ECIFICACAO DESDDBRAHENIO FOMTE CAT ECDN 

!811.11.11 RECEITAS CORRENTES 2.599 

!71t.lt.ti TRAHSFERENCIAS CORRENTES !.399 
!7!t.OI.It TRANSFEREHCIAS INTRAOOVERNAHOOAIS !.399 
17!2.11.11 iRAHSFERENCIAS 00 DISTRITO FEDERAL 1.399 
!91t.lt.lt OUTRAS RECEITAS CORRENTES !,2!1 
1981.01.1t RECEITAS DE CDNVENIOS 311 
1991 ...... RECEITAS DIVERSAS 911 

TOTAL 2.599 

Sélerrlbro de 1989 
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EXEIC!C!D DE 1991 NClS 1.Ht,M ---------------------- ---
II<HIIHSTIOTIW 11<\ RECE!TA E II<SPESA SEGUHOO AS CATEGORIAS ECOimltiCAS 

52HI SECRETARIA OE SEGIIIA!CA PUBLICA 
52HI D<PARTAIIENTD DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 

RECEITA 

ESPECIFICACAD PARCIAL 

RECEITAS CDIREHTES 

TOTAL ESPECIFICACAD 

29.591 DESPESAS CDRREIITES 

DESPESAS DE CUSTEIO 
TRANSFEREIICIAS CDRREIITES 
DUTliAS RECEITAS CIIIREIITES 

11.591 TliAHSFEl!EIICIAS CORRENTES 

TOTAL 

Si!'EJ!AV!T 00 IJRCIIIENTO CIIIREIITE 

RECmAS OE CAPITAL 

lR-ERENCIAS 11< CAI'l!AI. 

TOTAL 

RECI:!TAS CIIIREIITES 
IECE!TAS DE CAI'!TAI. 

TO TAL 

·~ .. 

19.111 

,,. 

SUPERAVIT 

28.591 TOTAL 

4.tst 

1'51 DESPESAS DE CAP!TAL 

INVESTIII[IjTIJS 
lliVERSDES FINI\IICEIRAS 

5.1H TOTAL 

RESUMO 

28.591 : DESPESAS CDRREIITES 
1'51 : DESPESAS DE CAI'IT!L 

29.~41 : T O T ~ L 

RECURSOS OE TDII<\S AS f1lHTES 

DESPESA 

INICIAL 

24.341 
2H 

4.7H 
3tt 

TOTAL 

24.541 

28.591 

5.1H 

24.541 
5.1H 

29.541 
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EXEIICICIO OE 199t NCtS i.tH,ff 

DEIQlSTRATII'lllhl m:EITA E llESI'ESA SEaJIOO AS CATEGORIAS ECO!IOitiCAS 

S2ltt SECRETIIIIIA OE SEGIIIAIICA Pliii.ICA 
52M2 F1lllhiCAO OE AIIPIIIID 110 TRIIIIAUWIIII PRESO 

Setembro de 1989 

IECUISOS OE TOOAS AS fliii1ES 

REttfiA 

ESPECJFICACIIO 

IECfiTAS COIREIITES 

lllAIISfEIIEIICIAS CllRIENTES 
IIIJTRAS RECfiTAS COIREHTES 

TOTAL 

StJIIERAVIT DO Oli:CIVtEHTO C!JIREHTE 

RECfiTAS OE CAPITAL 

TOTAL 

IECfiTAII Clll!REIITES 
RECfiTAII OE CAPITAL 

TOTAL 

PIIIICIAL 

1.399 
1.2tt 

TOTAL ESPECJFICACIIO 

2.599 llESI'ESAS CIIIIREIITES 

DESPESAS DE CUSTEIO 

2.599 

sti'ElhWIT 

TOTAL 

DESPESAS OE CAPITAL 

INVESTIIIEHTOS 

TOTAL 

IESUKO 

2.599 f DESPESAS CIII:REHTES 
I DESPESAS DE CAPITAL 

2.5991 TOTAL 

PIIIICIAL 

2.3'1'1 

2.399 

2.599 

TOTAL 

2.399 

2.399 

2.3'1'/ 
2tt 

2.51'9 
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SECRETARIA DA CULTURA 

Entidades Supervisionadas 
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EXERCICIO DE 1991 NCzS i.HI,II 
------------

RECEITA 
53001 SECRETARIA DA CULTURA 
53ti! FUNDACAD CULTURAl DO DISTRITO FEDERAL 

RECIIISOS OE TOI!AS AS FOHTES 
----------

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRIIHEl!TO FONTE CAT ECON 
--------
1101.10.1t RECEITAS CORRENTES 7.552 

16et.tl.lt RECEITA Df SERUICOS 4t 
16tl.19.el SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 41 
1711.1t.81 TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.412 
171t.lt ... TRAIISFERENCIAS INTRAGOIIERNAIIEIITAIS 7.412 
1712 ...... TRANSFERENCIAS DO DISTRITO fEDERAL 7.402 
19ee.lt.e& OUTRAS RECE!T AS CORRENTES III 
1990.01.81 RECEITAS DIVERSAS III 
1999.99.11 OUTRAS RECEITAS III 

2111.91.11 RECEITAS DE CAPITAL 4H 
241t.ti.!l TRI\IISFERENC!AS DE CAPITIIl 4ft 
241MI.!I TRANSFERENCIAS INIRIIGOVERNAHENTAIS 4H 
2412.11 ... TRI\IISFERENCIAS DO DISTRITO FEDfRIIl 

TOTAL 7.952 

--------------------------------------------·--------------~~~!!!:!!!! 
I !JICII • IECIItHPII lU Cl:t1LI~· • INHOIUS IIII'[~HUC!N'C!U UCUfUS tt IDrU U FUIU t 
I tUDM ~U 11JfD O I US~C ~~ ~O~ UUD •rtl C!: C UUTH llh CllNSO~ tD IRDt ~~0.1[ l(n [ '1 U TD I~U 
I ··--------------------------------------------------------------
1--~-;-;-;-;;---;-·------, ;-,-,-, ;-;-~·;-;-;-;-----,-;,;;;;;,;-, ,-.,;;;;;;;;---:-, -:-,:-:, ,-:-: .. -1 ·---------------------------- ----------------------------------· 
I I I I I I 
I I , I I I I 
I SJeGI trU~Cit~O tttTlllfC. Ot OIUUtO fEUUl. 1 I l.n;n J.YUI 
I I I I I I 

-·-----··---···----- ·-·-··-·····------···-·· I 

' ' r o r • L r.»tt 1.nu , _ _;. __ • ______ , _____ 1 

--------------------- ------------
' UIOO • tttl!tU"ll DI CU 'TV~' • lNUDIUS SUPti1HIONlDlS IIUUUU tE JOtlS U fUlU 1 
I II[M~N$111Ulf:J 1!1 DtS,.'!:Sl ~O~ UUDlDI:S (fif:IIIE~TVIIS E tllt,ORTIS ttDNOMICIS I 
I O 

------~---------------------------~~------------------

I t: O D I C D I f S ~E C I F I t -C A t' I ClllllfNTU 1 UP'l11L I I C I I l I 1••4·-···----··-··-·-------·-------·····---------··-·-·•4•-·-- 1 
I I I I I I 
I "COI lrUIIUUO t~H~IIAI. cr iiiSTIIITO ftDlPAt I f.SSZI 401)1 l.HZt 
I I I I I I 

------------~- --------------------------------· 
I I I I 

T t T • L t r.n:zt •oot 1.m1 
I I I I 

·:--.,-::=-·-------~-------~--~------------·----'-"-'-"-·'-"-' 
I 511100 • ~[CIItHPJI 01 t'ULTU~I • fiii!OICfS SUP'EIIWia!!MDU II(CUIH~ DE TOHS U fDUU I 
I IUDUUIUVC uo tESI'CSI ,_0~ UHIOIOES QRCtii[NURIU I 

• • 
--------·-4·---------4--------·----------·-------------------~ 

I C O O I C O I [ $,_E C I r I C ~ t: I O f TI:SDIJil' I O.Fn!1[$ I T O 1 I l I 

·----··-----------------~--------------------------------------------· 
I 1 I I I I 
I Sltal IFU~tlCIO CLLUIIIII. 0( DlSIR110 rt:DERU I 7.~~ZI 1'501 1.9'5U 
I I I I I I 

-·------·--------·------·----·-•••-------·--••·--·••-•• I I o o 
f O I I 1. '7.102'1 1'5~1 J.t5~1 . ' ' 
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:::========--=====-=:.-==--------==-..:========--====:::=::=::===--==== 
1 C 4 O I G O I E S 1' E ( 1 r 1 C I C 1 O _ I'!IOJ(TOS I UtrHIHS 1 O 1 • L 1•·----------·-.. ________________________________________ .. __________________ , 
1 I I I I I 
I OIOCOO~ lttlltiCID E <IIITUR4 I I 7.9Stl 1.95~1 
1 ! I I I I 
I 01010110 I ~DJ<liiJU~J(H I 1 !.9ZOI ~.,ZOI 
I I I I I I 
I UUCll I IOIUIHHirJO GE~IL t I ~.9ZDI !.9ZOI 
t I I 1 I I 
I a .. ~OCO I CtLH."!II I I ~.CJZI Z..OJZI 
I I I I I I 
1 U~HH t Clf"U~H C~1.1U!Ut I I ~.ClZI .:;.oJZI 
I I I I I I ·-·----- ···--··-------,..-~I 

T t l I L ' 7.9~~· 

' 

--------------·:::::::::::::-::::::::::::::-::::-:---------------~----------~~~00~) 
1 ~~COO • StCII:ETJDJA OJ CUtTUP~ • EHTJDHU SUPtnniCUO~S RtCUlH~ o~ TnCIS U fCUH I 
I U~C~H~I~lU U fi.II<CDtSo I'IUIGl\HI~ ( !Ual'qQG!Ili•IS '0!> CIHG!l'llll ECONOIITtll I 

' ' --------------------------------------------------_...... ------------
1 C O O l' O I E S PC C I r I C l C I C I CatRE"TES I tii'JTIL I T O 1 I L I 
1------------------------------------..---------------------------· 
I I I i 1- I 
c uo•q4a lttH•eoo l ru!Tu~• 1 7.S~21 4001 7.9~!1 
I I 1 I I I 
1 ctorooa 1 •o'T~nn•c-c t 5 .7lDI l9o1 5.9l0t 
t I I 1 I I 
I UHOZt I •t!'lltUlUCIO GE~.._ I 5.7101 1901 5.9~~~ 
I 1 I I I I 
I OU!~DO I C~LTUI!l I l.etZI :ZlOI l.C!ZI 
1 I 1 I I 
I ltl~al!H I OifUSlO flt 1\RtL lo8:ZZI HOI ~.OJZI 

. . -------------·---·----~---~~-..-!----~--: 
I 1 I I 

lO 1 'L I 7.55t1 4001 1.9~21 
I l I I 

-------- ------~..,.._,.--~~ 
I 5l000 • SEC~CJI~H DI CULTURI • Onnocn :illl"fRYHIOlHDlS ~ECU!SCS OE fliUS l~ Fnns I 
I CEHOI$19.-rlV~ 0' OtS~E~l ron fC~H O~ fl(L"~S{~o CC~~Cl.HVrO P~C~ElDS E HlHlliDE~ - I 

1_!!~~1 • ~!lll~::O CUllUU!; 00 c!;_:!!,IlD HOEli(L ===-----=:==::=::::::-··--====·--;----··---. -' 
I CD O I G O I ~~r [C I f t t l C I O PRCJHOS 1 ~U~Iti[E5 I TC I I L I 
·------~-------~--- -------------------------------
1 I I I I -1 
I ~00 IORUUF"!C HO YIHtCLiliD I I 7-~0tl 7.n0:1 
I I I I I 
I QlO IP~CPP!rS 01 OllO'H 1501 1501 

. . -----·--------~~-...,---.---...,..,.-~;----- ~- ----.,-_ i 
1 o 1 • ~ I I 1.9521 7.9521 . ' . 

IKtUt.OOOI 

I SJD0-11- S(CRETIR11 O~ Cttlll'll • E~nuon SUPERVISI~HlOt~ ~EtUfSCS tt !Ofl~ l$ fOhiES I 
I litk0HST~l!I10 Dl Dtsrnl POR rHTE OE "l:CtKSCS r CliE~O~H ECO~OHCI I 
I ~!OOt ~ rliNOICIC CUllUFH ar riSlPITQ f(DE~ll l 
-----------~----------------~----------------------------------

----~.....-"'"=------. 
I -CDDJ&O I (S~EClfltACIO CCFRE!Ilt5 I CU'Il-lL I -T O I I -L - I ·-------------------- ----~------ -----------------~-1 

' ' . ' . 1 coo IOPti~UH ~•c u~cuuoo 7.~0Z! 4~01 1.U!f . ' • • • I CZO II'~Cr~ItS [I OTt~ltE l~OI 1501 

• • . ' . -----------------.-· ' . . 
T O T A l 1 .s~z 1 4001 f .9s~• 

' ' . 
(!ICl$ l.OOill -----------------·-------------------------------------------------

I 'Jl~OO • !E"CRU'~ll o• CULlURI • (Hf!lllC(S SUPERVCSIO~IDIS 
I PROGRHI f( TH~IliiO 
I ~lOOL • FUNOlCIO CUI.lti~\L DO tlSIRilC f(OEitll -----------.---------------.. -~ ----------------------------------------------------
I CODI~D ES~EtlriCICoO ·------·-- ·---'--'.:pa. O JE TO 5 

• • I 1t0UCICIO [ CULTUAI . . 
I 1 ICH~aTPUH 

' ' I I •t~IH!lfiCIO ~HIL . ' l'J)OOI.OOOTOZI z. C4t.ln 000 
t I EJE~UCir I) IS U!HJIOES Dt IOHIUST~HIO ·o:o HSIEH 
1 ! Cut.TUUl 

RECIIFSfS Ct TliCA5 l$ fOUU I 

• • 
I HIVltHE~ f O I I l I --*···----- I 
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EXERCICIO DE 1991 NCz~ 1 ....... 
-------------

DEI!DHSTRATIVO 01\ RECEITA E DESPESA 5[6UNOO AS CIITEGORIAS ECtJH(I!lCAS 

531ft SECRETARIA DA CUlTliRA 
53tt2 FUIIDACAD CULTUIIAL 00 DISTRITO FEDERAL 

RECIIISDS DE Tllll!\S 1\S FIIITES 

RECEITA 

ESPECIFICACAO 

RECEITAS COI!REHTES 

RECEITA DE SERVICDS 
TRAHSfEREHCII\S ctl!REHTES 
OUTRAS RECEITAS COI!REHTES 

TDTAI. 

RECEITAS DE CAI'ITAL 

TRAHSFEREHCIAS DE CAPITAL 

TOTAL 

PFW:IAI.. TOTAL ESPECIFICACAO 

7.552 DESPESAS COI!REHTES 

DESPtsl\5 DE CUSTEIO 
~~ TRAHSFEREHCII\S COI!REHTES 

7.~tt 
Ut 

7.552 TDTAL 

4tt DESPESAS DE CAPITAL 

IJI'IES!JJEHTOS 

.... TOTAl. 

DESPESA 

PARCIAL 

7.4n 
7S 

lft 

TOTAL 

7.552 

7.552 

-------------------------

RECEITAS COI!RENTES 
RECEITAS DE CAPITAL 

TO T H 

RESUKO 

7.552 l DESPESAS CORREHTES 
-4ft : DESPESIIS llE CAPITttl 

7.!52 : To TA L 

7.552 .... 
7.9l2 
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PROGRAMAÇÃO A CARGO DOS FUNDOS 
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FUNDOS 

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS 
ORÇAMENTÁRIOS 

- A Conta de Recursos do Tesouro 
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114.2.314.4.1 l BAHCO NACIONAl DE DESEII'J. ECOI!OitiCO SOCIM. 17.m.629,t2: 242.374.778,21 I 31.21'1.599,91; 57'-9<18.428,73 I llt'l.at7.23it,U I 
1767186 l CIIIU ECOWOIIICA f'ED{RM. 1'3.967.1~1.~ l 277.H6.W,71' I t,fl I i.1ó7.677.636,36 l 1,53il.65t.l!75,67 I 
ts<lllló l CAIXA fCCHOIIII:A fEDERIIl 273,961.46~76 1 I,N 1 27.121!.221,49 I 2.571.14 •• 23t,13 I 2.817.971'.475,15 I 

17.18.11-4 I BAHCO 00 BRi\SlL- ~00 IRASIUFHIIJ«:JJ ~:H.126.e2.22 l 577.265.271,23: !25.71'/,214,52: S.532,868.5l2,51 : 6,m,iSf./M,44 I 
117/82 I niiNfCIIIOOliA DE ESllXlCS E PJOJEUS • FII€P 481,243.626,1! I 1,11 l ~U.!M.3U,46 I 3.452.987.398,75 : 3,522.tU..67a,4t I 

13lM/97 I CltiXA ft(lHOIIICit FEDEIM. 12il.74i.U2,1S I 3.!74.286.2:!2,13 l t,H I S.472.t53.1tc41,32 I 8,71'5.t811.2115,53 l 
1397/Bl I I:AIXA ECGltotlttA Fi:DERIIL 1S8,259.7t2,t4 l 2.324.666.994,65 : 1,11 1 ~.178,173.526,13 1 7,561.U1.222,n I 
1383107 ! I:AIXA ECOIIO!IItA FEDERAL t,H : 224.3~.865,91 : t,H : 7'16.1511.'176,16 : 1.121.S1S.S-41,96 l 
1:>92/87 : I:AIXA EC~ICII FEDERAL I,N : 74.966.245,39 l t,H : i6é,IJ.4,S92,M I 24t.ili.l30,2l: 
H73100 I CAIU! mHOIIIUI FEDEllAI. 1,11: 916.116.527,14: l,lt: 1.<98,471.282,74 I 2,214.586.1119,111 I 
fi74/I!B l CAIXA EI:OHOIIICA FEDERAL I,H l H.&.m.561,~ l t,lt t 2112,671.644,81 I 429.143.m,:u I 
Utl/87 I CAIXA EI:OIIOIUCA FEDE'RI'L I,H I 187.m.?6T.IS 1 1,11 : 182,171'.132,72 I M9.BS!,f99,77 l 
1287187 I CAIXA ECQHCHICA FEOEII'L t,fl l 354.856.821,17 I I,N l 171.691.398,81 : 525.~8.227,96 I 
1------~-·-· ~~:~-----1 : -·-----:--::-==c:_c.,, 

T O T A L ............. _ ..... _ .... -: MI7,9-SJ.Ul,56: a.913.U8.W,2 I 1.33t.SZI.11'2,[7: --.f1.1'2S.71'3.24$,t.!: 5J,W/.11'-9~,9S I 
I :----:· :-----1 l I 
FOIITE I IM.AIICO O.SEf ·199'1 

1 T U L O S 

mmm !lE. 1.98B 
---,-

~: l 5111.00 DO lXU:CitiO 

llli!~IOR 
1-------··----------l 

IIISCRICAO BAIXA 

N!EXO llo. 17 

SEGUitm: 
:--------~-~· ----:-----·----··:----~------: 
: IESTOS A MG.U: 

Dr 1.987 
DE:I.m 

I S!ll·TOTo\1. 
I 
: IIUOS!TOS 
I 

DEI'OSms PAliA RECURSOS 
CAUCOES E GA~AtmAS 
JEIINIECEHTES IIE LEilOES 
OUTR~ OEPOSITOS 
IMAS 
PEIISAO AliiiDITIClA 
OUTRAS CONSlGHACOES 
DESPESAS DE fESSOAI. A PAliAR 
QEiiCIKENTOS E SALAIIOS NAO REctMI\DOS 
CIEOORES OIVDISOS 

Sliii·TOTAI. 

T O T A 
1-•w---••••• 

FOHTE ' BA!.AMCO 1)(1 Sff w 19il!l 

3.167.9t9.213,5!o : J,t67.~19.21J,SS: 

27,925.2~1.551,63 : : 27.925.2~1.551,63: 

:----------:-------··~J------~·-1-----~-.-. -.--: 
3.t67:9f9,21l,5S I :--------:---------:--------.--:------· 

~a.812,9Q I 1.712.375,18 I 2H,399,3t : 1 .• 516.776,76 
il.t4!i.t25,B2: ~7.312.9~5.14 : 17.tf5.35:i,23 : 41,352.6!5,63 

54.HS,76 I ilo.236,178,H I 16.Z92.!9.S,76 
1.744.24~,92 : ~M-~42.734,53 ; 2!i9.962.451,U I 6.22M2?,26 
H.634.2~6.24 : t.JI4.176.37B,93 : 1.trs.73S.SIJ,t7 : m.m.m,u 

3tS.981,89 : 919.345.127,16 : 917.497.2t.t,17 : 2.15J.7~B.7B 
2U7t.6B2,t7 : 4.176.431.~3'1.17 : 3.913.t16.145,e5 : 128.193.975,39 
11.2"A.36!i,68 : 24.~3.197 • .S69.9i : 24.481.~32.316,51: 72.923.729,19 
1.11~.156,91 I •• 572.114,73 I 3.615.415,~ : 1.9'75.866,29 
27t.313,l~: 217.861.667,39 I 2t5.6St.:i52,71 ~ 2.<181.43l,U 

:-- :---. -----·---· ~~-" 
&4.142.9~4.62 : 31.934.!52.689,46 : 515.186.~ ... : 

:----------·1·-w-----.. -:• •j 

3.131.9:>2.148,17: 5~.31t.436.9Bt,47: 34.ti2:161.R93,fi : 2ll.~41.327.~,63: 
·--- 1---.. ---. -:--.-_ ---~.-:----· ----~ _, 
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ANEXO III 

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS 

- A Conta de Recursos do Tesouro 
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tMC JS l,QQOI ··-----------------------------------------------------------------------
PAOGR~M\ ~E T~,F~IIC DC at~EHC RECU!t$C$ CC Tl:!iU1.1Rtl I 

t~~C>;~n-n•o OE FUMCOE$o PROG"'l~AS E ~I.(IPnOGHr•S ~C~ P~~JETOS { 4TlUO\OES I 

------------------------""----------------------------------------1 ----------------------------------------------------------------.,.-------'-·--
I C O O I G O I f S ~E C 1 r I C l C lO I PROJETOS I HIYUHES I r O l I ~ I 
1------------------------------------------------------------------------·-
l 1 , 1 I I I 
I t~O~DOD IAA~JTACtC f ~JB~NIUC I I 1001 tUI 
I I I I I I 
I 1057000 I HIBHACIC I I 1001 JOH 
I I I I I I 
I 105131, I IUHHCCES tHlNAS I I 1001 tOO! 
I I I I I I 
I tlOCOCO I~IUIE E ~IHHE~TC I 5t01 !2~.5061 !H,0&61 
I I I I I I 
I 11'1'!000 I SAIII)[ ~~01 !i~-5061 126.0~61 
I I I I t 
: 13T~OU : AtHINJSHlCIO l'iEAIL : (2.U4~ 22.~3~: 

I 13750Z~ I Hlflt~CE~ ~U9tltAS S~OI I 5UI 
I I I I I 
I 13"2:!5 I Hl.SIS tf r~TUOC I 1.8851 !.8&51 
I I I I I 
I un~~a I A~USHhrH KEOJU € S~Nl1lRT' I lH.9871 !~t.U71 
I I I I I 
I 130CQQO U'SISTE~tU t l'AEVIt[~CII 1 <0.~~~1 4~.S591 
I I I I I 
I 1507000 I IJ~INISHHIO I !941 !9U 
I I I I I 
I 1507~2~ f Hrl;"llllJCI I IHI 11>41 
I I I I I 
I 1581000 I ~SSISTENtU I ~C.4~51 H.~651 
I I I I I 
I 1581021 ltUIIIST~ItO~ GE~I~ I 22.0HI H .. OHI 
I I I I 
I tUHU &SSIHEHH I'J KEU~ I IJ.OlZI U.O!ZI 
I I I I 
I "8H86 ISSISTUCJI SOCI~l GtHL I :<.l321 2.2Jtl 
I 1 I I 
I 1581487 18S!SH~CH CO"UftiHRIA I ~.1541 3-IUI 
I I I I I I 
----------'------------.---------~-----------------------------------· 

- I I I I 

,T C T I L- •: 5~0~ lU.Zl>5~ ~H.eU: 

I P~tlGIIAlU tE T~lfli.KC ~O H~E~~O ~rt"URSOS CO 1ESQURD I 
I OE!IDIISTRAtTIO Ot FUNtCES, 'HCIORA~AS 1 ~CBPPlC!U~•S POR tH~GDRI~S ~t~~O~rcAS I 

• 
--------~---------------~----------~--------------~.....----....-~------~-------~ 
--~-~------. -----------------------------------------------

I C-00]0:0 I [SPt:CtftC~CID I CllllHE~TES I C4~1TOJ. I fDTlL I 
1-~~----------~--------------~-------------------- --------~---·------~----· 
I I ! I I 
I U~COOO 1~4PIHt-C r U~BlNISH lnOI t t~OI 
I I I I I 
I ta57oaa I H-BITlClO lOOI I 1001 
I I I I I 
I IO~Ut& I ti~ITHC[~ ~~BlNI~ tOO! I 1001 
I 1 I I t 
I tlllCOO!l HlllU t !IHA~tNTO li2.~UI 1~.1051 l<:-6.0&" 
I I I I t 
I ll'I'~OOO I ~Hilt !12-.lHI 1!.1051 3U.n&l 
I t I I I 
I 1375021 I At~I~IS1~4CIO G(~OL 2\,0271 1.6071 U.&JU 
I T I I I 
I !l7502S I EtlfiC4tCts ~U)LfCH I 5501 5~1 
I I I I t 
I 11~,215 I rt!..SU Q[ OTUOC 1.U51 I J,USI 
I I I I I 
I 1JT!H6 I ISSISHkCI4 HtCitl! S'l ITUll 190.0691 10.9131 lOO.Urt 
I I 1 I I 
I t50COOO IAaiSTUC!I [ PIIEVJC(~Cn 39.-4271 t .. Z321 H.65" 
I I I I I 
I 1501'000 I ltHN!STUt4C 19" I 1941 
I I I I 1 
I "0702~ HfOfliiOlJCl 19H I !HI 
I I I I 
I I 'fttOOO IS SI STE ~C 1 A 39 .~331 t.2HI 4t .. •&SI 
I I I I 
I 1581021 lt~INIHFICIO CHOt 2t.GUI J901 22,UJI 
I I I I 
I ISSHU USUTH(I- 10 HOCR 12.~021 h3Dt 13.~321 
I I I I 
I 15UH6 ISS[SlHCJI S'JCU~ ~UAL z.U21 I Z .. 2lZI 
I I I I 
I U!IUT 15$1STE~CII COMUNITV!l 2.9~M HZI J .. tUI 
I I I f 
-----------------·---------------~----------------~~--~ ---· . ' ' TC 1 4 L l5Z,iOBI U.JHI lH.&-51 

' ' . 
CNC2U .. 000l --------------- --. --------------------------------

I C~OIGtl ESPEttrit-C-0 TESCLIFIO O.FtN1ES t01-L I ·-------------------------------------------------------------------· 
I I I 1 I I 
I IOOCOOO l>!le!TH~O t \I~!H~d·~o I 1001 1 1001 
I I I I 
I U51QOO t IUUHCIC 1001 1001 
I I I 1 
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----------------------------------------------------·------~:'.!!! 
I P'RCU4"' tt ,_fl~lll.flt DO t.~•lfl\0 I!EtU~$05 fD 1Ut811D I 
I tliiCNSTI!IfU:l ' ' HMCaU, P'I'.CGU~U t !lll~"~ç~uos, Ct"110~"( 4~ Fll'WHS DE I'Etu~:n I 

' ' ::::::::::::::=:::::::::::::==-~-===--========:::::::::::===========::::.-==== 
I C O D 1 (.O 1 ( 5 P' t C 1 f I C ~C l t I 1tSOilR~ 1 O.UNllS I T O 1 A l t 1··-----------------------------------------------------------------------------------· 

' ' ' IGSUH ' ~-UUCtU t~UIIU 100! IUI 

' ' ' IJOCOOO ISII~t[ [ S41EUtNTO J:6,HEI su.o~" 

' ' ' U750DI ' s•~tE H6o'leH n•.o~~~ 

' ' ' IJ7!DU ' I[I'I"JSHICID Ç[,lt Z2".i.HI ZZ.lUI 

' ' ' IH~C" ' [tlfrtlUfS I'UlLH•S HOI 5ftDI 

' ' ' IJ7SZJS ' 811SAS DI 01UDD t.snt 1.1ut 

' ' ' U154ZI ' IUHTUfl\ NEOJCI t "'HUAH JOO,'HTI JOt • .,71 

' ' ' "0[000 HSUST(NCH ~ l'"tVHHICI4 40-~"' 
4G,,,,. 

' ' ' 1501000 ' H~TUS1111CH !UI nu 

' ' ' 1507DZ~ ' TICFOl'IIIIT!Cfl IQH lf4! 

' ' ' 1511000 ' UUSJ(Nt!fl 4C.H51 IC,USI 

' ' ' 1511DZI ' l&~l)(!STH':'' !'.[Ul :Z.~HI ' n.oJH 

' ' ' ' u•ue3 ' lSSHTE~Cil •u 11n0~ u.olzt ' \].0511 

' ' ' ' UIIUG ' •sttSTUCI' ~OCHL Gtii•L z.~l2t ' z.U!I 

' ' ' ' "UUT ' ASSISIUCU t~f<U~lUl'U 3.1UI ' l-I UI 

' ' ' ' ---------·--------------------------------- -----------· 
' ' ' ' " " H& ,,4~1 ' !H.54U 

' ' ' 

----------------------------------------------· 
-----------------------------------------------------------------

I tO O l C O I E ~ P t C l F I C • C t 11 I fACJ&lO~ I UIIICtrES 1101 1 C t I 1. I 1--------------------------------------- --------------------------------· 
I I I I I ' I 
I COO IO,t!Nl~IQ ~IC Vllltn•~o I 5e01 ..... 57,1 5t.Z511 
I I I I I I 
I COf ITFt~!H•ENEIU Dl UHC I I 2~1.ZZ91 2'JI.Znl 
I I I I I I 
I C!' IC~~W:NIIJS CC" DUfAO' OIICA05 (NAD HTEQIHT(S Dt EH~~- I I I 
I I 7UPl CC cen I t~.J5~1 U.!5U 
I I I I I I ------------------------------------------------------------------------·-------· 

I I I I 
t•liNCLU!UE IIEUlnt DE CC!>T[Ntrii<:H I C T fi l I HOl Ht,!~51 J66.~~H 

I - I I I 

~Ett~SCS tO ltHVqo I 

' ' :::::::::::::::::::::::::::::::::=---====---_-_·-::_--_-=·--···::===-----==-------=------===--=--=-- . 
I C O O T G O I E i ~C C I F 1 C A C J e I C0'1Rt~TES I t~PITIL U•l I ti T • L I 
1-·-·---·-·-------·-------------------------·--------~--------------------------------------· 
I I I I I I 
I «C IUCINAPI' U~ WIIICUL.OO I 41.~5~1 0:.1041 ~c.nat 
I I I I I I 
I 009 ITJIIUSf!liHCI•S 011 UIII~D I Z31.Z291 I 2'Jt.Z?U 
I 1 1 I I I 
I t15 ltt~Wl:UOS CCP OUlRD! OAGlD! (IIOC HHt~UTES Dfl tSH~· I I I I 
I I TliR' CC Gtrl I Tl.T251 II.Hll a~.J581 
I I I I I I 
--------------------------------------~·----·----------------~----------~------1 

I I I I 
{•lflltLUIIW: f!tH~'~ OE C')JITIMGUCIA T l' T ~L I J5a.;;oal 14,3311 3H.a•5t 

I I I I 

----------------------------------·------
IIECURSDS UI 1[ HIIAQ I . ' 

--------------- -------------.------. ---------- ----··-------------------------
I C O 11 I ~ O I E S ~ t C 1 F 1 C A C • O I P'tliJ[TtS I HUHHU I T O T ~L I 1···------------------------------------- ·--------------------------------· 
I 1 I I I I 
I 10 lfllflTlt~O t I!$HIIIS~D T I 10~1 10" 
I I I I I I 
I 11 IH~tr E ~~H-~EHIC I ~~til H!.~Oôl J:e,Oft" 
I I I I • I 
I I~ IIIUI!Ttlltl• !' ~~~~IIU~CH I ot.U~I .c,,'Sfl 
I I I I I ---------------------------------------------------------------------· 

' ' ' I C 1 A L HCI JU,ZG'SI JUot"l 

-----------~----------~-------' 
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--------------------------------· 
C~ll~STR11t\0 Cl tt>PC:S~ PC~ F\INC!lE_S ~ ClfE~IlATI~ €CChOHtCIS 

REC.Ul~CS CO '!ESCU~O 1 

' ' :::::::=--=====--====:..-======----==:=::==:-_:.:=:=-=~:==---~::.::::=:;:.-·~---:-.;~-~ 
I C D D I G O I ~ i r ~ C I F l C ,-C l O I t;IJ'lAENH $ I C~HTIL 1 T C 1 ' t I 
·--------------------------~-------~---,------------------,.~------.. -----:-----------~-1 
: 10 ~WUrTitlll {'cnlHls.!'O : IOC: : 

0

!00~ 
I I I I I I 
I U ISU!Of! !l~EUt~TO I 31.2.J~11 I!.I~SI l~,.O&" 
I I I I I I 
I ~~ IISS!STENC[& t PlrrVHE~CH I n.~z71 I.!JZ1 'C.6SJ! 
I 1 I I I I ---------------------.-.-----------------------------------· __________ "': ____ , 

I I I 1 
TClll I 352.>0el t4.llTI lH.~451 

1 I I 1 

CNC7SL.~OCI 

: -------------·:::::::;::-::::~~::-------------------. ---·~rrs-·;;-u~;: 
~-----------·------------------------------------------------.-' ------------------------------------~,;.. ___________________ ,; _____ ........ __._ .. ___ . 
I C C C I G O I E SI> E C I F I C • C o O TESO~~ C l o.r{lnrs I T O 1 l l l---------------------------------...-------------------------------1 
I I - I 1 I '1 
I 1~ ~~~H'I'~CH E lln-~>:UHD 1 IQOI I llltl1 
I I I r 1 I 
I 13 ISH&t t SHtHE:HO I H~.'l~&l r nE.0~&1 
I I 1 I I I 
I 15 IHSISTUCJ.& r PRttltflltii I 40.S.S91 I ~C-~591 
I I I I I I 

·------~-------------p-------------·---~--------------~----~~---1 

i O T A t ' HE.H51 

' 

RECII~SE$ tt TEst~RO I 

' ' ------------------~---------------------------..------·----------------
-------~---·----------------~ .. -=-..,.....,. ____ __. ____ _.. ____________________ ._.__ 

I C O C ! C D I f S P E C t r I C I C I ~ I EtrMEHlt IC&lEG.ECDH~lCU 1-----------------------------------------------------------------------· 
I I I I 1 
I I I I I 
I J.O.C.D I!HSPESAS ttiiJ'[~fES I I 35<.5:>41 
I I 1 I I 
I 3.1.0.0 1 tfSPEs•S U tUSTctQ 1 I ZZ.10SI 
I 3.1.1.0 1 HSSOU I tl.r791 I 
I 3.1.1.1 I fO~OIL tnH. I 11.t991 I 
I J.l.l.l 1 Cefi!"CCH l"URO~I!S I 5~01 I 
I J.I.l.O I HH~Ill Ct CO~SU~~ I 2.6!01 I 
I J.t.X.~ I HRVICC~ tr TERCEmJS ~ t!ttlltGlS I 7.H71 I 
I ~.I.J.'Z I ClJTiiiJS H~IICCS-t ~C~~GIJS I 7.9171 I 
I 3.Z.O.D 1 IHHSH~HCHS C!UU~IES I I JlG.ZOZ1 
I J.Z.t.O I TRHISrEitOCUI 1~1PHDVERHHE!<fHS I l!t.OZI I 
I l.~.t.t I Tf~NSfEHMUH DI'!HCtON~T! I HO.Il~l I 
I l.~.l.O I UlHSFEFE~e!U A I~ST!TUtCtES ~HlWlO'S 3~1 I 
I l.~.l.l I :SU~"fti(CCts SDCl:oiS - ~~~ I 
I l-~."5.0 1 TU~SHRE~CIH O PESSH~ ~SI I 
~ l.Z.'J.~ ~ SAL~UO fHt\."!A 1&: : 

I ,.o.o.o IOtSI'EHS U CI!"Hil I H.lJ71 
I I I 1 
I ~.t.O.O I ~~-CS1!MH1C~ I 2oiSU 
I •• 1.1.0 1 CUOS t l~SHI.-COH not I 
I ~.1.2.0 I UIIII'A~Enr! <: MUfUll PE~~AN~Hr t.a5u 1 
I ~.z.o.O l~\EHSCES FTUNC~HIS I ~61 
I 4.Z.S.O lCUISitH tE fl1trl0S ~tl'ROE~HT!~CS Of Clf!ll~ J~ I I 

tNT!~~-ttllDO 4~1 1 
4.l.Q.Q T~INSFtREH1H nc-- (01'1TIL I 12oll01 
4.3.1.0 H•MSFtR[NC HS lNIHG\IYrS~IHtNHlS 12.11a1 I 

I ~.1.1.1 1 JtiXllitS P~~· DESPtSA$ CÕ CA•tUt I 12.11~1 I ---------------------------------------------------------------1 
1 c T • L ' ~6~- 5'51 

' 

c~cu.t.ooot 

I RECJ,II:SCS CO lrStlla1. I 
I CCM01n~IHW:l O o D~SI'tsl PM D~~OOSo CO~SILTOO~OD ?~OJE1l5 E lTIVIOOQE; I 
I IOCtR OECUT!VC I 

··-------~ .... -------------··-------------------------------
··------------------------..---·----------------------~---------------

I tO~l~D I t~Prcrr-rc~~~U 1 F:'IOJ[Ul~ I lTJVUHE$ I TOllt 1 1------------- ---------~-------------------------------------------1 
I I I I 1 I 
I 11 IHtfEh~l' tt S-UC[ I 5~gt 3:Z~.~0&1 H&.O~&I 
I ! I I I I 
I a 15Et~th~H Dt SERVICCS SDCHIS I I •c.75fl ~C.75fl 
I I I I 1 I ·--.:.-------·-----------------------------------------:--...,.._.,.---------...---1 I • 1 ~ I - I 

T O 1 ~I. I S!OI ~H.Z65t ~~~.8~51 
I I I I -------------.------------
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UC:!$to000J --------··-·· ----······-···········-----------------------------------------------------

I CDCICO I l~l'rti,IClC ·----------···· --.... -----... ····---------
' ' I tr I~H~UUtl D! H\IDt 

' ' I tt IHCUHRll Ct SEPYICC~ Stu:UH 

RCtu~n~ EB l(JWIIIJ I 

' ' 
lt • I trtlllt!(TU I UrTTil I TClat I 

--~-------------------------------------· 
I I I I 
1 u: .1~11 IS. I~~~ Ju.n'u 
I I I I 
I l9.H71 t.<W •o.7SJI 

, _____________ ! ... -----·····-----------· I I I I -----------------------· 
' ' ' T t 1 l l l5t."i~GI llolHI JH.ft.SI 

' ' ' 

' 'EClJ'~~$ CU 'ICSnllo I 

' ' 1 rocrn utcuuH -----·------------------------------------------------------------------------' 
I C C! C! I C O I E SI" t t I I J C l C I 11 I TtSUUkd I t.f(~lt~ I 1 ~ 1 I l I ·----------···· -------·------------------------------------------------------ ----------------- ' 
I I I I I I 
I 11 IHCn141111 tr SIUC!t I H6.QHI I H6.016J 
I I 1 I I I 
I lt IHC,EUII:!I [(' S!RYUC:ô SDCll!S L 40.1591 I lC,f~91 
1 t 1 I I I ----------------------------------- -----------·~------.,...·-----------1 

I I I I 
U&.!~~l I JH.U51 

' ' ' 

-------------------------------- -------------------------~!:!:~! 
: ct:N:OLHI~AO PC~ FU~CIO E_li_~~ID> COMfCRIIE OS PR~JOO~ ( HIH()lDE$ liE;eU'SO$ OO ltHU~O: 
'..!~---=-~~~~~~~;,;_____________________________________ ------' 
1•••·~~·~-------. -~~~-.-,------·-;·--;;~~--~-;-;~~; I O T- l T 

1••·---------------------"'---..-::------------"---------------------- -----· 
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ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Despesa por Orgãos e Unidades Orçamentárias 

- A Conta de Recursos do Tesouro 
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SECRETARIA DE SAÚDE 

ORCJ.!.!8NTO PROGRAMA PARA 1990 

I • [,EGISL!I.CÀO 

Lei n~ 4.S45, r;l;e lQ_dezembl:"O de 19&4; 

-Decreto n:a 2.9715, r;l;e 12 de ago:~J:.o de 1975. 

I! • CQMPt:TtNCJl\ 

- O e:nabell'!cimento da polÍtica de saÚde do Distrito Federal,_ comp..,tibiliz"ndo-" 

com a polÍtica de saÜde e :1 de. desenvolvimento t!conÔmico-social do PliÍs, em C<Xll: 

de!ll!'lção com as dem11is in:S:tituiçôe:~ do setor; 

o pl:~nejamento, organiz11çiio, direção, coorden11çiio, execução, avaliação e fiscali 

:~:a;ão das atividildes de promoção, p-roteção e recuperação da s:~úde; 

A construção, equipamento e operação do3 estabelecimentos da rede oficial de sai 

de; 
A fiscalização do exercício da5 profissÔe5 de saúde e atividaC!es correlat:~s 

doa estabelecimentos que interessam a saúde da coletividade; 

o controle de drogas e medicllrnentos.e a fi5calizaçiio dos estabelecimentos far~ 

cê-uticos; 
A fiscaliz:~ção da manipulação e comercialização de gêneros alimentícios; 

A promoção da melhoria das condições de sant!:~mento do meio ambiente e o controle 

da pOpulllçiio; 
Elltudo no campo d;l!_ saúde, abr:~ngendo a_.pesquisa básica, cl:.:nica e epidemiolÔgica; 

A promoção de acordos e convênios, no Cllmpo de sua atividade, com entidades ci 
blicas e privada!!. 

III • ÓRG]iOS BÁSIÇQS 

= 
- Gabinete do Secretãrio; 

Nllcleg de Planejamentg; 

Departamento de S:~Úde PÚblica; 

NÚcleo de Controle de Programa de SaÚde; 

Depart<~mento de Fiscalização de Saúde; 

Divi11ão de Administração Geral, 

pr: DELIBERaclQ CQl ETIYA 

Conselho de Saúde dQ Distrito Federal; 

- Comhsão df! Fillcalizaç.iiio de Entorpecentes do Distrito Federal. 

QESCENTRALIZ1!.P9 SE_M· JÇ'gRSQN_A_LIPAQE JURÍDICA 

- Instituto de Saúde do Distrito Feder"'l. 

pESCENTRALIZAQO COM PEESONAT IO)\DE _JURÍDlC/!, 

- Fundação Hospitl.llar do Distnto Federal. 

Setembro de 1989 
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SECRETAR:!A DE SERViÇOS SOC:!AIS 

ORÇAMENTO PROGR1.MA PP.RA 1990 

l - LEGISLACÃO __ 

-Lei n2 4.545, da lO da dezembro de 1964; 

- Oecreto nR 4.037-B, Oe 30 <!!e dezembro Oe 1977. 

II - COMPETtN'CI 1\ 

Desenvolvimento de COtrnmidaéle; 

AssiBtência ao Migrante e estudo do fluJC:o .migratório; 

Desenvolvimento do artesanato; 

Proteção e promoção social do menor ' 

Assistência a segmentos populacionais carentes; 

Registro, controle e a-poio e obras sociais; 

Habitação social. 

III - ÓRG;os BI\SICOS 

=>lill 
Gabinete do Secret.;:rio; 

Gel"Íincia de Assistência Social; 

NÚcleo ® Planejamento e Controle; 

Gerência de Habitação; 

Divisão de Administração Geral. 

pESC'!iiNTRI\LIZIWOS COM PERSQNJ\LIDII,.OE JQRÍ!llCA 

Fundação do· Serviço Social do Distrito Federal; 

Sociedaele de Habitações de Interesse Social l;.tda. 
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PROGRAMAÇÃO A CARGO DAS ENTIDADES 
SUPERVISIONADAS 

(Fundações) 

- A Conta de Recursos de Todas as Fontes 
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SECRETARIA DE SAúDE 

Entidades Supervisionadas 

--
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EXERCICIO DE 1991 NCZ!i 1.HI,H 
- ·, ~ 

RECEITA 
47111 SECRETARIA DE SAUOE 
47111 FllifDACAO OOSPITIILAR DO DISTRITO FEDERAL 

RECURSOS OE TOCAS AS FONTES 

COOIGO ESPECif!CACAO OES008RAIIENTO FONTE CAl ECON 

liii.H.tt RECEITAS CORRENTES :!97.954 

lótt.lt.lt RECEITAS DE SERUICOS 6.001 
lólt.!5.1t SERVICOS HOSPITALARES ó.!ttl 
1781.11.11 TRAliSFEREIIC!AS CORRENTES 291.954 
1711.11.11 !IIANSFEREIIC!AS IHTRAGIJIIERIWIENTA!S 291.954 
1712.11.10 !RANSFERENCIAS no DISTRITO FEDri!AL 291.954 

2Mt.l0.11 RECEITAS OE CAPITAL 11.918 

24H.II.H !RANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.918 
2411 ...... TRANSFERENCIAS IH!RAGIJVERNAIIEN!AIS 11.918 
2412.11.11 TRANSFEREIICIAS DO DISTRITO FEDERAL 11.918 

--------------------
TOTAL 318.872 
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I C 1 l L I I U~.HZI JOI.U~I 
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EXERCICIO ll€ 19'!1 

DEifliHSiliAT!VO DA RECEITA E DESPESA SliGIJMlO AS CATEGIJRIAS ECOHDIUCAS 

47Mt SECRETARIA OE SAUOE 
47N1 FUNilACAO HIISPITAlAR DO D!Sili!TO FEDERAL 

RECEITA ------------
Eji'ECIF!CACAO 

RECEITAS CIIJIROOES 

RECEITAS ll€' SERVICOS 
TRAHSFEREliCIAS CIIJIREliTES 

TOTAl 

RECEITAS o; CAPITAL 

lliAIISFERElltiAS ll€ Cli!TAl 

TOTAL '· 

RECEITAS CIIJIROOES 
RECEITAS llE Clll'lTAl 

TOTAl 

PARCIAl 

6.Mt 
291.954 

11.918 

TOTAl ESPECIFICACAO 

297.954 DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS IJE. CUSTEIO 
Jl!AHSfEREIICIAS CORREliTES 

297.954 
TOTAl 

11.919 

DESPESAS DE CAPITAl 

III'IESTIKOOOS 
IN'JERSOES FHIIINCEIRAS 

11.918 TOTAl 

RESUMO 

297.954 : DESPESAS CtJRREHTES 
11.918 : llESl'ESAS DE Cli!TAl 

3t8.872: TOTAL 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES 

DESPESA 

PARCIAL 

293.497 
4.457 

1t.S42 
'il6 

TOTAl 

297.954 

297.954 

11.918 

it.9lrl 

297.954 
11.918 

318.872 
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SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS 

Entidades Supervisionadas 
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EXERCICIO OE 199t 

RECEITA 
· 48t!l SECRETARIA OE SERVICOS SOCIAIS 

48!11 FUNOACAO 00 SERVICO SOCIAL 00 DISTRITO FEDERAL 
RECURSOS OE TODAS AS FONTES --------------

COOIOO ESPECIFICACAO DESOOBRANEIITO FONTE CAT ECDN 

111Ut.el RECEITAS CORRENTES 49.925 

13ft.et.tt RECEITA PATli!HONIAL 37 
1311.11.!1 RECEITAS II!OBILIAIIIAS 37 
171t.lt.01 TIANSFERENCIAS CORRENTES 38.178 
17!1.11.11 TRANSFERENCIAS INTRAGQVERNAHENTAIS 38.!78 
17!2.11.61 TliANSFERENCIAS DO OISTRITll FEDERAL 38.178 
!911.11.11 OUTRAS RECEITAS CORRENTES !!.m 
!981.11.81 RECEITAS OE CONVENIOS !!.711 

2MI.tl.ll RECEITAS OE CAPITAL 1.;12 
2411.11.11 TliANSFERENCIAS OE CAPITAL 1.192 
2411.11.10 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAHENTAIS !.!92 
2412.11.01 TRANSFEREHCIAS DO DISTRITO FEDERAL 1.!92 
2581.11.11 OUTRAS DESPESAS OE CAPITAL 2!f 
2531.tt.ll RECEITAS OE CONVENIOS 211 

----------
TliTAL 51.327 

-------------------·---

,-
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EX!lCICID llE 19!t Ht.d 1 ....... 

DE-TR!TIUO liA RECEITA E llElii'ESA liEliJW AS CATEIIIIIIAS ECIINOIIICAS 

46Ht SECI[TARlA OE SERIIlCDS SOCIAIS 
4Bt11 f1IIG;CAC DI S<RVICO SOCIAl 00 DISTRITO f"Eilt:RAL 

--------·--
RECEITA 

ESPtc!FICACAD 

RECEITAS CIJRRElfTES 

RECEITA PAIII/iQI!IAL 
TRANSfERENCIIS CIJRRElflrS 
OUTRAS RUEITI\S COI!ROOES 

10111. 

RECEITAS llE CAPITAL 

TIANSfEliENCIAS Dt: CAPITAL 
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 

TOTAL. 

RECEITAS CORRENTES 
RECEITAS llE CAPITAL 

TOTAl 

PARCIAl. 

37 
38.178 
11.711 

-----
TOTAL ESilCIFICACAD 

49.l!25 llESPlSAS CtiRREJITES 

DESPESAS DE CUSTEJD 
TIANSfERENCIAS CIJRRElfTES 

49.925 TOTAl. 

1.442 DESPESAS llE CAPITAL 

1.192 INVESTIKENTDS 

llESPESA 

211 INVEJISDES mANCE!l!AS 
TRANSfERENC!AS DE CAPITAL 

1.412 TOTAL 

IESUKD 
--

49.925 I Dt:SPESAS CIJRRElflrS 
1.412 I llESPESAS llE CAPITAL 

S1.l21 : T O T A L 

RECURS1JS DE !DilAS AS FlllmS 

----------
PARCIAL 

41.594 
9.341 

1.291 
12 

iii 

TOTAl 

49.925 

49.92:i 

1.412 

1.412 

49.925 
1.412 

51.327 

L '·' 
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ANEXO IV 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

- A Conta de Recursos Diretamente 
Arrecadados pelas E'mpresas· 
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ffC2S Ult,H 

: isttt SECIIETARIA DE FIKA~CAS 
: 45tli BANCO DE BI!ASILIA S.A. - ORB 

DETALHAIIENTO DAS FONTES DE FINANCIAIIENTO DOS IMVESTIItEHTOS 

ESPECIFICACAO '"" -------------------1 
GERACA() PROPRIA 

TOTAL 

I 
37.329 : 

---·~·-1 
37.320 l 

HCzJ !.IM,M 
·····----------··-------

I iSiet SECREURIA DE FltiMCAS REtURSOS DUETNIEHTE ARRECM}I\[)(ISI 
DETALHAHEKTO DOS IKlJESTIKEHTOS 

l 45M1 BAHCO DE BI!ASILIA S.A. - BRB 

CODIGO ESPECIFICACAO "'-" TOTAL ----------- ------······-···-··------------. --------1 
ADHINISTRA!:AO E PLANEJNIEHTO 

ADHIHISTRACAO FINANCEIRA 

COH.TROI.E INTERNO 

45fti.t3tS032S.tBS. leet 
APLICACAO 00 SUPERAVIT FINANCEIRO 

APLitrtR OS RECURSOS ORIUHDOS DO stfERAVtT FINANCEIRO 
EH Etll'RESTIIIOS E FINAHCIAIIENTOS AS DIVEIISIIS 
ATIVIDMES ECOHOIIICAS, DISTRIBUICIIO OE DIIJIDEifJOS 
AOS ACIONISTAS E AUIIENTO DE CAPITAL 

"" APLICACAO DO SUPERAVIT FIHAIICEIRO 

TOTAL 

37.328 

I 
37.329 I 

37.328 l 

37.328 I 
I 

37.328 : 
I 

31.328 I 
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IICdl,ttt,H 

I !91K SECI!ET!Ill~ llt V!OCM E OBRM; 
I ~9tt3 Cot\PAHHIA ItiCBILIAitiA DE BRASILlA • TEIRACAP 

[)El.Al!MKENTO DAS Foiii'ES DE i:'lNAHCJAHE:iffO DOS IHIJESTHIENTOS 

UALOR 
:-------------~ ---·------------·---· 

GERACAO PROPRIA 17.211 : 

---------·---
TOTAL V.2tl: 

NCzl1.61f,tt 
-------------~ ·-·-~ ~---~-------

l 19tet SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS RECURSOS DIRETAftENTE M:RECAOAI>OS 
DETALHMEHTO !.lOS IHVESTIKENTOS 

: "49813 COIIPANHIA lltOBILJARIA IJ{ BRASilltl - TERRfiCAP 

CODIGO 
:------------------------

:HABITACAO E URBANISHO 

: URBANISI'IO 

: PLANEJA.lfNTO I.IRBANO 
I 
149143. 1158323'5.119. lHU 

EXECUCM DE OORAS E SERIJICOS DE INfRII·ESTRUTURA EK lfOIJOS LOTEAKEHTOS 
E AIIPLIACOES 

It!PLANTAR INFRA-ESTRUTURA EK NOVOS lOTEAIIEHTOS E A"PLIACOES 

lltf1 
EXECOCIIO DE OBRAS E SERUICOS DE !Hflii·ESTRUTIJRI\ DI liOVOS LOJEIIKEMTOS 
E AttPLIACOES 

T O T A l 

VALOR 10101. 

17.211 : 

17.2ft : 

17.211 : 

17.2ft : 

17.211 : 

17.211 : 
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l 2ttlf SECRETARIA DE SER'JtCOS PUBllCOS 
l SIHi COI'IPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE BRASILit\ - CAESB 

BERACAO PROPRIA 

OPERACOES DE CIIEDITO 

IMTERHAS: 

llETALHIIKENJO DAS FONTES DE FINAHCJAKEKTO DOS INVESTIHENTOS 

ESPECIFICACAO 

Nrz5 1.t1t,tt 

VALO< 

---·--. -··--· --: 
178.211 ; 

S.9ó6 l 

5.966 : 

·--·-. -. ---.-. : 
TOTAL 18-4.ít7: 
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Ncrll,lft,M --------------
: 211ft smmm DE smt~ PU8ltcos 

DETALHAIIEIITO DOS t•IIESTIIOTOS 
: 51ftl CO!IPAMHIA DE AGUA E ESGOTOS DE BRASILIA - tAESB 

COD!GO ESPECIFICACAO 

RECURSOS DIRETAI!ENTE i\RRECAI);J)OS 

ijALOR TOTAL 
1------------·------ -----------

lftl1 
KELHORIII NAS REDES DE DISTRIBUICAO DE BRASILIA E AREAS 

l ADJACENTES 

l5ttli,1376H75.tót. ltltt 
SISTEMAS DISIRIBUIDORES DAS CIDADES S!TELITES 

AKPLIAR A CAPACIDADE DOS SISTEliAS DISTRIBUIDORES E PRONOVER 
HELHORIAS OPEJ<ACIONAIS NOS SISTEI\AS EXISTENTES NAS CIDADES 
SAffiiTES 

:tlti 
l KELHnRIA HAS REDES OE DISTRIBUICAO 

Sltll.1376447S.!l7.: .... 
PROGRAI'<\ DE COI!TIOLE OPERACIONAL 

CONTROLAR AS PERDAS DOS SISTEI!AS DE ABASTECIHENTO DE AGUA E 
IELilllRAR A Ef!CIEHCIA OPERACIONAL 

lllti 
: PROGRAI!A DE CONTROLE OPERACIONAL 

l'Sttli.1376~475.145. lt0G& 
Ai1Pl!ACAO DO SISTEI!A DE ABASTECIIEHTO DE AGUA E IRATAliENTO 
SAMI!ARIO DO Df 

AKPLIAR A CAPACIDADE DOS SISTEIIAS DISTRIBUIDORES DE AGUA E 
COLETORES OE ESGOTOS 

ltHt 
IKPLAHTACAO E AIIPLIACAO DE REDES 

I 
151&11.13764485.131. , .. 11 

HEUIORIA DO SISTEIIA DE AGUA E TRATAHEIITO SAIUTARIO DO Df 

KAtiTER A CAPtiCIDAOE DOS SISTEMAS OISTRIBUIIWRES OE AOOA E 
tm.ETORES DE ESGOTOS SAHITARIOS 

:I Mi 
: H[l!IORIA DAS REDES OE AGUA 

31.277 l 

tt.969 : 

13.577 : 

t3.sn : 

2.461 

5.6tl : 

5.61t 

2.GH 
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NCZS _ _t,_eM,M 
-----..... c-, _ "'FÕ ·~-·'l""'.-~"-' 

REC\JRSOS DIRETAHENTE ARRECMAil"os : 2tllt SECREIARIA OE SERVICOS PUBL!COS 
OEIAlHAiiEifiO DOS I~JES!!flENT% 

: 5ttf1 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS OE BRASILIA - CIIESB 

---------
CODIGO ESPECIFICACAO 

·----------
lSAU!)[ E SMiEMIENTO 

l SANEAMENTO 

: ADHIHISTRACAO GERAL 

5tll1.i376t215.156. :tttt 
OBRAS CIVIS DA CAESB 

KELHORAR AS IHSTALACOES DA EHPRESII 

:tett 
OBRAS CIVIS DA CAESB 

ABASTECIIEHTO DE AGUA 

t5tttt.13764475.tsa. :e"e 
SISTEMA PRODUTOR DE BRAS!LIA E AREAS ADJACEHTES 

PRESERVAR AS BACIAS HIDROGRAFICAS DE HANANCIAJS BE!I COHO 
AHPLIAR A CAPACIDADE E tlELHORAR OS SISTEMAS PRODUTORES 
DE BRASILIA E AREAS ADJACENTES 

:ttt1 
SISTEMA PRODUTOR DE BRASILIA E AREAS ADJACENTES 

t5ttti.13764475.ts~. :IIII 
SISTEMA PRODI1TOR DAS CIDADES SATEL!TES 

PRESERVAR AS BACIAS HIDRO~AFICAS DE HANAHCIAIS BEl! COHO 
AHPLIAR A CAPACIDADE E !IELHORAR OS SISTEMAS PRODUTORES DAS 
CIDADES SATELIJES 

ltlti 
: SISTE!IA PRODUTOR DAS CIDADES SATELITES 

:sttt1.13764475.161. llte& 
SISTEMA DISTRIBUIDOR DE BRASILIA E AREAS AOJAtEHTES 

AtWLIAR A CAPACIDAOE DO SISTEMA DISTRIBUIDOR OE BRASILIA 
AREAS ADJACEIITES 

VALOR TOTAL 

184.177 

184.177 

2.853 

2."B53 : 

2.8S3 

114.234 

31.296 

31.296 : 

14.715 : 

14.715 

31.277 
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Nez\ i.Hl,H 

I 2tM1 SECWMIA 11E !iii'IOOS PIILIOOS IECIJIS$ DIIETWTE AIREtA!lllDOS 
IIETAI.IWtEII1D DOS INIIESTIIIEJIIDS 

I Sltl! COII'AIIUA IJ[ AGUA E ESGOTOS IJ[ IRASILIA - CAESII 

l' CODIGO ESPEtlfltAtAO UALOR TOTAL 
1---
1 
I 
I 11M2 
I IIELHDRIA DAS REDES DE ESGOTOS 

I SISTEIIAS IJ[ ESGOTOS 
I 
15tH!.13761495.1&3.1HH 
I SISTEMA tOLETIIR DE DRAS!LIA E AREAS AO.MtENTES 
I 

NLOLIAII A CAPACIDADE DO SISTEtiA COLETOR DE ESGOTOS SNIITARIDS 
11E IRAS!L!A E AREIIS AO.W:EHTES 

tMt1 

2.9M 

52.787 

I IIELHDR!A DOS ESSOTDS SAIUTAR!OS 22.1tt 

llfi2 
I REJIINEJIIIIEHTO DE REDES 31.787 

I 
15tltl.!376119 .5tó6.11HI 
I I SISTEIIAS 11E TRATAIENTO E OISPOS!CAO FINAL DOS ESGOTOS ~AH!TM!OS 

Dili C!o.\IIES SATUITES 18.713 

PIOHD\0 AOEQIJAOO TRATAMENTO E DIS1'0Sitll0 FINAL DOS ESGOTOS 
WITIIIOS DAS t!DAIIES SATaiTES 

lHt1 
IELIIORIA DO TRATAMENTO 11E ESSDTOS 18.713 

TOTAL 184.177 : 
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i 2 .... SElliEIIlRIA DE SBVICOS PtiiLICOS 
: 'Sitt2 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COlETIUOS lfE BRASILIA - TCB 

DETAUWtEJ.ITO MS FOHTES DE FINANCINIEiriTO DOS IMUESTII!OOOS 

ESPECIFICACAO 

GERACM PROPRIA 

Setembro de 1989 

"""!.ltt.tt 

6.511 ' 
I 

·-----------------1 

29HI SEC!IETARIA DE SC:RVICOS PUBLICOS 
DEI!I.HAiiEHTO DOS IHIIESTIIIEHTOS 

51H2 SOCIEDAJ)[ DE TRMSPORTES COLETIVOS DE BRASILJA - TCB 

CODIGO , __ _ 
:TRAHSPORTE 

i TRANSPORTE liiBAHO 

: IIDIUIUSTRIICIIO GERAL 

l51112.16911215.17B. lHtt 
SISTElfA DE TRANSPORTE OE HIISSfl 

TO TIL 

RECIJISOS OIRETAiiENTE lli!RECMADOS 

6.511 I 
I 

ATOOJI!EHTO DI! POPlllACAO USUARII\ DE TRANSPORTES COLETIVOS 

:ttti 
IIIPLAMTACAO DE LINHA PRIORITARIA 6.511 l 

T O T A L 

6.511 I 

NCzS 1.HI.It 

TOTAL 

6.511 I 
I 

6.51t : 

6.511 I 
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: 2tttt SECJETMI~ DE SEIUICOS PIIILICOS 
: 5tH3 COIIPNIHIA DE EtETRICIOADE O[ IRIISILIII ~ CEI 

DETAUWEMTO MS FONTES DE FJMANCINIEHTO DOS ltNESTUIENTOS 

ESPECIFICACAO 
1-

liERACAO PROPRIII 

ctEIACOES DE CI!EDITO 

INTERKAS 

---·--.-----
TOTAL 

3.483 l 

Quinta-feira 28 343 

IIC:d t,llt,M 

I 
15.&61 

M83 

19.143 

NCz11.HI,M 

: atH SECRETARIA DE SERVICOS PtllltCOS RErutSOS DIRETAIENTE IIRRECAOADOS 
DETAL.IIMENTO DOS IHVESTIIOTOS 

: 5ttt3 COM!'AHHIA Dt ELETRICIDAIJE DE IRASILIA - CEB 

CODIGO ESPECIFICACAO TO I AI. 
:---- ·--- ------------------,---

:ENERGIA E REClRSOS KINERAIS 

i ENE161A ELETRICA 

i TRAHStllSSAO DE ElOGIA El.ETRICA 

:stnJ.t9St~&75.1t5. :Mil 
AIIPLIACAG nAS O!IRAS I)[ TR'AHSt!lSSIIO 

AKPLIAR O SISTEKA OC llAHSIIISS/10 PARA FOIINECIKENTG DE ENERGIA 
ELETR !til A cot!SIJIIIDOI!ES 

'" MPLIACAO DAS OBRAS DE lUHSIHSSI\0 

DISTRIBUICAO OE OOGIA ELETRICA 

!itei3.19512&B5.t1&. tttt 
MPLIACAG DAS OBRfl!i DE DISTRIBUICAO E INSTAlACot:S GERIIIS 

AMl'Lir.R O SISTEI'A DE DISTRIBUICAO E DE lNSTIILI\CGES GERAIS PAfUt 
O FOR!iECIIIOOO DE ENERGIA ELETRICA A COHSUIIID!lRES 

H I! 
AIIPLIACAO DAS OBRAS DE DISTRIBUlCAO E INSTALACOES GEiAlS 

19.143 

19.143 

9.175 

9.175 

9.175 

tt.t68 : 

11.168 

11.168 

---------------------------------
T O T A l 19.143 : 


