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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 152• SESSÃO, EM 16 
DE OCITOBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da República 

- N~ 241 a 243/89 (n" 639, 640 e 
642/89, na origem), restituindo autógrafos 
de projetos de lei sancionados. 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquíescénda: · 

N~ 244/89 (no 644/89, na origem), refe
rente à escolha do General-de-Exército 
Wi!berto Luiz Uma para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar, 
na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro General-de-Exército Alzir Benja
min Chaloub. 

1.2.2- 06cios do Sr. 1• Secretário 
da Câmara dos Deputados. · 

- N~ 104/89, comunicando a aprova
ção da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n~ 9/88 (n~ 206/87, naquela 
Casa), que- dispõe sobre a concessão de 
bolsa~auxilio ao atleta amador e dá outras 
providências. 

-W 105/89, comunicando a aprova~ 
ção, sem alterações do Projeto de Lei do 
Senado n~ 64!88, que re'loga o art. 358 
da Lei n~ 3.071, de 1~ de janeiro de 19i6 
- Código Ovil e altera dispositivos da Lei 
n·· 6.515. de 26 de dezembro de 1977. 

SUMÁRIO 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 43/89 
(no 1.456/89, na Casa de origem), que cria 
a 17~ Região da Justiça do Trabalho, o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho, 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara no 44/89 
(n" 1.674/89, na Casa de origem), que cria 
a 18• Região da Justiça do Trabalho, o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho, 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara no 45/89 
(n'~ 56Q/88, na Casa de origem), que con
cede pensão especial a Dolores Drum
mond de Andrade. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 46189 
(n~ 1.312/88, na Casa de origem), que r-e
gulamenta o § 4° do art. 216 da cOnsti
tuição, punindo os danos e as ameaças 
ao património cultural brasileiro. 

-Projeto d-e Decreto Legislativo n~ 
48/89 (n~ 77189_, na Casa de origem), que 
aprova o texto do ajuste complementar ao 
acordo. básico de coop-erãção científica e 
fécnicã ce]ébrado entre o GOverno da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo 

--da República do Suriname, para Estabele
cim,ento de um PrOgrama de Coàperação 
naArea de Pesquisa sobre Agentes Patóge- · 
no_s do Dendê, firmado em Paramaribo, 
em 3 de março de 1989.- - -

-Projeto de Decreto Legislafivo n~ 
49189 (n~ 96/89, na Casà de origem), que 
aprova o texto do ajuste complementar ao 
acordo básico de çooperação científica e 
técnka celebrado entre o Governo da Re-

pública Federativa do Brasil e o Governo 
da República do SUriname, _para Estabele-_ 
cim~ento de um Progral}la de Cooperação
naArea de Pesquisa sobre Agentes Patóge
nos do Dendê, firmado em Paramaribo, 
em 3 de março de 1989. 

1.2.3 -Mensagem do Governador 
do Distrito Federal 

- N• 100/89-DF (n' 89/89-GAC, na ori· 
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Projeto de Lei do DF n~ õ2789; qú'e 
altera diseositivos do Decreto-Lei no 82, 
de 26 de dezembro de 1966. 

1.2.4 -Pareceres 

Referentes _às seguintes matérias: 
_-ProjetO-de Lei do DF n" 47/89, que 

ena funções do Grupo Direção e Assis
tência Intermediárias, nas tabelas cle pes
soal que menciona. 

-Projeto de Lei do DF no 42/89, que 
~i6põe sobre normas para a proteção do 
ffi'eio ·ambiente nos casos em que espe-
cifica. · 

-Projeto de Lei do SenadO no 176/84, 
que autoriza a instituição da Fundação Me
morial Israel Pinheiro e dá outras providên
cias. (Reapresentado na forma de Projeto 
de Lei do DF n~ 63, de 1989, em obe
diênda ao Prescrito pela Resci!uç-ao n~ 
157/88, desta Casa). . _ -

-=1.2.5 -.Ofi_cio 

- No 1 A04/89, do Presidente da Câma-
ra Municipal de Mogi·Mirim-SP, encami
nhando ao Senado Federal proposta de 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

alteração do art. 11 do N:o das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

1.2.6 - Comunicações da Presidên
cia 

- Prazo para apreset1taÇão de effierldas
ao Projeto de Lei do DF no 62/89, lido ante
riormente. 

-Prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Decreto Legislativo nç.S 48 
e 49/89, lidos anteriormente. 

1.2.7- Oficio do Sr. 1 ~ Secretário 
da Câmara dos Deputados 

-No 107/89, sollcitando_ a retifiCaçào 
de erro manifesto na numeração da reda
ção final do projeto de lei que dispõe sobre 
os feriados de 12 de outubro e -de 2 de 
novembro. 

1.2.8- Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado no 335/89, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
regulamenta o art, 227, § 6~ da C9nsti· 
tuição Federal, Qando nova redação ao 
item 1 o do art. 52 e 7~ do art. 54 -da Let 
n• 6.015, de 31-12-73. · · · 

1.2.9 - Pareceres 

-Referentes ãS seguíntes ri1atérías: 
-Anteprojeto de Lei do Distrito Federal, 

que determlna a eleição de um dtretor re
presentante dos funcionários para a dtre
toria de todas as empresas sob adminis
tração direta ou indireta do Governo do 
Distrito Federal_e dá outras providências, 
que conclui pela apresentação do_ Projeto 
de Lei do DF no 64!89. 

- Anteprojeto de Lei do Distrito Federal, 
que dispõe sobre a utilização de cursos 
d'água na área do DistritO Federal por em
presas industriais e agroindustriais, que 
conclui pela apresentação do Projeto de 
Lei do DF no 65/89. 

1.2.10-Comunlcação da Presi
dência 

- Prazo para apresentação de emendas 

EXPEDIENTE 
CriNTIIO OIIÃFICO DO SENADO FEDEIIAL 

DIANo DO CONGIIEUO -CIONAL 
Impresso sob • responsabthd•de d• Meu do Senado Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral ··············--························· .. -·········· NCzS 17,04 

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

Tiragem: 2.200-exemplares •. 

aos Projetes de Lei do DF n~" 64 e 65/89, 
lidos anteriormente. 

1.2.11 -Requerimento 

N~ 550/89, de autoria do Senador Afcin- -
so Sancho, de licença para tratar de inte
resses particulares, pelo prazo de 122 dias, 
a partir de 16 de outubro de 1989. 

1.2.12- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
Dispositivo regimental que veda fumar no 
recinto do plenário da Câmara dos Deputa
dos. Reapresentação de projeto de resolu
ção, de sua autoria, que proíbe o uso do 
fumo em dependências do Senado Fede
ral 

SENADOR JOÃO MENEZES- Pano
rama eleitoraL 

SENADOR AFONSO SANCHO- Ho
menagem à -Sr" Alacoque Bezerra de Fi
gueiredo, primeira Senadora pelo Estado 
do Ceará_ convocada em virtude do afasta
mento temporário de§~ Ex" 

, ___ 1.2.13 -Mensagens do Governa
-dor do Distrito Federal 

- N• 101/89-DF (n' 91/89-GAC, na ori· 
gem), submetendo à_ deliberação do Sena
do Federal o Projeto de Lei do DF n1 66/89, 
que cria a Carreira Magistério PúblicO do 
Distrito Federal, Seus cargos e empregos, 
fJXa os valores de seus vencimentos e salá
rios e dá outras providências. -
-N' 102/89-DF (n' 92/89-GAC. na ori· 

gem), submetendo à deliberação do Sena-· 
do Federal o Projeto de Lei do DFn" 67/89, 
que cria empregos em comissãO na tabela 
de empregos em comissão da Fundação 
Hospitalar do Distrito Federal e dá outras 
providências. 

1.2.14- Comunicação da Presi
dência 

- Prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Lei do DF n~• 66 e 67/89, 
lidos anteriormente. 

13-ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n9 37, de 1989 

(n9 2.974/8_9, na Casa de origem), de in[cia
tiva do Senhor Presidente da República, 
que dispõe sobre a orgariização e o funcio
namento do Conselho da República. Reti
rado da pauta para sanar falha de instru
ção. 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 
2, de 1989, de autoria do Senador Olavo 
Pires e outros Senhores Senadores, que 
modifica o § 39 do art 49 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. Retira
da da pauta para sanar falha .de instrução. 

Projeto de Decreto LegislativO n9 _37, de_ 
1989 (n~ 113/89, na Câmaia dos Deputa~ 
dos), que aprova o ato que outorga petm1s~ · 
são à lvaí Emissorã FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem -direito de 

- exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, na Cidade 
de Santa Isabel do [vaí, Estado do Paraná, · 

- Votação adíada nos termo-s regimentais: 
Proposta_ de Emend~ à ConStituiÇão n" 

1, de 1989, de autoria db 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 Dfstrft_o Federal e dos 
Prefeitos. Votação adiada nôs- termos regi- , 

-mentais. 
Requerimento n? 542, de 1989, dos_ Se-o 

nadares Mauro Benevides e Çhagag; Rodri- · 
gues, solicitando, nos termos do ~rt 336, , · 
c, do Regimento lntemo, urgência par" o 
Projeto de Resolução n9 70, de 1989, de 
autoria do senador Jutahy Magalhães, que 
modifica o § 4 ~ do art 91 do Regimento 
Interno. Votação acf__iada nos termos regi
mentais. 

Projeto_ de Lef dã C~mara n~ 113,_ de 
1986 (ri" 69783, na CaSa de-oriQem), 'qUe~·· 
assegura pensão vitalícia· aos excepcionais, 
a partir dos 21 (vinte e um) anos de idade, 
no vaJor-de 1 (uma) vez o-salário mínimo. 
alterando a Lei n9 6.179, de 11 de dezem
bro de 1974, queamparaosldososeinVáli
dos. Declarado prejudícado. Ao Arqttivo .. 
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Projeto de Lei da Câmara n" 154, de 
1986 (n? 3.085/84, na Casa de origem), 
que altera a Lei n" 3.099, de 24 de fevereiro 
de 1957, para impor sanção à quebra de 
sigilo e à prestação de informação errada, 
praticadas por empresas de informações 
reservadas ou confidenciais. Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Comunicação da Presidên
cia 

- Prejudicialidade do Requerimento n? 
550/89, por falta de quorum para sua vota
ção. 

1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
Ola 

SENADOR ANTÓNIO LUIZ MAYA -
"Dia do Professor". 

SENADOR MARCO MAGEL- Aduzin' 
do novas considerações sobre a constru-
ção da_hidreléi:rica de Xingó. · 

SEIYADOR ODAGR SOARES- Solici- . 
tando da Mesa _Diretora esdarecimentos 
concernentes à indicação de sua autoria 
a respeito do Ato n? 25/89, da Comissão 
Diretora, que diSpõe sobre o _controle da 
freqüência dos selVidores do CEGRAF no 
Senado_federai_.___ __ 

SENADOR POMPEU DE SOUSA -
"Dia do Professor". Crise no setor educa
cional do Distrito Federal. 

1.3.3 -·Comunicação da Presidên
cia 

- Designação da comissão para emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n~ 4, de 1989, que acrescenta 

§ 6° ao art. 5" do Ato das DisPosições Cons-
titucionais TranSjtórias.__ · · 

1.3.4- Designação da Ordem do 
DI~ da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO. 

2.- DISCURSOS PRONUNCIA
DOS EM SESSÕES ANTERIORES 

Do Sr. Cid- Sabóia de Car.ralho, profe
ridos nas sessões _de 27-~~9.e 3-10-89. 

3-MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LiDERES DE 
PARTIDO 

5 -COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 152"' Sessão, em 16 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHMI-SE 
PRESENTES OS SRS. SEJYADORES: 

Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo 
Peres - Odacir Soares - Ronaldo Aragãq 
....;.... João Menezes - Antonio Luiz Maya -
Alexartdre Costa - Edison Lobão -:- Chagas 
Rodrigues~Afonso Sancho- Humberto_ Lu
cena - Marco Maciel - Mansueto de La~or 
--Albano Franco - Francisco Rollemberg 
- Lourival Baptista -João CaJmon - Pom-
peudeSousa~MeiraFilho-MendesCanale 
- Rachid &,ldanh\'. Derzi -Jorge Bornhau
s_en. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A lista de_ presença acusa o compareci
mento de 23 Srs. Senadores~ _Have;ndo númeM 
ro regimental, declaro 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 
Mensagens 

Do.PRESIDENTE DA REPÚBU
CA 

Restituindo autógrafos de projetos de 
lel sancionados: 

N~ 241/89 (n~-'639/89, na origem), de 10 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 18, 
de 1989-CN, que autoriza o Poder Ex.ecutivo 

a abrir ao Orçamento Fiscal da União, créditos 
adicionais, até o limite de NCz$ 
400.014.895,00, e--dá oU1ias prOViáéf1eias. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7 .830, 
de !O de outubro de !989.) · · 

N' 242/89 (n' 640/89, na origem), de 1 O 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 29, 
de 1989MCN, que autoriza o Poder __ Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, Lei n~ 
7.715, de 3 de janeiro de 1989, crédito suple
mentar no valor de 1.44 1.900.000,00, em fa
vor do Ministério do Interior. 

(Projeto que se transformou na Lei no 7.837, 
de 10 de outubro de 1989.) 

N' 243/89 (n' 642/89, na origem), de 12 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 52, 
de 1989MCN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, créditos 
adicion.ais, até o limite de NCz$ 
31.678.014.548,00, e dá_ outras providênCias. 

(Projeto que se_ transformou na Lei n~ 7 .638, 
de 12 de outubro de 1989.) 

Mensagem 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚ
BLICA 

Submetendo à dellbe(ação do Senado 
a escolha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N' 244, DE 1989 

(No 644/89, _na origem) · 

Excelentíssimos Senho~es Membros do Se· 
nado Federal 

Nos_termos_do_artigo 123 da Constltuíção 
Federal, tenho a honra de subro~ter à çonsid~ 
raÇão dO EgrégíCl se_Oa_dQ_Fe:derai o_nome_ do~ 
Generat-de-Exéi-citõ WÍibE;rto Luiz Uma, para 
ex~rcer-o cargo de Ministro do_ Superior Tribu
n@ Militar fia vaga-deçOrrenie 4â aPosenta· 
doria do Ministro General-de-Exército Alzir 
Benjamin Chaloub. _ - _ _ __ 

Os méritos do Genera-de-Exército Wdberto 
Luiz Uma, que me induziram a escolhê-lo para 
6 desempenhO "cii~Sse ereva:do Cargo, constam 
do anexo Carriculum Wtae. 

Brasília, 13. de oútUbro de 1989. ~ José 
Siirney." · · 

Cuniculum Vitae de Oftdai-General 

l. DADOS BIOGRÁACOS 
a) Nome: Wilberto Luiz Lima 
b) Identidade: 021.038.530-8 
c) Data de Nascimento: 27 de !3brü de 1925 
"d) Odade natal: Araguari - MG 
-e;_- Filiação: 
1) Pai: Gumercindo Lima 
2) Mãe: Olga Ruth Urna 
f) Estado Civil: Casado ·com D. Luci de AI· 

meida Lima 
2. DADOS MlLITARES 
a) Datas de Praça e Promoções 

1) Praça tomar~o 1942 

2) Aspirarite: 28 deúimbrõ 1946 

3) 2~Tenente: 25junho 1947 

4) PTenente: 25junho 1949 

5) Cap"itão: 25abi-il19.52_ 

6) Major: __ -:__ _ 25 agosto 1958 
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7) Tenente~oneh 
- por merecimento 

8) Coronat 
- por merecimento 

9) General-de-Brigada: 
1 0) Generat..de--0Msã6: 
11) General-de-Exército: 

25 agosto_l!?§5 

25 agosto 1970 

31 inarço 1978 
31 mai-Ço 1984. 
25 m·arço 1987 

b) Tempo de Serviço: mais de 47 anos 
c) Cursos Militares 
1) Cui'sõ Superior 
-Escola Militar de Resende, atual Acade

mia Militar das Agulhas Negras, durante os 
ãnos de 1944, 1945 e 1946, concluindo_ com 
brilhantismo o curso como Aspirante-a-Ofidal 
da Arma de Infantaria. 

2) Equivalente ao Curso de P6i.GradUaçào 
-Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

reaUzado no período de um ano (1956), que 
lhe permitiu o acesso a Oficial Superior. 

3) E:quival~nte ao Doutorado 
-Curso de Altos Estudos Militares da Es

cola de Comando e Estado-Màior d6 Exército, 
realizado durante as· anos de 1960, 1961 e 
1962, requisitO-iitdispenSável para cOncOrrer 
ao generalato e integrar Estados-Maiores de 
Grandes Unidades e Grarides Comaridos da 
Força Terrestre. 

4) Equivalente à extensão do Doutorado 
-Curso de Comando e Estado-Maior das 

Forças Armadas, realizado em 1972, na Ese.o
la Superior de GUerra, habilitando-o a integrar 
e coordenar Estados-Maiores Conjuntqs das 
Forças Armadas. 

d) Síntese da Vtda Militar 
Téndo completado 4 7 anos de efetivo servi

ço, dos quais 44 como oficial, o General Lima 
vem prestando relevantes serviços ao Exército, 
tendo deixado as ~rcas positivas de seus 
trabalhos nas teguintes_ Organizações Milita
res: 
... !) Até o post.o.deO:mmel-

aJ Corpo de T[Opã- como"T enerite, capi-
tão e Major: , 

-Como Tenente serviu por 3 anos no 5" 
Regimento de lnfmtaria- Lorena, SP ....... im
portante cidade do Vale do Paraíba. 

-ComO Capitão no 2()9 Regimento de In
fantarja- Curitiva, PR-onde pass_ou 2 anos 
à testa de uma subunidade operacional, desta
cando-se como líder nato. 

-Ainda con:K- Capitão no 13~ Regimento 
de Caçadores - Joinvile, SC - durante 1 
ano e 6 meses;- integrou o Estado-Maior da 
Unidade onde evidenciou suas qualidades de 
assessor e planejador. 

-Como Mcúqr no 179 Regimento de Infan
taria - Cruz Alta, RS - pasou 1 ano e 6 
meses na funçãO de Subcomandante, asses
sor direto elo Comandante em uma guarnição 
de relevante importância, no então III Exército. 

b) Funções· de Estado-Maior e Assessora
mente Superior como Major, Tenente-Coronel 
e Coronel, aPós ~ conclusão do CurSo de Co· 
mando e Estado--Maior do Exército:-- --

- Quartel·Geileràl da 2• Divisão de Exército 
-São Paulo, SP- 1 ano e 6 meses, como 
Chefe da 3• Seção - responsável pelo ades-

trarrieritõ operaciOnal de toda a divisão, com 
extensa área de atuação. 

-Comando do 1 ~Exército-Rio de Janei
ro, RJ - 6 meses, como Chefe da 4" Seção, 
responsável pelo planejamento e execução do 
Apoio Logístico das dezenas de Unidades su
bordinadas àquele Grande Comando. 

c) Função de C0m8ndo: · 
Comªndou, como Coronel, o 1 °(6~ Regi

mento,d~ Infantaria- Regimento Jp!ranga
com se-de em Caçapava, SP, de fev.ereiro 1970 
a fevereiro i 972. Como Comandante teve 
atuação destacada que permitiu a perfeita inte
giaÇão entre as i2tividades profissionais da Uni· 
dade e a intensa participação na vida comu
nitária, comunhão indispensável, particular
mente, em Organizações Militares no Vale do 
Paraíba. 

d) Estabelecimentos de Ensino 
Em reconhecimento ao seu valor profissio

nal, o General Uma foi ínstrutor de alguns 
dos mais importantes Estabelecimentos de 
EnsinO da Força Terrestre, a saber: 

-Escola Preparatória de Cadetes do Exér
cito- 1 ano- como Primeiro-Tenente
responsável pela formação inicial do jovem 
aluno, no despertar de sua vocação e na fase 
difícil da· adolescência. 

--:..._centro de OPreparação de õficiãiS daRe
serva de São Paulo- 1 ano- como Primeiro
Tenente - responsável pela formação dos 
oficiais da Reserva da Arma de infantaria que 
iriam povoar as Unidades da Grande São Pau
lo. 

-Centro de Preparação de Oficiais da Re
serva de Curitiba --2 anos e meio - como 
Capitão - responsável pela formação de ofi
ciais da Reserva da Arma de Infantaria de gran
de parte das Organizaçõ_es Militares do Paraná 

-Escola de Corriando e Estado-Maior do 
Exército ·- Rio de Janeiro, RJ - 3 anos -
como T eriente-Çarorlel- o ride chefiou a Se
ção de Apoio Administrativo em todos os ní
veis -de comande;--tendo -participado da elabo~
raçào de vários manuais doutrinários ainda 
em vigor. 

-Escola Superior de Guerra --2 anos .:._ 
como Coronel 

T en_do se destacado no Curso de Comando 
e Estado-Maior das Forças Armadas, realizado 
em 1972. o _então Coronel Lima foi convidado 
a integrar o Corpo Permanente da Escola c_o~ 
mo Chefe da $eção de Cursos de Atualização 
para diplomados da ESG. 

Sua atuação como instrutor foi, assim, co
roado de forma marcante. 

e) Gabinete Militar da Presidência da Repú
blica: 

-Assessor do Conselho de Segurança Na
cional - Brasília, DF -:- 2 anos e 9 meses. 
ExercêU Cã-rgo de confiança, chefiando a_área_ 
responsável por estudos estratégicos de inte
resse naCí6nãl. voltados para a área econô
mica. 

-Subchefe do Exército do Gabinete Militar 
da Presidência da_ República. Foi responsável 
pelo assessoramento direto do Ministro-Chefe 
do Gabinete Militar em todos os assuntos que 
envolviam a Força Ter"restre e o Estadõ-Maior 
das Forças Armadas. Foi responsável, ainda, 

pelo planejamento, coordenação e controle 
das viagens presid~J:t~iais, no País e no exte
rior, em estreita ligação com as demais Sub
chefias do GMPR. 

-Assessor Espedal do Presidente da R e-_ 
pública. -

Assessorava diretamente o P~:esidente na 
montagem da Agenda Presidencial particular
mente em viagens, sendo responsável pelas 
ligações preliminares do Presidente da Repú
blica com governadores, prefeitos, parlamen
tares e demais autoridades. 

2_) Como Oficlal-Geiíeral 
a) No Brasil 
-Comandante da 11 ~Brigada de Infantaria 

Blindada- Campinas, SP-de abril de 1978 _ 
a janeiro -de 1980. -

Foi responsável pela definitiva implantação 
dessa Grande Unidade, de particular impor
tância estratég!Cci, con5iderimd6_--Sua localiza
ção geográfica e os méios~'operaciÕnais de_ 
que dispõe. Permitiu, com seu comando segu
ro e eficiente, uma integração perfeita Exército 
-comunidade. 
~-39 Subchefe do Estado-Maior do Exército 

- Brasília, DF - de abril 1982 a fevereiro 
de 1983. · ·· · · 

. A 3~ Subchefia do EJ'Y\E çoordena, em alto 
nível, toda ã atui'llização da doutrina, do ensino 
e da instrução do Exército, cabendo-lhe asses
sorar o Chefe do Estado-Maior do Exército 
nesses aspectos. 

-Chefe do Gabinete do.Ministro do Exêrito 
- _Gen. Walter Pires -feVereiro _de 19883 -
a março-de 1985.- _ _ __ 

O Chefe do Gabinete do Ministro d_o Exér
cito assessora diretamente o Ministro pratica
mente em todos os assuntos de natureza pro
fissional e política: Rec:]uer d9 ~Ç}[idái-Geiiet:al 
conhec_ir(l.ento profundo dos problemas da 
Força Terrestre, excepcional capacidade de 
trabalhO e de coordenação, _além de excep
cionais lealaade, tato e equilíbrio emocional. 

=Comandante --da-r~ -mVísão ·a e -EXéicrro 
e GuariJ.JÇãO--aa VIla Mil~r -Rio de Janeiro, 
RJ- de abril de 1985 a -novembro de 1987. 

-Comandante Militar do Leste - Rio de 
Janeiro, RJ - de 15 novembro de 1987 até 
a data de hoje. 

O Comando Militar do Leste tem como mis
são o ade_stramento, o _apoio administrativo 
e o emprego operadonãl de todas as Organi
zações Militares do Exército, sediadas nos ~s
tados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e gran
de parte de Minas Gerais (exceto O Triângulo 
Mineiro). _ , 

-Membro do Alto Ccimando do Exército 
O Alto Comando do Exército examina- e 

equaciona, principalmente: 
-os assuntos relativos à Política Militar Ter

restre e à estratégicas_ para sua consecução; 

-as matérias de relevância dependentes 
de decisão ministerial, em particular as refe
rentes ao preparo e ao emprego do Exército 
e ao Plano Diretor do Exército. 

b) No exterior -- -- -
-Adido do Exército junto à Embaixada do 

Brasil nos Estados Unidos- janeiro de 1980 
a abril de 1982. 



Outubro de 1989 c DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 17 "5873 

O Adido do Exército é o representante da 
Força Terrestre no país amigo, exigindo do 
oficial uma perfeita integração com a socle~ 
dade cMI e militar e um profundo conheci
mento da Geografia, da História e da própria 
conjuntura da Nação que o acolhe. 

3. CONDECORAÇÕES 
a) Nacionais 
-Ordem do Mérito M.ilitar - Grã-Cruz; 
-Ordem do Mérito Naval - Grande-O-

ficiai; 
-Ordem do Mérito Aeronáutico - Gran

de-Oficial; 
-Ordem do Rio Branco - Grã-Cruz; 
-Medalha de 40 anos de Bons Sen'iços 

-ouro com passador de platina; 
-Medalha do Pacificador; 
-Medalha do Mérito Tamandaré; 
-Medalha do Mérito Santos Dl.U110rt -

Prata; ~ 
-Medalha da Ordem Judiciária do Traba

lho- Comendador; 
-Medalha da Ordem do Mérito das Forças 

Arrné:!das -Grande-Oficial; 
-Medalha da Ordem do Mérito Judiciário 

Militar - Grande Oficial; e 
-Grande Medalha da lnconfidê_n<::ía -- ou-

ro-MG. . . . 
b} Estrangeiras I 
-Royal Victorian Order- Gr~u de "Cofn

mander" - Inglaterra; 
-Ordre NaUonal du Merité - Oficial -

França; 
-Ordem ai Merito por Servidos Destin

guidos - Comendador -Peru; 
-Ordem Militar de _Avíz ---:- Comendador 

-Portugal; 
1 

-Ordre du Merité.- O_rau de ''Comman-
der" -Senegal; , 

-Ordem do Mérito no Grau de,Grã Cruz 
do Mérito - Alemanha; 

- Condecoraçáo da Águia Asteca -Banda 
-México; 

-Ordem Francisco de Miranda- 3• O as-
se -Venezuela; e 

- Le!=Jião do Mérito - Oficiàl - EOA. 

4. AnYIDADES CULTURAIS 
a) Estudos de alto nível 
-COmO Assessor Especial da Presidência 

da República: 
-Vários estudos sobre política e conjun

tura da época. 
-Como Assessor do Conselho de -Segu

rança Nacional: 
-Foi Membro do Conselho Deliberativo da 

Casa da Moeda quando: 
• Participou de víagens ao México, França, 

Itália e Estados Unidos para estudos sobre 
a instalaçáo no Brasil da estrutura necessária 
à Fabricação do Papel Moeda (papel, tinta, 
componentes químicos, etc.). 

• Realizou os estudos necessários à l_ocali
zação da atual Casa da Moeda do Brasil. 

-Participou dos estudos sobre a viabili
zação da exploração do minério de cassiterita. 
Tais estudos serviram de base para a Lei de 
Exploração do Subsolo. 

b) Palestras, conferências e artigos publi
cados: 

palestra no Lions Clube de Caçapava -
70-72; 

palestra no Rotary CJube de Caçapava -
70-72; 

palestra na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro sobre o tema "Ciência Política"; 

palestra no Rotary CJube de Campinas -
78-79; 
----Como J4\dido do Exército nos Estados 
Unidos- várias palestras sobre o tema "Bra
sil" para grupos de militares e civis ameri
canos; 
· -=pãiE!Sfrif na Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais sobre o tema "Profissionalismo Mi
litar"; 

-aula inaugural na Escola de Sargentos 
das Armas sobre .o tema "O valor da proftssão 
militar"; 

-palestra do Rotary Clube do Rio de Janei
ro sobre o tema "Presença do Exército na 
1\rnazônia e na Calha Norte"; 

-palestra no EstadO-Maior do Ex_é(dto so
bre o tema "Evolução do Exército America· 
no"; 

-aula inaugural na Escola de Aperfeiçoa
mento de Oficiais sobre o tema "Capitão"
um condutor de homens"; 

-apresentação do livro "Guerra nas Estre
las" de autoria do Gen. Meira Mattos sobre 
estratégia nuclear; e 

-tradução de artigos e manuais america
nos que, devidamente adaptados serviram de 
subsidio para notas de_ instrução e diretrizes 
expedidas na 1 • Divisão de Exército e no Co
mando Militar do Leste. 

(À ·comissão de ConstitUição. Justiça 
e Od.f!_dania.) . 

Ofícios 

DO PRIMEIRO SEc_RETÁRIO 
DA CÂMARA ~~S DEPUTADOS 

N~_1 04/89~ de 12_do corrente, comunicando 
a aProVação da emenda do_SenadÕ ão. PrOjeto 
de Lei da_Câ_mara n9 9, de 1988 (n~ 206/87, 
naquela Cãsa), que dispõe sobre a concessão 
de bolsa-awa1io ao atleta amador e dá outras 
providências. 

(Projeto enviado à sanção em 12-10-89.) 
N~ 1 05/89~ de 12 do corrent~ comunicando 

a aprovação, sem_ alterações, dQ Projeto de 
Lei do Senéido n" 64, de 1988, áe autoria do 
Senador Nelson Cãrneko; que revoga o art. 
358 da Lei no 3.071, de 1__0 çlejaneiro de 1916 
- Código Civil e altera dispositivos da Lei 
n~ 6.515, de 26 de dezembro de _1977. 

(Projeto enviado à sanção em 12-10-89.) 
Encaminhando à revisão do Senado au

tógrafos dos seguntes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 43, DE 1989 

(no 1.456189, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Traba· 

lho.) 

Cria a 1 7• Região da JustiÇiJ do Traba
lho, o respectivo Tribunal Regional do 
Trr:tblJ!ho, e dá outras provftknciM. 

O CongreSso Nacional decreta: _ 
Art. 1 ~ Fica criado o Tribunal Regional do 

Trabalho da _17a Região, que terá sede em 
Vitória-ES, com jUrisdição_ em todo o território 
do Estac!o do Espirita Santo. - . 

Art _29"' O TribÚ!:Jal R~gional dp Trabalho 
da 17~ Região será composto de 8 (oito) Juí
zes, com vencimentos e vantagens previstos 
na legislação em vigor, sendo 6 (s_eis)_ togados, 
de investidura vitalícia, e 2 (dois) dassistas, 
de investidura temporária, representantes, res
pectivamente, dos empregadores e emprega
dos. 

Parágrafo único. Haverá 1 (um) suplente 
paia cadél JUiz aassista. 

Art. 39 _Os Juízes togados serão nomea
dos pelo Plesidente da República, sendo: 

J-4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho 
Presidentes de Juntas de Conciliação e Julga
mento, por antigüidade e por merecim_eiJ.to, 
alternadamente, preenchendo-se as refiridas 
vagas pelo CritériO ãcir'nã ril.endonado c:oni _ 
o aproveitéln1eQtó d_e 2 (dois) Juízes da la Re

-gião da JustiÇa do Tr'ábalho' e 2 (dois) Juízes 
da área deSrher'nbraOa, apurada a antigüidade 
em razão do _éfetivo :exértlcio da judicatura 
na respectiva áreá;ainda que em períodos des-
-contínuos; -

-0-1 (um) dentre integrantes cio Ministério 
Público do Trabalho; 

UI -1 (um) dentr-e advoQados de notório 
saber jurídicO e ·de. reputação ilibada, com 
m"ais"de 10 (dez) anos de efetíva atiVidade pro
ftssional na área desmembrada, a ser indicado 
pela SecdOo_al da Ordem dos advogados do 
Brasil no Estado do Espírito Santo. 

Parágrafo único·. Para fin_s de preenchi
mento, por m_erecimento, das vagas de Juiz 
TogadQ reservadas,a m~gi$tra_dos de carreira, 
6Tnbunal RegiO_nal do Trabalho da 1• Região, 
dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados 
da pubücação desta lei, elaborará duas listas 
tríplices, atendido C!_ <;!i~po~to no inciso I deste 
_artigÇ>, que serão c:;n.cam!n_hStdas _ao PC?cier Ex e· 
cutivo, só podendo integrar aquelàs listas os 
Juízes do Traf?~ll}o Pr~içle_nt~& de,Juntas de 

__ Conciliação e Julgamento .que tenham jurisdi
ção nas respectivas áreas. há,_ pelo menos, 2 
(dois) anos da data da. publicação desta lei. 

Art. 4~ Os Juízes Cassistas serào __ desig
nados pelo Presidente da República, na fOrina 
dos arts. 684 e 689 _da Cdnsolidaç_ão dªs L.eis 
do -Trabalho, aprovada -pelo- Decreto-Lei n• 
5A52, de 1 o de maio de' 1943, dentre il.omes 
constantes de listas tríplices organizadas pelas 
diret9rias das federações e dossind_icg!tos com· 
base territorial na área .de jurisdição da 17.' 

-Região. 
Parágrafo úniCo. O Presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho, dentro de i O (dez) dias, 
contados da publicação desta lei, mandará pú
blicar edital convocando as·assodações sindi
cais mencionadas neste artigo, para que apre
sentem, no prazq de 30 (trinta) dias, sUas !istªs 
tríplices, que serão encaminhad_as pelo T ribu
nal Superior do Trabalho ao Poder Executivo. 

Art. ·s~ Os J1.1ízes do Trabalho Presidentes 
de Juntas, que tenhãm, na data da publicação 
desta lei, jurisdição sobre ·o teritório da "17' 
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Região, poderão optar por sua permanência, 
conforme o caso, nQ quadro da 1· Região. 

§ 1 Q A opção prevista neste artigo será 
manifestada por escdto, dentro de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação deste lei, ao Prew 
sidente do Tribunal-Regional do Trabalho da 
1" Região e terá caráter irretratável. 

§ 2e Os Juízes_ do Trabalho Presidentes 
de Juntas que optarem pela 1 ~ Região perma
necerão servindo na 17• Região, garantidos 
os seus direitos a remo_ção e promoção, à 
medida que ocorrerem vagas no Quadro da 
1 ~ Região, obserndos os critérios legais de 
preenchimento. 

Art. 6<> O Tribunal Regional do Trabalho 
da 17" Região terá a mesma competência atri· 
bufda aos Tribunais Regionais do Trabalho 
pela legislação em vigor. 

Arl 79 O novo Tribunal será instalado e 
presidido, até a posse do Presidente e do Vice
Presidente, eleitos na forma da lei, pelo Juiz 
togado mais antigo, oriundo da carreira de 
Juiz do Trabalho, computada a antigüidade 
de classe do Juiz-Presidente de Junta de CQn
ciliação e Julgamento, observados os critérios 
fiXados no inciso 1 do art. 3" desta lei. 

Parágrafo único. O novo Tribunal aprova
rá seu Regimento Interno dentro _de 30 (trinta) 
dias, contados da data de sua instalação. 

Art. ao Uma vez aprovado e publicado o 
seu Regimento Interno, na· sessão que se se
guir, o Tribunal elegerá o Presidente e o·Vice
Presidente, de conformidade com as normas 
legais vigentes. 

Art. e~ Até a data de instalação do T ribu
nal Regional da 17' Região, fica mantida a 
atual competência do tribunal Regional da 1' 
Região. _ , "-

§ lo Instalado o Tribunal Regional do Tra
balho da 17• Região, o Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1• Região remeter- ' 
lhe-á todos os processos oriundos do. território 
sob jurisdição do novo Trjb_u_nal,_que não te-
nham recebido "visto'" do relator. - _ 

§ 2~ Os processos- que já tenham rece
bido "visto" do relator se.rã_o julgados pelo Tri
bunal Regional do T r~b_alh_o _da 1' Região. , 

Art. 10. As Juntas de Conciliação e Ju!Qa
mento sediadas no EStãdo do Espírito Santo 
ficam transferidas, com seus funcionários e 
seu acervp material, para o Tribunal Regional 
do Trabalho da 17" Região, sem prejuízo dos 
direitos adquiridos e respeitadas as situações 
pessoais de sel,lS J1.,1í;zes Vogais e servidores. 

§ 19 Os Cé\rgos existentes na-lotaçãO do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1 t Região 

a que se refere este artigo ficam transferidos 
para o Tribunal Regional do Traba\.ho da 17• 
Região. 

"§ 2" Os Juízes, Vogais e setvidores trans
feridos na forma deste artigo continuarão a 
perceber vencimentos e vantagens pelo Tribu
nal Regfõ-nal do Trabalho da 1~ Região, até 
que o or_çamento consigne ao Tribunal criado 
por esta lei os recursos necessários ao respec
tivo pagamento. _ 

§ 39 _A investidura no Quadro Permanente 
de Pesoa1 da Secretaria do Tnbunal Regional 
do Tr.,b.alho da 17~Regiãodepende de aprova
ção em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações pa· 
ra· -c_argos em comissão declarada em eli _de 
livre nomeação e exoneração. 

Art. 1 L Ficam criados, no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
17f_ Região, com retribuição pecuni~ria pre· 
vista na legislação em vigor, 2 (duas) funções 
de .Juiz Classjsta e 6 _(seis) cargos de Juiz To
gado. 

Art. 12. Além dos cargos e funções trans
feridos ou criados na forma dos arts. 1 O e 
11 desta lei, ficam criados, no Quadro Perma
nente de Pessoal da Secr.etaria do Tribunal 
Regional do Trabalhada 17õ Região, com ven
cfnientós e vantagens fixados pela legislação 
em vigor, 6"(.Seis) cargos de Juiz do Trabalho 
-Substituto, os cargos em comissão constantes 
do Anexo L os cargos efetivos constantes do 
Anexo J( e a Tabela de Gratificação de Repre
sentação de gabinete, integrada por funções 
de Chefia e Assistência, constantes do Anexo 
III, desta lei. 

§ 1" Os cargos constantes dos anexos I 
e li" desta lei serão providos após a instalação 
do Tribunal Regional do Trabalho da 17~ Re
gião, com sede em Vitória, Est-ado do Espírito 
Santo, _nos termos da legislação em vigor. 

§ 29 . Os valores das ft,mções da Tabela de 
GratiffcaÇão de Representação de Gabinete do 

Tribiili.aTRegfofiãl do Trabalho da 17' Região 
-ES-sàOídénticos aos da mesma tabela do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 31 Ato interno do Tribunal Regional do 
Tr.:ibalho da 17~ Região ~ ES estabelecerá 
as atribuições das funções constantes do Ane
xo m desta Jei. 

Art 13. O Tribu_nal Regional do Trabalho 
da l7•Região, dentro do prazo de 90_(noventa) 
.dias,._ ç_cmtados de s_ua Lnstalaçãp, aJ)firá con
curso público de provas e títulos para preen
chimentO das vagas de Juiz do Trabalho Subs-

tituto, depois de satisfeito o disposto no art. 
59 .desta lei, 

Art. 14. Os servidores atualmen~ lotados 
nas Juntas de Conciliação e Julgamento, com 
jurisdição no território da 17~ Região da Justiça 
do Trabalho, poderão permanecer no Quadro 
de Pescai da 1' Região, mediante opção escrita 
e irretratâvel, manifestada ao Presidente do 
Tribunal respectivo, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação desta lei. 

Art. 15. Os Juízes nomeados na forma do 
art. 3" desta lei tomarão posse perante o Presi
dente do Tribunal Superior do Trabalho.-

Parágrafo único. A posse dos Juízes referi~ 
dos neste artigo deverá realizar-se dentro de 
30 (trinta) dias, contados da nomeação, pror
rogáveis por niãiS 30 (trinta) dias, em caso 
de forçamaiór, ãjuízo do PreSidente do Tribu
nal Superior dó Trabalho. 

Art. 16. Compete ao Tribunal Superior do 
TrabalhO; atfavês de seu Presidente, tomar to
das as medidB:s de natureZa -a:dministratíva pa
-ra Instalação e funcionamento do Trib_u_nal Re· 
gional do Trabalho da 17" Região. 

. -Art. 1?. O Poder Executivo fica al.ltoriz.ado 
a_ qbrir crédito especial até o limite de NCz$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mn 
cruzados novos) para atender às despesas ini
ciais de organização, instalação e func[o_na· 
mente do Tribunbal Regional do Trabalho da 
17' Região. 

§ 1 ~ O crédito a que se refere este artigo 
será consignado em favor do Tribunal Supe· 
rior do Trabalho. 

§ 2? Para atendimento das despesas de
correntes da abertura do crédito especial auto
rizado neste artigo, o Poder Executivo poderá 
cancelar dotações consignadas no orçamento 
da 1' Região da Justiça do Trabalho, destina
das às despesas que seriam realizadas pelas 
Juntas de Conciliação e Julgamento desmem
bradas, ou outras dotações orçamentárias. 

Art. 18. Não p-Oderão ser nomeados, ad
mitidos ou contratados, a qualquer tftulo, para 
funções de gabinete, cargos em comissão ou 
funções gratificadas da administração do Tri
bunal, cônjuges ou parentes consangüíneos 
ou afins, até o terceiro grau, de Juízes em 
atividade ou aposentados há menos de 5 ( cin-
co) anos._ · 

Art 19. Esta lei entra em vigor na data 
de: sua publicação. 

Art. 20.- Revogam-se as _disposições em 
contrário. 
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A N E X O I 

(Lei nc de de de 1989) 

Tribtina1 Regional do Trabalho da 1 G Região - Cargos em Comissão 

CARGO 

DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
SECRETARIO-GERAL DA PRESID~NCIA 

SECRETARIO DO TRIBUNAL PLENO 

DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

OIRETOR DA SECRETP.RIA JUDICIARIA 

DIRETOR DE SERVIÇO 

ASSESSOR DE JUIZ 

ASSESSOR 

SECRETARIO DE CORREGEDORIA 

A N E X O II 

(Lei no de de de 1989) 

TRT-17& 

TRT-17fJ 

TRT-17& 

TRT-17A 

TRT-l7iJ 

TRT-l71J 

TRT-17\J. 

TRT-17~ 

TRT-17A 

Terça-feira 17 5875 

CODIGO 

- DAS-101 

- DAS-101 

- DAS-101 

- DAS-101 

- DAS-101 
- DAS-101 

- DAS-102 

- DAS-102 

- DAS-101 

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tr~h~lhn ~~ 17a RPg;~n 

GRUPO CATEGORIAS FUNCIONAIS NOMERO CODIGO CLASSES E REFERENCIAS 

At1v1dade de Tecnico Judiciaria •• TRT-17~ AJ-021 A - NS-10 a ~~ Apoio Judicii- B - NS-16 a 
rio, código c - NS-22 a 25 
,'l'RT-l7iJ AJ-020 Oficial de Justiça Avaliador 07 TRT-l7lJ AJ-027 A - NS-10 a 15 

B - NS-16 a 21 
s - NS-22 a 25 

Auxiliar Judiciário 66 TRT-170. AJ-023 A - NM-24 a 27 
B - :NM-28- a 31 
c - NM-32 a 35 

Agente de Segurança Judiciária ll TRT-17~ AJ-024 A - NM-24 a 27 
B - NM-28 a 3l 
s - NM-32 • 35 

A tendente Judiciário 30 TRT-17iJ AJ-025 A - NM-24 a 27 
B - NM-28 a 31 
s - NM-32 a 35 

Outras Ativida- Médico 02 TRT-l7iJ NS-901 A - NS-05 a ll 
des de Nível B - NS-12 a 16 
S~perior,código c - NS-17 a 21 
TRT-l7iJ NS-900 s - NS-22 a 25 

Odontólogo 01 TRT-17C NS-909 A - NS-05 a ll 
B - NS-12 a 16 
c - NS-17 a 21 
s - NS-22 a -25 ~-

OUtras Ati.ví...: Contador O C! - TRT-17a NS--9-24 A - ·Ns--os a ll 
da.d.ea de Ni- B - NS-12 a 16 
vel. Superior, c - NS-17 a 21 
códíqo TRT - s - NS-22 a 25 
17• - NS-900 Engenheiro 01 TRT-174 NS-916 A - NS-05 a ll 

B - NS-12 a 16 
c - NS-17 a 21 
s - NS-22- • 25 

Bibliotecário 02 TRT-17iJ NS-932 A - NS-05 a ll 
B - NS-12 a 16 
c - NS-17 a 21 
s - NS-22 a 25 

Outras Ativi- Auxilia. r de Enfermagem 03 TRT-174 NM-1001 A - NM-17 a 23 
dades de Ni- B - NM-24 a 29 
vel Médio, s - NM-30 a 32 
códi.qo TRT - Telefonista 03 

~ ~ 
TRT-17a NM-1004 A - NM-04 a ll 

B - NM-12 a 16 
NM-1000 s - NM-17 a 19 

Auxiliar Operacional de Serv. 
Div.(Area de Limp.e Conserv.) 19 TRT-17fJ NM-1006 A - NM-03 e 04 

B - NM-05 a l1 
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A N E X O II 
(continuaçãof 

Quadro Permanente de Pessoal da secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 170 Região 

GROPO CATEGORIAS FUNCIONAIS NOMERO 

Agente de Vigilancia 08 

CODIGO CLASSES E REFERENCIAS 

TRT-17~NM-1045 A - NM-12 a 18 
B - NM-19 a 22 
5 - NM-23 a 26 

Artesanato,có- Artífice de Mecânica 
digo TRT-17il -

02 TRT-l70ART-702 Classe de Art. NM-07 a 12 
Artif.Especializado-NM 13 a 16 
Contramestre - NM-17 a 22 
Mestre - NM-23 a 27 

ART-700 

Artesanato~ cõ
digo,TRT-171 -
ART-700 

Artífice de Eletricidade e 
Comunicação 

Artífice de Carpintaria e Mar
cenaria 

Artifice de.Artes Gráficas-

A N E X O III 
(Lei no de de 

02 

02 

02 

Especial ~ NM-28 a 30 

TRT-170ART-703 Cla~$e de Artif.NM-07 a 12 
Artif.Especializado-NM-13 a 16 
Contramestre-NM-17 a 22 
Mestre- NM-23 a 27 
Especial - NM-28 a 30 

TRT-170ART-704 Classe de Artif.NM-07 a 12 
Artif.Especializ.-NM-13 a 16 
Contramestre - NM-17 a 22 
Mestre - NM-23 a 27 
Especial - NM-28 a 30 

TRT-17~ART-706 Classe de Artif.-NM-07 a 12 
Artif.Especializ.NM-13 a 16 
Contramestre - NM-17 a 22 
Mestre - NM -23 a 27 
Especial -- NM-28 a 30 

de 1989) 

~&bela de Gratificação de Representação de Gabinete do Tribunal Reqional do Trabalho da 17A Regiio 

PUNç0ES QUANTIDADE 

PllltSIDbCIA ASSISTENTE-SECRETARIO 01 (hum) 
CHEFE DE SERVIÇO 01 (hum) 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02 (dois) 
SECP~TARIO ESPECIALIZADO 02 (dois) 
AGENTE ESPECLALIZADO 01 {hwnl 
AOXILLAR ESPECIALIZADO 02 (dois) 

VXCE-PiitBSIDbCIA CHEFE DE SERVIÇO 01 (hum) 
ASSISTENTE AD~NISTRATIVO 01 (hwn) 
SECRETARIO ESPECIALIZADO 01 (hum) 
AGENTE ESPECI~IZADO 01 (hum) 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 01 (hum) 

JUIZES CHEFE DE SERV~ÇO 06 (seis) 
(06) .(aeis) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 06 (seis) 

SECRETARIO ES~ECIALIZADO 06 (seis) 
AGENTE ESPECIALIZADO 06 (seis) 
AUXILLAR ESPECIALIZADO 06 {seis) 

DI.RETORIA-GBRA.r. CHEFE DE SERVICO 01 (hum) 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02 (dOl.SI 
SECRETARIO ESPECIALIZADO 02 (dois) 
AGENTE ESPECIALIZADO 01 {hum> 
AUXILIAR ESPECIALIZADa 02 C dois) 
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A N E X O III 
(continuação) 

Tabela de Gratificação dé RepreSentação de- Gabinete do Tribunal Regional do Trabalho da 171 Região-

GABINETE 

SECRETARIA DO 
TRIBUNAL PLENO 

SECRETARIA DA 
CORREGEDORIA 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA 
JUDICIARIA 

08 (oito) DIRETORIAS 
DE SERVIÇO 

FUNÇOES 

CHEFE DE SERVIÇO 
AS~ISTENTE ADMINISTRATIVO 
ASSISTENTE- CHEFE 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
SECRETARIO ESPECIALIZADO 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASSIBTENTE ADMINISTRATIVO 
ASSISTENTE CHEFE 
SECRETARIO ESPECIALIZADO 
AUXILLAR ESPECIALIZADO 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASSISTENTE_ ADMINISTRATIVO 
SECRETARIO ESPECIALIZADO 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
ASSISTENTE CHEFE 

ANEXO I - DESPESA MENSAL COM PESSOAL (T~T 170 Região) 

D E N O M I N A Ç A. O SlMBOLO _VALOR QUANTI-
REFERENCIA UNITARIO DADE 

CARGOS DE HA'l'URBZA ESPECIAL 14 
01 - JUIZ DO TRIBUNAL 7.128,72 08 
02 - JUIZ SUBSTITUTO 6.354,46 06 

CARGOS EM COIUSsAo (*) 25 
03 - DIRETOR GERAL E SECR.GERAL DA ;i?RES 
04 - SECRETÁRIO DO PLENO,OIR.DE SECRET. 

DAS-6 2.651,10 02 

ASSESSORES (II) E SECR.CORREGED. DAS-5 2.420,54 15 
05 - DIRETORES DE SERVIÇO DAS-4 2.221,97 08 

CAilGOS DO QUADRO PE.RMANENTE (**') 210 
06 - TEéNrCo ~uorctARiú NS-10 1.223,82 46 
07 - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NS-10 l. 223,82 07 
08 - AOXILIAR JUDICIARia NM-24 721,04 66 
09 - AGENTE DE SEGURANÇA JUDICIARIA NM-24 721,04 11 
10 - ATENDENTE JUDICIARia NM-24 721,04 30 
1·1 - M&liCO NS-05 1.118,51 02 
12 - ODON'l'OLOGO NS-05 1..118,51 01 
13 - CONTADOR NS-05 1.118,51 03 
1' - ENGENHEIRO NS-05 1.118,51 01 
15 - BIBLIOTECÁRIO NS-05 1.118,51 02 
16 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM NM-17 648,92 03 
17 -TELEFONISTA NM-04 (*'**) 646,40 03 

QUANTIDADE 

--01 {hum} 
Ql_ (hum) 
03 (três-) 

01 (hum) 
01 (hum) 
01 (hum) 
Ol_Jhum) 

~111.__ (hum) 
01 (hum) 
01 (hum) 
OL (hum) 
01 (hUI!!) 

01 (huin)
u (hum) 
01 (hum) 
01 (hum) 

08 (oifO} 
24. (vinte e quatro) 

TOTAL MENSAL 

57.029;76 
38.126,76 

5.302,20 

36.308,10 
17.775,76 

56.295,72 
8.566~74 

47.588,64 
7.931,44 

21.631,20 
2.237,02 
1.118,51 
3.355,53 
l.llS,Sl 
2.237,02 
1. 946,76 
1.939,20 
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ANEXO I - DESPESA MENSAL COM PESSOAL 
(continuação) 

DBIIOMIIIIAÇAO SIMBOLO VALOR QUANTI- TOTAL MENSAL 
REFERENCIA UNITARIO DADE 

li - AOX. OP.SBRV.DIVERSOS !AREA DE 
LEKPEZA B CONSERVAçAo) NM-03 (***) 646,40 19 12.281,60 

19 - AG8N'I'E DB VIGI!.ANCIA NM-12 (***) 646,40 08 5.171,20 
20 - AR1"lFICE DE MECÂNICA NM-07 - (***) 646,40 02 1..292,80 
21 - ARTÍFICE DE ELETRIC.E COHUNICACAO NM-07 (***) 646' 40 02 1.292,80 
22 - ARTlFICE DE CARPINT.E MARCENARIA NM-07 (***) 646,1"0 02 1..292,80 
23 - ART'l.FICE DE ARTES GRÁFICAS NM-07 (***) 646,40 02 1.292,80 

'DRBL.I. DE ~IOCio DB RRPRESENTACI.O 
.. G&IUJI&ft .. 102 
2' - ASSISTENTE-SECRETARIO 665,80 OI 665,80 
25 - CHEFE DE SERVIÇO 595,71 13 7.744,23 
26 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 406,68 23 9.353,64 
27 - SBCRET~O ESPECIALIZADO 173,42 14 2.427,88 
28 - AGENTE ESPECIALIZADO 173,42 09 1'.560,78 
29 - AUXILIAR ESPECIALIZADO 144,52 14 2.023,28 
30 - ASSISTENTE CHEFE 406,68 28 11.387,04 

SOKA 
368 .. 295,52 

(*) INCLU!DAS A G~TIFICACAO EXTRAORDINÁRIA, GRATIFICAÇAO JUDICIÁRIA E ABONO (NCZ$ 78,00} 
(•*) IHCLUlDAS AS GRATIFICAÇOES DE CARATER PERMANENTE (EXTRAORDINÁRIA,JUDICIARIA,DEC.LEI--NO 

2.365 B -oE N!VEL SUPERIOR E ABONO NCZ$ 78~00} . 
C*•*) VALOR BAsiCO: PISO NACIONAL DE SALÁRIOS MAIS AS GRÃ.TIFICACOES DE CARATER PERMANENT~c 

A N E X O II - DESPESAS COM A INSTALACAO (A~t. 17) 

PRECOS DE MAIO /89 

PESSOAL 

Diárias a serem pagaS -à-Comissão 
de Instalação = 3 membros x· 90 Dias 

MATERIAL DE CONSUMO_ 

~pressas em geral 
Artigos de expediente 
Diversos 

OUTROS Sl::RVICOS E E~CP!.RGOS:-. 

Instalações (divisórias, pinturas, adaptações) 
Taxas de Telefones, Energia_ Elétrica, Agua e Esgotos) 
Diversos 
Despesas com Solenidade de Instalacão 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Veicules (8 Representação li 2-·a.e--serviÇo) * 
Mobiliário em geral 
Montagem do PlenáriO {Bancadas, SiStem.á de Som, 
Poltronas, Ar Condicionado e Carpete) 
Equipamento PABX (50 ramais) 
carpetes e Cortinas 
Ar Condicionado {Gabinetes 1 Se=retaria, Serviços, etc.) 
Diversos 

LINHAS TELEFONICAS 

NCz$ 40.000,00 
NCz$ 18.000,00 
NCz$ 5.000,00 

NCz$ 
NCz$ 
NCz$ 
NCz$ 

so .o do •. oo 
10.000,00 
5.000,00 

15.000.00 

NCz$208.000,00 
NCz$200.000,00 

NCz$ 90.000,00 
NCz$ 75.000,00 
NCz$ 25.000,00 
NCz$ 25.000,00 
NCz$ lO. 000,00 

T O T A L 

(*) Veículos base: Opala SLE 4 portas a gasolina e Kornbi Standard a Âlcool 

NCZ$ 63.000,00 

NcZ$ so.ooo,oo 

NCz$633.000,00 

Ncz-$ 34. ooo, 00 

NCz$B5b.ooo,oo 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SENHOR MJ. 
NISTRO-PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABAUiO 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Con~ 
gresso Nacional: 

Tenho a augusta honra de submeter à eleva· 
der consideração dos membros do Poder Le
gislativo Federal, com fulcro no art. 96, fi, C, 
da Constituição Federal, a inclusa proposta 
da criação do Tribunal Regional do Trabalho 
da 17• Região, com sede em Vitória - ES 
e jurisdição em todo o territóriO do Estado, 
peJos fundamentos a seguir aduzidos: 

1-o Estado do Espírito Santo encontra-se 
jurisdicionado, atualmente, pelo Tribunal Re
gional do Trabalho da Primeira Região, sedia
do na capital do Rio de Janeiro, cuja compe
tência é abrangente aos dois Estados-Mem-
bros; -

II- em face do volume de processos que 
sobrecarrega a atividade jurisdicional do T ri· 
bunal nuper-citado, o seu Presidente propôs 
a ampliação daquele Órgão, mediante a insti· 
tuição de sua sexta turma, conforme se verifica 
no Processo n~ TST-18.565/87.3, em trâmite 
nesta Corte; 

m -ante a inconveniêhcia de se agigantar 
a estrutura daquele Regional, em prejuízo de 
sua operacionalidade, de vez que se trata do 
segundo maior Tribunal do gênero no País, 
e recomendável uma outra alternativa que, 
além de descentralizadora, teria a .virtude de 
po~ibilitar um melhor atendimento ao propó
sito de julgamento das demandas trabalhistas. 

IV -aliás, este é espírito que norteou o le
gislador, ao consagrar a regra ínsculpida no 
art. 112, do Texto Constitucional vigente, no 
sentido de se criar, em cada Estado da federa· 
ção "pelo menos um Tribunal Regional do 
Trabalho", Ademais, o grande progresso expe
rimentado pelo Estado do Espírito Santo, com 
o crescente ê.umento das questões trabalhis
tas, está a exigir a sua autonomia jurisdicional 
do segundo grau, o fim de se alcançar o ideal 
de justiça que as qUestões sociaiS do País de
mandam, neste m-omento, com a maior vee
mência, . 

O quadro anexo de pessoal é o mínirno 
para funcionamento de um pequeno Tribunal. 
Daí a propOsta de aprovação da tabela ane· 
xada. 

Brasília, 19 de dezembro de 1988 - Mar
celo Pimentei. Ministro-Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

OF. STST. GP. N"" 414/88 
Brasília, 19 de dezembro de 1988. 

Senhor Presidente; 
Tenho- a honra de submeter à apreciação 

do Congresso Nacional, nos termos do artigo 
96, inciso 11, alínea c, da Constituição Federal. 
a anexa minuta de projeto de lei e exposição 
de motivos. de iniciativa deste Tribunal Supe
rior do Trabalho, que trata da criação do Tribu· 
na\ Regional do Trabalho da 17• Região, com 
sede em Vitória e jurisdição em todo o Estado 
do Espirita Santo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex' protestos de distinta consideração e eleva-

do apreço. - Maret!!lo Pimentel Mlnistro-Pre
side_~=t~ do Tribunal Superior do Trabalho. 

oF:-CMIN• 002 
Em 9 de fevereiro de 1989 

Senhor Presidente, . 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celê_ncia, em obserVância ao disposto no art 
64 da Constituiçaõ_Federal, para iniciar a tra
mitação por essa Casa Legislativa, o Ofício 
414,de 1988, Qo Ministro Presidente do Tribu
nal Superior do TrabalhO, enviado, com base · 
no art 96, inciso [], alínea "a .. da Carta Magna, 
ao exame do Congresso f':1acional. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de estima e 
consideração. - Senador Humberto Lucena, 
Presidente. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Ulysses Guimarães 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
MGS. ..... . 

Ofício STST. GDG. GP N~ 176, de 2 de junho 
de. 1989, do Senhor 1"\inistro~ Presidente do 
Tribunal Superior dÓ TrabalhÓ ·_ -

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex', para 

apreciação pelo Congresso Nacional, nos ter
mos do art. 96, indso II, alíneas "b" e "c", 
da ConstitUição Fedei-ai, O anexo Substitutivo 
do Projeto de Lei, identificado nessa Casa Le
gislativa sob o n? 1.456/89, relativo à criação 
da 17~Região da Justiça do Trabalho, o corres
pondente Tribunal Regional do Trabalho, e 
dá outras providências. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. Ex' 
os meus protestos de alta estima e distinta 
consideração. - Jl1arco Aurélio Prates de Ma
cedo, Ministro-Presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho. 

_ LEGISLAÇÃO Ç/TADA 

CONSOUDAç)\O DAS LEIS 
. DO TRABALHO 

-Aprovada pelo DecretO-Lei n~ 5.452, de 
1~ dti maio de 1943 

TÍTULO VIII 
Da Justiça do Trabalho 

CAPíTULO IV 
Dos -TribUnais Regionais do Trabalho 

SEÇÃOIV 
Dos Juízes representantes cfassistas dos 

Tribunais Regionais 

Art. 684._ Os juízes representantes classis
tas dos Tribunais Regionais são designados 
pelo Presidente da República. 

Pa{ãfjrafõ úniCo. Aos juizes representantes 
dassistas dos empregados e ~dos emprega· 
dores nos Tribunais Regionais. aplicam-se as 
disposições do artigo 661. 

Art. 689. -Por seSsão a que comparece· 
rem, até_ o máximo. de 15 (quinze) por mês, 
perceberão o_s juízes representantes dassistas 
e suplentes dos Tribunais Regionais e gratifi
cação fixada em leL 

Parágrafõ úníco". Os juízes representantes 
classistas, que retiverem processos além dos 
prazos estabelecidos no regimento interno dos 
T nbunais ReQiOnais, sOfrerão aütom-ãticamen
te, na gratificação mensal a que teriam direito, 
desconto equivalente a 1/30 (um trinta avos) 
por processo ·retido. · 

DECRETO-LEI N• 1.445 
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976 

Reajusta os vencimentos e sa!áiios dos 
servidores civis do Poder ExecutiVO, dos-
membros da Magistratura e do Tribunal 
de Contas da União, e dá outras proVi
dências. 
(À Comissão de Constituição, JusiiÇã:··e-
Cidadtmia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 44, 
DE 1989 

(No 1.674/89, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal SUperior do TraDa-

Iho) -

Cria a 18~ Região da Justiça do Trabd
Jho, o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho, e dá outras providências. 

O Corigr"ésSõ-1'1ad0nal decreta: 
Art. 1" Fica criado o Tribunal Regional do 

Trabalho da 18a Região, que -terá Sede em 
Gciiânia- GO, com jurisdição em todo o terri
tório do Estado de Goiás. 

Art 2~ O Tribunal Regional do Trabalho 
da 18" Região-será c-omposto de 8 (oito) Juí
zes, com vencimentos e vantagens previstos 
na legislação em vigor, sendo 6 (seis) togados, 
de investidura vitalicia,.de 2 (dois) classistas, 

· -de investidura temporária, representantes, res
pectivamente, dos empregadores e dos em
pregados. 

Parágrafo único. Haverá_ 1 (um) suplente 
para cada Juiz Classista. 

Arl 3"' Os Juízes togados serão nomea
dos pelo Presidente da República, sendo: 

1-4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho 
Presidentes de_ Juntas de Conciliação e Julga
mento, por antigüidade e por merecimento, 
alternadamente, preenchendo-se as referidas 
vagas pelo critério acima mencionado com 
p aproveitamento de 2 (dois) Juízes da 10"
Região da Justiça do T rabàlho e 2_ (dois) Juí_zes 

-dã ái-ea des-merríbrada, apurada a -a-ntigüidade 
em razão do efetivo exercício da judicatura 
na respectiva área, ainda que em períodos des
contínuos; 

H -:--1 (um) dentre integrantes do Ministério 
Público do Trabalho; 

lll- 1 (um) dentre advogados de notório 
saber jurídico e de reputação ilibada, com 
mais de 1 O (dez) anos de efetiva atividade pro· 
fissional na área desmembrada, a ser indicado 
pela Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil no Estado de Goiás. 
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Parágrafo único. Para fins de preenchi
mento, por merecimento, das vagas de Juiz 
Togado reservadas a magistrados de carreira, 
o Tilbunal Regional do Trabalho da 10" Re
gião, dentro do prazo de 1 O (dez) dias, conta
dos da publicação desta lei, elaborará duas 
listas triplices, atendido o disposto no inciso 
I deste artigo, que serão encaminhadas ao Po
der Executivo, s6 podendo integrar aquelas 
listas os Juízes do Trabalho Presidentes de 
Juntas de Conciliação e Julgamento que te
nham jurisdição nas respectivas áreas há, pelo 
menos, 2 (dois) anoS- da ata da. publlcação' 
desta lei. 

Art 49 Os Juízes Classistas serão desig
nados pelo Presidente da República, na forma 
dos arts. 684 e 689 da Consolidação das Lds 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1~ de maio de 1943, dentre nomes 
constantes de listas tríplrces-organizadas pelas 
diretorias das federações e dos sindicatos com 
base territorial na área de jurisdição da 1_8• 
Região. 

Parágrafo único. O Presidente do T ribUnãl 
Regional do Trabalho, dentro de 10 (dez) dias, 
contados da publicação desta lei, mandará pu
blicar edital convocando as associações sindi
cais mencionadas neste artigo, para que apre
sentem, no prazo de 30 (trinta) dias, Súãs listas 
tríplices, que serão encaminhadas pelo Tribu
nal Superior do Trabalho _ao Poder Executivo. 

Art. 5ç Os Juízes do Trabalho Presidentes 
de Juntas, que tenham, na data da publicação 
desta lei, jurisdição sobre o território da 18• 
Região, poderão optar por sua permanência, 
conforme o caso, no quadro da 1 0" Região. 

§ 1 o A opção prevista neste_ _artigo será 
manifestada por escrito, dentro de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta lei, ao Pre
sidente do Tnbunal Regional do Trabalho da 
10~ Região_ e terá caráter irretratável. 

§ 2~- Os Juízes do Trabalho Presidentes 
de Juntas que optarem pela 1 O• Região perma

, necerão servindo na 18° Região, garantidos 
os seus direitos a rerrioção e promoç"ão, à 
medida que ocorrerem vagas no Quadro da 
1 ~ Região, obs_eJVados os critérios legais de 
preenchimento. 

Art 69 O Tdbuil.al Regional do Trabalho 
da 18~ Região terá a mesma competência atri
buída aos Tribunais Regionais do Trabalho 
pela legislação em vigor. 

Art 7~ O novo Tribunal será instalado e 
presidido, atê a posse do Presidente e do.Vice
Presidente, eleitos na forma da lei, pelo Juiz 
togado mais antigo, oriundo da- carreira de 
Juiz do Trabalho, computada a antigüidade 
de classe do Juiz-Presidente de Junta de Con
ciliação e Julgamento, observados os critérios 
fJXados no inciso I do art., 31 desta lei. __ 

Parágrafo único. O novo Tribunal_aprova
râ seu regimento interno dentro de 30 (trinta) 
dias, contados da data de sua instalação. 

Art. & Uma vez aprovado e pubÍicado o 
seu Regimento Interno, na sess_ão que se se
guir, o Tribunal elegerá ci Presidente e o Vice-

Presidente, de cOriforinidade Cõm as normas 
legais vlgentes. 

Art. gc Até a data de instalação do Tribu
nal Regional da 18• Região, fica mantida a 
atual competência do Tribunal Regional da 
10~ Região. 

§ 1° Instalado o Tribunal Regional do Tra
balho da 18• Região, o Presidente do TribuÍlal 
Regional do Trabalho da_ lO• Região refneter
lhe-á todos os processos oriundos do território 
sob jui'lSdiÇ:ão dO novo Tribunal, que não te
nham recebido ''visto" do Relator. 

§ 2~ Os processos que já tenham rece
bido "visto" do __ Relator serão julgados pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 10' Região. 

Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julga
mento sediádas no Estado de Goiás ficam 
transferidas, com seus funcionário-s e seu 
acel'Võ material, para o Tribunal Regional do 
Trabalho àa 18• Região, sem prejuízo dos direi
tos adquiridos e respeitadas as situações pes

_soais de seus Juízes, Vogais e servidores .. 
. ~ _ 1 o ~- çargos existentes na lotação do 
Tribunal Regíonal do Trabalho da 10• Região 
a 'Que--Se refere este artigo, ficam transferidos 
para o Tribunal Regional do Trabalho da 18' 
Região. 

§ 2? Os Juízes, Vogais e servidores trans
feridos na forma deste artigo continuarão a 
perceber vencimentos f:! vantagens pelo Tribu· 
na! Regional do Trabalho da 1 O• Região, até 
que ó orçamento consigne ao Tribunal criado 
por esta lei os recursos necessários ao respec
tivo pagamento. 

§ 3° A investidura no Quadro Pennanente 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 18~ Região depende de aprova· 
ção em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações pa
ra cargo em. comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

Art. 11. Ficam criados, no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
18• Região, com retribuição pecuniária pre
vista na legislação em vigor, 2 (dois) funções 
de Juiz. Oassista e 6 (seis) cargos de Juiz To
gado. 

Art. 12. Além dos cargos e funções trans
feridos ou criados na forma dos arts. 1 O e 
11 desta lei, ficam criados, no Quadro Perma
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 18~ Região, com ven
cimentos e vantagens fixados pela legislação 
em vigor, 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto, os cargos em comissão conStantes 
do Anexo·!, os cargos efetivos constantes do 
Anexo U e a Tabela de Giatificação de Repre
Sentação de Gabinete, integrada por fúnções 
de Chefia e Assistência, constantes- do Anexo 
m, desta lei. 

§ 1 e Os cargOs constantes dos anexos 1 
e II desta lei serão providos após a instalação 

_do Tribunal Regional do Trabalho da 18" Re
gião, com sede em Goiânia, Estado de Goiás, 
nos terniOS da legislação em vigor. 

§ 2~ Os valores das fW1ções da Tabela de 
GratificaçãO de Representação de Gabinete do 
Tribunal_l_(_egional ~o Trabalho da 18• Região 

~ 00 são idênticos aos da mesma Tabelri 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 3ç Ato interno do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18" Região ~ GO estabelecerá 
as atribuições das funÇões constantes do Ane
xo m desta lei. 

Art 13. O Tribunal Regional do Trabalho 
da 18~Região, dentro do prazo de90 (noverita) 
dias, contados de su~ instalação, abrirá con
curso público de provas e títulos para preen
chimento das vagas de Juiz do .Trãbalho Subs
tituto, depois de satisfeitq_ o disposto no art 
s~ desta lei. 

Art. 14. Os servidores atuãlmente lotados 
nas Juntas de ConciliaÇão e Julgamento, com 
jurisdição no território da JS• Região da Justiça 
do Trabalho, poder~o permanecer no Quadro 
de Pessoal da 1 O• Região, mediante _opção 
escrita e irretratável, manifestada ao Presiden
te do Tribunal respectivo, dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
lei. -

Arl _1!). OSJLiíze$-nomeados na forma do 
arl39 desta lei tomarão posse perante o Presi
dente do Tribunal Superior do Trabalho. 

Parágrafo único. ApOsse dos Juízes referi
dqs neste artigo deverá realiza~-se de!)tro de 
30 (tririta) dias, contados da nomeação, pror~ 
rogáveis por maiS de 30 (trinta) dias, em caso 
de força maior, ajuízo do Presidente do Tribu
~ Superior do Trabalho. 

Art. 16. Compete ao Tribunal Superior do 
Trabalho, através de seu Presidente, tomar to
das as medidas_ de natureza administratiya pa
ra instalação e funcionamento do Tribuna1 Re~ 
gional do Trabalho da 18• Região. 

Art. 17. O Poder Executivo fica autorizado 
a abrir crédito especial até o limite de NCH 
5.049. 727,70 (cinco milhões, quarenta e nove 
mil, setecentos -e vinte e sete cruzados novos 
e setenta centavos) para atender às despesas 
iniciais de organiZação, instalação e fundOna
mento do Tribunal ReQionar do Trabalho da 
18• Reqião. 

§ 19- O crédito a que se refere este _artigo 
será consignado em favor do Tribunal Supe
rior do Trabalho. 

§ Z' Para atendimento das despesas de
correntes da abertura do crédito especial auto
rizado neste artigo, o Poder Executivo poderá 
cancelar dotações consignadas no orçamento 
da 1 O• Região da Justiça do Trabalho, destina
das às despesas que seriam realizadas pelas 
Juntas de Concilíação e Julgamento desmem
bradas, ou outras dotações orçamentárias. 

Art 1K Não poderão ser nomeados, ad
mitidos ou contratados, a qualquer título, para 
funções de gabinete, cargos em comissão ou 
funções gratificadas -da administração do Trt
bunal, cônjuges ou parentes consangüírieos 
ou afins, até o terceiro grau, de Juízes em 
atividades ou ap-osentados há menos de 5 
(cincO) anos. 

Art. 19. -Esta lei entra em vigor na çlata 
de sua public?ção. 

Art. 20. Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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A N E X O I 

(Lei nQ de de de 1989) 

Tribunal Regional do Trabalho da !BD Região - cargos em Comissão 

01 

01 

01 

01 

01 

08 

08 

03 

01 

CARGO 

DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

SECRETARIO-GERAL DA PRESIOtNCIA 
SECRETARIO 00 TRIBUNAL PLENO 
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
O:IRE'l'OR DA SECRETARIA JUDICIARIA 

DXRETOR DE SERVIÇO 
ASSESSOR DE JUIZ 
ASSESSOR 

SECRETARIO OE CORREGEDORLA 

A N E X o· II 

(Lei- nO de de 1989) _ 

cqoroo 

TRT-lSD - DAS-101 

TRT-180 - DAS-101 

TRT-181 - DAS-101 

TRT-lSD - DAS-101 

'l'RT-180 - DAS-101 

TRT-181 - DAS-101 

TRT-180. - DAS-102 

TRT-181 - DAS-102 

TRT-180 - DAS-101 

Quadro Pe~nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 181 Região 

GRUPO CATEGORIAS FUNCIONAIS NOMERO c0DIGO CLASSES E REFE~!~~ 

Ativida.de de Téc:Dico Judiciário 46 TRT-181 AJ-021 A - NS-10 a 15 
Apoio Judiciá- B - NS-16 a 21 
rio, CÕdigo c - NS-22 a 25 
~ft-180 AJ-020 Oficial de Justiça. Avaliador 07 TR"l.'-180. AJ-027 A - NS-10 a 15 

B - NS-16 a 21 
s - NS-22 a 25 

Auxiliar Judiciário 66 TRT-18a AJ-023 A - NM-24 a 27 
B - NK-28 a 31 
c - NM-32 a 35 

Agente de Sequran~~ Judiciária 11 TRT-190 AJ-024 A - HM-24 a 27 
B - NM-28 " 31 
s - HM-32 a 35 

Atelldente Judiciário 30 TR'l"-180 AJ-025 A - HM-24 a 27 
B - HM-28 a 31 
s - NM-32 a 35 

Outras Ativida- Médico 02 TRT-180 NS-901 A - NS-05 a 11 
des de Nivel B - NS-12 a 16 
Superi.or,códiqo c - NS-17 a 21 
TRT-180 NS-900 s - NS-22 a 25 

Odontólog-o 01 TRT-18.1 NS-909 A - NS-05 a 11 
B - NS-1-2 a 16 
c - NS-17 a 21 
5 - NS-22 a 25 

Outras Ativi- contador 03 TRT-l8il NS-924 A - NS-05 a 11 
dades de Ni-- B - NS-12 a 16 
vel Superior, c - NS-17 a 21 
código TRT -- s - NS-22 a 25 
180 - NS-900 Engenheiro 01 TRT-lS~ NS-916 A - NS-05 a 11 

B - NS-12 a 16 
c - NS-17 a 21 
s - NS-2-T a <5 

Bibliotecário 02 TRT-180. NS-932 A - NS-05 a 11 
B - NS-12 a 16 
c - NS-17 a 21 
s - NS-22 a 25 

Outras·Ativi- Auxiliar de Enfermagem 03 TRT-180 NM-1001 A - NM-17 a 23 
dades de Ni- B - NM-24 a 29 
vel Médio, s - NM-30 a 32 
código TRT - Telefonista 03 TRT-181 NM-1004 A - NM-04 a 11 
lB~..;,NM-1000 B - NM-12 a 16 

s - NM-17 a 19 
Auxiliar Operacional de Serv. 
Div.(Area de Limp.e Conserv.) 19 TRT-18§ NM-1006 A - NM-03 e 04 

B - NM-05 a 11 
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ANEXO II 
(continuação) 

Quadro Permanente de Pes~oal da-SeCretãria do Tribunal Regional do T~abalho da 18~ Região 

GRUPO CATEGORIAS FUNCIONAIS Nl!MERO CÓDIGO CLASSES E REFERhcrAS 

Agente de Vigilanc~a OB TRT-lB~NM-1045 A - NM-=~ a ~~ 
B - NM-19 a 22 
s --NM-23 a 26 

Artesanato,có- Artífice de Mecãnica 
digo TRT-18ll -

02 TRT-lBliART-_702 Classe de Art .. NM-07 a 12 
Artif.Especializado-NM 13 a 16 
Contramestre - NM-17 a 22 
Mestre - NM-23 a 27 

ART-700 

Artesanato,cô
digó,TRT-lBO -
ART-700 

Artífice ~e El~tricidade e 
Comunicação 

Artífice de Carpintaria e Mar
cenaria 

Artífice de Artes Gráficas 

02 

02 

02 

A N E X O III 
(Lei nQ de de 

Especial - NM-28 ~ 30 

TRT-lSaART-703 Classe de Artif.NM-07 a 12 
Artif.Especializado-NM-13 a 16 
Contramestre-NM-17 a 22 
Mestre- NM-23 a 27 

.Especial - NM-28 a 30 _ 

TRT-18~ART-7041Classe de ~xtif.NM-07 a 12 
Artif.Especializ.-NM-13 a 16 
Contramestre - NM-17 a 22 
Mestre - NM-23 a 27 
Especial - NM-28_ ~ 30 

TRT-lB~ART-706 Classe de Artif.-NM-07 a 12 
~rtif.Especializ.NM-13 a 16 
Contramestre - NM-17 a 22 
Mestr~ - NM -23 a 27 

1
Especial - NM-28 a 30 

de 1989) 

Tabela de Grati'ficação de Representação de Gabiit.ete do -;tribunal Reg_ional _do Tr<tbal~~ c1.::. UI~ Recdão 

GriBINETE 

PRESIDElNCIA 

VICE-PRESID~NCIA 

JU!ZES 
(06) (seis) 

DIRETORIA-GERAL 

FONÇOES 

ASSISTENTE-SECRETARIO 
CHEFE DE SERVIÇO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
SECRETARIO ESPECIALIZADO 
AGENTE ESPECIALIZADO 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 

CHEFE DE SERVIÇO_ 
ASSISTENTE ADMINXSTRATIVO 
SECRETARIO ESPECIALIZADO 
AGENTE ESPECIALIZADO 
AUXI_LIAR ESPECIALIZADO 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
SECRETARIO ESPECIALIZADO 
AGENTE ESPECIALIZADO 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 

CHEFE- DE SERVIÇO 
ASSISTENTE ~DMINISTRATIVO 
SECRETÁRIO ESPECIALIZADO 
AGENTE ESPECIALIZADO_
AUXILIAR ESPECIALIZADO 

QUANTIDADE 

01 {hum) 
OL (IJJ>lru 
02 .. -rdOis) 
02 (dois) 
01 (hum) 
02 {dois} 

01 (hum) 
01 (hum) 
01 (hum) 
Ol.,(hUJn) 
<U (hum) 

06 (seis) 
06 {seis) 
06 <seisr 
06 ~<seis). 
06 (seis) 

Ql (h.um) 
02 (dois) 
02 {dois) 
0_1 (h_Q,m)__ 
02 (dois) 
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A N E X O III -
(continuação} 

Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete do -Tribunal Regional do Trabalho da !BD Regiào 

GABINETE 

SECRETARIA DO 
TRIBUNAL PLENO 

SECRETARIA DA 
CORREGEDORIA 

SECRETARl:A 
ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA 
JUDICIARIA 

08 (oito) DIRETORIAS 
DE SERVIÇO 

FUNC0ES 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
ASSISTENTE CHEFE 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
SECRETARIO ESPECIALIZADO 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
ASSISTENTE CHEFE 
SECRETARIO ESPECIALIZADO 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
SECRETÁRIO ESPECIALIZADO 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
ASSISTENTE CHEFE 

ANEXO I - DESPESA MENSAL COM PESSOAL (TRT 18~ Região) 

DENOMINAÇ o 

CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 
01 - JUIZ DO TRIBUNAL 
'02' .:. JUIZ SUBSTITUTO 

CARGOS BM COKISSlO (*) 
03 - OIRETOR GERAL E SECR.GERAL DA PRES 
04 - SECRETARIO DO PLENO,DIR.DE SECRET. 

ASSESSORES (II} E SECR.CORREGED. 
05 - DIRETORES DE SERVIÇO 

CARGOS DO QUADRO PERMANENTE ('lt*) 
06 - TECNICO JUDICIÂRIO 
07 - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR 
08 - AUXILIAR JUDICIÂRIO 
09 - AGENTE DE SEGU-RANÇA JUDICIARIA 
lO - ATENDENTE JODrCIARIO 
11 ME!DICO 
12 - ODONTÓLOGO 
13 - CONTADOR 
14 - ENGENHEIRO 
15 ~ BIBLIOTEcARIO 
16_ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
17 - TELEFONISTA 

DAS-6 

DAS-5 
DAS-4 

NS-10 
NS-10 
NM-24 
NM-24 
NM-24 
NS-05 
NS-05 
NS-05 
NS-05 
NS-05 
NM-17 
NM-04 

VALOR 
UNLTARIO 

(* ..... ) 

7.128, 72 
6.354,46 

2.573,11 

2.342,55 
2.144,78 

1.145,85 
L 145,85 

643,05 
643,05 
643,05 

1.040,74 
1.040,74 
1.040, 74 
1.040, 74 
1.040, 74 

570,931 
568,41 

14 
08 
06 

25 
02 

15 
08 

210 
46 

07 
66 
11 
30 
02 
01 
03 
01 
02 
03 
03 

QUAH'l'IDADI!: 

01 
01 
03 

01 
01 

"01 
01 

01 
01 
01 
01 
01 

01 
01 
01 
01 

08 
24 

(hum I 
(hum) 
(três} 

(hum) 
(hum) 
(hum) 
(hum) 

(hum• 
(hum) 
(hum) 
(hum) 
(hum) 

(hum) 
(hum I 
(hum} 
(hum) 

{oito) 
{vinte e quatro} 

TOTAL MENSAL 

57.029,76 
38.126,76 

5.146,22 

35.138,25 
17.158,24 

52.709,10 
8.020,95 

42.441,30 
7.073,55 

19.291,50 
2.081,48 
1.040,74 
3.122,22 
1.040,74 
2.081,48 
1.712,79 
1.705,23 
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ANEXO I: - DESPESA MENSAL C_OM PESSOAL 
(continuação) 

D E N O M I N A C A o. SlMBOLO VALOR QUANTI- TOTAL MENSAL 
REFER!NC!A UNI'!'.(RIO DADE 

18 - AUX~ OP.SERV.OIVERSOS (JIREA DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇAO) NM-03 (***) 568,41 19 10.799.79 

19 - AGENTE DE VIGILANCIA NM-12 {***) 568,41 08 4.547.28 
20 - ART!FICE DE MECANICA NM-07 (***) 568,41 02 1.136 r82 
21 - ART!FICE DE ELETRIC.E COMUNICAÇÂO NM-07 (***) 568,41 02 1.136 r82 
22 - ART!F!CE DE CARPINT.E MARCENARIA NM-07 (***) 568,41 02 1.136,82 
23 - ART!FICE DE ARTES GRÁFICAS NM-07 (***) 568,41 02 1.136,82 

TABELA DE GRATIF~CACAO _DE_ REPRES_~~~O 
DE GABINETE 102 

24 - ASSisTiNTE-~SEC.RET.ÂRIO 665,80 OI 665,80 
25 - CHEFE DE SERVIÇO 595,71 13 7.744,23 
26 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 406,68 23 9.353~64 
27 - SECRETÁRIO ESPECIALIZADO 173,42! 14 2.427,88 
28 - AGENTE ESPECIALIZADO 173,421 09 L560, 78 
29 - AOXILIAR_ESPBCIALIZADO -- 144 r 52 14 2.023,28 
30 - ASSISrENTE CHEFE 406,68 28 11.387,04 

SOMA 
349.977,31 

(*l INCLOIDAS A GRATIFICAÇAO EXTRAORDINÁRIA, GRATIFICAÇÃO JODICIÂR!A 
(**) INCLOIDAS AS GRATIFICAÇ0ES DE CARÂT~R PERMANENTE (EXT~ORDINÂRI~,JUDICIÁRIA,DEC.LEI NO 

2.365 E DE N!VEL SUPERIOR) 
(***) VALOR BASICO: PISO NACIONAL DE SALARIOS MAIS AS GRA~IFICAÇ0ES_ DE CARATER PERMANENTE 

A N E X O II - D-E'S?ESAS COM A INST!tLAcAO (Art. 17) 

PREÇOS DE MAIO /ª~ 

PESSOAL 

Diárias a serem pagas à ~-cõnii.SSàõ 
de Instalação ~ 3 membros x 90 Dias 

MATERIAL DE CONSUMO 

Impressos em geral 
Artigos de expediente 
Diversos 

· OUTROS SERVICOS _E_ ENCI>:RGOS __ ... ...., 

Instalações (divisórias, pinturas, adaptações) 
Taxas de Telefones, Energia Elétrica, Água e Esgotos) 
Diversos 
Despesas com Solenidade de Instalação' 

EQUIPAMEN~OS ~_MATERIAL EERMA~~NTE 

Veículos (8 Representação e 2 de Se~~i~·c::l·"' 
Mobiliário em qeral 
Montagem do Plenário (Bancadas, Sistema de Som, 
Poltronas, Ar Condicionado e Carpete) 
Equipamento PABX (50 ramais) 
Carpetes e Cortinas 
Ar Condicionado (Gabinetes, Secret8iia, Serviços, etc.} 
Diversos 

LINHAS TELEFONICAS 

NCzS 40.000_,00 
NCz$ 18.000,00 
NCz$ 5.000,00 

NCz$ 
NCz$ 
NCz$ 
NCz$ 

50.000,00 
10.000,00 
s.ooo,oo 

15.000.00 

NCz$208.000,00 
NCz$200.000,00 

NCz$ 90.0()0,00 
NCz$ 75.000,00 
NCz$ 25.000,00 
NCzS 25.000,00 
NCz$ 10.000,00 

TOTAL 

(*) Veículos base: Opala SLE portas a gasolina e Kornbi Standard a Alcool 

NCz$ 40.000,00 

NCz$ 63.000,00 

NCz$ 80.000,00 

NCz$633._.000,00 

NCz$ 34.Q!}O,Q_Q 

NCz$850.000,00, 
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UCiiSLAÇÃO OTADA 

DECRETO-LELN• 5.452, 
DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Tra
balho 

TITULO VIII 
Da Justiça do Trabalho 

............................... CAP'ifiil.õiii'"-""'""'"'"'" __ , 
Dos Juízes de Direito 

................................. sE:çxü·r;; ............................. . 
Dos Juizes representantes 

dassistas dos 
Tribunais Regionais 

Art. 684. Os juízes representantes classls
tas dos Tribunais Regionais são_ designados 
pelo Presidente da República. 

Parágrafo único. ADs juízes represntantes 
dassistas dos empregados e dos emprega
dores, nos Tribunais, Regionais, aplicam-se as 

Art. 49 Esta lei entra ~m~ vigpor na data 
de sua publicação. 

Arl 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N• 157, DE 1988 

EXcelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Fede- . 
ral, tenho a honra de submeter à elevada de~· 
beração de Vossas Excelências, acompanha
do de exposição de motivos do Senhor Minis
trO de Estado Chefe do Gabinete Gvil da Presi
dência da República, o anexo projeto de lei 
que "Concede aposentadoria especial a Dolo
res Drummond de Andrade".· 

Brasília, 1_3 de abril de 1988. -José Sarney. 

EXPOSiçAO DE MOTIVOS N• 5, DE 13 DE 
ABRIL DE 1988, DO SENHOR MINISTRO
CHEFE DO GABINETE CML 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú

blica: 
Tenho a honra de submeter à consideração 

de Vossa Excelência projeto de lei que con-

••• N •• M ....................................................................... nm.. cede pensão especial à Donã Dolares Drum-
Art 689. Por sessão a que comparece- mond de Andrade, viúva do poeta Carlos 

disposições do art. 661. 

rem, até o máximo de 15 (quinze) por mês, Drummond de Andrade. 
perceberão 05 juízes representantes c] assistas 2. Merecedor do carinho e apreço de todo 
e suplentes dqs Tribunats Reg"ionais e gratifi- o povo braSileiro,- o poeta deixou ao País obra 
cação fiXada em lei. de inegável valor cultural, máxime pela slngu-

Parágrafo único. Os juízes representantes !aridade de_ suas crónicas e· poemas, que al-
classistas, que retiveram processos_ além dos cançam os diversos segmentos de nossa so-
prazos estabelecidos no regimento interno dos -dedade. 
TrlbunalsRegionais, sofrerãoautomatic.amen- 3. Por todo o seu trabalho, tornou-se cre-
'lte, na gratificação mensal a que teri~ direito, -dor do reconhecimento da Pátria. De outra 
desconto equivalente a 1130 (um tinta avos) -- parte, não sendo pessoa de posse, deixou sua 
por processo_ retido. família em situação que está a merecer o am-

paro do Estado. 
·---4. O projeto de lei anexo toma concreto 

N .............................................. ~~ .............................. --~- esse recOnhecimento. EncaminhandO-o ao 

(À Comissão de Constituição, JuStiça 
eOdadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 45, DE 1989 

(N? 560/88, na Casa de ortgem) 

(De iniciativa do SenhOr 
Presidente da República) 

Concede pensão especial a Dolores 
Drummond de Andrade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica concedida a Dolores Drum

mond de Andrade, viúva do poeta Carlos 
Drummond de Andrade, pensão especial de 
valor mensal a 20 (vinte) vezes _o ·sa_lário míni
mo de referência. 

Art. 2" A pensão de que trata Q artigo ante
rior é vitalícia, intransferível, não po-dendo ser 
percebida cumulativamente_ com _quaisquer 
outros proventos percebidos dos cofres públi
cos, ressalvado o direito _d~_ opção. 

Art. 39 A pensáo de que trata o art. 11 desta 
lei correrá à conta de Encargos Previdenciá
rios da União - Re<:ursos sob_ a Supervisão 
do Ministério da Fazenda. 

CongresSó Nacional, Vossa Excelêli.cia estará 
praticando um ato de ju~tiça. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Exce- _ 
lência protestos d~ meu mais profundo res
peito - Ronaldo Costa Cói.Jto, Ministro-Chefe 
do Gabinete CiviL 

(À Comissã_o de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
· N• 46, DE 1989 

(N• 1.312/88, na Casa de origem) 

Regulamenta o § 4r- do art. 216 da 
Constituição, punindo os danos e as 
ameaças ào património cultural bras11ei
ro. 

O CóngresSo Nacional decreta: 
Art. 1 Q Constituem património cultural 

brasileiro os bens de natureza material e imate
rial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação 
e à memória d_os diferentes grupo formadores 
da sódedãde brasileira, ilos quais se incluem: 
l- as famas de expressão; 
11-os modos de criar, fazer e viver; 
lll- as criaçõeS' cientificas,_ artísticas e tec

nológicas; 

IV-as obras, objetos, documentos, edifi
cações e demais espaços destinados às mani
festações artístico-culturais; 

V- os conjuntos urbanos e sítios de valor_ 
histórico, -paisagísticO, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 

Art 29 Os danos e as ameaças ao patri
mônio cultural definido no artigo anterior su
jeitam os infratores à pena de prisão simples 
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Parágrafo único. _Será observado o proce-
dimento sumário, previsto nos arts. 538 e se- ___ _ 
guintes do Código de Processo Penal (O_ecre
to-Lei n9 3.689, -de 3 de outubro de 1941). 

Art. 39 _. Esta lei entr_a em vigor na data de 
sua publicação . 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONSillUiçAO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 ..... _ .. -...... -·----·-1trãLO viÍI 
Da Ord~ Sodáf 

..................... · · .... ooifiit:o"iii ......... · · ....... ·· · 
Da Educaç5o, da Cultu_ra_ 

e do Desporto 

------·--·-·--
sEçAon 

Da Cultura 

Art 216. CoriStituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imate
rial, tomadas individualmente ou em conjunto, 
portadores de re(erênda à identidade, à ação, 
à m_emórla dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

§ 4~ Os danos e ameaças ao património 
cullural serão punidos, na forma da lei. 

LEI N• 6.757, . 
DE 11-DE DEZEMBRO DE !979 

Autoriza o Poder ExecufiVJJ _a insütulr a 
Fundação Nacional Pró--Memória, e dá __ 
outras providências. 

(À Comiss_são de Constituição, 
JustiÇa e Cidadania) · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 48, de 1989 

(N• 77/89, na Casa de origem) 

Aprova o texto do Ajuste Complemen
tar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica celebrado entre o GQ·_ 
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vemo da República Federativa do Brast7 
e o Governo da República do Suriname, 
para Estabelecimento de. um programa 
de Cooperação na Área de Pesquisa so· 
bre Agentes Patógenos do Dendê, firma
do em Paramaribo, ein 3 de março de 
1989. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o texto do Ajuste 

Complementar ao Acordo Básico de Coope
ração Científico e Técnica celebrado entre o 
Governo da Repúbiica Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Suriname, para 
estabelec~mento de um Programa de Coope
ração na Area de Pesquisa sobre Agentes Patê
genes do Dendê, firmado em Paramaribo, em 
3demarçode1989. ------- . 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso- Nacional quaisquer atas 
que possam resultar em revisão do referido 
Ajuste Complementar. 

Art. 2o Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 501, DE 1988 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Gongresso Nacional: 
- Em conformidade com o disposto no art. 
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências. acompanhado de ex
posição de motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações ExteriOres, O texto do Acor
do sobre Prevenção,· toiítrõle, Fiscalização e 
Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e de Substàncias Psicotró
picas, entre o Brasil e a GUiãna, assinado em 
GeorgetoM'I, a 16 de setembro de 1 9_88. 

2~ O acordo esta5erec:e_· mecanismo for
mal entre os dois países que permitirá equa
cionar, de forma sistemática, a cooperação 
no_ campo do co~bate às drogas, e de outros 
Importantes aspectos da questão como a re
cuperaç~o dos dependentes e o controle dos 
precursores e produtos químicos utilizados na 
fabricação e na transformação de entorpecen-
tes. ~ _ 

Brasmâ, 28 de novembro de 1989. -José 
Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DENDNUI 
DAM-1!!.345/SARS LOO F04, DE lO DE 
NOVEMNRO DE 1988, DO SENHOR MI
NISJRO DE ESTADOS DAS RELAÇÓES 
ESTERIORES ~ ~·~ 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Como é do conhecimento de Vossa Exce

lência, durante visita oficial à Guiana assinei 
com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da
quele país o "Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da 
República CooperativiSfu:Oci Guiana- sobre Pre
venção, Controle, Fiscafização e Repressão ao 
Uso Indevido e ao Tráfico rlícito de Entorpe
centes e de Substâncias_Pscotrópicas". 

2. -0 Acordo estabelece mecanismo for
mal entre os dois países que permitirá equa-

danar, de forma sistemática, a cooperação 
no campo de combate às drogas. 

3. A acordo enfoca a questão de maneira 
alual e equilibrada, procurando tratar não só 
da repressão ao tráfic;o, mas também de ou
tros importantes aspectos da questão, como 
a prevenção do uso indevido e a recuperação 
dos dependentes. Trata ainda do controle dos 
precursores e produtos químicos essenciais 
utilizados na fabricação e na transformação 
de entorpecentes o substâncias psicotrópicas. 

4. Tenho a honra, portanto, _de encami» 
nhar a Vossa Excelência cópias autenticas do 
Ato Internacional a que me refiro bem como 
projeto de mensagem no Congresso Nacional, 
para que Vossa Excelência possa submeter 
o-Acordo Brasil Guiana à consideração daque
la Casa, com vistas à aprovação, nos termos 
da Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa_ Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos de rrieu mais Profundo respeito. - Ro
herto.Ab_r_eu Sodré. 

Acordo entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Coo
perativista da Guiana sobre Prevenção, Con
trole, Fiscalização e Repressão ao Uso [nde
vido e do Tráfico de Entorpecentes e de Subs
tâncias Psicotrópicas. 

O Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República Cooperativista 
da Guiana, (doravante denominados "Partes 
Contratantes"): 

Conscientes de que o cultivo, a produção, 
a extração, a fabric_ação, a transformação e 
o comércio ilegais de entorpecentes e de subs
tâncias psicotrópicas, bem como a organiza
ção, a facilitação e o financiamento de ativida
des lícitas relacionadas com estas substâncias 
e suas matérias-primas, tendem a solapar-suas 
economias e põem em perigo a saúde pública 
da população, em detrimento do seu desen
vol'limento sócio-econômico e atentam, em 
alguns casos, contra a segurança e a defesa 
dos Estados; 

ObseiVando os compromissos que contraí
ram como Partes da Convenção Sobre Subs
tâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 
1971; 

Convencidos da necessidade de adotarem 
rriedidas Cofnplementares para combater to
dos os tipos delitivos e atividades relacionadas 
com o uso_ indevido e com o tráfico ilícito 
de entorpecentes e de substâncias psicotró
picaS;· 

Cons1d6-aildo a conveniência de estabele
cer um·a fiscalização rigorosa .da produção, 
da distribuição e da comercialização de maté
rias-Põinã"s eiltre as quais se incluem os per
cusoi-es e os produtos _químicos essenciais, 
utilizados -no processamento ilícitos de entor
pecentes e de substâncias psicotrópicas; 

lnter_essa_dos em estaberlecer meios que 
permitem a comunicação di reta entre os orga
riisinOS competentes de alnõoS os Estados 
t.ontratantes_e a troca de informações Perma
nenteS, rápidas e seguras sobre o tráfico e 
atividades correlatas; e 

Levando em consideraçãO ps dispositivos 
constitudonilis e adnlinistrativos e o reSpeito 

aos direitos inerentes à soberania nacional de 
seus respectivos Estados, -

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes ContratanteS empreenderão es
forços conjuntos e harmonizar políticas e a 
realizar programas específicos para o controle, 
a fiscalização e a repressão do tráfiCo ilícitO 
de entorpecentes e de substâncias psicotró
picas e das matérias-primas utilizadas em seu 
processamento, a fim de contribuir para a erra
dicação de sua produção ilícita. Os esforços 
conjuntos estender-se-ão igualmente ao cam
po da prevenção ao uso indevido, ao trata
mento_ e à recuperação de farmacodependen» 
tes. 

ARTIGO II 

As- Partes Contratantes adotarão medida, 
administrativas para controlar a difusão, a pu
blicação, a publicidade, a propaganda e adis
tribuição de materiais que contenham estímu
los ou mensagens subliminares, auditivas, im
presSas oO: ãudiovisuais que possam promo
ver o uso indevido e o tráfico de entorpecentes 
e de substâncias psicotrópicas. 

ARTIGOlll 

As Partes Contratantes intensificarão e coor
denarão os esforços dos organismos nacio
nais competentes para a prevenção do uso , 
indevido, a repressão do tráfico, o tratamento 
e a recuperação d"e farmacodetes e das subs-
tâncias psicitrópicas, bem pendentes e a fisca
lização dos entorpecentes como reforçarão 
tais organismos com recursos humanos, téc
nicos e financeiros, necessários à execução 
do presente Acordo. 

ARTIGO IV 

As Partes Contratantes -ãdotarão m-edidas 
administrativas contra a facilitaçã-o, a organi
zação e o financiamentO de atividades relacio
nadas com o tráfico ilícito de entorpecentes 
e de substâncias psicotrópicas. Exercerào, 
ademais,_uma fiscalização rigorosa e um con
trole es_trito sobre a produção, a importação, 
a exportação, a posse, a distnbuição e a venda 
de matérias-primas, inclusive dos precursores 
e dos produtos químicos essenciais utilizados 
na fabricação e no processamento dessas 
substâncias, levando em consideração as 
quantidades necessárias para satisfazer o con
sumo inteno para fins médicos, científicos, in
dustriais e comei-ciais. 

ARTIGO V 

As Partes Contratantes estabelecerão mo: 
dalidades de comunicação direta sobre a de
tecção de navios, C:le aeronaves ou -de outros 
meioS--de tranSportes susp-eitos de estarem 
transportando ilicitamente entorpecentes e 
substâncias psicotrópicas ou suas matérias
primas, inclusive os precussores e os produtos 
químicos essendã:is t,J-tilizados na fabricação 
e transforriiação dessas suDstâncias. Em Con
seqüência, as autoridades comPetntes das 
Partes Contratantes adotarão as medidas que 
considerem necessárias, de acordo com suas 
legislações internas. 
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ARTIGO VI 

As Partes Contratantes apreenderão e con
fiscarão, de acordo com suas legislações 
respctivas, os veículos de transporte aéreo, ter
restre ou marítimo empregados no tráfico, na 
distnbuição, no armazenamento ou_ no tranl:l
põite de entorpecentes e de subst21ncias psi
cotrópicas, inclusive dos precursores e dos 
produtos químicos essencia.f.s ub}izadas .na fa
bricação e processamento dessas substân
cias. 

ARTIGO Vil 

As Partes Contratantes-àdotarão as medidas 
administrativas necessárias e prestarão assis
tência mútua para: 

a) realizar pesquisas e investigações para 
prevenir e controlar a aquisição, a posse e 
a transferência dos bens gerados no tráfico 
llícito dos entorpecentes e das substâncias psi
cotrópicas e de suas matérias-primas, inclu
sive dos precursores e dos produtos químicos 
essenciais utilizados na fabricação e transfor
mação dessas substâncias; e 

b) identificar e apreender os referidos bens, 
de acordo com a legislação interna de cada 
Parte Contratante. 

ARTIGO VIII 

As partes Contratantes proporcionarão aos 
organismos encarregados de reprimir o tráfico 
ilícito, especialmente aos localiz.,dos em zonas 
fronteiriças e nas alfândegas aéreas e maríti· 
mas, treinamento especial permanente e atua
,Jizado sobre investigação, pesquisa e apreen
são de entorpecentes e de substâncias psico
trópicas e de suas matérias-primas, inclusive 
dos precursosres e dos produtos químicos es
senciais. 

ARTIGO IX 

As Partes Contratantes trocarão informa
ções entre si, rápidas e seguras, sobre: 

a) a situação e tendências int~ma_s do uso 
indevido e do tráfico de entorpecentes e de 
substâncias psicotrópicas; 

b) as normas internas que regulam a orga. 
nização. dos serviços de prevenção, tratamento 
e re_cuperação de farmaCQ~pendentes; 

c) os dados·relati.vos à.identifica_çao dos tra
ficantes individuais ou associados e aos méto-
dos de ação por eles utilizados; -

d) a concessão de autorizaç~o para a im
portação e exportação de matérias-primas, in
clusive dos precursores_e dos produtos quími
cos essenciais utilizados na ~Jabor~ção e ~a 
transformação de entorpecentes e de su_bstân
das psicotrópicas; o volume dessas opera
ções;_as fonters de suprimento interno e exter
no; as _tendências e profeções do _uso líc:ito 
de tai_s produtos de forma a facilitar a identifi
cação de eventuais encomendas para fins líci-
tos; 

e) a ftScalização e vigilância da distribuição 
e do receituário médico de entorpecentes e 
de substâncias psicotrópicas; e 

f) as descobertas científicas no campo da 
farmacodependência. 

ARTIGO X 

Com vistas à consecução dos objetivos con· 
tidos no presente Acordo, as P.ÇI.rtes Contra· 
tantes, através de representantes dqs dois Go
vernos, reunir-_se-ão, pelo menos uma vez por 
~o, para: --

a) exan1íilar qualquer questões relativas à 
execução do presente Acordo; e 

b) apresentar a seus respectivos Governos 
as r'ecomendações consideradas pertinentes 
para a melhor execução do presente Acordo. 

ARTIGO XI 

.As Partes Contratantes adotarão as medidas 
que forem necessárias_ à rápida tramitação, 
entre as respctivas autoridades judiciárias, de 
cartas rogatórias relacionadas com ps proces
sos que p_ossam decorre~: da execução_do pre- _ 
sente Acordo, sem com_ is_so afetar o direito 
das Partes Contratantes çie exigirem i:júe Os 
documentos legais lhes sejam enviados pela 
via diplomâ!!~a 

~ ,',RTIGO XII 

Para fins do presente Acordo, entende-se 
por-entorpecentes e substâncias psicotrópicas 
quaisquer substâncias que, ao serem adminis
tradas ao organismo humano, alteram o esta
do de ânimo, a percepção ou c:omportamento, 
provocando modificações fisiológicas ou psi-
quicas. - -

ARTIGO XIII 

Cada Pacte Contratante notificará à outra 
do cumprimento das respctivas formalidades 
exigidas por sua lei naciorial para a vigência 
do_ presente AcordO, o qual entrará em vigor 
na daiã do recebimento d-ª _S~tJnda dessas 
-notificações. 

ARTIGO XIV 

O presef')_te Acordo terá uma_ \'_[gência de 
dois anos, e será prorrogável automaticamen
te por iguais períodos. Antes do término .de 
qualquer desses períodos, qualquer uma das 
Partes Contratantes poderá comunicar, por via 
diplomática, o térrnlno do presente Acordo, 
o' qual se tornará efetivo noventa dias após 
o recebimento da respctiva notificação pela 

· outra Parte ContrC!tante. 

ARTIGO )0.! 

O presente Acordo sornent_e poderá ser 
emend&do por mútuo consentimento entre as 
Partes ContratanteS. As emendas entrarão em 
vigor na forma indicada pelo parágrafo 1" do .. 
Artigo XIII. 

Feito efn 'G.eorgetawn, aos 16 dias -do mês 
de .-setembro de 1988, em dois exemplares 
orí9inais, nas línguas portuguesa e inglesa, 
sendo todos os_t~xt.Qs igulamente autêflticos. 
-Pelo Qovemo da Repúblic~ Federativa do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré.~ PeJo GoVer· 
no da República Cooperat!vista da Guiana: 
Rashleígh Esmond Jackson. 

Aviso no 861-5AP 

Em 28 de ~<?Vembro de 1968 _ 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro Secretário_da_Cãmara dos Depu
tados 
Brasília-DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro SecretáriO: 

-Tenho a honra de encaminhar a ess~ Secre
taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, acompanhada da Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exte:riores, relativa ao texto 
do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscali
zação e Representação ao Uso lndevido"e_ao 
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substân
cias Psicotrópicas, entre o Governo da Repú
blicsa Federativa do Brasil e o Governo da 
República CoOperativista da Guiana. · 

Aproveito_ a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência proteStos de elevada estima 

-e consideação. - Ronaldo Costa Couto, Mi
nistro Chefe do Gabinete CiVil. 

(A Comissão de Re/açõ~s Exteriore~ .e De
fesa /'fadonaf.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 49, DE 1989 

(N~ 96~ de 1989, na Casa de orige-m) 

Aprova o texto do Ajuste Comj)Jetnen
tar ao Acordo &sico de. Cooperação 
Gentíffca e Têcníca celebrado t:nlfC.o Go
verno da República Federativa do Brasil 
e o (Jovemo da República do Suriname, 
para EStabelecimento de um Programa 
de Cooperação na Área de Pesquisa so
bre Agentes Patógenos do Dendê, firma
do em Paramaríbo, em 3 de marçO de 
1989. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 19 Fica aprovado o texto do Ajuste 
Complementar ao Acordo Básico de Coope
ração Cientifica e Técnica c.elebrado ent(e o 
Governo da República Federativa do.6rasit e 
o Governo da República do Suriname, para 
Estç:~;belecjmen~o de um J?rograma de Coope~ 
ração naArea de Pesquisa sobre Agentes Pató
genos do Dendê, firmado em Paramarjpo, em 
3 de março de 1989. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos· ã aprova
ção do Congresso_ Nacional quaisquer ateS 
que possam resultar em revisão do referidp_ 
Ajuste Complementar. 

• Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 199, DE 1989 

ExceleÍltísSimos Senhores Membios--do 
ÇonQresso N&ciÚ1al: . _. ·--

Em conformidade coni o disposto no artigo 
49, inciso I, da Constituição Federar; ienho 
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a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompã:rillado de &
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado_ das Relações Exteriores, o texto do Ajuste 
Complementar ao Acordo Básico de Coope
ração Científica e T éC:niC_a-Celebrado entre os 
Governos da República Fe"derãtíva do Brasil 
e a República do Suriname, para o Estabele
cimento de um Programa de Cooperação na 
Área de Pesquisa sobre Agentes Pat6genos 
do Dendê, firmado em Paramaribo, em 3 de 
março de 1989. 

Brasma, 12 de maio de 1989. - José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DCTEC'DAII 
DAM 111124~ETEC-UJO'F07, DE 27 DE 
ABRIL DE !989, DO SENHOR MfNISTRO 
DE ESfADO DAS RELAÇÕES EXTERIO-
RES. . . 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República, 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de referir-me ao Ajuste Com

plementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e T écnfca celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Suriname, para o EStabele
?mento de um Programa de Cooperação na 
Area de Pesquisa sobre Agentes Pat6genos 
do D_er:dê, firmãdo em Paramaribo, em 3 de 
março de 1989. -

2. O novo instrumento, (Jue resultou de 
prolongada e cuidadosa negociação, estabe
lece as bases para a cooperação entre a Em
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
Embrapa, e a Universidade Anton de Kom do 
Suriname, com vistas à imple"inentaÇao de um 
Programa de Intercâmbio Cferitíffco na- área 
da-"podrlâão-da flecha"-dõ âéridê-,-e·a~fõUtras
doenças que afetam a referida cultura, no Bra
sil e no Suriname. 

3. O Ajuste em apreÇó prevê que, para 
a realização dos trab~!J:l~~-conjuntos de pes
quisa, a Embrapa e a Universidade Anton de 
Kom, através de suas unidades de pesquisa 
sobre o dendé, colocarão à disposição do Pro
grama laboratórios, campos experimentais, 
equipes de pesquisadores, bem como cam
pos de produção de produtores privados, me
diante acCJrdos que venham a estabelecer com 
os mesmos. 

4. Em face do exposto, pennito-me enca
recer a Vossa Excelência a conveniência. de 
que seja este instfumento submetido ao exa
me do COngresso Nacional, na forma d6 artigo 
49, inciso r. da Constituição Federal. 

5. Nessas condições, tenho a honra de 
submeter projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional para que Vossa Excelência, se asslm 
houver pôr bem, encaminhe o texto do anexo 
Ajuste ao Po_der Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Ro
berto de Abreu Sodre. - - -- -- -- · 

AJUSTE COMPLEMENTAR AO ACORDO 
BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA 

E TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBUCA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBUCA DO SuRINAGE, PARA O 

ESTABELECIMENTO DE (JM PROGRAMA 
DE COOPERAÇÃO NA ÁREA 

DE PESQQISA SOBRE AGENTES 
PATÓGENOS DO DENDÉ 

O Governo da República FederãtiVa doBra
sil 

e 
O Goveiho" da Repúblka do Suriname~ 
Considerando que, em 22 de junho de 

1976,--a""RepUbJlca Federativa do Brasil e a 
RepúbliCa --do Suriname firmaram o Acordo 
Básico de-Cooperação Gentllica e TécniCa; 

Cõilsidefahdo que o parágrafo 2 do artigo 
I do mendonado Acordo Básico prevê que 
os programas e projetas no campo da coope
ração científica e técnica serão objeto de ajus
tes complementares específicos; 

Considerando que a dendeicultura é uma 
das principais opções de cultivo pennanente 
para a Amazônia do Brasil e do Suriname; 

ConSiderando que_ a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA, e a uruR 
versidade Anton de Kom do Suriname vêm, 
há algum tempo, cooperando num programa 
conjunto sobre a pesquisa da doença .. podri
dão da flecha", que afeta a cultura do dendê 
na Aniazônia; - -

Considerando que existe expí-essa vontade 
por-parte _da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuán"a- E/V\BRAPA, e da Universidade 
Antori de Kom do Surinaffie em estabelecer 
fonnalmente um programa colaboraUvo de 
p-esquisa sobr(! agerlteS patógenos_ dO dend_ê, _ 

Acordam o seguinte: 

AR-TIGO-r--- -
Objetivos 

O objetivo deste AjusteCorriplementar _é es
tabele-cer um proQrama de-Intercâmbio cientí
fico na área da "podridão da flecha" do dendê, 
e de outras doenças que afetem a referida 
cultura, no Brasil e no Suriname. 

ARTIGO I! 
Órgãos Executores 

Os -Governos da República· Federativa do 
Brasil e da República do Suriname designam, 
respectivamente, como órgãos executores do 
presente Ajuste Complemeritar a Empresa 
Brasileira ele PesqUisa Agropecuária - EM
BRAPA, e a Ulliversidade .Anton de K_om do 
::furiname. · · ·- . - - . 

ARTIGO lU 
Câradb"ísticas Específicas 

I. A cooperaÇão compreenderá a partici
pação cônjunta nas pesquisas a serem levadas 
a efeito no Brasil e no Suriname, através do 
intercâmbio_ de especialistas, intercâmbio de 
experiênCias e de informações técnico-cien
tífiCas- e_ intercàmbio de materiais parã pes
quisa. 

2. Para a realização dos trabalhos conjun
tos de -pesquisa, a Ef'.1BRAPA e a Universidade 
Anton de Kom, do Suriname se comprome-
6em, através de suas unidades de pesquisa 
sobre o dendê, a colocar à disposição do Pro
grama laboratórios, ca~pos experime11:~ais, 
equipes de pesquisadores, bem como cam
pos de produção de produtores privados, me
diante acordos que venham a estabelecer com 
os mesmos. 

3. Ambas as Partes asseguração ampla 
participação recíproca nos resultaQos decor
rentes dos trabalhos conjuntos, tanto no Brasil 
como no Suriname, quer através de publica
ções, quer pelo uso de metodologias e proces
sos que vierem a ser desenvolvidos pelos mes
mos. 

4. As atividades e os d1spêndios de cada 
P.;~rte çieverão ser definidos em Planos Opera~ 
tivos Anuais, a serem acordados entre ambas, 
mediante troca de correspondência. 

ARTIGO IV 
Financíamefltõ 

1. As despesas com o Intercâmbio de es~ 
pecialistas pfevistas no parágrafo 1 do artigo 
UI, aclma, serão custeadas pela EMBRAPA e 
pela Universidade Anton de Kom do Suriname 
da seguinte forma: 

a) a Parte que. envia pagará as passagens 
internacionais dos seus técnicos; 

b) a Parte que recebe arcará com os custos 
de diárias dos técnicos estrangeiros e os even
tUais deslocamentos internos, necessários pa
ra o cumprimento da missão. 

2. Os 6rgfios executores se comprome
tem a custear, cada um, anualmeiJ,te, as passa
gens internacionais ou as diárias necessárias 
dos técnlcos erivoMdos no intercàmbio, se
gundo as riecessidades estabelecidas nos Pla-
nos Operativos Anuais. -

3:_ Os órgãos executores pagarão, a título 
de-diárias-para ·os· téttúcos· Ví.Sltãiites~- "ó--válOr 
em moeda local, correspondente ao das diá
rias pagas pela F AO áos seus técnicos e con
sultores, devendo o montante anual das diá
rias estar previsto nos Planos OPerativos de 
que trata o parágrafo 4 do artigo lll, acima. 

4. As viagens do pessoal técnico previstas 
noS--PlanOS Oj:)Eiia"tivos Anuais deverão ser 
confirmadas pelos órgãos_ executores, com 
antecedência mínima de 30 (trirlta) -dias. 
- 5. O envio de materiais e ei[Uipamentos 
de um país ao otitio reger-se-â pelo disposto 
no artigo VI elo Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica: ·sendo que as despesas 
cOrrespondentes tainbém serão definidas pe
Jas Partes -noS-Pian~_ Operati~os Anuais. 

ARTIGO V 
Disposições Finais 

-- ]_ A Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária- EMBRAPA. e a Univêrsidade Anton 
de Kom do Suriname se conlprometem a 
prestar assistência de emergência aos espe
cialistas da outra parte que se encontrem cum· 
prindo missões técnicas, no referente a even
tuais doenças ou acidentes; no caso de morte 
no desempenho de suas funÇões no exterior. 
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Sala das Comissões, 11 de outubro de 
1989. -Mauro Benevides, Presidente - Ro
naldo Aragão, Relator_ - Francisco Rollem
berg- Pompeu de SouSa - Ney Maranhão 
- Meiré'J Filho - IM"Ison MartJ"ns - Márcio 
Lacerda -Aluízio Bezerrn- Hugo Napoleão 
- Lourival Baptista. 

PARECER N• 246, DE 1989 

Da Comissão do Distrito Federai. sobre 
o Projeto de Lei do DF nP 42, de 1989, 
que "çiispõe sobre normas para a prote
ção do meio amb1"ente nos casos em que 
especifica·: 

Relator: Senador Meira Filho 
O PL-DF n~ 42, de 1989, originou-se de 

Anteprojeto de Lei apresentado pelo ilustre 
Deputado Augusto Carvalho, em conformida
de com o que dispõe o arl2~, parágrafo único, 
da Resolução n1> 157, de ]9 de novembro de 
1988, para aprectaçáo desta Casa, em face 
da competência estatuida no art. 16, § )9, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias. 

O projeto de lei em pauta estabelece a obri
gatoriedade de prévia elaboração de estudo 
sobre impacto ambiental e do respectivo l-ela
tório de impacto sobre o meio ambiente (RJ
MA) para todo projeto urbanistico e toda explo
ração económica de madeira ou lenha em 
área superior a 20 (vinte) hectares ou inferior 
a essa dimensão, caso seja considerada de 
relevante interesse ambiental pelo órgão _com
petente do GDF. 

A justificação oferecida ao projeto lembra 
o dev_er, imposto ao Poder Público pela Consti
tuição, de defender e preservar o meio am
biente ecologicamente equilibrado "para as 
presentes e futuras gerações". _(Art. 225, ca
put) 

Nesse sentido, é atribuída ao Poder Público, 
entre outras, a incumbência de "exigir, na for
ma da lei, para instalação de obra_em atividade 
potencialmente causadora de significativa de
gradação do melo ambiente, estudo prévio 
de impacto ambiental, a que s_e dará publici· 
dade"; 

Tal exigência é feita, atualmente, pela Reso
lução n9 1, de 23-1-86, do Conami (Cónselho 
Nacional do Meio Ambiente), que estabelece 
normas gerais para a elaboração do Rú\'\A, 
em áreas superiores a 1 OQ hectares, facul
tando aos Estados, Municípios e ao DF a deci
são de enquadrar as atividades específicas 
praticadas em seu território e capazes de pro
vocar alterações ambientais. 

O projeto de lei em análise quer fiXar a limi· 
tação de 20 hectares tendo em vista a situação 
particular do Distrito Federal. 

A justificação anexa à proposta destaca a 
comprovada fragilidade dos solos no DF, 
"conforme pode ser oDservado pelos diversos 
casos - muitoa deles graves - de erosão 
constatados". 

Considera-se, ainda, o impacto sobre a área 
urbana provocado pelas. &vidades refMdas 
no'art. ]9 do PL-DF em pauta, o que in1põe 
a normatização nos termos propostos. 

O Cuidado revelado pelo projeto no sentido 
_de efetivar a proteção pública ao meio am
biente é pertinente, correto e afina-se com o 
espírito do Capftulo VI do Título VIII da Consti
tUição Federal,.bem como seu artigp 24, que 
pretende prevenir a degradação ecológica, 
deixando aberta aos Estados, Municípios e DF 
a tomada de decisões sobre questões ambien
tais específicas relevantes, como é" o caso aqui 
considerado. 

Díante do exposto, somos pela aprovação 
do Projeto de_Lei do Distrito Federal n9 42, 
de 1989, por Coiistitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 
1989. -Mauro Benevldes, Presidente-Mei
ra Alho, Relator - Francisco Rollemberg -
Ronaldo Aragão -Pompeu de Sousa- Ney 

· j.fufai7hao - U'llson Mirrtins- Márcio Lai;er
da - A/uízio Bezerra - Hugo Napoleão -
Lourival Baptista. 

PARECER N• 247, DE 1989 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nf 176, de 
1984, que "auton"za a instituição da Fun
dação MemodallSI'êJel Pinheiro e dá ou
tras providências·: 

Relator: Senador Franclsço Rollemberg 
Em 1984-, o então Senador Jorge Kalume 

apresentou, nesta Casa, projeto de lei autori
zando a criação da Fundação Memorial Israel 
Pinheiro cujo objetivo se constituía na organi
-~ção, conservação e divulgação do acervo 
cultural referente à participação de todos 
quantos hajam, de forma deStacada, colabo
rado na idealização, planejamento, formação 
e desenvolvimento de Brasflia. 

A matéria, após tramitar nas Comissões de 
Constituição e Justiça, de Educação e Cultura 
e do Distrito Federal, resultou aprovada em 
plenário em dezembro de 1986. 

Ao invés de se circunscrever a esta Câmara 
Alta, nos termos dos arts. I 7, § 19 e 42, inciso 
V, da Constituição então vigente, a proposição, 
surpreendentemente, foi encaminhada à revi· 
são da Câmara -dos Deputados. 

Naquele órgão permaneceu a matéria até 
28 de junho próximo passado, quando, me
diante Oficio PS/GSE n9 37, daquela data, foi 
ela devolvida ao_ S~nado Federal, em face do 
advento da nova Constituição Federal que, no 
§ 19, do art. 16, do Ato das Disposições Consti
tucionais Transit6rias outorgou ao Senado o· 

-~eXercJdo da competência da Câniara Legis
lativa do Distrito Federal, até que a mesma 
seja instalada. 

Diante dessa situação peculiar, cabe-nos o 
exame da matéria no que concerne à sua tra-
-mitaçãO:- ------- - -- -- - -

A proposição, a nosso ver, constitui medida 
de grande relevância para a memória do Dis
tritO Fedefãl e para a ·cultura de sua população. 
De há muito se faz necessário que o acervo 
histórico-cultural relacionado com a constru
ção desta modema cidade, já declarada Patri
mónio da Humanidade, seja preservado e que 
a5 pessoas que, çle forma destacada, colabo
ntl"8m com o seu desenvolvimento sejam con
dignamente homenageadas. 

Entendemos que a idéia contida no projeto 
em questão, o qual por alteração das normas 

- procedimentais e até mesmo por equívocos 
cometidos quanto à sua tramitação, deve ser 
reorlentado nas· seus aspectos formais, não 
deve ser abandonada. 

Em atenção às normas constitucionais e 
regimentais vigentes, somos de opinião que 
o PLS n9 176, de 1984-, deve ser arquivado. 

______ Todavia, tendO em Vlstá que os motivos que 
justificaram a apreSenhiÇão do referido projeto 

-persistem até hoje, tomamos a IniciatiVa de 
reapresentaro mesmo, na forma prescrita pela 
Resolução n9 157, de 1988, deSta Casa. 

" PROJETO DE LE! DO DF N• 63, DE 1969 
Autoriza a instituição da Fundação Me-· 

marial Israel Pinheiro e dá outras provi
dências. 

O Sélãdo Federal decreta: 
Art. 19 É o Governo do Distrito Federal 

autorizado a instituir a Fundação Memorial Is
rael Pinheiro, pessoa jurídica de direito priva
do, com sede e foro na Capital da República. 

§ 1 o A fundação adquirirá personalidade 
jurídica com a inscriÇão, no registro compe
tente, dos seus atas coristitlitívos. 

§ 29 A fi..H1dãÇ:aO -reger-Se-á por estatuto 
aprovado pelo Governador do Distrito Federal. 

Art. 29 A Fundação Memorial Israel Pi
nheiro terá por objetivo a organização, conser
vação e_ divulgação do acervo cultural refe
rente à participaÇão de todos quantos hajam, 
de forma destacada, colaborado na idealiza
ção, planejarõeitto e des-ei1volvimento da dela
de de BraSJ1ia e .deverá homenagear, de forma 
indelével, grafando o_s nomes dos pioneiros. 

Art. 39 -o Ciovemo do Distrito Federal pro
videnciará no sentido_de instalação e funciona
mento da Fundação a que se refere esta lei. 

Art. 49 A Fundação Memorial Israel Pi· 
nheiro poderá dispor_ das seguintes receitas: 

[-as que lhe sejam destinadas nos Orça
mentos da União e do Distrito Federal; 
- D-as doações e awálios que--lhes sejam 
atribuídos; 

lli -as rendas provenientes de exposições 
e outros empreendimentos culturais que pro
movam dentro e fora da Capital Federal. 

_ Art. 5 9 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicaçoio. 

Art. 69 Revogam-se as disposiç_ões em 
Cõntrárlo. 

É o parecer. 
Sala das Cóm"issões, 11 de outUbro de 

1989. --Mauro Benevldes, Presidente -
Francisco Rollemberg, Relator -- Ney Mara· 
nhão - Ronaldo Aragão - Melra A1ho -
Pompeu de Sousa- U'l/son Martins--Márcio 

- Lacerda -Aluízio Bezerra- Hugo Napoleão 
- Lourlva/ Baptista. 

Ofício 
DO PRESIDÉI'ITE DA CÂMARA 
MI1NICIPAL DE MOGI-MIRIM 

Nos seguintes termos: 

- N• 1A04/89 
Ao 
Exm-9 Sr. Presidente. do Senado Federal 
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a responsabilidade será da Parte que enviou 
o especialista. 

2.- Aplicam-se aos especialistas designa
dos para exercer atividades em territôrio do 
outró país as disposições do artigo V do Acor
do Básico de CooperaÇão Científica e Téç!Jjca. 

ARTIGO VI 
Vigência-

1. O presente Ajuste_Corilplemeritar entra
rá provisoriamente _em vigor nã data de sua 
assinatura, e definitivamente quando o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Suriname se informa
rem mutuamente, por via diplomática, sobre 
o cumprimento das respectivas formalidades 
legais internas. 

2. O presente Ajuste Complementar pode
rá ser alterado por mútuo acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Suriname, prévio 
o _cumprimento das respectivas formalidades 
legais internas. 

Feito em Paramarlbo, em 3 de março de 
1989,_ em doi!S exemplares nas línguas portu
guesa e holandesa, sendo ambos _os textos 
igualmente autênticos. _ 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: -Paulo Tarso Flecha de _Lima. 

Pelo Governo da República do Suriname: 

(À COmissão de Re/ªções Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

MENSAGEM 
DO GOVERNADOR DO 

DISTRITO FEDERAL 
Submetendo à deUberação do Senado 

projeto de lei: 

MENSAGEMN" 100, DE 1989-DF 
(N' 89189-Gab, na origem) 

Brasília, l3 de outubro de 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena
do Federal 

Nos termos do § 1 o do artigo 16 do Ato 
das Disposições Constitudonais Transitórias, 
combinado com o artigo 3ç, inciso II, da Reso
lução no 157, de 1988, do Senado Federal, 
tenho a honra de submeter à apreciação de 
Vossa Excelência o ptojeto de lei anexo, que 
altera dispositivos do Código Tributário -do 
Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei no 
82, de 26 de dezembro de 1966. 

A primeira alteração estabelece como inde
xador dos tributos de competência do Distrito 
Federal o Bônus do Tesouro Nacional- BTN 
Fiscal, referencial de correção monetária que 
já vem sendo utilizado pela maioria dos Esta
dos e pela União, desde julho deste ano, atra
vés da edição da Lei n9 7.799, de 10 de julho 
de !989. -~---

A medida proposta tem por objetivo mini
mizar os efeitos inflacionários -Sobre os tributos 
em via de arrecadação e sobre os dêbitos par
celados ou inscritos em Dívída Ativa, ao mes
mo tempo em que transfere para o Poder Pú
blico a parcela de atualização do valor do im
posto, recursos que, atualmente, são aplica-

dos, pelas empresas, no mercado financeiro 
sem nenhum retomo soda!, porquanto não 
são dirigidos para TfiVestimentos produtivos. 

_Ademais, a proposição visa, finalmente, 
manter o equilíbrio do poder aquisitivo, dos 
recursos _arrecadados coin oS dispêndios do 
poder público no pagamento de serviços, 
obras e materiais, geralmente cotados em 
BTN-Fiscal. 

-A segunda alteração proposta nO projeto 
delega competência ao Governador do Dis
trilo Fe4_eral Para dispensar a constituição de 
crédito tributário, sua.inscriç_ão em c;fivida Ati
va, seu ajuizamento e, até, seu cancelamento, 
quando os custos de sua administração e co
brança representarem prejuízo i'ara a Fazenda 

. Pública do Distrito Federal, traduzindo-se em 
despesas superiores aos valores cobrados. 
Providência idêntica a esta foi delegada ao 
Ministro da Fazenda, atravês do parágrafo úni
co do artigo 65 da Lei nç 7.799/89, riO (Jue 
se refere aos créditos tributários da União. 

Esta medida proporcionará uma raciona
lização, sem precedentes, na administração 

- da Dívida Ativa do Distrito Federal, além de 
eliminar os prejuízos advindes da administra
çã"o- e- cobrança de débitos de diminuto valor, 
considerada a relação custos-beneficio. 

Ass_im, é de S\.lma importância que Vossa 
Excelência_dê prioridade ao exame deste pro
jeto, de forma a permitir a iri1ediata implemen
tação das medidas propostas como forma -de 
proporcionar melhor equilíbrio financeiro ao 
Distrito Federar. - -

Confiante na atenção que Vossa Excelência 
dará a esta Mensagem, aproveito o ensejo para 
expressar-lhe meus protestos de elevada con
sideração. -Joaquim Domingos Roriz- Go
vernador do Distrito Federal. 

PROJETO DE LEI DO DF 
No 62, DE 1989 

Altera dispositivo do Decreto-Lei nP $2, 
de 26 de dezembro de 1966. 

O Senãdo Federal decreta: 
Art 1" O Decreto-Lei n9 82; de 26 de de

zembro de 19ô6, ficã-ãlterado como segue: 
1-O arugo 19gp~fssa-a Vigorar com a se

guinte redação: 

"Art. 199, Fica estabelecido como 
referencial de indexação dos tri,butos de 
ceompetência do Distrito Federal o Bônus 
do T escuro Nacional- BTN-Fiscal, insti
tuído pela Lei no 7. 799, de 1 o de julho 
de 1989, ou outro index,ador que venha 
a substituí-Ia. 

_ § 19 As multas e os juros de mora 
incidirão sobre o valor do tributo indexado 
na forma deste artigo. 

§ ___ 29 O disposto neste artigo aplica-se 
tarlibém aos débitos parcelados, os ins
critos ou os que vierem a ser inscritos 

_ em dívida ativa, qualquer que seja sua 
origem." 

II-O inciso V do artigo 206 passa a vigorar 
com a se-guinte redação: 

"Art. 206. . ....................... --.. ··-··--··-

V- dispensar a constituição de crédi
tos tributários, a inscrição ou o ajuiza
mento, bem como determinar o cancela
mento de débito de qualquer natureza pa
ra com_ a Fazenda do Distrito Federal, 
observados Õs critérios- de cUstos para 
sua administração e cobrança." 

Art. 2° É o Governador do Distrito Federal 
autorizado a baixar os atas necessários ao 
cumprimento desta _Lei. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário, 

(À Comissão do Distrito Federal) 

Pareceres 

PARECER No 245, DE 1989 

Da Cofflissão do Distrito Federai, sobre 
o Projeto de Let do Distrito Federal nP 
47, de 1989 (Mensagem n" 75, de 1989 
-DF; Mensagem n? ([62/89-GAG, na on·
gem), que "cria funções do GruPo Dlre
ção e Assistência Intermediárias, nas ta
belas de pessoal que menciona': 

Relator: Sel]_a_dor Ronaldo Aragão. 

Originário do GoVerno do DistritO fed_éral, 
vem--a ·exame desta Casa, nos termos do § 
1 ç do art. 16 do AtO daS DiSPosições Cõnst_itu
donais Transitórias, o preserite Projeto -de Lei, 
que "cria funçÕes do Grupo Direção e Assis
tência Interme-diárias, nas tabelas de pesSoal 
que menciona". --~--- -~ ___ _ 

A presente Proposição tem por finalidade 
criar, mediante transformação e -supressão de 
empregos em comissão e de função em co
missãcr, funções do Grupo Direção e Assis
tência Intermediárias nas Tabelas de Pess,Qª' 
do Departamento de Estradas de Rodagens 
do Distrito Feâer81, do_ SerViço Autônomo de 
Umpeza Urbana-e na Tabela de PesSOal do 
Distrito Federal, parte relatlva à Administração 
de Ceilândia. 

Na forma do Anexo que acompanha o Pro
jeto, são transformado_$ no DER do DF 3 (três) 
empregos em __ comissão em três funções do 
Grupo Direção e Assistência Intermediárias; 
na Administração de Ceilândia, 1 (um) empre
Qo em comissão em uma função do Grupo
DAr, e, da mesma forma, no SLU, onde é trans
fofinado -~- (Uin)- emPregO em comissão em 
uma Funçãá do Grupo [)AI. 

Na Mensagem que acompanha o Proj~to, 
o Senhor Governador esclarece que esta Pro
posição está em- conformidade cóm o artigo 
29 da Lei n? 6.762, de 18 de dezembro de 
1979; que prevê a criação das funçóes do 
Grupo Direçãó e Assistência Intermediárias 
mediante transformação ou supressão das 
cOrrespondentes funções em comissão à me-
dida _que fosse_m vagando. _ 

Diante do exposto, e considerando a consti
tucionalidade e a.juridicidade das transforma
çôes propoStas, nosso parecer, no âmbito des
ta CorTiissão', é péla aprovação do presente 
Projeto de Lei. 
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Senhor Presidente, 
Cumpre-me transmitir a Vossa Excelência, 

segundo os termos das inclusas cópias, o in
teiro teor do expediente oriundo da Egrégia 
Edilidade Paulista, o qua1, na forma proposta 
pelo Parecer no 63/89, da douta Comissão de 
Justiça e Redação desta Casa, aprovado em 
sessão realizada aos 2 de outubro de 1989, 
mereceu o apoio do Legislativo Mojimiriano. 

Valho-me da oportunidade para expressar 
a Vossa Excelência os protestos de estima e 
consideração-. 

Cordialmente, Vereador Eng? Agf'? Albino Bi
no Peres de Barros. Presidente da Câmara. 

REQUERIMENTO N• 277/89 
PROTOCOLO GERAL N" 1.921/89 

Cópia Autêntica 

"A atual Constituição Federal, em seu artigo 
29, cometeu aos Municípios a tarefa ·ae se_ 
auto-organizarem, respeitados os princípios 
dela Constituição e da Constltulçáo do Estado. 

O artigo 11 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, ftxou em 6 (seJs) méses; 
contados a partir da promulgação da Consti
tuição do respectivo Estado-Membro, o prazo 
para a elaboração dessa Carta Municipal. 

A inovação trazida pela Constituição de 
1988 é sem dúvida uma das mais importantes 
vitórias do Municipa1ismo, pois vai permitir que 
cada unidade política da Nação possa editar 
suas normas próprias de organização. 

Pela importância que se reveste a elabo
ração dessa Carta Municipal, entendemos de
ve ela receber um tratamento diferenciado do 
atua1mente previsto na Carta Magna da Nação; 
primeiro por não ser ela uma simples lei e, 
segundo~ pela necessidade de malar prazo pa
ra sua elaboração, tendo em vista ser da maior 
relevância ouvir-se todos os segmentos da so
ciedade municipal para a institucionalização 
de certos princípios e normas que nortearão 
a vida do Município. 

Assim, para que os objetivos propugnados 
pelos Constituintes Federais e, por que não 
dizer, pela população de cada Município, dei
xando normatizada de uma forma mais pre
cisa possível a intenção da comunidade, 

Requeremos, nos termos regimentais, seja 
oficializado ao Presidente da Câmara dos De
putados e ao do Senado Federal, solicitando 
de S. Ex"' que façam chegar ao conhecimento 
de cada um dos parlamentares que compõem 
o mais alto Poder Legislativo do País, o Con
gresso NactonaJ, a seguinte solicitação: 

1 - alteração, na Coristituição Federal, da 
denominação Lei Orgânica, para Constituição 
Munfcípal, do diploma que regerá e organizará 
os Munlcipfos Brasileiros; 

2 -dilatação, para 12 (doze) meses, do 
prazo concedido pelo artigo 11 do Ato das 
Disposições ConStituciOnais Transit6dils, a 
fim de que os MUnicípios editem suas normas 
organizacionais, previstas e permitidas na Car
ta Magna. 

Necessárias as medidas ora propostas ten
do em vista que a denominação Lei Orgânica 
não é a mais apropriada para designar o diplo
ma que regulamentará a organização do Muni-

dpio. Será ele uma Constituição, como o são 
a Constituição Federal e a Estadual. Tanta 
isso é verdade que o Município é um dos entes 
que, juntamente com os Estados e_ o Distrito 
Federal, formam a República Federativa do 
Brasil, constituíndo o Estado Democrático _ _de 
Direito previsto nO artigO 1 o da Constituição 
Federal. 

Por que, então, se dar tratamento diferen~ 
dado a diplomas que possuem a mesma ca
racterística e relevância? Conveniente e neces
sária a uniformização da denominação desses 
diplomas. 

Com relação ao prazo, imprescindfvel se faz 
dar ao Município o- mesmo tratamento dado 
ao Estado-Membro, ao qual foi aberto _um pra
z.o de 12 (doze) meses para elaboração da 
Carta EstaduaL 

Prazos hão de ser concedidos para a elabo~ 
ração ·do Regimento Interno, de anteprojeto, 
para a sua divulgação, para apresentação de 
emendas pela população, pelos segmentos da 
sociedade, pelos Vereadores, para análise de
las pelas Comissões, entre outras, até a final 
apreciaçãO ·pelos Vereadores que, ressalte-se, 
sé fará em dois turno~ com interstício de 1 O 
(dez) dias. 

Acrescente-se a esses fatos o caso espe· 
cífico ·de São Paulo. Os trabalhos da Consti
tuição Estadual deverão terminar no máximo 
até 5 de ·outubro do fluente ano, Contando-se 
a partir dessa data o prazo para os Munidplos, 
teremos o periodo de eleições presidenciais, 
o recesso parlamentar, as festas de confrater
nização--de final e início de ano, a época de 
carnaval. 

Todos esses eventos, mais a apreciação de 
projetas de ímportância para o Munidpio, co
mo é o caso das leis orça(fler~tárias, influirão, 
decisivamente, nos trabalhos da Assembléia 
que se instalará no Município, impedindo um 
perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 

Isso é sobremaneira agravado nos Municí· 
pios considerados maiores, cujos problemas 
e número -de habitantes influirão, decisica
mente, na elaboração da carta Municipal que 
precisa e necessita da participação da coletivi~ 
dade na sua elaboração. 

A alteração da denominação como serão 
conhecidas _as Carta_s Municipais e um maior 
prazo para sua elaboração, entendemos, é da 
maior imPOrtância, razão pela_qual esperamos 
o acolhimento dos ilustres membros do Con
gresso Nacional a esta nossa proposta. 

Requeremos, outrossim, que· do inteiro teor 
do presente se dê_ conhec_imentb a todas as 
C21maras Municipais do Estado de São Paulo, 
inâistintamente, solicitando apoio a esta nossa 
sugestão. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989: 
-=-(ãa.) Admir Ferro - Sidney Coppini. 

Aprovado em 9 de agosto de 1989. (a.) Nel~ 
son·-campanhõ!O- Presidente"'. Secretaria 
da Câmara -Municipal de São Bernardo do 
Campo, etn 10 de agosto de 1989. Eu, Feüpe 
Valéria Neto, Supervisor de Serviço Legisla
tivo, transcrevi este fielmente do original; e 
eu, Paulo Guilherme Sundfeld, Supervisor 
Técnico Legislativo, respondendo pela Seção 
de Expediente Administrativo, revisei e assino .. 

PARECER N" 63, DE 19ff9,-DA COMISSÃO 
DE JUSTIÇA E REDAÇÃO AO 

REQUERIMENTO N• 277/89, DA 
tÂMARA MUNICIPAL DE 

SÃO BERNARDO DO CAMPO, NESTE. 
ESTADO (PROCESSON• !47/89) 

O Requerimento n? 277/89, de autoria do 
nobre Edil Admir Ferro, da Câmara Municipal 
de São Bernardo do Campo, neste Estado, 
qu·e tem por fim sugerir ao senado e Câmara 
Federais, no sentido de que seja alterada a 
nossa Constituição promulgada em 5~ 1 0~88, 
no que diz respeito à Lei Orgânica Municipal 
cuja denominação passará a ser Constituição 
Municipal !! também pede a dilação do prazo 
de 6 meses para 12 meses para a sua elabora
ção, daremos o nosso parecer: 

A matéria é legal e oportuna porque na reali
dade a carta municipal não deixa de ser uma 
COnstituição e quanto_ ao prazO, se dilatado 
dará melhores condições de aperfeiçoamento 
na sua elaboração. Portanto, terá o nosso 
apofo, salvo melhor entendimento. 

Quanto ao processado está formalmente 
em ordem e em condições de ser enviado 
ao Calenda Plenário-para discutir e deliberar 
sobre a matéria. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 
1989.- RI Comissão de Justiça e Redação: 
Vereador MHton Dante#- Presidente e Relator; 
Vereador Dr. Emani Luiz Donatti GragnaneDo 
-Membro; Vereador Jaml1 Bacar- Membro. 

O SR. P'RE8IDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Do Expediente lido, consta o Projeto de 
Le! do DF no 62; -de 1989, que nos terrnon-s 
da Resolução no _157, çle 1988, será despa
chado à Comissão e distribuído em avulsos, 
pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Do Expediente lido, consta ainda, os Proje~ 
tos de Decreto Legislativo nf'S 48 e 49, de 1989, 
que por se tratarem de matérias referentes 
a atas internaCionais, em ob_edênda ao Artigo 
376, C, do Regirn_ento Interno, teão perante 
a Comissão de-Refações ExtéiiOres_e~D~Tesa 
Nacional, o prazo de cinco dias para recebi
mento de emendas, após o· que a referida Co
missão terá quinze dias, prorrogáveis por Igual 
período, para opinar sobre a matéria. Findo 
esse prazo, sem parecer, as proposições entra
rão na ordem do dia nos termos do Art. 172, 
li, C: do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-::-- Sol?re a_-mesa, ofic[o que Será. i ido pelo 
·sr. 1? Secretário. 

É üdo o :seguinte 

OfÍCIO-PS-GSE-1 07/89 
BraSJ1ia, 12 de outubro de 1989 

- .. - .. 
Senhor Secretário, 
Em aditamento ao Oficio-PS-GSE-1 00, de 

4 do corretne, solicito a V. E.x'õ a gentileza de 
l!Jandar substituir a cópia da Redação_ Final 
do Projeto de Lei que "dispõe sobre os feriados 
de 12 de outubro e de 2 de novembro",-por 
~presentar erro manifesto na numeração, Pela 
cópia anexa. 
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Outrossfm, esclareço a V. Ex- que-o Projeto 
de Lei aprovado foi o de n~ 3.598-B, de 1989; 
que "dispõe sobre os feria_dos_de 12 de outu
bro e de 2 de novembro" e não o de no 886. 
de 1988, como foi encaminhado a essa Casa. 

Aprovetto a oportunidade para renovar a 
Vossa ExceJénda protestos de estima e apre
ço: - Deputado Luii Henrique, Primeiro Se
cretário. 

REDAÇÃO FINAL A QUE SE REFERE O 
OFÍGO PS-OSE-107/89 . 

COMISSÃO DE CONSTITWÇÃO E 
JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PROJETO DE LEI N' 3.598-A, DE 1989 
(Redação final do Projeto de Lei 

N' 3.598-B, DE 1989) 

Dispóe sobre os feriados de 12 de outu
bro e de 2 de novembro. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 1 o os· feriados de 12 de outubro e 

de 2 de novembro não terão antecipadas as 
suas comemorações. 

Art 2° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em 
contrário. -

Comissão de Constituição e-Justiça e Red.a_-
ção, em 3 de outubro de 1989. -

Presidente. 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência adotar_á as providências ne
cessárias com respeito ao expediente lido. 
(Pausa) 

Sobre a mesa,_ projeto de lei que será lido 
pelo Sr .. 1 n Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 355, DE 1989 

Regulamenta o art. 227, § 6? da Consti
tuíção Federal, dando nova redação ao 
item ]'1 do Art 52 e l'é do art. 54 da Lei 
n• 6.015 de31-12c73 •. 

(Do Senador Márcio Lacerda) 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. }9 Os itens 1 o do Art. 52 e 7° do art. 

54 da Lei no 6.015 de 31 de dezE~:mbro de 
1973 passam a ter a seguinte redação: 

"Art.- 52. São obrigados a fazer a de
claração de nascimento, sem quaisquer 
designações discriminatórias relativas à 
filiação: 

19) o pai a mãe, se casados, o pai, se 
casado, ou os pais, se dedaradamente 
em franca união estável e não casados 
entre si; 

Art 54 
79) os nomes e prenomes, a naturali

dade, a profissão dos pais, a idade dos 
genitores, na ocasião do parto, e o domi
cmo ou residênCia dos_ genitores." · 

Art. 2° _ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ArL 39 Revogam-se M disposições em 
contrário. 

Justificação 
O pãtágrafo 59 do Artigo 226, do Capítulo 

VII, "Da Família, da Criança, do Adolescente 
e do fd.oso", da nova ÇpnsUtuiç:ão detenn!na 
que "os direitos e deveres referentes à socie
dade conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher". Confirma assim a no.
va Carta Magna a evolução natural e o pro
cesso igualitário que vêm marcando o desen

-volvimento da sociedade brasileira, de forma 
cada vez mais acelerada, nas últimas dé_cadas. 

Essa evolução sócio-cultural, que restabe
lece o equilíbrio e a equanimidade entre ho_
mem e mulher, tem se refletido em toda uma 
série de aios legais, que vieram a modificar 
o texto da lei, adaptando~a aos novos tempos. 

Tanto o Código Civil corno o Novo Estatuto 
Civil da mulher reafirmam e confirma essa 
nova situação, apontando para um corpo de 
leis sempre mais evoiuíd6s, refletindo os an
seios e a realidade de_ uma nova sociedade 
brasileira. 

É portanto imprescindível que a Lei n& 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre os registras públicos e, especificamente, 
em seu Título II - Do Registro de Pessoas 
Naturais - em seu Capítulo IV - Do Nasci
mento - adapte-se ao estabelecido pela 
ConstitUiÇão Federal e por todos os atoslegais 
que vêm referendando a igualdade entre bo
mem e mulher, enquanto cidadãos, 

Assim, é preciso acabar com a discrimi
nação referetne ao registro de nascimento, 
que s6 permite à mãe o direito de registrar 
seu filho - seja ela casada - apenas "na 
falta ou impedimento do pai". 

Por ser de justiça e, sobretudo, por ser uma 
exigência da nova Constitujç~Q .Rrasileira, pro
pomos a modificação dos art. 52 a 54_ da r:efe
rida lei, restabelecendo um direito e um de_ver 
que nunca deveriam ter sido negados às mães. 

Sala das Sessões, 16 d~ outubro de 1989. 
-Senador Márcio Lacerda. 

LEOISLAÇÂO OTADA 
. . . . CO!'iSTl;[UlÇÃODA 
-RÊPúBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art.''"227.'MO."it"d~~~~·d~f~~ili~~d~'~~-~i;i~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 liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda formã de n_egligência, discrimi~ 
nação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

§ 69 Os fdhos, havidos ou não da relação 
do casamento, ou por adoção, terão os mes
mos direitos e qualificações, proibidas quais· 
quer designações discriminatórias relativas à 
filiação. 

.......................... ·.-<o··<-•··· ......... ..,_. .... ~ ............................. _ ••• 

LEIN'6.015,DE31 DE DEZEMBRO DE 1973 

Art. 52 São obrigados a fazer a declara
ção de nascimento: 

1°) o pai; 
29) em falta ou impedimento do pai, a mãe, 

sendo neste caso o prazo para declaração 
prorrogado por quarenta e _cinco dias; 

3(1) no impedimento de_ ambos, o parente 
mais próximo, sendo maior e achando-se pre
sente; 

49) em dalta_ ou impedimento do parente 
referido no número anterior, os administra~ 
dores de hospitais ou os médicos e parteiras, 
que tiverem assistido o parto; 

59) pessoa idônea da casa em que __ oçorrer, 
sendo fofa da residência da mãe; 

69) finalmente, as pessoas (VETADO) en
carregadas da guarda do menor. 

§ }9 Quando o oficial tiver motivo para 
duvidar da declaração, podrá ir à casa do re
cém nascido verificar a sua existência, ou exi
gir atestação do _médico ou parteira que tiver 
assistido o parto, ou o testemunho de duas 

_pessoas que não forem os pais e tlverem visto 
o recém-nascido. 

§ 29 -Tratandowse de registro fora do prazo 
legal o aliciai, em caso de dúvida, poderá re
querer ao juiz as providências que forem cabí
veis para esclarecimento do fato. 

Art. 54. O assento do nascimento deverá 
conter: 

19) O dia, mês, ano e lugar do nascimento 
e a hora certa, sendo possível detenniná-la, 
ou aproximada; 

29) o sexo do registrando: 
3?) o fato de ser gênero, quando assiin tiver 

acontecido; 
49) o nome e o prenome, que forem postos 

à_ criança: 
59) a declaração de que nasceu morta, ou 

rnor~Li no ato ou logo depois do parto; 
6~) a .orqt;ro de flliação de_ çytros irmãos 

do mesmo prenome que ex~.lirem ou teverem 
existido: 

79) os nomes e_ prenomes, a naturalidade, 
a profissão dos pais, o lugar e cartório onde 
se casaram, a idade da genitora, do' registran
do em anos completos, na ocasião do parto, 
e o domicílio ou a residência do_ casa~ 

89} os nqmes e_ prenomes dos avós pater-
_nos e matemos~ _ 

9°) os nomes e prenomes, a profissão e 
a residência das duas testemunhas Qo ass!ffi
to. 

.......................... - ....... -., ............................. !> ........ ~ ... ~ •• 

(À Comissão de ConstitwÇ§o, Justiça 
e Odadania- competência termihâtiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à Comissão competente. (Pausa) 

Sobre_a mesa, expediente que será lido pelo 
Sr. 1 o Secretário . 

É lido o seguinte Parecer 

Da Comissão do Distrito Fedirai, sobre 
o Anteprojeto _de Lei dá Distrito FederlJi, 
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que_ determina a ~eição de um diretor 
representante dos funcionários para a di
reteria de todas as empresas. sob admi
nistração díreta ou indiretii dO Oovemo 
do Distrito Federal e dá outra_s providên
cias. 

Relator: Senador Lourival Baptista 
De autoria do nobre Deputado Augusto Car

va1ho, vem a exame desta Comissão, para de
cisão preliminar, nos termos do art. 89 da Reso
lução n9157, de 1988, o preSente AnttipiojetO 
de Lei do Dtstrito Federal que "determina a 
eleição de úrn diretor-representante dm~ fun
cionários para a diretoria de todas as empresas 
sob administração direta ou indireta do Gover
no do Distrito Federa_! e dá outras providên
cias". 

Compete, nesta faSe Pfélir'ilinar, a estaCo
missão decidir se o presente Anteprojeto deve 
ter tram[tação normal nesta casa.--

EXaminando a matéria, consideramos rele
vante o assunto à que s.e refere e, na Justifi
cação, encontramos argumentos expendidos 
pelo autor que nos convenceram .a ser favorá· 
vel à sua tramltaçãê. 

Sem entrar, portanto, no exame de rnérik> 
e da constitucionalidade ou juridicidade da 
p_roposlção, somos de parecer favorável a que 
o presente Anteprojeto teriha tramitação nor
mal como Projeto desta Comissão, com a refe
rência, "apresentado por sugestão do Depu
tado Augusto Carvalho", nos seguintes ter
mos: 

PROJETO DE LEI DO DF N' 64, DE 1989 
(Apresentado por Sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho) 

Deteimlna a eleição de um diretor re
presentante dos funcionários para a dire
toria de todas as empresas sob adminis
tração direta ou indlreta do G_ovemo do 
Distrito Federal e-dá outras providênCias. 
(Apresentado por sugestão do Deputado 
Augusto Carva/bo). 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Entre os direitos das empresas pú

blicas, das sociedades de economia mista, 
suas controladas e subsidiárias, nas autarquias 
em regime especial, nas sociedade sob con
trole direto ou indireto do Governo do Distrito 
Federal e nas fundações sob sua supervisão, 
um, pelo menos, será eleito diretamente pelos 
funcionários de cada entidade, para represen
tá-los no seu Conselho de Direção. 

Art. 29 No prazo de 90 (noventa) días a 
partir da publicação desta Lei, as sociedades 
arroladas no art. 1 ~ realizarão assembléia de 
seus aciOnistas ou sódos ou reunião de conse
lheiros ou curadores no sentido de modificar 
os estatutos de cada entidade para viabilizar 

' o disposto nesta Lei. 
§. 1 o Os novos estatutos definirão os crité

. rios para a escolha do Diretor-representante 
dos funcionários, não se admitindo,_ entre eles, 
_limite de idade, mas se exigindo tempo mini

~._ mo de prestação de serviço ao Governo do 
-·Distrito Federal. dirêtãfnerite ou atráves de 

qualquer das entidades mencionadas no art. 

§ 2Q O DiretoHepresentante assim eleito 
não_ poderá ser destituído pela autoridade go
vernamental responsável pela_ entidade, de
vendo cuffiprir seu mandato integralmente, 
pelo prazo que o determinarem os estatutos, 
salvo a ocorrência de falta grave devidamente 
comprovada e garantida ao acusado ampla 
possibilidade de defesa. 

§ 39 Se a autorldade responsável pela en
tidade concluir pela destituição do Diretor-re
presentante, a- questão será levada à decisão 
de funcionallsmo, que opinará por meio do 
plebiscito. 

§ 49 O Diretor assim destituído será subs
tituído por outro, igualmente eleito, que com
plet?rá seu mandato. 

§ 59 Se a destituição se der a prazo inferior 
a 1/3 (um terço) do mandato, ocupará o cargo 
SelfSUPlente. 

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Foram, por vezes, longos e atiçados os de
bates, na Assembléia Nacional Constituinte, 
no tocante à participação dos trabalhadores 
na gestão das empresa. 

De minha parte, insisti nas Comissões Te
máticas e na Comissão de Sistematização pa
ra que esse direito fosse incluído no texto 
constitucional. 

Não o conseguimos da forma ampla como 
_o entendiamos, mas, de qualquer maneira, lá 
está expresso no inciso XI do art. 79 esse direi
to. Assim: 

"XI- participação nos lucros, ou re
sultados, desvinculados da remuneração 
e, excepcionalmente, participação na 
gestãO da empresa, conforme definido 
em lei." (grifamnos) 

Uma ress_alva se há de fazer frente ao texto 
constitucional; é que se toma praticamente 
impossível a participação efetlva nos lucros 
sem o ~ireito de o trabalhador também parti
cipar da gestão da empresa, única forma, aliás, 
de se assenhorar dos números contábeis refe
rentes a lucros, reservas, etc. 

De qualquer forma e, em alguns casos, an
tes mesmo das disposições constitucionais, 
algumas empresas públicas e sociedades de 
economia mista vinham incluindo em suas 
normas estatutárias o direito de seus servi
dores elegerem diretamente um diretor-repre
sentante p~ra o Conselho Diretor da Entidade. 
Podemos _citar o ~aso do Banco do Brasil, 
do Banco· do Estado dê São Paulo, _a Cabal 
e, aqui em Brasília, o Banco de Brasilia S/A. 

A experiência, ao que estamos informados, 
pode-se chamar de exitosa. Assumem os fun
cionários_ eleitos e, por certo, os eleitores a 
responsabilidade_ exata que lhes cabe, em par~ 
tlcular, da direção da empresa e, sobretudo, 
na esco~h_a desse participante. 
- No Distrito F:ederal_ são ini,lmeras as entida
d~s que estarão_ envolvidas no proces_so ora 
deflagrado, porque, além do BRB, teremos, 

entre_oub"-ªs, a Terracap e a Novacap, aCode-
plan, a TCB, a SH!S, a CAESB, a CEB e mais. 

O texto cohstitucional, como vimos, exige 
definição legal para essa participação_ no cor
po administrativo da .empresa e este projeto 
de lei, no tocante ao DF, tem essa finalidade. 
Mas, sobretudo, vale _observar que, ademais 
das experiências já citadas e do fato de elas 
estimularem os servidores a conhecer, illém 
da estrutura funcional da empresa a que serve, 
Ir analisar seus-objetivos, suas limitações e 
suas potencialidades, tudo o que há de redun
dar em benefício para cada entidade, de per 
si, mas, no ç-ónjuntO, para toda a comunidade 
brasiliense. Pai-a tanto, espero contar com o 
valoroso apoio dos ilustres SenadoreS, mem
bros da ComisSão do DF no Senado Federal. 

Sala das Comissões, 11 de outubfo de 
1989. -Ma_uto Benevides, Presidente-Lou
riva/ Baptita, Eelator -Pompeu de Sousa -
Ney Maranhão - Ronaldo Aragão ---:- Fran· 
dsco Rollemberg - -Meira Filho - Wilson 
Martins - Márdo Lacerda - Aluízio Bezerra 
- Hugo Napofe!ío-

ANTEPROJETO DE LEI 

Dispõ_e sobre a utilizaçâO de Cúi-sos d'á
gua na área do Distrito Federal por empresas 
industriais e agroindustn"ais. 

Art. 1? As empresas industriais e agroin· 
dustriais que· se utilizarem dos cursos d'água 
dentro da área do Distrito Federal estarão obri
gadas a captar as águas, sempre, em local 
situado abaixo do ponto emde a mesma em
presa lançar seus esgotos. 

Art. 2° O _disposto ·no art 19 nã6-fserita 
a empresa do cumprimento das obrigações 
exigidas pela legislação ambiental. 

Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

Não são poucas as vezes em que nos depa
ramos com verdadeiros criines cometidos 
contra nosso ecossistema por empresas in
dustriais que lançain seus efluentes n-as águas 
de rios e córregos, que no mais das vezes, 
fornecem água potável para abastecimento de 
vilas e cidades, país afora. 
-- Nada obstante a ftsca1izaçã._o, as multas e 
as ações populares que têm sido propostas 
contra esse tipo de cOmportamento tão lesivo 
ao...,~ml?iente e, portanto, à vida de todos -
_ s_eres humanos, animais, árvores .,.--que habi
tam a região, nãO têm resolvido o problema. 

Urge, portanto, que se adotem medidas coi
bitivas, para que se possa ir criando, principal
mente por parte do emrpesário altamente ga
nancioso; a corisciêTli::ia do crime cjue come-
tem. -

E tais providências, lamentamos atestar, 
hão de ser punitivas, quer de seu património, 

_quer de seus lucros, quer, mesmo, de suas 
atividades industriais. na forma ·comO o propo
mos agora, pois que, se os efluentes industriais 
l?nçados no rio não re~~erem o tratamento 
adequado, a própria indústria seria-obrigada 
a ut1l1zar-se, em seu processo !ndusú-ial, das 
águas que ela mesma poluiu. 
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Na redação do Art. 29 tivemos o cuidado 
de resguardar a obrigatoriedade, exigida pela 
legislação ambiental, de. que às empresas 
mantenham adequado tra~mento de seus es
gotos, já que alguns empresários poderiam, 
cumprido o disposto no art. 19, desligar -
alegando, até mesmo, medida de economia 
-sua estação de tratamento, dando por ob
servadas as novas disposições legais. 

Neste sentido, animamo-nos a encaminhar 
à Mesa do Senado este anteprojeto de lei, na 
certeza de qu~ os Nobres Senadores saberão 
transformá-lo em lei, enriquecendo-o com os 
conhecimentos mais fartos, mais ricos de que 
dispõem. - Dep. Augusto Carvalho. 

PARECER 

Da Comissão do Distrito Federl11 sobre 
o Anteprojeto de Lei do Di'stiito Federal, 
que "dispõe sobre a utílizaçAo de cursos 
d'agua na área do Distrito Federal por 
empresas industriais e ãgróindustiiais." 

Relator: Senador Lourlval Baptista 
Trata-se de proposlção.de autoria do ilustre 

Deputado Augusto de Carlvalho, representante 
do Distrito Federal, que visa a disciplinar a 
utilização de cursos d'agua por empresas 
agroindustriais e industrtals no territórfo dis
trital 

A matéria foi encaminhada à Mesa desta 
Casa como Anteprojeto, nos termos do pará
grafo único do art. 29, da Resolução n~ 157, 
de ]9 de novembro de 1988, a qual estabelecer 
normas para que o Senado Federal exerça 
a competência de Câmara _LeQtslativa do Dis
trito Federal, em cumprimento ao disposto 
no § 1~, do art. 16, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias: -

Cumpre-nos, nessa oportunidade, o exame 
preliminar da matéria, consoante estabelece 
o art 89, da supradtada Resolução n9 157, 
de 1988. · 

Registre-se, de pronto, que a matéria con
tida no anteprojeto em análise- reveste-se de 
grande relevância, especialmente no momen
to atual, em que o País desperta para a temá
tica que envolve a proteÇão ambientaL 

Em todas as esferas de governo há a preo
cupação de se identifica~ e solUcionar ·proõle-- -
mas causados pela poluição, bem como de 
se proceder de forma a evitá-los. 

Não obstante, e para felicidade dos habi
tantes desta região, não se possa afirmar que 
os problemas ambientais tenham atingido ní
veis alarmantes, parece-nos da maior valia que 
ação estatal venha a proteger a natureza ante
cipando-se a predações. 

A proposta em tela, inegãvelmente, protege 
os cursos -d'água do lançamento indiscrimi
nado de efluentes industriais de maneíra prá
tica e eficaz, pois obriga que a indústria ou 
agroindústria capte a água necessária ao seu 
funcionamento abaixo do ponto em que i:fes
carrega os seus resíduos. 

O eventual descaso, por parte da empresa, 
ao deixar de proceder à ftltragem ou decan
tação da água despejada, implica o prejuízo 
da captação de água por ela rriesmo polufda. 

Essa- ptóvidênda fará com que os estabele
cimentos em questão tenham o c.uidado de 

controlar, com rigor, o desejo de efluentes nos 
rios e riachos no Distrito Federal. 

Embora não_ seja o momento de se apro
fundar sobre o exeqüilidade da medlda e os 
seus reais efeitos sob os diversos enfoques, 
não s6 no campo ambiental, como no econô
mico e social, entendemos que o anteprojeto 
que ora apreciamos com certa superficialida
de merece acolhimento por parte desta Co
missão, razão pórque opiniamos favoravel
mente à suá tramitação nesta Casa na forma 
do se_guinte: 

PROJETO DE LEI DO DF, N• 65, DE 1989 
(Apresentado por sugestão do 

---Deputado Augusto Carvalho) 

Dispõe sobre a utiDzação de cursos d'á
gua na área do Distrito Federal por em
presas industriaiS e agroindustriais. 

Art. J? As empresas industriais e agroin
dustriais que se utilizarem dos cursos d'água 
no -território do Distrito Federal ficam obriga
das a captar as águas, exclusivamente, em 
local situado abaixo do ponto onde a mesma 
empresa lançar seus esgotos. 

Art. 2~ O disposto no art. anterior não 
fsenta a empresa do cumprimento das obriga
ções estabelecidas na legislação ambiental. 

Arl 3" Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Não são poucas as vezes em que nos depa
ramos com verdadeiros crimes cometidos 
contra nosso_ ecossistema por empresas in
dustriais que lançam seus efluentes nas águas 
de ~ios e córregos, que no mais das vezes, 
fornecem água potável para abastecimento de 
vilas e cidades, país afora. 

Nada obstante a fis_calização, as multas e 
as ações populares que têm sido proposta 
contra esse tipo de comportamento tão lesivo 
ao ambiente e, portanto, à vida de todos -
seres humanos, animais, árvores -que habi
tam a região, não têm resolvido o problema. 
_ Urge, portanto, que se adotem medidas coi

bitivas, para que se possa ir criando, principa}
mente por parte do, empresário altamente ga
nancioso, a consciência do crime que come
tem. 

E tais providências, lamentamos atestar, 
hão de ser punitivas, quer de seu patrimônio, 
quer de seus lucros, quer, mesmo, de suas 
atividades industriais, n,a forma como o propo
mos agora, pois que, se os efluentes industriais 
lançados no rio não receberem o tratamento 
adequado, a própria indústria seria obrigada 
a utilizar-se, em seu processo iildustrial, das 
águas que ela mesma poluiu. _ 

Na redação do art. 2" tivemos o cuidado 
de resguardar a obrigatoriedade, exigida pela 
legislação ambiental, de que as empresas 
mantenham adequado tratamento de seus 
esgotos, já que alguns empresários poderiam, 
cumprido o disposto no art. 1 c, desligar -
alegando, até mesmo, medida de economia 
_,;_ sua estação de tratamento, dando por ob
servadas as novas disposições legais. 

Nesse sentido, anintamo-nos a encaminhar 
à Mesa do Senado este- anteprojeto de lei, na 
certeza de que os Nobres Senadores saberão 
transformá-lo em lei, enriquecendo-o com os 
conheciemntos mais fartos, mais ricos de que 
dispõe. 

Sala das· Cqmissões, 11 de outubro de 
1989. -Mauro Benevides, Presidente-.- Lou
rivai Baptista - Porrlpeu de Sousa - Ney 
Maranhão - Ron~d9 Aragão - Fr~ncisco 
Ro/Jemb~rg - Melia Filho -- Wilson Martins 
-Márcio Lacerda- Aluízio Bezerra -Hugo 
Napoleão. _ 

ANTEPROJETO DE LEI 

Determina a eleição de_ um diretof.~re
presentante dos funcionários para a Dire
toria de todas 8$ empresaS sob adminis
tração d!reta ou Jndireta do Ooveino do 
Distrito F~deral e d§ outras providênCias. 

Art. 1 ç Entre os Diretores das empresas 
públicas, das sociedades de economia mista, 
suas controladas e subsidiárias, nas autarquias 
em regime especial, nas sociedades_sob con
trole direto ou indireto do Governo do Distrito 
Federal e nas fundações sob sua supervisão, 
um, pelo menos, será eleito diretamente pelos 
funcionários de cada entidade, para represen
tá-lqs nQ seu Conselho de Direção. 

Arl 2" No prazo de 90 (noventa) dias a 
partir da publicação desta lei, as sociedades 
arroladas no art. 1 o realizarão assembléias de 
seus acionistas oU Sócios ou reunião de conse
lheiros ou curadores no sentido de modificar 
os estatutos de cada entidade para viabilizar 
o dlsposto nesta lei. 

§ ]9 Os novos estatutos definirão os crité
rios para a escolha do Direto_r-representante 
dos funcionários, não se admitindo, entre eles, 
limite de idade, mas se exigindo tempo míni
mo de prestação de serviço ao Governo do 
Distrito Federal, diretamente ou através de 
qualquer das entidades mencionadas no art 
1• 

§ 29_ O Diretor-reprêSentante assim eleito 
não poderá ser destituído pela autoridade go
vernamental responsável pela entidade, de
vendo cumprir seu mandato integralmente, 
pelo praz_o que o determinarem os Estatutos, 
salvo a ocorrência de falta grave devidamente 
comprovada e garantida ao acusado ampla 
possibilidade de defesa. 

§ 3ç Se a autoridade responsável pela en
tidade_ concluir pela destituição do Diretor-re:
presentante, a questão será levada à decisão 
do funcionalismo, que opinará por meio do 
plebiscito._ 

§ 4o O Diretor assim destituído, será sub_s
tituído por outro, igualmente eleito, que com
pletará seu mandato; 

_§ 59 Se a destituição se der a prazo inferior 
a 1/3 (um terço) do mandato, ocupará o cargo 
seu suplente. 

Art. 3~ Esta lei entrará em vigor na dat? 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

Foram por vezes longos e atiçados os deba
tes, na Assembléia Nacional Constituinte, no 
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tocante à participação dos trabalhadores na 
gestão das empresas. 

De minha parte, insisti nas COmissões Te· 
máticas _e na Comissão de Sistematização pa
ra que esse direito fosse in_cluído no texto 
constitucional. 

NãQ o conseguimos da forma ampla como 
o entendíamos, mas de qualquer maneira, lá 
está expresso no inciso XI do art. 7"' esse _direi
to. Assim: 

'"XI- participação nos lucros, ou re
sultados, desvinculada da remuneração 
e,excepcionalmente, participBÇão na ges
tão da empresa, conforme definido em 
lei. "(grifamos) 

Uma ressalva se há de fazer frente ao_ te~ 
constitucional. É que se torna praticamente 
impossível a participação efetiva nos lucros 
sem o direito· de o trabalhador tamlX!m parti
cipar da gestão da empresa, única forma, aliás, 
de se assenhorar dos números contábeis refe
rentes a lucros, reservas, etc. 

De qualquer forma e, em alguns casos, an
tes mesmo das disposições constitucionais, 
algumas empresas públicas e sociedades de 
economia mista vinham i.n_cl_ui_ndo em suas 
normas estatutárias o direito _de seus servi
dores elegerem diretamente um diretor-repre
sentante para o Conselho DíretOr da- Entidade. 
Podemos citar o caso do Banco do Brasil, 
do Banco do Estado de São Paulo, a ·cabal 
e, aqui em Brasília, o Banco de-Brasma S/A. 

A experiência, ao qUe- estámos- infõmia"dos, 
pode-se chamar de exitosa. Assum_em os fun
cionários eleitos e, por certo, os eleitores, a 
responsabilidade exata que lhes cabe em parti
cipar da direção da Empresa, e, sobretudo, 
na escolha desse participante. 

No Distrito Federal são inúmer.as as Enti_d~
des que estarão _envolvidas no processo ora 
deflagrado, porque, além do BRB, teremos, 
entre outros, a Terracãp e -a Novacap, a Code
plan, a TCB, a S_HIS, a Caesb, a CEB _e mais. 

O texto constitucional, como vimos, exige 
definição legal para essa participação no cor
po administrativo da Empresa e_ este projeto 
de lei, no tocante ao DF, tem essa finalidade. 
Mas, sobretudo, vale observar que, ademais 
das experiências já citadas __ e_ do fato de elas 
estimularem os servidores a conhec_er, além 
da estrutura fundonal da empresa a que serve, 
ir analisar seus objetivos, suas limitações e 
suas potencialidades, tudo o que há de redun
dar em beneficio para cada entidade, de per 
si, mas, no c_onjunto, para toda a _comunidade _ 
brasiliense. Para tanto, espero contar com o . _ 
valoroso apoio dos Dustres Senadores, mem
bros da Comissão do DF no Senado Federal. 
- Deputado4ugusto Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nos termos do art. a~ da_R~olução no )57, 
de 1988, os Projetos_que acabarn de ser lido 
serão considerados como de autoria da_ Co
missão- do Distrito Federal, tramitando -com 
a referência de que foram apresentados por 
sugestões do Deputado Augusto de Carvalho. 

De ac:ordo com o IDt 235, inciso U, alínea 
"r, do Regimento_lntemo, o Projeto ficará so-

bre a mesa, durante 5 sessões ordinárias, para 
recebimento de_emendas. 

O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a me$a, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1 ~Secretário, 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 550, DE 1989 

BrasJ1ia, DF, 16 de outubro de 1989 
NOS termos dÕ ari:iQo 56, inciso D, da Consti

tuição Federal, e do artigo 43, inciso II, do 
--Regimento Interno do Senado federal, requei

ro licerr_ç_a para tratar de interesses particulares, 
pelo prazo de_ 122 (cento e vinte_ e dois) dias, 
a· contar ·a· partir -de 16 de outubro de 1989. 
-Senador AfOnso Sancho 

Ó SIÜiRESJDENTE (Pompeu de Sousa) 
_~_O_ r~uenmentC.I lido será votado ap-ós a 
Ordem do Dia, nos termos do § 39 dO art. 
40 do Regimento Interno. (Pausa) 

· O SR. PRESIDENTE (Pompeu de sousa) 
"-..;;....Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronu_ncia o seguinte discurso.) SL. Presi
dente, Srs._Senadores, a Resolução_ ne J 7, de 
1989, que aprovou o Regimento Interno da 

- Câmara dos Deputados ...-- divulgada no Su
plemento no 100, da Seção i do Diário do 
Congresso Nacional. de 22 de setembro pas
sado -, levou em consideração, _sobretudo, 
a necessidade de adaptar o seu funcionamen
to e process-o legislativo próprio à ConstitUição 
Federal._ 

Desejaria destacar, todavia, no elenco dos 
mais importarites dispositiVOS aprovados, o 
art. 73 que, dispondo sobre a obseJVância das 
regras imprescindíveis à f•mariutenção da or
dem, respeito e austeridade das sessões" esta
beleceu nos_termos do inciso XIV; - "a qual
quer pessoa é vedado fumar no recinto do 
Plenário". 

Na sua extrema concisão e simplicidade, 
a proibição regimentat COnSuDstanciada nes
se.disposftivo, constitui, na verdade, uma aus
piciosa conqUista da mobiliZação nacional 
contra o tabagismo. 

Poder-se-ia mesmo acentuar tratar-se de 
um dos mais decisivos passos- nci sehtido da 

-c:onscientizaçáo dos Parlamentares no âmbito 
do Poder Legislativo, com repercus_são favorá
vel nas Assembléias LeQ-iS1ativãs Estaduais, 
nas Câniaras de Vereadores, em todos o~ seg
m-entos da sociedade bfaSileira e da ·opinião 
pública em geral. -- --
.·-Aliás, parece-me relevante assinalar haver 
tomado conhecimento da decisão da Câmara 
dos Deputados em Roma, onde me encon
trava, d_iªs çiepois, de qüe, nO dia 29 de agosto, 
havia sid_o aprovada, em Plenário, a inclusão 
de inciso a artigo, no Regimento Interno, proi
bindQfumar no_pJenário, exatamente na data 
em que se c.omemora o "Dia Nacional de 
Combate ao Fumo" em todo o Brasil. 

De_ Roma_ envlei t~legramas de feliçitações 
ao eminent~ Oeputado_Pa_es_de Andrade, Pre
sidente_ da Câmara dos Deputados, e ao insig-

ne Ministro da Saúde, Seigo Tsuzuki, que pas
so q]er: 

Deputado Paes de Andrade 
Câmara -dos Deputados 
BrasHia-DF _ 

Tomando conhecimento hoje, em Ro
ma, ·na. Embaixada do- Brasil, da aprova
ção, no último dia 29 corrente, do dispo
s~tivó ao regimento interno da Câmara 
VG proibindo fumar no plenário VG dese
jo felicitar os 192 Deputados que votaram 
favoravelmente referido dispositivo em 
benefício da saúde e do bem-estar PT 
.Associb-rrie dãqui com a Câmara dos De
putados que, -atiaVés de ilustres mem
bros, demosntraram coerência e firmeza 

-de atitudes ET e com Vossa Excelência 
que:-na: siiã prõfítuã gestão de Presidente, 
deixa este marco há muito esperado PT 

o- Atenciosas Saudações. - Senador Lou
rival BaptíSêa, Presídente do Grupõ Asses
.sor do Ministério da Saúde do Combate 
ao Tabagismo." 

Ministro Seigo Tsuzuki 
Ministério_ da _Saúde 
Brasilia-DF 

Comúnico ilUstre Ministro_e_ caro amigo 
acabo de passar o seguinte telex ao"Presi
dente da Câmara dos Deputados PT: To
mando __ conhecimento hoje em Roma da 
Embaixada- dO Brasil da aprovação, no 
último dia 29 corrente, do dispositivo ao 
regimento interno da Câmar"" VG proi
bindo funiar no plenário VG _desejo felici
tar os 192 deputados qüe votaram favora
velmente referiâo dispositivo em bene

- fi cio_ rla saúde e dó bem-estar PT Asso-
do-:me daqui com a Câmara dos Depu
tados que, através de ilustres membros, 
demonstraram cooerência e firmeza de 
atitudes PT e com Vossa Excelência que, 
na sua profícua gestão de Presidente, dei
xa este .marco há muito esperado PT 
AtenciosaS saudações. - Senador Lou
rfva/ Bapüstii, Presidente do Grupo Asses
sor do-Ministério da_Saúde_ do Combate 
ao Tabagismo." 

Sr. Presideitte, Srs. Serfadoi-es, seja-me per
mitido agora rememorar o Projeto de Resolu
ção n? 53, de 1981, qUe submeti à aprovação 
do Senado Federal -no dia 25 de jUnho de 
1981, durante sesSã_o presidida pelo nobre Se
nador Jarbas Passarinho, proibindo o uso do 
fumo em dependências do Senado Federal. 

É o seguinte o texto desse projeto de resolu
ção e~ da respectiva justificação: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 53, DE 
1981 

_ Proíbe o uso do fumo.em dependência 
áo Sen{JdO que mendona. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. Q Regimento lnterho do 

Senado~- baixado pela Resolução n~ 93, 
de 1970~ passa a vigorar acrescido_ do 
seguinte artigo: · 

"Art. 430-A. Durante as _sessôes, é 
proibido ·fumar no plenáriO do Senado 
e nãs salas de suas COmís.SOes:"· ' 
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Justificação 

Por várias vezes tive a oportunidade de, 
em campanha que me propus fazer, ocu
par a Tribuna para alertar a Casa e, através 
dela, a Nação, sobre os malefícios do fu
mo. 

No que me diz respeito, verifiquei com 
satisfação, através de inúmeros apartes 
de meus nobres colegas, que não estava 

Freire - Raymundo Parente -José Ri
cha·- Teotónio Vilefa-LázaroBarbosa 
-Humberto Lucena. 

SUbscreveram o. ~~f~rldO projeto d~ resolu
ç~ ~4 Srs. Senadores, no total de 67. 

Infelizmente, lamento assinalar que o proje
to, não vingou, como seria desejável, em bene
ficio da saúde e bem-estar dos Senadores. 

Ignoro as razões pelas quais a proposição 
foi arquivada. 

sozinho nessa campanha. O Sr. Afonso Sancho O Sr. Afonso San-
Vários Senadores deram o seu teste- cho _Permite-me v. Ex" um aparte? 

munho pessoal sobre os males acarre-
tados pelo uso do fumo e, muitos deles, O SR. LOURIVAL BAPTISTA-. Com 
se engajaram na campanha, com cora- prazer, ouço o aparte _de V. Ex.' 
gem e patriotismo, havendo os Senado- O Sr. Afonso Sancho -:-Jnicialmente, de
res Affonso Camargo e Evandro Carreira, sej9 informar ao ilustre S_enador que, se aqui 
apres_entado Projetas de Lei espe~fficos. estiVesse, também teria as_sinado esse projeto, 

Como é do conhecimento geral, inú- porque entendo que o fumo tem lugar próprio 
meras vozes se têm levantado --tanto para ser usado. Há pessoas que têm uma ver
no Senado Federal, cOmo na Câmara dos dadeira obses&ã,p pelo fumO, -sein verifiCar o 
Deputados - contra o vicio de fumar, mal que faz à saúde. Nobre Senador Lourival 
advertindo a Nação Brasileira para os no- Baptista, estOu plenamente de acordo que es
civos efeitos- do excessivo consumo de se, projeto volte a ser apresentado e receba 
cigarros, que preijudicam a saúde e o ainda maiS assíilaturas, porque, se constata· 
bem-estar de quase 25 milhões de fu· mos que a Câmara, com 400 e poucos Depu
mantes de nossa Terra. tados, concordou em retirar do seu plenário 

Somos, nesta Casa do Poder Legisla- esse fogareiro, aqui, no Senado, onde há uma 
tive, 67 Senadores; dOs quais, -47 não fu- elite bem menor, é bem mais razoável que 
mam e dos 20 i:jue .9.\iíài persistem nesse se aprove, também, um projeto neste sentido. 
hábito, alguns vêm reduzindo a quanti- Assim sendo, nbbre Senador, receba as ml
dade de cigarros diariamente consumi- nhas congratulaçôes e vamos reapresentar es-
dos, se_ projeto, para que ele também aqui seja 

O ideal seria que o Poder Executivo, regulamentado. 
a par do atendimento médico-hospitalar 0 SR. LOURIVAL BAPTISTA _Muito 
normalmente prestado, desenvolvesse in-
tensa campanha de esclarecimento sobre grato a V. Ex', eminente Senador Afonso San-
essas doenças ''voluntariamente adqui- Cho, o seu apoio nos é valioso. Acredito agora 
ridas'\ que, constando do Regimento da Câmara, se-

COm- es1:e projetõ;-preteOde-se avançar -tehiO~Çãqüi, vitoriosos. Na última vez que tive-
no s'entido de proibir 0 uso do fumo no mos a oportunidade de abordar este assunto 
Plenário e nas salas de reunlões das Co- nesta Cas;i tivt!ffios dois valiosos depoimen-
missões Técnicas do Senado Federal,_ tOS, -do nobre Senador H~go Napoleão e do 
ponto de partida para outros projetas_ nobre Senador Jarnil Haddad. S. Ex" disseram 
mais complexos, abrangentes e decisi- que eram fumantes, abandonaram o -fumo e 
vos. hoje sentem-se outros homens, com oUtra 

Sala das Sessões, 25 d€:Junhci de l98l: _-_ salide, bem-estar, trabalhando com rnais_afin
- Lourlva/ Baptista _ Gastão Müller _ - coe satisfeitos por terem venddo aquele vício. 
Jorge Kalume ~JQSé Samey _Dirceu Muito grato a V. Ex.', Senador Afonso Sancho, 
Cardoso ~-LwZ Cãva/cante _ Passos · pelo seu ~foso apoio à nossa campa~ a. 
Pôrto ....,... Hugo Ramos ~ Luiz Wana - O Sr. Meira Alho- Nobre SenadOr Leu-
Eunice /11khUes - Orestes Quércla - rival ~aptista, permite-me V. EX' um aparte? 
Tarso Dutra -Alberto Silva --- Dinarte 
Mariz-Gabriel Hermes--João Citlmon O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
_ Aderba/ Jurema _ Aloysio Chaves -: - P_~_aze~·- emiriente Senador Meira Filho .. 
Cunha lima- Helvídio Nuáes- Almir O Sr. Meira Filho- Nobre Senador Leu-
Pinto - NHo Coe/fiO .::_-/flturi/o Badaró rival Baptista, tenho acompanhado a sua luta 
-LeiteChaves-PauloBrossard-Ro- contra o fumo nesta Casa: Não é de hoje. 
berto Saturnino --Franco Montoro- _Eu mesmo fui submetido1a urri s.érmãO por 
Amaral Peixoto- Alexandre Costa- Af- V. Er reconheço que- o fumo, sem dúvida, 
fonso Camargo .....; Itamar Franco - ~, prejudicá a saúde, de qualquer maneira. Devo 
Evandro Cairefra- Benedito -Canelas- dizer i::(ue não sou um fumante viciado, se não 
Jutahy Maga/hàe$- Loman_to Júnior_- - tiver um cigarro, não fico desesperado. V. Ex~, 
Martins Filho -Bernardino VIana -Ma- com suas palavras, está ratificando a s_ua posi
nlJ Syrlei - Laé/ia de A/cântara -José. ção de colega que quer ver o bem de outro 
Caixeta ~:Mauro Benevides -José Pra- colega, e, espeCialmente porque é médico, co
geDi- Tancredo Neves -José Lins - mo ninguém, conheCe os malefícios provo-
Jos.éGufomard-JI1oacyrDa/Ja-GJ1van cadOs pelo fumo. Reapresente seu projeto, 
Rocha - João Lúcio-- Luiz Fernando que estarei aqui para apoiá-lo. Parabéns, nobre 

Senador. O fumo, realmente, faz um mal terrí
vel. Lembro-me, quando da Assembléia Na
cional Constituinte, de que muita gente- che
gou a adoecer com aquele fogareiro, como 
disse muito bem o nobre Senador Afonso San
cho, aquela fumaceira ali dentro, prejudicando 
tanto ao fum~nte Como aos que _estavam pró
ximos a ele. Parabéns, nobre Senador. Conte 
comigo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Emi
nente Senador Me ira Filho,- V, EX" não sabe 
a alegria que o seu apoio me traz neste mo
mento. É alegria dupla, porque V. Ex"- é um 
fumante e sempre que conversamos solicitava 
que abandonasse o cigarro, que l! um vício 
prejudicial à saúde. V. Ex• desenvolve um tra
balho através do rádio, trabalho esse que co
nheço há muitos _anos. V. Ex' foi eleito pelo 
povo, consagrado nas umas. A tarde para mim 
hoje está ganha, porque sei que V. Ex.a vai 
dar adeus ao cigarro, dizendo: "A benção, meu 
avô". 

Conheço V. Ex~, que é um homem jovem, 
moçO. V. Ex~, com o seu espírito, com-o seu 
trabalho, com a _su~ pertinácia, é um homem 
ainda vibrante no sentido de falar. V. Ex!' ainda 
tem muito que dar a Brasília, ao Distrito Fede
ral pois, sua palavra, seus conselhos no seu 
programa de rádio, fez com que V. Ex~ viesse 
se sentar aqui ao nosso lado, para satisfação 
nossa. 

Eu felicfto a V. Ex" e a mim mesmó, porque 
esse apoio para mim, vai ser valiosíssimo. 

Muito obrigado a V. Ex~, einiinente Seriador 
Meira Filho. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR. LO(JRIVAL BAPTISTA - Con
cedo o aparte ao nObre Senador Marco Maicel. 

O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador 
Lourival Baptista, quero iniciar o meu aparte 

-cumpdirientando V. Ex~ pela determinação 
que caracteriza a sua atU:ação parlanlentar. 
Acredito em pessoas assim, ou seja, pessoas 
determinadas que atingem os objetivos a que 
se voltam. Por issoV. Ex" já merece o meu 
reconhecimento. Como V. Ex', com proprie
dade assinalou, está reapresentando o seu 
projeto. Acredito que com as alterações que 
V. Br pretente proceder no referido texto, vai 
criar uril clima muito favorável para que a pro
posição seja acOlhida pOr esta Casa e, conse
qüentemente, venha depois a se converter _em 
lei. Quero, portanto, ·congratular-me com V. 
EX' e dizer que a Casa aguarda com interesse 
a reapresentação da referida propos~ção. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito 
grato a V. Ex', nobre Senador JV\arco Maciel, 
pelas suas palavras, que muito me sensibi
lizam. Um amigo raro, V. Ex• sabe da estima, 
da consideração que lhe dedico e o seu apoio 
a essa nossa proposição müito me Sefá valio
sa E sei que multo irá ajudar-me na Cãmpa
nha de Combate ao Tabagismo. 

Quero dizer a V. Ex• que o me_u intuito ê 
zelar pela saúde dos CoMpanheiros e Colegas 
que aqui se encontram ness~ ar poluido des-
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ses fumantes invete.radps que não s<Wem O 
mal que fazem a eles próprios e a nós também. 

Agradeço mais uma vez a V. Ex- o apoio 
valloso_e, dentro de_br_eves dias~ reapresentarei 
esse projeto. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor Lourival Baptista, permite-me V. ~ uin 
aparte: 

O SR. LOCIRIVAL BAYTISTA- Con· 
cedo o aparte ao eminente Senªdor Chagas 
Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Sena
dor Lourival Baptista, V. Ex• está de parabéns 
por esta vitória alcançada na Câmara dos De
putados, depois de muita luta. Esta Vitória s_erá 
completa quando aqui votarmos proposição 
ldêntica. A vitória de V. Ex" é, acima d.e tudo, 
vitória do povo brasileiro. V. Ex• me tero -
e não preciso dizer - como seu discípulo. 
Aqui, acompanhá-Ic-ei nesta luta em defesa 
da saúde do nosso povo. Se V. Ex" me permi
tisse, diria o seguinte: não fumar efl'). determi- . 
nados locais é uma necessidaâe. E preciso 
proibir o fumo em determinados locais. Po
rém, V. Ex", que é médico- sabe, melhor do 
que eu, é preciso também que haja uma rigo
rosa fiscalização. Porque, em alguns países 
- não sei se no Brasil acontece a mesma 
coisa, visto que nunca fumei - a procura de 
lucros faz_-com que sejam lançados no mer
cado alguns produtos considerados muito for
tes, por preços acesslveis, mormente numa 
quadra inflacionária. Esses cigarros, vendidos 
a preços relativamente baixos, muitas vezes 
provocam males aos fumantes. Assim, a luta 
de V.Bcl' tem- tOdo nosso apoio. Esperamos 
que não s6 se generalize a proibição do fumo 
em recinto fechado, mas que também as auto
ridades sanitárias do País :fi_ quem atentas, não 
permitindo que sejam lançados ao mercado 
certos produtos nocivos. Gostaria também de 
lembrar a V.Ex" que nos Estados Unidos _óa 
Amédca já se proíbe o fumo nos aviões. Aqui, 
entramos num avião e ainçia v~mos este aviso: 
"os fumantes ficam nas primeiraS fileiras; os 
não fumantes ficam atrás. "Nos Estados Uni
dos já foi proibido o fumo, em. todo o seu 
território, nas aeronaves. Receba, pois, as nos
sas congratulações, e continuemos ~ luta, 
que é, como disse, antes_ de_tudo, uma luta 
em defesa da saúde_ do povo. 

qu~ o f()ino passado· e que depois, quando 
largoU de fumar, ficou jovem, que é o SenadOr 
Rachid Saldanha Derzi, que ali se encontra 
e que, quando apresentei aquele projeto de 
res_olução, no dia 25_ de junho de 1981, e que 
li há pouco, o Senador Rachid Saldanha Derzi 
aqui acendeu o cigarro e jogou uma baforada 
para o ·ar e saiu_ andando. Tempos depois, 
me procurou e disse que eu tinha razão. Enu
merou a_s razões, dizendo que j~ devia ter dei~ 
xado de fumar bá muito tempo. Hoje, vemos 
ym _S~na_dor jovem; àqúela época, -estava en
velhecido, mas hoje está jovem, trabalhando, 
e Líder do Governo._ 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl - Permi
te--m~ v.-ex,-um aparteT 

O SR. LOCIRIVAL BAPTIS:rA- Pois 
não, eminente Senador Rachid _$~9-anha Der
zi. 

O Sr Rachld Saldanha Derzi - Emi
nente Senador Lourival Baptista, V. Ex" tem 
a admiração de toda esta Casa por esta luta 
sem trégua que trava contra o fumo e com 

_ resultados re_almente extraordinários, porque 
tem -CoriSeguidci juntar vários Companheiros 
nessa campanha. Realmente, fui um fumante 
por 52 anos e fumava mais de duas carteiras 
de cigarros por dia. Gostava muito de cigarros. 
Naquele dia, eu me levantei, quando V. Ex" 
desejava, cõni esse-projeto de resolução, não 
se pE:imitisse fumar dentre o do plenário, e 
disse a V. Ex" que não iria obedecer, pois eu 
fumaVa porque gostaVa. Hoje, reconheço que, 
se eu tivesse deixado de fwnar uns anos antes, 
muito melhor seria. Não reju\renecemos corno 

- V. Ex'fála, rrias;rea1mente, passamos bem, 
é outra vida a vida sem o cígarro. Eu me con
gratulo _com V. Ex' por essa campanha; pros
siga, porque ela está amealhando bastante 
ade_p_tos. · -

O SR. LOCIRIVAL BAYTISTA - Agra
deço a V. Ex• o_ aparte, eminente_ Senador Ra
cbid Saldanha Derzi, mas inicialmente peço 

. a V. Ex", hão diga a ninguén1 que fumou 52 
anos, porque-v. Ex" tem"fisionomia de homem 
que está entrando na ca_$a dos 50; não sei 
se é porque deixou de fumar, mas está um 
homem jovem, e o depoimentO de V~ EX·- é 
um depoimento valioso, valiosíssimo. Feliz de 
nós_ no dia em que não fumarmos. aqui neste 
recifl1ó e -nest.a-:f,]atera.is, porque, numa das 

O SR. L()(JRWAL BAPTISTA - Muito sessõe_s constitUintes._ eu asSisti à eminente 
grato ao eminente Senador: Cbagas Rodri- Deputada lrma Passoni p_edindo ao Sr. Presi-
gues. Esse aparte de V. ~ té.imbém _rn~,tito dente da Constituinte não consentisse nin-
me sensibiliza. t um aparte valioso, pois sei QuémJumar enl plenário, pois, comO tai"nbém 
que V. Ex", Parlamentar há muitos anos, um aqui_ dis.se .O Senador Meira Filho, era uma 
homem consciente dos s~us d.everes, sabe fumaceira, ninguém 'a9üentava. ·Quando ele 
o mal que o fumo causa, principalmente num - terminou de presiáif a sess.ão, o Senador Mau
recinto fechado como este, onde somos abri- !O Benevides fez um apelo para que ninguém 
gados a aspirar esses produtos químicos -que _ fllllJasse_no plen_àrio:_ Quando eu _saí, ençontrei 
contém o-cigarro. _d_uas_jornalistas fumando. Eu_disse para-elcis: 

E a nossa luta continua. Com-a eu disse . "iTI~hiry.ás, vocês não Viram õ Presidente pe· 
há pouco, respondendo ao aparte do _Senador d_indo para ÍlinQuem· fumar:· e_ elas respon
Meira Filho, dois depoimentos valiosos_ f_oram __ deram~.- "Não .. isso é só para Deputados 
dados aqui, na última vez que falamos: um,_ ~ ~enadores"LSci que ha hora ~m que esse 
do Senador Hugo Napoleão, outro, do Sena- projeto de_ resOlução for inse"riçl.o no regiinen
dor Jamil Haddad, que eram furo~nt_e:;,_irwete~ _ -t9, ninguém fumar4, sei-~ u~ ~lj,_vip para todos 
rados. Não quero falar neste grande fumante 

4 
_l}ós. . ~ ~· 

O Sr. Albano Franco- Permite-me V~ 
E,xf um aparte? - - - -

O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA·- COm 
muito prazer, nobre Senador_ Albano Franco, 
que foi fum~nte e não o é mais. 

O Sr. Alba-no Fran~Ó ·_:_-N-obre Sen~dor _ 
Lourival Baptista, ouvimos Com a devida __ ªten
çào o pronunciamento- de V. Ex•,-e, pór urr1a 
questão de justiça, desejamos, nesta hora, 
abordar dois aspectos importantes: primeiro, 
foi V. Ex' um dos pioneiros neste País a encetar 
a campanha antitabagismo, pensando princi· 
palmente na saúde do nosso povo;- e, também, 
por uma questão de justiça, desejo dizer, nesta 
tarde, a este plenário que fui aconselhado, per
suadido por V. Ex', quando, em janeiro de 
1982, tive a ·nont'ã de, por alguns dias, subs
tituir V. Ex" como seu Suplente nesta CaSa, 
que, a partir daquela data, efetivamente, d~ixeí 
de fumar. Por isso, parabenizo V. Ex• pelas 
preocupaçõeS coni relação ao tabagismo por
que, com isto, V. Ex• está ajlldando o povo 
brasileiro a ter ni.;tis_ saúde. 

O SR. LOCIRIVAL BAYTISTA - Muito 
grato a V. Ex~. eminente Senador Albano Fran
co. O seu aparte é valiosíssimo, porque, na 
verdade, conheci V. EX' deSde menfiio. COnvi
vemos e continuamos a convive_r, e V. Ex" ,na 
verdade __ fumava. No princfpio não fumava na 
minha -vista, maS depois fumou e eu, então, 
solicitei muito que V. Ex" precisava dexar de 
fumar, em beneficio de sua saúde e isto acon
teceu quan9-o aqui me substituiu, o que me 
deu grande satisfação, nos dias que aqui este
ve, em 1984Cóffiõ meu -sUplente, trabalhando 
por Sergipe. V Ex-, na verdade, é daqueles 
que reconhece_ que o fumo lhe fazia ma1 e 
lhe teria feito _muito mais mal se tivesse conti
nuado a fumar. Deixando de fuinar,-V.·Ex" 
tambem é um homem jovial e tem um futuro 
pela_ frente, e todos n6s reconhecemos a sua 
capacidade de trabalho e o seu apoio à nossa -
campanha valiosa. _ _ 

Agra~eçS' _a V. E:lC' o seu aparte,- que multo 
me sensibilizou:- - -

Diante_ do _e_~C?sto;_ reafirmO_ a_ minh_a_pro~ 
funda convicção rio- sentido de _que o S'enado 
Federal, a exemplo da Câmara dos--Deç)uta
d_os, deveria acionar o proceSSO deCisório da 
proibição do uso do fumo no plenário. · 

Estaria, destarte, contribuindo decisivamen· 
te para a melt:Ioriá das condições de trabalho, 
proteçãÕ à saUde dos Srs. Senadores, bem
~tar ger~, prevenção e contro!e dos. nefastos 
efeitos da poluição ambiental. . -_ 

U_ll"!~ decisão do Senadp federa_!, oeste .. .?~n
tido, teria a mar~· amp(a ressonância, além de 
ser um pOderoso estím_ulo a_ todos· quanto, 
no território na.cional, lu_tam contra os teJríVeis 
males e dqenças provocadas pela epidemia 
do flagelo tabágico. _ - _ -

Sr. Presidente, Srs. Sénadores, aproveitando 
o enSéjO, comunico à Casa que, ainda_ oportu
namente, encaminharei à Mesa projeto de lei 
dispondo SObre~a p'roibição de fumar a bordo 
das aeronaveS, _em_ face_ do grande número 
de catastrónC_Os d_esastres _provocados- pelo 
uso __ d~ cigãi'-ro- m~ncion_ando .o desapareci· 
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menta do saudoso Presidente do Senado, Se_
nador Filinto Müller, no desastre ocorrido em 
Paris, num avião da Varig, devido à combustão 
de cigarro, no toalete da aeronave. 

Era esta a comunicação, Sr. Presidente, que 
eu desejava fazer à Casa. (Muito Bem! PalmaS.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa) 
- Concedo a palavra ao nobre .Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÁO MEi'IEZES P!iOI'IUI'ICJA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE Á REVI- . 
.$40 DO ORADOR. SERÁ PUBliCADO 
POSTERIORMEI'ITE. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ·ao nobre Senador Afon~ 
so Sancho, para breve comunicação. 

O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. 
Para comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, na oportunidade de registrar o meu 
afastamento temporário desta' Casa, por mo
tivo de tratamento de saúde, desejo expressar 
sentimentos de feições càntraditórias. 

Lamento deixar o convívio dos eminentes 
senadores com· os quais tenho desfrutado o 
privilégio de compor uma câmara de resso
nância dos magnos problemas do país e dos 
reclamos do povo brasileiro, também oficlna 
de ârduo trabalho destinado a buscar soluções 
por ações políticas e produção legislativa. 

Alegro-me, porém, de à minha saída poder 
apresentar a primeira mulher que o meu esta
do, o _Ceará, manda para esta- casa, a profes
sora Maria Alacoque Bezerra de Figueiredo, 
uma das maJores figuras feminínas da vida 
social e política da minha terra, 

A Senadora Ala coque Bezerra de Figueiredo 
além de ostentar nome- e reputação pessoal 
dignifiCadores da representação parlamentar, 
exibe invejável prestígio social no Ceará, inte
grando familia de tradição política,_ com_ ex
pressão dentro e fora do Estado, sendo, ainda, 
partidpimte das ativídades produtivas do Gru
po Bezerra de Menezes, uma das forças que 
impulsiona o desenvolvimento econômico do 
Estado. 

Para nbs lirriitannos apenas à vida política 
presente do Ceará, registramos ser a Senadora 
Alacoque Bezerra de FigUeiredo, iimã do atual 
Deputado Federal Orlando Bezérra, do ex-De
putado Federal e ex-GoVeini:idOf do Estado 
Adauto Bezerra e do ex-Députado e ex-Vice
Govemã.dor Humberto Bezerra, figuras expo· 
nencia:is da vida social e política cearense, 

Filha de José Bezerra de Menezes e f.\aria 
Amélia Menezes, irmã do banqueiro e indus
trial Ivan Bezerra, tem força da militáhcia polí
tica de liderança ostensivá, a integração de 
uma familia de sólida presença na capital do 
Estado, assim corno no Cariri, regi~o do inte
rior cearense, a partir da cidade de Juaz:eiro 
do Norte onde estão fincadas as raízes mais 
profundas do clã dos Bezerra de Menezes. 

Mas, além' desse referencial familiar, a Sena
dora Alacoque expande brilho próprio por 
uma trajetória profissional como educadora, 
servidora pública e empresária. 

Detentora, pois, de formação política invejá~ 
vel e atuação comunitária signifiCativa tem, 

Comp mulher, ainda a provação da materni
dade na dedicação aos seus filhos e netos 
Amélia Maria, lvanhoé, Magda, David, Magda
linha, Tetdus e Ana Amélia. 

Neste importante momento de sua vida, co~ 
mó- politicã"e -ComO __ mulher, o registro dos 
nomes do círculo familiar mais próximo im
põe-se na perspectiva de que na família, célula 
mater da expressão comunitária, se fundam 
os pressupostos da geração do anseio de ser
vir corno destino pessoal e cuja expansão será 
propi_~iada _pelo_ exercício ·do mandato parla-
mentar. -

Temos, pois uma senadora preparada para 
se!V[r ao seu povo, e atrseu país, nas circuns
tâncias e condições que a sua permanência 
nesta Casa propicie. _ _ _ 

CertãrTientê, ccimo aconteceu conosco, ela 
-~rá _<:!.]iJdada em sua disposição de servir à 
Casa, aos cidadãos e ao País, pela solicitude 
e espíritO público dos eminentes Senadores 
já experimentados na lide parlamentar, repe
tindo-se, aliás, _c_onduta usuaL 

Sou testemunha, porprovaçâo ainda recen
te, da disposição de ajudar a quantos chegam 
a esta Casa com a natural timidez do noviço 
e-com a força da emoção.à~ compartilhar 
as suas altas responsabilidades. 

Estou certo, por outro lado, que a Senadora 
Alacoque saberá desfrutar a energia estimu~ 
Jadora emergente e da solidariedade parla
mentar, oferecendo a contrapartida do brilho 
de sua inteligência, de sua dedicação, do seu 
amor à causa pública- já demonstrados _em 
trajetória pessoaL 

A nobre Senadora que passa a integrar a 
representação do Ceará nesta Casa, ao_· lado 
dos emirientes Senadores Mauro Benevides 
e Cid Sabóiã-de Carvalho, os melhores votos 
de sucess_o e confiança. 

Aos eminentes Senadores integrantes desse 
colegiado ma_ior a __ expressão de sentimento 
pera auiêi1dá -temporária Cfe tão riobilitante 
convivlô.-

E a todós-, Sr. Presidente e Srs. Seriadoies, 
um "até breve". 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu _de Sousa) 
- Sobfe á- mesa, expediente que será lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

t: lido o seguinte 

1'\ENSAGEM N•lOl, DE 1989-DF 
(no 91/89-GAG, na origem) 

Brasilia, 16 de outubro de 1989 

Ex:celf;iritiS-Siino Serihor Pfesidente do ·sena
do Federal, 

Honra-me remeter a Vossa Excelência, para 
aprecia~ o dessa Casa Legislativa, Projeto de 
Lei que cr!a a Carreira Magistério Púp!ico do 
Distrito Fedeiàl e Seus -cargos e empregos, 
fixa os valores de seus vencimentos e salários 
e esta~elece outras providências-pertinente~. 

0-Prese_nte Proj_eto visa a abranger os Pro
fessores e os TécnicOs~ em Assuntos Educa
cionais integrantes -ao-- Qua-dro de Pessoal do 
Distrito Federal, os Professores e os Especia
listas de Educação do Quadro de Çarreira do 
Pessoal de Magistério da Fundação Ecluca
donal do Distrito Federal, em decorrência, so-
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bretudo, das peculiaridades que lhe são con
cernentes. 

Em anuência ao preceito constitucional in
serido no artigo 39 da Carta Magna, quanto 
à instituição de plano de carreira para os servi
dores, encaminho_ o presente Projeto de Lei 
referente à Carreir-a de Magistério Público do 
Distrito Federal. 

A referendada Carreira Magistério PÓb!iCo 
do Distrito Federal foi concebida de forma 
a se estruturar em 4 (quatro) cargos e empre
gos: Professor Nível} (com formação de ntvel 

. médio), Professor Nível 2 (coin licenciatura 
de curta duração), Pr_ofessor Nível 3 (com li
cenciatura plena) e Especialista de -EdUcaÇão 
(com licenciatura plena). 

A condição para o ingresso na Carreira Ma
gistério Pút>Jiço dº Distrito Federal resguarda 
o preceito da exigência de aprovação préVia 
em concurso público, para todos_ os cargos 
e empregos, como preconiza a Constituição 
FederaL 

O desenvolvimento dos Professores e Espe
cialistas de Educação na Carreira regulamen
tar-se~á pelos institutos âã progressãO e as
censão funcionais, ressaltando-se, à oportu~ 
nidade, que a aludida ascensão somente se 
efetivará com a realiza~ão de concurso públi
co, destinando-se, por conseguinte, um terço 
das vagas para essa clientela. 
- Ficam extintas par os integrantes da Car~ 

reira Magistério Público _do Distrito Federal as 
gratificações e vantagens atualm~nte perce
bidas. Assim, fez~se necessário a elaboração 
de nova tabela remuneratóda, levando-se em 
consideração a carga horária, na conformi
dade do Anexo lll. 

-A transposição dos servidores .ã que se des
tina a proposta será realizada na conformidade 
do Anexo II e observado o posldonamento 
no Quadro e na Tabela de Pessoal do Distrito 
Federal e no atual Plano de Carreira da Funda
ção Educacional do Distrito Federal, levan
do-se em -conta o tempo de serviço. A efetiva
ção dos servidores contemplados pela estabi
lidade de que trata o artigo 19 do _.1\to das 
DispOsições COnstifudorials Trat1sitórias reali
zar-se-á através de concurso interno. 

O Projeto resguarda a harmonia com a le
gislação e doutrinas mais módernas, visando 
a uma dinâmica administrativa que se coadu~ 
ne com as necessidades de uma educação 
perman~nte e integrada à_ comupidadeL opor~ 
tunízando, portanto, a eficiência -e eficáCia da 
Escola Pública e satisfazendo aos anseios e 
aspirações dos profissionais a ela dedicados. 

Assim, sob este prisma, foram considerados 
·aspectos relevantes, a seguir explicitados: __ 

a) observou-se a isonomia de tratamento 
do Professor e dos EspecialiSta de -Educação, 
nó que se~ refere à tabela de remuneração e 
progressões, visto que as atividades destes su· 
plementam o trabalho pedagógico desenvol
vido pelos professores no processo educacio
naJ; 

b) valoriZou-se o profissional da educação 
e sua exper'iêricia profiSsional, ressaltando que 
o exercício _da profissão, remete-o a um _cons- _ 
tante aperfeiçoamento; · -
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c) ensejou resgatar a carga horária de tra~ 
balho do Professor em 20 (vinte) horas sema~ 
nais, admitindo-se, também, regime de traba
lho especial de 30 (trinta) horas e de 40 (qua
renta) horas semanais. Salientando-se que o 
regime de trabalho do Especialista de Educa
ção é de 30 (trinta) horas seinanais, reconhe
ceu-se, também, cargas horárias de trabalho 
especiais de 20 (vinte) horas e de 40 (qua
renta) horas semanais; 

d) observou-se a continuidade do processo 
educativo, evitando as soluções de continui· 
dade provocadas pela ausência do substitutivo 
eventual; 

e) tratou-se da promoção por antiguidade, 
reduzindo seu intertício de ~6 (trinta e seJs) 
meses para 18 (dezoito) meses, possibilitando, 
assim, a todos atingir o final da carreira. 

Vale aditar, a propósito, que os .serYidores 
que forem incluídos na Carreira Magistério Pú· 
blico do Distrito Federal continu~rão a ser regi
dos pelo regime jur'ídíco em que hoje se en
contram, até que seja adotado, oportunamen
te, o regime jurídico único o qual representa 
um profundo anseio de_ todos estes profissio
nais. Assim por conseqüência, estabelece nes
te Projeto, as medidas necessárias que se coa
dunem com a transposição do regime supra
citado, quando vier a ocorrer, cuja iniciativa 
visa, também, a adequar a politica de pessoal 
da Carreira Magistério Público às necessida
des da Administração. 

Considerando que os procedimentos admi· 
nistrativos necessários à_ implantação da Car
reira Magistério Público do Q~trito _Federal de
correntes desta Lei, demandarão um intervalo 
de tempo razoável para o seu processamento, 
a referenciada Carreira será iinplanta:da a partir 
de ]9 de janeiro de 1990. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e consideração. 
- JoÇJ.quim Domingos Roríz. Governador do 
Distrito Federal. 

PROJETO DE; !.EI DO DF N' 66, DE 1989 

Cria a Carreífa J11agistérfo Público do 
Distrito Federal. seus cargos e empregos, 
fixa os valores de seus vencimentos e sa
!ánbs e dá Outras providências. 

O Senado_ federal dec;ret.a: 
Art. 19 Fica criada no Quadro-de-Pessoal 

do Distrito Federal e na Ta_bela de Pessoal 
da Fundação Educacional do Dístrito Federal, 
a Carreira Magistério Público do Distrito Fede
ral, composta dos car_gos e dos empregos de 
Professor Nívell (com formação de_nível_mé
dio), Professor Nível 2 (cqm licenciatura de 
curta duração), Professor Nível 3 (com licen
ciatura plena) e Especialista de l;:dt,t.Ca_ção_ 
(com licenciatura plena), conforme Anexo I 
desta Lei. 

Parágrafo único. Os cargos e empregos 
integrantes da Carreira de que trata este artigo 
serão distribuídos no Quadro de Pessoal._do 
Distrito Federal e na Tabela de Pessoal._ da 
Fundação Educacicio_Çil_do Distrito Federal, 
pbr níveis de habilitação exigida na formação 
de professores e dc.~specialistas de educação 
para o ensino de 1 o e 29 graus, conforme deter-

mina a Lei no 5.692", de 11 de agosto de 1971, danais Transitórias, serão inscrito_s_ ex Q[ficio, 
e o Estatuto do Magistério Oficial do Distrito no prazo de um ano; em concurso póblico, 
Fecte-ra:J (Lei n9 6.366l'Z_6). _ ----·para fins de efetivação, integrãndo Tabela -su~ 

Art. :ê' Os ocupantes dos cargos efetivos plemenúu, no regirilejuridiCO e condíçóes-em 
de Prof~sor de Ensino de 1 o e 2~ G~~us do ql:J.e hoje se. en~ontram. 
Quadro de Pessoal do Distrito F ed(;!r.al._os prow Parágrafo úntco. OS ProfeSSOres· e ·os es-
fessqres e os especialistas de educação efeti- pecialistas de e_duc~ção a que se refere este 
vos ocupantes de empregos pennãnentes da a(tigo, ç:Jassffica_dOs no_~oncwso, serã~ trans-
Tabela de EmpregoS Permanentes da Funda- postos para a CãFreira Magistério Público do 
ção Educacional do Distrito Federal, integran- Distrito F ederQl, na forma do Anexo U, rescin- · 
tes do _ _Quadro de Carreira do Pessoal do Ma- dindo-se, nos termos da le,gislação vi9en(e, 
gistérip,_ homologado em 4 _de maio de 1987, os contratos de trabalho doS que não lograrem 
serão_ transpostos, ;na forma do Anexo D, para aprovação. 
a Carreira a que se refere o artigo 1 o, atribuinw Art 5~ O ingresso na Carreira de que tratã 
do-se_ um padrão a cada períOdo de 18 (dezoi- esta Lei far~e-á mediante_ concwso público, 
to) meses de efe.tivo exerdcio prestado ao Ma- ressalvado o disposto nos artigos 2°, 3°, 79 

gistérlo ào Distrito Federal, Por atO do Gover- e 19, nõ Padrão 1 da Classe Única dos empre-
nador do Distrito federal. .. . gos de: 

§ _l ~ O Aproveitamento de que trata este 1-Pro(essor Nível-I; 
artigo dar-se-á independentemente do núme-. li- Professo~ Nfvel 2; _ 
ro de cargos e_ __ empregos criados. lll-Professor Niyel 3; 

§ 2ii Efetivada a transposição prevista no IV-Especialista de Educação. 
ceput deste artigo e ressalvado o disposto no Arl 6~ Poderão concorrer aos c~rgos e 
§ 39, serão considerados extintos o_s cargos empregos de que trata esta Lei; _ 
e(etivos e os empregos pennanentes rema- 1-para o emprego de Professor Nível 1, 
nescentes do Quadro t:; da Tabela de Pessoa) portadores de habilitação espedfica de 29 

do_ Distrito Feder:al e da Tabela de EmPiegos_ grau, obtida E:m cu_rs_o de magistério; 
Permanentes da Fundação Educacional do - II.:___ para o einprego de Professor Nível 2, 
Distrito Federal,_d~ que trata o Quadro de Car- os portadores de ha!;>ilitação de grau sUperior, 
reira_dQ Pessoal de Magistério, _ ___ em ntvel de graduação, representada por li-

§ 39 Os professores e os especialistas de cenciatura de 19 grau, obtida em c~rso d~ 
educaçã9_da Tabela de Empiegos Permanen- curta duração; -
tes da Fundação Educac_ionàl do Distrito Fe- - In_- pafa o cargo de Professor Nível 3, os 
deral, amparados pelo artigo 19, do Ato das portadores de habilitação específica de grau 
Disposições Constitucionais Transitórias, pai=- superior, em nível de graduação, correspon· 
sarão a integrar Tabela Suplementar até que dente à licendQ.tufa plena; 
se- sUbrTieterrl" a- concurso para fins de efeti· IV-para o-cargo de Especialista de Educa-
vação. - -- ção, os portadores de habilitaçao específica 

-$ 49- ~-o~ professo-res e Os especialistas de de grau superior 1 em nível de graduação, cor• 
eCiucação a que se refere o parágrafo anterior, respondente à licenciatura plena. 
que_ lograrem aprovação, serão transpostos Art 7o O ocupante do emprego de Pro-
P?:~r_a a Carreira a que se refere esta Lei_. fessor Nrvel 1 ou 2, que preencher as condi-

§ 59 Os professores e bs especialistas de- ções exigidas pará ingresso, poderá, mediante 
educação que náo lograrem aprovação no processo seletivo, ter ascensão- ao emprego 
processo seletivo passarão a integrar Tabela. de Professor Nível2 ou 3 ou de Especialista 

·Suplementar, nas ·condiÇõeS em que hoje se de Educação, de acordo com a nova habilita-
enco_ntram, extinguindo-se os respectivos em- ção, passando a atuar nos graus e níveis de 
pregos à medida qué Vagat'em. ensino correspondentes. 

§ _69 Nenhuma redução de remuneração § 19 Na hipótese de~e artigo o servidor 
poderá resultar âa aplfcação do será localizado em padrãO·correspondente ao 
disposto neste artigo, devendo, quando for o que se encontrar. 
caso, ser assegurada ao servidor a diferença, § 29 A re,gula.mentação fixará.as regras do 
como vantagem pessoal nomiiialmente iden- processo seletivo, compreendendo, entre ouw 
tificável. _ · - - . tras disposições, a obrigatoriedade de ub1iZE~-

Art.- 39 _ Os ocupantes de cargos efetivos çãO do concurso pd:blico para_ o !iigresso nOS 
e empregos permanenteS de Técnico érri As- empregos de Professor Níveis 2 e 3 e Especia-. 
suntos Educac;ionais do Quadro e dã Tabela lista de Educação. . . 
qe Pessoal do Distrito Federal poderão, ITie· § 3~· A AdministraçãO re5eivãrá 1/3 _{um 
diante opção manifestada" nO prazo de 30 (trin~ terço) das-vagas fixadas no edital de COQÇtJrso 
tã) dias, a contar da pUblicação desta Lei, se_r público para os servidores a_ que se refere este 
transpostos para a Carreira criada pOr es·ta artigo, ós quais terão classificação distinta dos 
Lei, desde que possuam \icendatura especíw demais concorrentes. _ . 
fica para tngresso no cargo de Especialista § 4 9 As vagas que não forem providas, 
de Educação. __ _ ___ _ _na_ forma dç parágrafo anterior, serão, auto-

Art. 49 OS professores e os especialistas maticamente, deStinarias --?J.OS demais habili-
de educação integrantes do Quadro de car- tados no concurso. . 
reira do Pessoal de Magistério da Fundação Art.. 89 A carga horária do Professor será 
EdUcacional do Distrito Federal, homologado de 20 (vinte) horas semanais. __ -_ 
~m _4 de_ maio_ de 1987, não amparados pelo _ § 19 Serão admitidas cargas hOrárias es-
artigo 19 do Ato-das Disposições Constitu- pedais de trabalho de 30- (trinta) horas ou 
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40 (ijuarenta) horas semanais, mediante op· 
ção do professor e de acordo com o interesse 
e necessidade da Administração, conforme re-
gulamento próprio. _ _ _ 

§ 2'? Será admitida para o professor com 
carga horária de 20 ou 30 horas, carga horária 
eventual de trabalho (hora suplementar), para 
fins de substituição eventuais, não excedendo 
a 1 (um) semestre letivo. 

§ 3ç O professOr em regência de classe 
terá, obrigatoriamente, o percentual mfnirno 
de 20% (vinte por cento) de süa Carga horária 
destinada às atividades de coordenação. 

§ 4? Ao professor em carga horária even· 
tua! de trabalho, em substituição de regência 
de classe, é assegurado o percentual de que 
trata o parágrafo ariterior. 

§ 59 A carga horária de trabalho do espe
cialista de educação é_ de 30 (trinta) horas 
semanais, admitindo-se regimes especiais de 
20 (vinte) horas semanais ou de 40 (quarenta) 
horas semanais, mediante opção e de acordo 
com o interesse e necessidade da Adminis
tração, conforme regulamento próprio. 

Art. 9" O valor do venCil-nento ou do salá
rio de Professor correspondente ao Padrão I, 
da Classe Única, que seiVirá de base para fixa
ção do vencimento ou do salário dos demais 
padrões, obededda a Tabela de Escalona
mento Vertical a que se refere o Anexo III, 
é fiXado: 

I - em NCz$ 1.072,27 (hum mil setenta 
e dois cruzados novos e vinte e sete c..entavos) 
para o Professor de Nívell, com carga horária 
de 20 (vinte) horas Semanais; 

U- em NCz$ 1.410,89 (hum mil quatro-
centos e dez cruzados novos e oitenta e nove 
centavos) para o Professor de Nivel 2, com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais; 

m-em NCz~ 1.856,44 (hum mil oitocentos 
e cinqüenta e seis ·cruzados novos e quarenta 
e quatro centavos) para o Profess_or de Nível 
3, com carga horária de 20 (vinte) horas sema
nais. 

Parágrafo único, Nas cargas horárias es
peciais de 30 (trinta) e -40"fquarenta) horas 
serão acrescidos aos valores referidos neste 
artigo, respectivamente, os percentuais de 
50% (cinqUenta por cento) e 100% (cem por 
cento). 

Art. 1 O. O valor do vencimento ou do sa-· 
!ária do Especialista de Educação, com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais, Padrão 
I, Classe Única, que corresponderá a NCz$ 
2:784,67 (dois mil setecentos e oitenta e qua
tro cruzados novos e sessenta e sete centavos), 
servirá de b<':se para fixação do valor do ven
cimdnto ou do salário dos demals padrões, 
observados os índices estabelecidos na Tabela 
de Escalonamento Vertical, constante do Ane
xo III. 

Parágrafo único. O vàlõr a q'ue se refere 
este artigo é fixado em NCz$-1:856,44 (hum 
mi1 oitocentos e dnqüenta e seis cruzados no
vos e quarenta e_ quatro centavos) para a carga 
horária de 20 ívinte) horas e em NCz$ 
3.712,89 (três mil setecentos e doze cruzâdos 
novos e oitenta e nove centavos) pa:ra.a carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 1 1. Os valores dos vencimentos e dos 
salários de que tratam os artigos g~ e 1 O serão -
reajustados nas mesmas datas e mesmos índi
c~s fiXados para os servidores da Adminis
tração Direta, Autár :::a e Fundacional do 
Distrito Federal, OCOifidos a partir de 1c de 
outubro de 1989. 

Art. 12. A progressão dos integrantes da 
Carreira Magistério Público do Distrito Federal 
far-se-á por antiguidade e por merecimento. 

§ 1? A progressão por antiguidade dar -se
á por tempo de serviço de 18 (dezoito) em 
18 (dezoito) meses, de um padrão para outro, 
respeitadas as interrupções previstas na pro
gressão por merecimento e o disposto no arti
go 78, da Lei n" 5.692, de- 11 de agosto de 
1971. 

§ 29 A prOgressão por merecimento pro
cessar~se-á 2 (duas) vezes ao ano, quando 
o professor ou especialista atingir o padrão 
V, X ou XY, após aferição de mérito através 
de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, 
espeCialização e outros, conforme regulamen
tação do Conselho Diretor da Fundação Edu
cacional do DiStritO Federal, que será expedida 
no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação 
desta lei. 

Art 13. Ficam extintas, a partir da trans
posição de que tratam os artigos 29 e 39, para 
os servidores a que se refere està lei, as seguin
te.s gratificações e vantagens: 
I-GratífiCãção de Atividàél€ Técnico-Ad

ministrativa, criada pelo Decreto-Lei no 2239, 
de 28 de fevereiro de 1985, alterada pelo De
creto-Lei n" 2.269, de 13 de março de -1985; 

II --Gratificação pelo Desempenho de ativi
dades de Apoio, criada pelo Decreto-Lei no 
2224, de 9 de janeiro de 1985, alterada pelo 
Decreto-Lei n" 2.367, de 5 de novembro de 
1987; 

lli-Gratificação criada pelo Decr_eto-Lei n~ 
2.367,_de_5__de novembro de 1987; 

IV-Gratifici:tção-de Nível Superior, criada 
pelo Decreto-Lei n" 1.544, de 15 de abril de 
1977; 
V- Gratificação de Exercício no Magisté

rio, criada pela Lei n" 36, de 14 de julhO: de 
1989; ' 

VI-Ajuda de Custo pelo exercício em zona 
longínqua _ou de difíCil aceSso, prevista na Lei 
n9 6.366, de 15 de _outubro de 1976; 

VII --:-_lncentivos funcionais, previstos no ar
tigo 19, da Lei n" 6.366, de 15 de outubro 
de 1976; · 

VIII -Abono mensal, criado pela Lei n~ 4, 
de 28 de dezembro de 1988. 

Art. 14. Ficam criadOs, a partir da trans
posição-de que tratam os artigos 2" e 3", para 
os servidores abrangidos por esta lei: 
I- a Gratificação de Titularidade; 
II- o Adicional por Tempo de Serviço. 

AiC 15. A Gratificação de Titulai-idade se-
rã paga ao Professor ou Especialista de Edu
cação-que adquirir licenciatura curta ou plena, 
na razão da. diferença do padrão em que esti
vei JoCcllizadO e o c6rrespondente padrão do 
nível para o qual adquiriu formação. 

§ 1 ~ A Gratificação __ a que se refere este 
artigo somente será paga após 18 (dezoito) 

meses de efetivo exercício no magistério púbü
co do Distrito Federal. 

§ 2e A percepção _da gratificação de que 
trata este artigo é devida a partir da apresen
tação do respectivo registro, permanecendo 
o servidor no cargo ou emprego e na área 
de atuação correspondente ao seu concurso 
de ingresso. 

Art. 16. A Gratificação Adicional porTem
po de Serviço será calculada na base de 5% 
(cinco por cento) por qútnqüênio de efetivo_ 
exercido, sobre o saláriQ do nível e padrão 
ern que o professor e o especialista de educa
ção estiverem localizados, incidindo também 
sobre a Gratificação prevista no artigo 15. 

Art. 17. Os concursos públicos em anda
mento, na data da publicação desta lei, para 
ingresso nos cargos e eme,regos relacionados 
no Anexo l, serão válidos para atendimento 
ao disposto no artigo 5". 

Art. 18. Na transposição de que tratam os 
artigos 2~ e 3", desta lei, serão considerados: 

l-o interstício de 18 (dezoito) meses de 
um padrão para o outro; 

!l-a concessão de ató 3 (três) padrões 
aos atuais professores possuidores de incen
tivos funcionais, nos termos da Resolução n" 
2.451/88, -do Conselho Diretor da Fundação 
Educacional do Distrito Federal, observando
se; 
a- 1 pa9J'ão - até 7% de incentivos; 
b- 2 padrões- de 8% a 14% de incen

tivos, e 
c..,..... 3 padrões- de 15% a 21% de íriceO

tivos: 
Art. 19. Os servidores mencionados nos 

artigos 29 e 39 que se encontrarem, à época 
da implantação da Carreira criada por esta 
lei, em licença sem vencimentos. ç;om os res
pectivos contratos de trabalho suspensos ou 
cedidos por requisição para outros órgãos. te
rão o prazo de 60 (sessenta) dias para optarem 
p-eJa Carreira de que trata esta lei. 

Parágrafo único. Os servidores que não 
optarem na forma deste artigo passarão a inte~ 
grar" Quadro Suplementar no Distrito Federal 
ou a Tabela Suplementar a que se refere o 
§ 5g do artigo 2". 

Art. 20. O especialista de educação ou o 
técnico em assuntos educacionais, ex-ocu
pante de cargÓ 01,.1 emprego de professor que 
ingressou por concurso público, poderá optar, 
no prazo de 30 (trinta) dias , a contar da data 
de publicação desta lei, pelo retomo ao empre~ 
go de professor, segundo sua habilitação pai"a 
o magistério, Sendo posicionado em padrão 
equivalente ao que seria localizado pela trans
posição a que se refere o artigo 2". 

Art. 21, O regime jurídiCO dos servidOres 
a que se refere esta lei, será: 
I-o da Lei n~ 1.711, de 28 de outubro 

de 'I 952, para os ocupantes de cargos efetivos 
do Quadro de Pessoal do Distrito Federal e 
de empregos permanentes da Tabela de Pe.s
so_al do Distrito Federal; 

Il- o da Conslolidação das Leis do T raba
iho, para os ocupantes de empre-gos perma
nentes da Tabela de Empregos Permanentes 
da-Fundação Educacional do Distrito Federal, 
até que seja instituído o regime jurídico único 
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de que trata o artigo 3_9, da· Constituição Fe
deral. 

Art. 22. Os fün<:ionários do Quadro de 
Pessoal do Distrito Federal aposentados em 
cargos referidos nos artigos 2o e 3o terão seus 

(Art. 1~ da Lei n2 

pr6ve-ntõS revistos para inclusão dos direitos 
e vantagens ora concedidos aos setvidores 
em atividade. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se à revisão das pensões especiais pa-

A N E X O r 

de de de 

gas à conta do orçamento do Distrito Federal. 
.A.rt. 23. Esta lei entra em vigor em 1 ~ de 

janeiro de 1990. · 
Art. 24. Revogam-se_ as disposições em 

contrárfo. 

1989} 

CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

DENOMINAÇÃO I CLASSE PADRÃO QUANTIDADE 

CARGO EMPREGO 

ESPECIALIST~ DE EDUCAÇAO .. 

(Superio~ - Licenciatura 'Plena} ÚNICA I a XIX" 53 190 

PROFESSOR NÍVEL 3 

(Superior - Licenciatura P.lenã) tlNICA I • XIX 110 10.600 

PROFESSOR NÍVEL 2 

{Superior - Licencia tu r a curto!!!) tl"NICA - I • XIX 08 2. 700 

PROFESSOR NtVEL l 
(Médio - HabilitaçãO de 2' Grau) tlNICA I • XIX 37 S. 250 
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ANEXO I:I 

{1\rt. da L"ei nl! de de de 1989) 

SITUAÇ:IiO NOVA 
SITUAÇÃO ANTERl:OR , (OCPM) 

CARREIRA MAGISTtRIO PÚBLICO DO DF. 

CATEGORIA FUNCIONAL I NíVEIS I CLASSE I PA.DRj\O I C A R G O 

XIX 

~SPECIALISTA DE EDUCAÇXO XVIII 
ESPECIALISTA DE EDUCAÇXO 09 a 16 

(MG III E) XVII 

'xv:r 
XV 

XIV 
PROFESSOR CATEGORIA "'C" 09 a 16 XI t-I PROFESSOR NÍVEL 3 

(MG III C) XII 

XI 

dNICA X 
IX 

PROFESSOR CATEGORIA "B" OS a 12 VIII 
PROFESSOR NtVEL 2 

(MG III B} VII 
VI 
v 
IV 

PROFESSOR CATEGORIA "A" 01 a 08 III PROF~SSOR NfVEL 1 
(MG- I A) II 

-
XIX 

TtCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS NS 05 a 25 
XVIII ESPECIALISTA EM EDUCAÇXO 
XVII 

XVI -
XV 

XIV 
PROFESSOR DE ENSINO DE 12 e 22 GRAUS 3 XIII ~ROFESSOR NÍVEL 3 

XII 
XI 

t)NICA X 

IX 
PROFESSOR DE ENSINO DE 12 e 2• GRAUS .2 VIII PROFESSOR NÍVEL 2 

VII 
VI 

v 
IV 

PROFESSOR DE ENSINO DE 12 e 2~ GRP.US 1 III PROFESSOR NtVEL 1 
II 

I I 
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A N 1!: X O rii 
(Art~ , ':14 Lei nll , tie de 

CARGO/EMPREGO 

ESPECIALISTA og EDUCAÇ!O 

(Superior - Licenciatura Plena) 

PROFESSOR - N:tVEL 3 

(Superior - Licenciatura J:'lena) 

PROFESSOR - :O:iVE.L 2 

(Superior - Lic2nciatur"" Curta) 

PROFESSOR - Y!VEL 1 

(Médio - Habilitação de 2' Grau) 

(À Comissão do Distríto Federal) 

MENSAGEM 1'1•102, DE 1989-DF 
(n• 92/89-GAG, na origem 

Brasília 16 de outubro_ de )989 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena
do Federal, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex
celência o anteprojeto de lei, em anexo, que 
cria empregos em comissão na Tabela de .Em
pregos em Comissão da Fundação Hospitalar 
do Distrito Fede;ral. .. _ 

A medida torna-se indispensável tendo em 
vista a necessidade de reorganizar o Centro 
de Processamento de Dados daquela Funda
ção, permitindo-lhe a automação de uma sêrie 
de atividades que hoje são executadas de for
ma mecânica ou por autorn"'ções dispersas. 

Em termos materiais o CeofrO; i::üjã reõrga
nlzação se pretende, contará com um compu
tador 8691 O, de médio porte e -seus perifé
ricos, incluindo processadores central, de re.de; 
e de linha, além de impressoras e outras unida
des, para cuja oPeração torna-se necessário 
não só o pessoal técnico especializado e de 
apoio. a ser recrutado entre os recursos huma
n-os disponiveis na FHDf. como_ tanl.bém o 

"l'AIH::L.'\ DI!: E:::SC.\LONA~:E:·lTO Vt:R'1' lC.'\L 

CLASSe 

"dnica 

-

- ---
' -

pessoal de direção, Chefia, a~sist~ncia e secre
-ta-nado de que fala o ante projeto em apreço. 

Ante o exposto, a fim de dotar a entidade 
fundacional interessada de melhor efLciência 
administrativa, resultante da alteração organi
zacional almejada, estou encaminhando a 
Vossa Excelência, nos termos da Resolução 
n9 157(88, dessa Casa Legislativa, o anexo an~ 
teprojeto de lei, para os fins pertinentes. 
~-Ao .ensejo, renovo a Vossa Excelência pro

testos de_ ~ma e consideração. 

. PROJETO DE LEI DO DF N• 67, DE 1989 

Cria empregos em comissão na Tabela 
de Empregos em Comissão da Fundação 
Hospitalar do Distrito Federal e dá outras 
próvfdéncias. 

Õ Seriado Federal decreta: 
Ar:t 1~ São criados na_Tabela de Empre

- ·g""õSem Comissão da Fundação Hospitalar do 
Distrito Feder_al os seguintes empregos em 
comissão: 

Centro de Processamento de Dados 
1 (um) Diretor do Cer:ttro Ec:oJ 
5 (cinco) Chefes de Núcleos EC-04 
l(L,m) Diretor de Divisão EC~ó4" 
2 (dois) Assistentes EC-09 
2 (dois) Chefes de Seção EC 16 

do 196')) 

PADRÃO ÍNDICE 

XIX 220 

XVIII 215 

XVII - 210-

XVI 205 

XV 190 

XIV 185 

XIII ... ISO 

XII 175 

XI 170 

X 155 

!X 150 

VIII 145 

VIr !40 

VI 135 

v 120 

IV 115 

III 110 

II 105 

I 100 

--- -- . ~ 

1 O (dez) Enc:arregados de Equipe EC-16 
1 (um) Secretá_rio EC-_26 _ 
Art 2o A nova estrutura do Centro de Pro-_ 

cessamento de Dados da FHDF, definindo as 
cornpetêndas orgânicas e as atribuições_doª 
titulares dos empregos referidos_no artigo an
terioi-, s_erá_ftxado pelo órgão próprio da Fun
dação e aprovada pelo Governador. 

Art. 3? Ficam ext.mtos, a partlr da implan
tação da nova estrutura referida no artigo ante
rior, na Tabela de Empregos em Comissão 
da Fundação Hospitalar do Distrito Fedefal, 

_ os seguintes empregos em comissão: 
1 (um) Chefe de Centro EC01 
3 (três) Chefes de Seção EC-16 _ 
1 (uma) Secretária_EC-26 
Art 49 As despesas decorrentes da aplica

ção desta lei correrão à conta de dot,aj;õe~ 
próprias do orçamento da Fundação Hospi· 
talé).r do Distrito Federal. . 

Art. 5o ESta lei entra em vigor na data de 
sua aplicação. 

Art .. 6° RE:v-ogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Com;ssão _do Distrít9 Fcc!~ral) 

b' SR~_PRESiPEN~ (PomPeU -a e SoUsa; 
- orprojetos lidos serão remetidos à Comís· 
~o do .. Óist:rito Federal, o_":de poderão receber 
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emendas, após publicados e distribuidos em 
avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SE!YA
DORES 

-Carlos De'Carli- Áureo Mello -Jarbas 
Passarinho - Moisés Abrão - Antonio Luiz 
Maya -João Castelo - Alexandre Costa -
Edison Lobão - Chagas Rodrigues - Hugo 
Napoleão- Afonso Sancho -José Agripino 
- Marcondes Gadelha - Raimundo Lira -
Marco Maciel ......: Ney Maranhão - Mansueto 
de Lavor- Albano Franco- Frandsco Ro
Demberg- Lourival Baptista -João Calmon 
- Nelson Carneiro_ - Hugo Gontijo - Iran 
Saraiva - Jrap1.:1an Costa Júnior - Pompeu 
de Sousa - MG!urício Corrê"a -- Melra Filho 
- Mendes Canàle - Rachid Saldanha Derzi 
-Jorge Bornhausen - Dírceu CarneirO -
Carlos Chiarem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está esgotado o tempo-destinado ao Expe
diente. 

PassaRse à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

- A Presidência, nos termos do art. 175 do 
Regimento Interno, retira da Ordem do Dia 
as matérias constantes dos itens 2 e 5. 

São os seguintes os itens retirados da 
Ordem do Dia: 

-2-
PROJETO DE LEI DA cJ..MAAA 

N• 37, DE 1989 
(Incluído em Ordem do Dia, nos 

termos do art. 64, § 19, da 

Constituição combinado com o art. 375, V, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da câmara n~ 37, de 1989 (n9 2.974/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento do Conselho 
da República. (Dependendo de parecer.) 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N' 2, DE 1989 
(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 358, do Regimento interno) 
Discussão, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n~ 2, de 1989, de -
autoria do Senádor O lavo Pires e outros- SeR 
nhores Senadores, que modifica o § 39 do 
art. 4" do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (D~pendendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 37, DE 1989 

. Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
. a~. ;375, V, do Regimerito Interno 

Votação, ·em turno único, do Projeto 
de Decretei Legislativo n~ 37, de 1989 (n" 
113/89, na Câmarã dos Deputados), que 

aprova o ato que outorga permisSão à 
lvaí Emi_sSOra FM Ltda., para explorar, pe· 
lo prazo de dez anos, sem direito de exclu· 
sividade, serviço de radiodifusão son_ora 
em fi"eqüência modulada, na Cidade de 
Santa Isabel do lvaí, Estado do Paraná, 
tendo -

PARECER FAVORÁVEL. proferido em 
plenário, da 

-Comissão de Educação. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Em obediência ao disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não será possível a vota
ção da proposição nas sessões de segunda 
e sexta-feira. 

Assim sendo, a matéria permanece na Or
dem do Dia em fase de votação até amanhã, 
quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem3: 

Votação, em primeiro turno, da PrO
posta de Emenda à Constituição' n" 1, 
de 1989, de autoria do Senhor Senador 
João Menezes e outros Senhores Sena
dores, que altera os prazos estabelecidos 
no § 6? do art. 14, para desincompati
bilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estados, do Distrito fe· 
deral e dos Prefeitos, tendo. 

PARECER, sob n" 145, de 1989, 
-da ComisSãO Temporãria, 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 
sessao de 23 de agosto último. 

_Em obediência ao disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não se procederá à vota
ção de proposições às segundas e sextas-fei-
ras_.__ . _ 

ASsim sendo, a matéria permanece na Or
dem do Dia em fase de votação até amanhã, 
qtiand_o poderá ser pro~essada. 

O SR. PRESIDÉNTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem4: 

Votaçãb, em turno únic-o; -do R~queri
mento_no 542, de 1989, dos Senadores 
Mauro B~nevides e Chagas Rodtigues, 
solicitando, nos termos do art. 336, c, 
do Regimento Internb, urgência para o 

. projeto de Resolução n9 70, de 1989, de 
autoria d_o Senador Jutahy- Magalhães, 
qué mOdifica o § 49 do art. 91 do Regi
mento Interno. 

Em obediência ao disposto no art. 168 do 
Regfmento Interno, não se procederá à vota
ção de proposições às segundas. e sex:tasRfei
ras. 

Assim sendo, a matéria figurará na Ordem 
d~ Dia da próxima sessão, 

O SR- "PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem6: 

Projeto de Lei da Câmara n" 113, de 
1986 (n" 69/83, na Casa de origem), que 
assegura pensão vitalícia aos exçepcio-

nais, a 'partir dos 21 (vinte e um) anos 
de idade, no valor de 1 (uma) vez O salário 
mínimo, alterando a Lei n" 6.179, de 11 
de dezembro de 1974, que am~ara os 
idosos e inválidos. 

APresidência, nos termos __ do art. 334. alínea 
a do Regimento Interno, e confOrme o Parecer 
no 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 113, de 1986. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 7: 

Projeto de Lei da Câmara i19 -154, de 
1986 (nç 3.085/84, na- CaSa de oriQem), 
que altera a Lei n~ 3.099, de 24 de feve
reiro de 1957, para impor sanção à que
bra de sigilo e à prestação de informação . 
errada, praticadas por empresas Q..e infor
mações reservadas ou confidendais. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alinea 
a do Regimento Interno, e conforme o parecer 
n? 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudi_cado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 154, de 1986. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está esgotada a matéria constariEe da Or
dem do Dia. 

Fica adiada a votação do Requerimento n9 

550, lido no Expediente, do Senador Afonso 
Sancho, de licença para tratar de interesses 
particulares por 122 dias, a pârtir de Jódo 
corrente. 

VoltaRse à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antô

nio Luiz Ma:fL 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA (PDC
TO, Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res, era para ser comemorado, na data de 
ontem, 15 de outubro, o Dia do Professor. 
Talvez por ter caído em dia de: domingo, a 
data passou despercebida até pela imprensa, 
que procurou dar destaque especial ao que 
está ocorrendo em vários Estados da Federa
ção com relação ao impasse das cobranças 
das mensalidades escolares acima do _permi
tido por decisões governamentais, pelos esta
belecimentos de ensino da rede particular. 

A missão docente não foi em nenhum mo· 
menta Iembra~a. 

Nunca é demais ressaltar a importância des
sa missão, considerada, como a mais rele
vante, pelo seu objetivo principal - formar 
e educar pessoas humanas para se auto-rea
lizarem dentro do contexto da história da hu-
manidade. _ 

A auto-realização é a maneira nlaitf' Prática 
de fazer com que o homem seja o próprio 

_sujeito da história, enquanto age como mola 
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propulsora do progresso e do desenvolvimen
to sócio-econômico e Cultural da comunidade. 

Sob este aspecto o processo educacional 
do ensino aprendizagem, que tem na pessoa 
do docente o orientador e o educador, é real
mente relevante, e se classifica como primeiro 
na ordem das atiYidades que o homem pode 
exercer no mundo do trabalho. 

A rn~ssão docente merece, pois, o reconhe
cimento da comunidade, e de maneira espe
cial, dos Poderes constituídos, pois nos termos 
da Constituição Federal, art 205, a educação 
é direito de todos e dever do Estado e da 
família. 

A melhor homenagem que se possa tributar 
ao Professor no seu dia é assegurar-lhe condi
ções para que possa desempenhar sua missão 
com dignidade e dedicação. São as chamadas 
condições de trabalho para um desempenho 
de qualidade. Dentre estas condições desta
cam-se duas: a qualificação e a remuneração. 

A qualificação é indispensáVel para que o 
professor ensine com competência e profi
ciência. A remuneração condigna é o susten
táculo de uma dedicação exclusiva à causa 
do magistério. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, infelizmente, 
mais urna vez, se çonstata o fato de qúe, ria 
realidade, a educação não é considerada co
rno prioridade pelos órgãos de planejernento 
da Administração Federal. 

Com efeito, a proposta orçamentária enca
minhada ao Congresso Nacional pela Seplan, 
para fins de aprovação, suprimiu_ as rubricas 
de fomento da CapeS ·:....:.:.. Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe
rior. 

É grave Sr. Presidente, Srs. Senadores, ã 
supressão de rubricas orçamentárias do Minis
tério da EduCação, porque tal supresSão signi
fica a diminuição ou subtraçào de recursos 
considerados indispensáveis ao ari:damen,to e 
ao desenvolvimento de programas de natu
reza educacional. No caso em questão, os pro
gramas sacrificados se referem à manutenção 
de infra-estrutura e de consolidação dos cur
sos de pós-graduação a nível de Mestrado e 
de Doutorado das Universidades Brasileiras_, 
cujos alunos em sua grande maioria, são do
centes das Instituições de Ensino Superior 
Brasileiras, em estágio de qualificação para 
o próprio exercício do magistério superior e 
para a pesquisa cientifica necessária à Produ
ção de conhecimento e do saber, que é um 
dos objetivos maiores da Universidade _como 
instituição. 

Negar recuros aos programas de pós-gra
duação é desferir um -duro golpe à educação 
brasileira, atingindo-a em suas bases, como 
é o caso da qualificação dos docentes e dos 
pesquisadores. A se consumar o corte das 
recursos orçamentários destinados à Capes, 
ficará, sem dúvida alguma, comprometido to
do o programa de apoio à formação pós-gra
duada, e aos grupos e cursos de pós~gradua
ção e de pesquisa. O golpe causará um impac
to desastroso para o desenvolvimento cieptí
fico e tecnológico do País e, em conseqüência, 
para o próprio desenvolvimento económico 
e social do povo brasileiro. 

Das Universidades Federais de Goiás e do 
Rio Gra:ride- dà_ Sul recebi telex em que os 
Pró-Reitores tanto de pesquisa e Pós-Gradua
ção, i::oi"rio os de Graduação fazem apelos in
sistentes ao Congresso Nacional para que as 
citã.das rubricas sejam restabelecidas no Orça
mento da República, e que a elas sejam desti
nadas os recursos indispensáveis à Capes 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nivel Superior, para a continuidade dos 
programas de manutenção de infra~estrutura 
e-consolida~ã.o da pós-graduação. 

Ess--:-e:.apelo eu o transfiro com a mesma 
preocupação e a mesma veemência à Comis:..-
são Mista do Congresso Nacional que irá estu
dar, analisar e emendar a proposta orçamen
tária. 

Que não venha a faltar a rubrica supressa 
na proposta. Que sejam Canalizados recursos 
para os programas de pós-graduação de qua
lificação docente para o 3~ grau de ensino 
nas Universidades Brasileiras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este apelo 
veemente é oportuno e se faz necess_ário exaM 
tamente no dia em que se comemora o "Dia 
do ProfeSsor"; porque dele depende a forma
ção daqueles_ que irão arcar com a responsa
bilidade maior do progresso e desenvolvimen
to deste país. 

Se se .S!Jprímirem recurs_os para a formação 
docente, sem dúvida alguma a Universidade 
não terá condições .de formar os profissionais 
de qu_e este País tanto precisa, a nível superior, 
para se deslanchar em terrno de desenvol
vimento e para, cada vez mais, se tornar autó
nomo e independente. 

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

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Cõnc-edo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)_-:- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, volto, mais uma vez, ao tema:_ 
a construção da Hidréletrica do Xingá, do Sis
tema Chesf. 

Cr;_eio, Sr. Presidente, não ser necessário 
lembrar que o retardamento da obra trará 
indisíveis prejuízos ao Nordeste, ao seu cresci
mento eç:onómico,-ao seu desenvolvimento 
soCial. - -

Para qUe as obras da referida Usina prossi
gam, é precíso apenas que o GOverno libere 
os recursos necessários, dentro dos respec
tiVOs Cf0i1õgi'amas, isto é, aprove a exp-osição 
de motivos já enviada pelo Ministro das Minas 
e Energia, Dr. Vicente Fialho, _alocando, para 
este ano, crédito suplementar, e se destinem 
a Chesf, para 1990, no õfçaiTletito, recUrsOS 
adicionais no valor de 300 milhões de dólares, 
destinados ao prosseguimento do empreen-
dimento. · 

Comó se Sàbe, Sr. Presidente, não se pode 
pensar em desenvolvimento de um País, ou 
de uma região, sem que se lhe ofereça o, insu
mo básico que é a energia. Por isso, embora 
seja ac;aciano dizer, sem energia não há desen
voMmento. Isso parece a todos nós um enor
me truísmo, mas é isso, somente isso, que 

quer o Nordeste! Que lhe sejam asseguradas 
condições de promover o seu desenvolvimen
to através da oferta de energia de que dispõe, 
de forma relativamente barata, resultante do 
aproveitamento do rio São FfaricisCo. -

De mais a mais, Sr. Presidente, é impOrtante, 
mais uma vez, lembrar que, em nosso- Pais, 
infelizmente, se ampliam, e com muita intensi
dade, não somente as disparidades interpes
soaís de renda, como também; e sobretudo, 
as disparidades interespadais, inter-regionais 
de renda 

Certamente, e é verdade, o Nordeste tem 
crescido. Mas é igualmente verdadeiro que, 
em termos relativos, os desníveis entre o Nor
te-Nordeste e o Sui-Sudesie têm-se ampliado 
com visível intensidade. 

Sabemos todos nós, Sr. Presidente, o quan
to significa a redução da oferta de energia 
elétrica. Em 1987, em face de uma redução 
de descarga hídrica do rio São Francisco, em 
face de irregularidades climáticas, na bacia 
do rio São Francisco fez com que o-Nordeste 
tivesse que conviver com um duro raciona
mento. Esse racionamento não somente one
rou muito a Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco - Chesf que teve inclusive, redu
zida substancialmente a sua receita, como 
também trouxe prejuízos muito grandes ao 
desen'{olvimento da Região. 

Sem querer saturar, aqui, o debate com da
dos, gostaria de, em ràpidas palavras, refeir
me a alguns deles que me parecem muito 
significativos. · - · 

U racionamento de energia elétrica de 1987 
impôs à Chesf uma retração de mercado da 
ordem de 6,.5:'?-{;-' com a redução Qe receita 
dé 2,6%, em contraposição ao aumento real 
significativO de despesas operacionais de 
31.8%, em decorrência da necessidade que 
passou a ter a Chesf de comprar energia à 
Eletronorte, e dos gastos que tiveram de ser 
realizados com a compra de óleo, para a gera
ção térmica suplementar. 

Como é do conhecimento público, Sr. Presi
dente, com a irregularidade climática que 
ocorreu na bacia do São _F rãnciscO, a Chesf 
teve que importar energia e, conseqüente
mente, que construir um "linhão" para trazer 
energia do Sistemã Eletronorte para abastecer 
a Região Nordestina. Isso levou a Chesf a fazer 
investimentos adicionais para poder receber 
essa energia e para reativar algumas usinas 
terrnoelétricas, de capacidade relativamente 
reduzida, mas para cujo funcionamento obri·_ 
gou a CheSf a também comprar óleo diesel 
para a movimentação dessas usinas. 

Sr. Presidente, isso trouxe prejuízo para a 
Região, que teve limitada a sua capacidade 
de desenvolvimento, e, teve também prejuízo 
específico para a Companhia Hidroelétrica do 
São Francisco, que é a Empresa incumbida 
de gerar energia na Região Nordestina 

Agora, nova ameaça paira sobre a Região, 
esta de efeito ainda mais dramático,_ porque 
não resultará de acidente da natureza, antes, 
de uma negligência dos governantes. Insisto: 
se não concluirmos a construção da Hidrelé
trica de Xingó, o Nordeste vai ter que conviver 
com racionamento de energia, o que significa, 
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mais uma vez, grave restrição ao seu projeto 
de·cresdmento. 

· As repetidas prorrogações do prazo de ope
racionalização de Xingó, inicialmente previsto 
para 1992 e que hoje já se éstima para julho 
de 1994, trazem consigo o crescimento acen
tuado dos riscos de mais .r?Jdonamentos a 
serem enfrentados pelo Nordeste em 1994, 
da ordem de 28% , catculam os técnicos. E 
isso sem se considerar os eventos interme- _ 
diários relevantes, como, por exemplo, o des
vio do rio São Francisco, que, se não for feito 
tempestivamente, poderá retardar ainda mais 
a obra. 

Por aí se vê, Sr. Presidente, a significação 
e a importância que tem, para todos nós, a 
conclusão das obras de Xingó. A não liberação 
de recursos vai, naturalmente, comprometer, 
e de forma significativa, a execução do em
preendimento, o que irá condenar o Nordeste, 
mais uma vez, a ter reduzido, e de forma dra
maticamente significativa, o seu projeto de de
senvolvimento, condenando, por sua vez, lar
gas porções da nossa comunidade ao de_sem
prego e, conseqüentemente, à miséria. 

A questão, insisto, angustia os nord.estinos, 
estigmatizados com o recente racionamento 
de energia e às vésperas de outro s.e Xing6 
não cOmeçar a operar, friso mais uma vez. 
a partir de 1992. 

Sobre o assunto, Sr. Presidente, trago tam
bém ao--conhecimento desta Casa editorial do 
Jornal do Commercio, de Pemarnbu~o. em 
sua edíção de 14 do corrente, assinado pelo 
Presidente do seu Conselho de Administração, 
o lúcido e atuante Empresário João Carlos 
Paes Mendonça, que bem expressa o que sig
nifica Para nós, nordestinos, a cohclusão dos 
trabalhos de Xi:ngó no São Francisco. 

Entre outras observações _importantes _con
tidas no referido editorial, vale destacar_a pro
cedente afumação que agora leio: 

··o cronograma de Xingó já sofre_u atra
sos, com uma previsão de riscos de déficit 
da ordem de 13%_ erri-1993 e de 28% 
em 1994. A Hidrelétrica deyeria ser inau
gurada em 1992. Hoje, não se Sabe se
quer quando será feito o desvio do rio, 
que se estimava para março· do próximo 
ano."' 

Antes, Sr. Presidente, de pedir à Mesa que 
o referido_ editorial seja trans_crito, nos Anais 
desta Casa, gostaria de recordar, por opor
tuno, que, por força da nova Constituição pro-:_ 
mulgada em 5 de outubro do ano passado, 
o Congresso Nacional readquiriu suas atribui
ções no plan-o legislativo, e obteve outros no 
plano da fiscalizáção· e controle da adminis
tração pública. E acho, por isso mesmo, que 
este Congresso Nacional,_ com novas atribui
ções, não pode ficar indiferente a ~sse proble
ma de real magnitude para o desenvolvimento 
do Nordeste, de modo especial, e do País, 
como um todo, porque não podemos pens_ar 
em verdadeira política de deserwolvimento se 
não ocorrer de forma orgânica, homogênea, 
integrada. Um país, uma naçã-o é muito dife
rente de urna empresa - uma empresa, às 
vezes, pode conviver com a Wial deficitária ou 

operando com baixa margem de lucro; uma 
na_ção, não, Sr. Presiderite. Urna nação não 
é uma empresa. Não podemos viver, num país 
que deseja ser uma nação forte _e desenvolw 
vida, com desníveis inter-regionais extrema
mente graves, como está _ocorrendo no Brasil. 

-o Sr. Edlson Lobão- Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre ~enador? 

Õ SR. MAQCO MACIEL- PoiS não. Ou
ço, com prazer o nobre Senador EdisOn Lo· 
bão. 

O Sr. Edison Lobão - Nobre Senador 
Marco Maciel, percebo que o discurso de V. 
Br tem por espinha dorsal a defesa da grande 
Usina de Xingó e em torno dela traça V. Ex" 
um perfil do que deve ser o desenvolvimento 
nacional. Estou inteiramente de acordo. Não 
posso admitir a existência de desenvolvimento 
na economia, e até desenvolvimento social, 
sem a preexistência de energia elétrica-farta. 
Estamos num momento em que todas ·as notí
cias nos dão conta de urna crise próxima nes
se setor; paralelamente, a notícia de dificul
dades na conStruçãO da Usina de Xingá. O 
Governo acaba de se manifestar, dizendo que 
está diligenciando todos os recursos neces· 
sários para que essa grande_obra prossiga e 
seja concluída. Senador Marco Maçiel, V. Ex
procede muito bem, na medida em que traz 
este assunto outra vez a plenário, porque todos 
devemos estar atentos, cobrando e auxiliando 
o Governo .:.._ se for: o caso_-; a tal pont:; 
que essa grande obra do Nordeste, que servirá 
a todo o Brasil, não sofra solução de continui
dade. Haveremos de encontrar meios e modos 
para a conclusão dessa Usina, integrandowa 
ao sistema geral de fámecimento de energia 
elétrica do País. Tenha, portanto, V. EX' os 
m~s cu_mpr~mentos. __ 

O SR. MARCO MACJEL- Meu caro Se-
1"\ador Edison Lobão, agradeço a V. Ex• o opor
tuno aparte e_ as achegas que traz ao meu 
discurso. 

Conforme V. Ex", com propriedade, salienw 
tou, não podemos pensar em desenvolvimen
to nacional_ sem que se veja, naturalmente, 
a__ n~_cessidade de que esse desenvolvimento 
seja feito de forma articulada, ou seja, sem 
que se __ contemple, nos programas _çlo Gover
no, o atend-inlento das prioridades básicas das 
dífereti.tes Regfões. · 

Recordo, mais uma vez, que o Congresso, 
que agora recuperou as_suas atribuições, tem, 
assim, que as_sum!r um papel destacado no 
exame desta questão, que interessa não so-
mente ao Nordeste. -

O Sr. Pompeu de Sousa- Permite-me 
V. Exi' um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois, não, 
meu caro Seri_ádor Pompeu de Sousal Ouço 
V. Ex" Cóni prazer. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Eminente 
Senador Marça Maciel, estava ouvíndo, com 
a atenção que V. Ex" sempre merece deste 
Plenário, pela alta qualificação políUca e inte
lectual que o caracteriza, e não resisti ao impu!-

so de apartear V. Ex-, não apenas como nor
dE;:stino - costumo d~r que sou o quarto 
Senador pelo Ceará, sendo Senador pelo Dis
trito Federal. 

O Sr. Marco Madel- O Nordeste muito 
se orgulha disso. 

O Sr. Pompeu de Sousa- ... mas apar
teá-19 como brasileiro, nobr_e Senador, e dizer 
que eu e os nordestinos, de modo geral, estaw . 
mos cansados de que o problema do Norde:;;te _ 
seja tratado como problema assistenciaL Lem
bro-me - não, é claro, que fosse já vivente 
na época - desde criança ouvia uma fr8se 
famosa que Dom Pedro II teria dito, na minha 
terra, no meu Ceará: que "venderia a última 
jóia da Coroa para que não houvesse mais 
um ce_arense __ a, morrer de fome". Nobre Sena
dor Marco Maciel, quantos cearenses, quantos 
nordestinos tém morrido de fome no nosso 
Nordeste! Ainda há pouco, foi dito, na Carta· 
Manifesto de Belo Horizonte, durante o Con· 
gresso de Pediatria ali realizado~ presentes mi
lhares de pediatras do Brasil e do M_undo que 
a morte, por fome, de criança, no Nodeste 
é um verdadeiro massacre. Mas nã,o é só,como 
nordestino: é como brasileiro, nobre SenadOr 
Março Mac.iel, que concordo plenamente com 
V. Ex', porque o Nordeste possui uma poten
cialidade enorme. E Xingó, ou qUalquer outra 
fOnte de energia para o Nordeste, é investi
mento, não é assistência; pois, no dia em que 
o Nordeste for tratado como investimento -
já precisava estar sendo as@m tratado há muf
to __ ternpo ......;. nós não apenas libertaríamos o 
Nordeste como contribuiríamos decisivamen
te para o desenvolvimento nacional e até para 
a soberania nadaria!, porque um país que não 
é auto-suficiente em energia, um país que não 
tem condições para se desenvolver no mundo 
atual, não goza dos atributos plenos da sua 
soberania. Muito obrigado. 

O SR. MARCO MACIEL -Meu caro Se
nador Pompeu de Sousa, agradeço muito a 
contribuição que V. Ex' traZ ao meu discurso 
e quero dizer-lhe que concordo com suas pa
lavras quando recorda, com muita oportuni
dade, o drama nordestino. 

De fato, este é um drama que tem séculos. 
Mudamos a _forma de organiZ,ação do Estado, 
a Monarquia caiu· e em seu lugar surgiu a 
República, mas o Nordeste ainda não encon
trou a sua redenção. Em que pese a Região 
ter c::rescido e continuar a c:rescer, esse cresci
mento, todavia, é em termos relativos muito 
aquém do desejado. E, em conseqüência, am
plia-se u fosso que nos separa -aas -Regiões 
mais afluentes, que são mais influentes t.am
bém. 

Por isso, meu caro Senador Pompeu de 
SoUsa, acolho, com multa alegria, a solidarie
dade de V. Ex<', e tenho certeza de que vamos 
contar com o seu apoio, cotn a sua coopew 
ração, para qué possamos aqui, independen
temente dos sentimentos partidários, indepen
dentemente dos compromissos decorrentes 
da Representação, lutar para que o Nordeste 
veja resolvida esta questão que él.feta Xingó, 
pois esta é uma questão crucial para o seu 
desenvolvimento. 
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O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador 
Marco Madel, permite-me V. EX~ um pálido 
aparte ao brilhante discurso que V. Ex" faz? 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não, no
bre Senador! Gostaria ate-de me felicitar pelo 
seu aparte, país V. Ex" é outro integrante, assim 
posso dizer também, da Bancada nordestina. 
Embora representando o Estado de Rondônia, 
V. Ex" é natural do meu Estado Pernambuco. 
que o tem com muito orgulho, como um dos 
seus mais ilustres filhos. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Agradeço ·a de
ferência, nobre Senador_ Marco Maciel, essa 
grande figura. não só de Pernambuco, como 
do Brasil. 

O SR. MARCO MACIEL - Muoo obrl· 
gado a V. Ex" 

O Sr. Ronaldo Aragão -Senador Marco 
Maciei, estava no Gãbinete e ouvi as conSide
rações e o apelo que V. Ex• fazia com relaçao 
à Usina de Xingó. Como nordestino e conhe
cendo a proplemática da Região, não tanto 
quanto V. Ex", que governou Pernambuco e 
é Senador há muito tempo, foi, inclusive, can
didato à Presidência _da República, vejo, hoje, 
com meu parco conhecimento da problemá
tica dessa Região, que, no Brasil, se está can
tando, em prosa e verso, que vamos ter quase 
que um blecaute energético no ano de 1992, 
entretanto, nào se vê nenhuma providência 
a respeito. Faltam recursos para se inveStir 
no setor energético' nacionaL Diria ·a V. EX' 
que não só o Nordeste, como a Região Norte 
do País sofrem desse mesmo mal. temos, co
mo exemplo, a Hidrelétrka de Samuel, qüe 
tem 214 megawatts, e, na sua fase de Conclu
são, faltando 50 milhões _ _de dólcu-e~ para o 
término, estão começando a desa_tivar os seus 
canteiros de obra. Não é possível continuar 
com essa situação, Xingó não tem recursos 
para ser iniciada, Samuel não tem recursos 
para ser tenninadCl, privando o EStãdo de Ron
dônia da alavanca do progresso que é a ener
gia elétrica, assim' como ó não recUrsO orça
mentário· para Xingó vai privar o NoÍ'deste do 
seu desenvolvimento. Então,. aqui junto-me a 
V. Ex- e às vozes nordestinas deste Senado, 
para que possamos chamar a atenção das 
autoridades responsáveis do Governo, a fim 
de que carreiem recursos tanto para o término 
da Usina de Samuel quanto para o início da 
Usina de Xingó, no Nordeste - essa Usina. 
que é, junto com todas as outras, a redenção 
dessa grande Região; a Região Nordestina. 

O SR. MARCO ~l\IACIEL - Senador Ro· 
na1do Aragão, quero agradecer a V. Ex•, muito 
sensibilizado, pelo seu aparte e renovar, mais 
uma vez, a V. Ex' que, além do sentimento 
de conterraneidade, há um parentesco regio
nal. Digo sempre que os problemas do Nor
deste se assemelham, e muito, aos problemas 
do Norte do País; são, enfim, duas Regiões 
chamadas "regiões--problemas", que têm sido 
tratadas como Regiões que ficam sempre na 
periferia das grandes decisões e padecem dos 
mesmos problemas, inclusive no que diz res
peito a falta daquilo que os economistas cha-

mam de infraMestrutura física indispensável 
ao desenvolvimento, ou seja, estradas, comu
nicaÇão, energia, enfim. O Norte V. Ex" lem
brou, com propriedade, o caso da Usina Sa
muel - sofre os mesmos problemas que o 
Nordeste. Enfim, somos também, sob esse 

-aSpecto, parentes na adversidade, primos na 
dor. Por isso mesmo, acho que prec-isamos 
fazer com que se teça, nesta Casa, um senti

-menta~ insisto mais uma: VeZ que deve pairar 
aciffia l;Jas divergências partidárias, para que 
essas questões s_~am devidamente levadas ao 
conhecimento do- Poder Executivo e consiga
mos obter, do Governo central, as decisões 
fundamentais para essas Regiões mais pobres 
"lo Pafs. --

0 Sr. Odadr Soares - PermiteMme V. 
Ex' Seriador Marco Maciel? 

O SR. MARCO MACIEL- Por isso, eu 
gostaria_ de agradecer a V. EX• o-{:lparte e recor
dar, mais uma vez, antes de ouvir o Senador 
Odacir Soares, a necessidade de fazermoS um 

· esforço no Senado, e talv_ez com a Casa irmã, 
.a Câmara, no sentido de cobrar, do Governo 
Federar. niedidas rápidas, prontas, com rela
çáo à questão, medidas, enfim, que venham 
trazer novos dias para nossas Regiões, sob 
pena de termos que conviver com o agrava
mento_ multo grande da crise que__afeta tanto 
o Nordeste_quanto o Norte do País. 

Ouço, com muita satisfaÇão, o_ aparte do 
nobre Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares - Em primeiro lu
gar, parabenizo V. EX' pela oportunidade do 
prOnunciamento que faz nesta tarde. 

O SR. MARCO MACIEL - Muito obri
gado! 

O Sr. OdacirSoares--Realniente, o setor 
elétrico brasileiro merece a nossa preocupa
ção. Em segundo lugar, trago à colação, para 
instruir, inclusive, o discurso cie V. ~. uma 
expOSição" de motivos do dia 30 de agosto 
de 1989, do Sr. Ministro daS Minas e Energia, 
encaminhada ao Senhor Presidente da Repú
blica, na qual solicita recursos para as diversas 
hidreléfricas da Região Norte e algumas das 
Regiões Nordeste, C~ntro-Oeste e Sul. Essa 
exposição de motivos foi despachada pelo 

-Presidente da República na mesma data, 
quando, no dia 1 ~ou 2 de- setembro, visitaVa 
Rondônia, inaugurando, inclusiVe, parte do 
parque termoel~r_iço elo Es_ta_do e, lamentaM 
velmente , até o momento, não teve nenhuma 
execuÇão, mõrteu nõ--despacho do Senhor 
Presidente da República. Para que V. Ex• tenha 
noção da importância dessa exposição de mo
tivos, é detei1Tlinada a alocação de recursos 
da ordem de 1 bilhão, 723 milhões, equiva
lentes a 826,8 milhões de BTN, que, na Região 
Nordeste, por exemplo, se destinam à condu
são da obra_s_de des0o do rio_ São Francisco, 
referentes à Usina hidréletrlca de Xingó, no 
valor de 567 milhões. Na Região Norte, seriam 
destinados recursos para conclusão da Hidre
létrica de Balbina, e à entrada, em operação, 
das Unidades li_ e lll da Usina Hidrelétrica de 
Samuel, no valor de 189 milhões. E, nas Re
giões Sul e Sudeste, a conclusão do segundo . 

circuito da liD;ha de transmissão d_e 750 quilo
watts de ltaipu, com ampliação da Subestação 
de Foz do lguaçu, ltaiporã, !tapará e Tijucó 
Preto, no valor de 121 milhões de crtJZadcis 
novos. Então, a maior: parte dos recursos alo
cados através dessa exposição de motivos se 
refere, exatamente, à Usina Hidrelétrica de Xín
gó, de outros recursos que seriam alocados 
para Rondônia, no caso da Hidrelétrica de Sa
mu_~I, que V. =EX visitou recentemente ... 

O SR. MARCO MACIEL- É verdade.! 

O Sr. Odacir Soares- ... e também para 
a Hidrelétrica de Balbina. A gravidade maior 
na demora da liberação desses recursos, resi
de exatamente, além dos prejuízos de ordem 
social e econômic_a, nos prejuízos de ordem 
financeira. Tenho aqui comigo essa exposição 
de motivos, que diz: 

"Essas obras se inserem nas priorida
des fiXadas para o setor elétrico, definidas 
pelo Governo Feder<ll com o objetivo de 
reduzir os iminentes riscos de raciona
mento de energia elétrica nos próximos 
anos, em particular na Regiões Norte e 
Nordeste, sendo que o custo de desmobi
lização das obras referenciadas ultrapas
saria a cifra de 9"00 riiilf1ões -de cruzados 
novos." 

Quer dizer, só o custo de desmobilização, 
a paralisação das obras, já implica quase 1 
bilhão de cruzados novos. Trago este fato, nes
ta tarde, ao conhecimento da Casa, dentro 
do discurso de V. EX', por<flle é matéda seme
lhante, e essa exposição de motivos registra 
exatamente a preocupação do Governo nã so
lução desses problemas e, ao mesmo tempo, 
a negligência dos 6tgã6S prôp'ríos ao Governo 
Federal, no sentido de não encaminharem, 
com a devida urgência, essa exposiÇão de mo
tivos, que deveria ser objeto de uma proposta 
de crédito suplementar na Comissão Mista do 
Cóngresso;-_o_que até o momento não acon-
fe<:eu. -

O SR. MARCO MACIEL - Senador e 
ilustre _companheiro Odacir Soares, V. Ex~ 
trouxe, através do seu substancioso aparte, 
uma contribuição multo enriquece dera à dis
cussão que estamos tendo hoje, aqui, no -Se
nado, sobre a questão energética brasileira e, 
de modo mais geral, do desenvolvimento re
gional. 

De fato, temoS consdência de que, sem 
os recursoS mínimoS para a continuidade das 
obras, vamos ter problemas gravíssimos no 

_ desenvolvimento do Norte e do Nordeste do 
País. Sem energia, friso mais uma vez, não 
há desenvolvimento, e estamos condenados, 
se providências não forem adotadas _em temM 
po hábil, a conviver, mais uma vez, com o 
racionamento, vale dizer, com a paralisação 
da atividade econômica e com seqüelas so
dai_s.muito importante e preocupantes, posto 
que são seqüelas sociais que se vão deSen-
110\ver sobre Regiões já pobres, já, conseqüen
temente, extremamente combalidas. 

O Sr. José Agripino - Pêrmite V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Marco Maciel? 
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O SR- MARCO MACIEL - Concedo, 
neste instante, o aparte ao nobre Senador José 
Agripino, mas antes gostaria apenas de dizer 
a V. Ex", Senador, enquanto Casa da Federa~ 
ção, se mobilizar com relação_a_este assunto; 
não podemos ficar apenas nas palavras. Ago
ra, podemos repetir aquela parêmia latina que 
dizia: res non verba, agere non loqui. ou seja, 
atos e não palavras, agir e não falar. 

Vejo que este é um sentimento não somente 
do Plenário, mas também do ilustre Presiden
te, Senador Antônio Luis Maya, que é, inclu
sive, um latinista de no..meada e poderá, inclu
sive, corrigir-me nas íncursões no idioma la
tino. 

Concedo, pois, com satisfação, a palavra 
ao nobre Senador José Agripino. 

O Sr. José Agrlpino - Senador Marco 
Madel, quero cumprimentar v; Ex" pela opor
tunidade do_ seu pronunciamento e, principal
mente, pelo que acaba de dizer -temos que 
nos mobilizar com atas e não com palavras. 
Isso relembra-me a CPI instalada nesta Casa, 
por solicttação do Senador Jutahy Magalhães, 
para investigar as causas dO racionamento de 
energia elétrica no Nordeste e no País. Coube
me, com muita honra, presidir os trabalhos 
dessa Comissão, que foram longos e fundos. 
Ouvimos o depoimento de diversos Ministros 
de Estado, de diversos técnicos, de presiden
tes de companhias estatais do sefor e, concluí
mos, ao fmal, no relatório que foi apresentado 
pelo Senador Jutahy Magalhães e aprovado, 
por unanimidade, pelos Membros da Corriis
são, que o racionamento de energia elétrica 
no Nordeste e no Pals, estava ocorrendo, fun
damentalmente, por dois fatores: pela defasa
gem das_ tarifas públicas praticada pela Eletro
brás, fruto da necessidade de conter a inflação, 
e, sobretudo, pelo endividamento imposto à 
E1etrobrás, principalmente:-para promover -
e tsso ficou muito claro- o equilíbrio da ba
lança de pagamentos da União. Muitas vezes, 
tomavam-se empréstimos em dólares, fran
cos, libras, em moeda forte, para comprar 
equipamentos que não estavam sendo neces
sários para o momento, para usar aquelas divi
sas no sentido de promover o equilíbrio da 
balança de pagamento da União. A discussão 
foi longa e foi a fundo, constatando que o 
racionamento existia pela defasagem das tari
fas públicas e pelo _endividamento do setor 
energético _do País, imposto de cima para bai
xo, com o sentido, que ficou muito claro, de 
promover o equilíbrio da balança de pagmen
to ou caixa, para que a União pudesse fazer 
face aos seus compromissos internacionais, 
um fato positivo resultOu deSsa- CP!, que foi 
a atitude tomada por Sua Excelência o Senhor 
Presidente José Samey - lembro-me muit9 
bem, porqUe -foi a última vez que estive no 
Palácio do Planalto: adotou a providência de, 
em solenidade, a qual também estive presente, 
assumir o compromisso formal, com a Repú
blica, de não deixar faltar recursos para o pros
seguimento das obras de Xing6. Fez Sua Ex
celência um discurs_o veemente, na presença 
do então Ministro das Minas e Energia que 
havía deposto na CPI e que, em discurso, e mo
' 

clonado e agradecid_o, endosSava tambêm a 
atitude do Presidente. Endossava e agradecia, 
porque, dizia S. Ex• que, naquele momento, 
a União resgatava um compromisso, um dever 
para com a Região Nordeste, a mais penali
zada deste País. Esse compromisso era ver 
as obras de Xing6, que são apenas uma etapa 
dentro do programa energético proporcioná
vel pelo rio São Francisco, não sofrer solução 
de continuidade,. serem concluídas. Vemo• 
nos, agora, nobre Senador Marco Maciel -
e este é o o_bjetivo do discurso de V. Ex• -
diante de um fato consumado, a paralização 
efetiva das obras de Xingó e a desmobilização 
do canteiro de obras. Tenho acompanhado, 
pela imprensa, as empreiteiras se retirando, 
por falta de pagamento obras já realizadas e 
por falta de perspectiva de dinheiro para obras 
futuras que visem à conclusão da obra Tenho 
a impre.Ssao, nobre Senador, de que a este 
Governo está faltando o sentido de prioridade, 
pois, enquanto se pára )(jngó - depois da 
solenidade do Palácio do Planalto, de que fui 
testemunha,· onde o Presidente da República 
tomou o compromisso de alocar recursos pa
ra que a obra não parasse -, as obras da 
ao serõ que é mais prioritário para esta Nação: 
Xingó ser concluída ou se é um pedaço :da 
Norte-Sul proseseguem. Não sei o que é mais 
proprietário para esta Nação: Xingó ser con
cluída ou se é um pedaço da Norte-Sul_ ter 
prOSSeguimento. O Nordeste só não entrou 
ainda, de novo, em colapso de energia elétrica 
porque os índices de consumo não atingiram 
os nlveis prOjetados. Não fora a quebra da 
demanda de energia elétrica, já e$taríamos, 

-novainente, em processo·de racionamento de 
energia elétrica. Também porque o ramal de 
Presidente Outra, interligando o Sistema de 
TuCilt:UfCom o-sistema Chesf, foi concluído, 
proporcionando uma sangria, de qualquer 
maneira, de alguns quilowatts ou Mergawatts 

- do Norte para o Nordeste. Este ramal resgatou 
uma dívida, pois o Nordeste, durante muito 

_ tempo, ofereceu energia para a Região Norte. 

OSR. MARCQMACIEL- De outro lado, 
trouxe __ tarritiéfn uma seqüela, que foi a neces
sidade de a Chesf faZer um investimento adi
cional para comprar energia em outra Região, 
atraVés da construção, inclusive. da Unha que 
articulou os Sistemas Chesf-Eietronorte. 

Mas prossiga V. Ex• com o aparte, que ouço 
com muito interesse e atenção; 

O Sr. José Agripino - Para finalizar, e 
para não tomar o tempo de V. Ex', fçao um 
registro: o Nordeste, como dizia nci_ iníciO do 
meu breve aparte, é urna Região que quer 
a viabilização de suas potelidalidades, de trun
fos, de 'terras de boa qualidade. Padece, ainda, 
da intempérie da seca: às vezes chove, às vezes 
não chove. É uma Região que luta com muita 
dificuldade. Não fora o seu povo e a sua bravu
ra, essa Região já estaria em situação, muito 
mais difícil. E vejamos o que estâ ocorrendo. 
Eu fui Governador, como V. Ex• o foi, e durante _ 
o meu Governo uma das reivindicaçõ_es a que 
maiS pude atender e um dos pedidos que mais 
recebia era para a implantação da eletrificação 
rural, a energia que era possível levar ao cam-

po,-para prOmover_, crirn_a_quele veículo indutor 
de fomento, O desenvolvimento do ínterior; do 
meu Estado. O que está ocorrendo e o que 
está prestes a ocorrer é o esgotamento inexo
rável da perspectiva de procedimento de pro
grama dessa natureza. Por falta de potencial 
a instalar, vão morrer os programas de eletrifi
cação rural, porque as usinas das CheSf já 
nã_O têm condição de oferecer energia -elétrica. 
E veja V. EX" o que vai ac_ontecer com o Nor
deste, O Centro-Sul, bem ou mal, está suprido, 
e tem forças natUrais multo inelhores do que 
o Nordeste. Como vai ficar a competição para 
recebimento de investimentos do Nordeste 
com o resto do País, quando nem a perspec
tiva de fornecimento de energia elétricéi pode
mos oferecer? Por esta razão, louvo V. Ex' pelo 
pronunciamento. Sou um soldado nesta luta, 
como já fui num passado recente, quando 
presidi a CPL ConcordO inteiramente com V. 
Ex', para defender ~sa causa é preciso falar, 
falar alto, e gritar. E preciso ato forte e não 
palavras vãs. Meus parabéns a V. Ex! e me 
considere engajado nesta luta, que também 
é minha. 

O SR. MARCO MACIEL -Muito obriga
do, ilustre e eminente Senador José Agripino, 
pelo aparte de V. Ex\ não somente pelas consi
derações que produziu, todas extremamente 
oportunas e procedentes, como também pelo 
apoio e solidariedade que V. Ex• manifestou 
nas palavras que pronunciamos nesta tarde. 

Sr. Presidente, cada vez mais nos conven
cemos, não somente pela justeza da causa, 
como_também pelos depoimentos dos ilustres 
Colegas, de que esta é uma questão nacional. 
Enfim, não podemOs pensar en1 nação desen
volvida com o Nordeste pobre. Por isso, Sr. 
Presidente, acredito que está na hora de uma 
rricibilização deita Casa, que é a Casa da Fede
ração, e que, conseqüentemente, -não pode 
ficar indiferente a esta grave questãO qüe se 
abate sobre o Nordeste. 

O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me 
V. EX" -um aparte? 

O SR. MARCO MACJEL - Ouço, com 
prazer, o· aparte, do Senador João Calmon 
e, posteriormente, ouvirei, também com pra
zer, o Senador Mansueto de Lavor, Compa
nheiro de Bancada pernambuc_ana. 

- · O Sr. João CãlmOn- Eminente _S_eoador 
Marco Madel. minhas raízes nordestinas -
jà que sou filho de paraíbano e neto de baiano, 
e ainda mais cearense honorário - nâo me 
permitem deixar de proferir uma palavra de 
apoio e de aplauso ao seu: pronundarriento, 

. que se reveste de singular importânc_ia. Real
mente a tragédia do Nordeste ainda. não.con
s_eguiu emocionar todo o povo brasileiro. Qua

. se está esquecida esta antológica frase de)osé 
Américo de Almeida, em ··A Bagaceirc(; "Há 
urna tragédia maior do que morrer de, fome 
no deserto, é não ter o que comer na I erra 
de Canaã". O moVimento de 1-964 cometeu 

_ um ou dois crimes, pelo menos, de lesa-pátria: 
um, foi eliminar o percentual de 3% do Orça-
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mento federal para combate às secas; o outro, 
foi eliminar o percentual destinado à educa
ção, desde o jardim de infância e 1 ~ grau até 
à universidade. O Brasil ainda não se conven
ceu da importância extraordinária de um p-ro
grama de combate às secas, garantindo tam
bém, sumultaneamente, o fornecimento de 
energia abundante e barata para o Nordeste. 
Há poucos dias, tive o privilégio de visitar Pe
trolina, ... 

OSR. MARCO MACIEL- É uma cidade 
que muito cresce. 

O Sr. João Calmon- ... que deve muito 
a V. Ex:, e, lá, vi o milagre da água ao lado 
do milagre da educação, ... 

O Sr. MARCO MACIEL- É ""rdade. 

O Sr. João Calmon - ... inclusive com 
escola agrotécnica, com escola técnica fede~ 
ral, com uma série de empreendimentos edu
cacionais, que V. Ex' semPre estimulou e 
apoiou. Há poucos meses, ouvi do Ministro 
do Planejamento, que me parece ser um servi
dor de alta categoria, declarar a um grupo 
de Parlamentares, que Já estavam pleiteando 
verbas para a expansão de uma irldústria side
rúrgica em Minas Gerais, as seguintes pala
vras: "Não posso liberar nenJ:ium recurso para 
essa finaJidade, porque o Brasil está conde
nado a apagar ... 

O SR. MARCO MACIEL - A Jlcar no 
escuro. 

O Sr. João Ca&non- ... dentro de poucos 
anos". ·Quãndo V. Ex•, aqui, neste plenário, 
com os Representantes do Nordeste, aborda, 
com tanta objetividade, este problema, que 
não é_ de interesse apenas regional, mas de 
interesse nacionaJ, não posso permanec_er_ca
lado e pedi este aparte para me solidarizar 
com a atitude patriótica de V. ~ e lhe asse
gurar dentro das minhas limitadas possibili
dades,~. 

O SR. MARCO MACIEL - Muito obri
gado. 

O Sr. João Calmon - ... serei também 
um combatente desta causa. Se o Nordeste 
não resolver seus problemas de energia e edu
cação, poderá começar lá uma convulsão so- · 
cial de conseqüências imprevisíveis. Muito 
obrigado. 

OSR. MARCO MACJEL-Senador João 
Calmon, suas palavras apertam considera
ções muito importantes sobre o problema nor
destino. 
V.~. que é um conhecedor da nossa reali

dade, vez que um grande conhecedor dos 
grandes problemas do País, sabe que um dos 
grandes desafios do nosso País, um desafio, 
quem sabe, até à própria unidade nacional, 
construída quase milagrosamente, é, s.em a 
menor dúvida, a questão regional. E V. Ex•, 
ao final do seu aparte, chama a atenção para 
esse fato: talvez à força do abandono a que 
tem sido releg~da a Região, vejo crescer, infe

-lizmente, no Nordeste um sentimento até se--
_paratista. E foi isso que V. Bel', até com outras 

palavras, mas não com- menor intensidade, 
_ colocou aqui, na tarde de hoje. 

Não concordo absolutamente, Jaçc> questão 
de frisar, com as pessoas que assim se mani~ · 
festam. Mas entendo que, de alguma forma, 
elas querem assim manifestar seu desencanto 
com a desatenção, a desatenção mais que 
secular do Governo federal pafa a solução 
dos seus problemas. É grande, em todo o 
Nordeste, a insatisfação da comunidade com 
os rumOs da política govemam~ntal com rela- -
ção à: Região Nordestina e, por que não dizer, 
também, à Região Norte do País. 

Quero agr.:idecer a V. Ex• a solidariedade 
que traZ, Sobretudo na mobilizaçãO que enten
demos deva ser feita, no sentido de fazer com 
que possamos partir das palavras para a ação. 
Que possamos, conseqüentemente, partir pa
ra a cobrança de medidas concretas e inadiá
veis com relação à problemática energética 
c;lo Norte e Nordeste do País. 

O candidato à Presidência da República do 
meu Partíao,_ex-Ministro dãs Minas e Energia 
Aureliano Chaves, diz. com muita propriedade, 
que devemos_ distinguir os· problemas impor
tantes dos inãdiáveis._ Há certas obras que po
dem ser -importantes para o País, para o seu 
desenvolvimento, mas que, às vezes, são ina
diáveis. Xingá; é, a um só tempo, as duas 
coisas: é uma obra importante, porcr1.1e sem 
ela n-ão há energia e sem energia não há de
senvolvimento e- fris.o mais uma vez- ener-

-- 9ia produzida a custas _baixíssirnos; sem ela, 
conseqüentemente, não há energia e, é obra, 
também, que não pode ser retardada, que não 
pode sofrer mais dilação; posto que, se tal 
acontecer, estaremos muito brevemente, 
quem saEie 1992 ou talvez antes, submetidos, 
no Nordeste, a novo racionamento. E um ra
ciói1amento que será dramátiCo, o que vai de· 
monstra~ a inc~ria 9os ~os_~os governantes. 

Eu me recordo que, certa feita, falando so
bre a seca, Euclides da Cunha, no começo -
do século, se não me engano, num trabalho 

_ ern _1904, 1905, dizia que ficava surpreendido 
comq não havia providências com relação à 
seca, porque se tratava de um fenômeno previ
sível, cujo enfrentamento portanto, já era para 
constar rigorosamente dos programas do Go
verno. "E c.om ·relação ao problema energético 
nordestino, podemos repetir as palavras de 
Eudide$ _da Cunha. Ou seja, se este é um 
problerria que está previsto, não há dúvida 
alguma: -se não gerarmos energia, vamos ter 
racionamento, isso é coisa evidente, é um 
truísmo, podemos dizer. E esse racionamento 
compromete o Nordeste, como vai compro
meter certamente outras Regiões, porque hoje 
há certa interligação do sistema energético 
e, naturalmente, a carência_ do Nordeste vai _ 
conthbuir para fazer com que se reduzam tam
bém as expectativas de crescimento de outras 
Regiões, sobretudo das Regiões mais pobres. 
mais carentes. 

Estou cada vez mais convencido, Sr. Presi
dente, de que o Nordeste é, sobretudo, longe, 
ou ·seja·; é uma Região que fica muito distante 
do centro das grandes decisões do Governo 
Federal. 

Ouço, agora, com prazer, o meu Colega 
de Representação de Pernambuco, o Senador 
Mansueto de Lavor. 

.OSR.MÁNSiJETÓDELAVOR-Nobre 
Senador Marco Macie(, o pronunciamento que 
V. Ex~ faz hoje certamente vai reperq.tti-r nos 
ahos escalões, que estão decidindo, de certo 
modo, a sorte do desenvolvimento da nossa 
Região. Eu não posso conceber que um pro
nunciamento como este, tão carregéido de ar· 
gumentos e de justiça, fique aqui siniplesrne 
nte como uma voz clamando no deserto, ainda 
mais quando V. ExG foi apoiado através de 
apartes, os mais importantes, por Companhei~ 
ros_do Senado que já exerceram cargos, como 
V. Ex', de Chefes de Executivos estaduais, e 
todos aqui, até mesmo de outras R~giões, con~ · 
centrados no _mesmo objetivo do disCurSO de 
V, EX': a não interrupção daS obras ae cõristru~ 
çã.o da Hidrelétrica de Xingó. Quero resumida
mente, dizer a V. Ex" que é ftindarriental este 
pronunciamento-de hoje, porque o Nordeste 
está cada vez mais perdendo terreno, do ponto 
de vista económico e, portanto, se afastando 
cada vez mais daquela caminhada para o de
senvolvimento do Centro-Sul do País. E rião 
é que se possa haver, de imediato, um risco 
para a Federação. Mas, como -as coisas an
dam, cedo_ ou tarde não faltarão vozes um 
tanto aventureiras que possam clamar pela 
separação daquela Região, diante das injus~ 
tiças. O caldo, isto é, os fundaTnentos de um 
movimento· neste sentido se baseiàm, geral
mente, em injustiças históricaS, êohio aqUelas 
que despertaram movimentos sep·aratistas no 
passado e que -hoje podem-continuar com 
a mesma motivação para outras pessoas. Não 
é o nosso caso. Nós queremos uma Federa
direitos da nossa Região. Nós temos no Nor
deste o rio São Francisco. Assim como já dizia 
o velho historiador Heródoto, que "o Egito 
era um dom~ do Nilo", e ainda é; pois hoje 
se realizam lá grandes obras de irrigação, de 
barragens, muito parecidas com as que se 
fazem no rio 8ão Francisco, assim também 
o nosso Nilo é o -no São Francisco. E esse 
rio São Francisco tem, corno todos sabem, 
uma tríplice vocação. A vocação de grande 
produtor de alimentos, a vocação de grande 
estrada natural, por sinal, de integração Nor
te-Sul do Pais, pois o rio São Francisco se 
chama "rio da iritegraç.ãci haciona1". E_ _a ter
ceira vocação, não ·óJtima, é a de grande pro
dutor de enei'gia barata, não polUente,~ que 
é a energia elétrica. Ora, coin um dOm deste, 
com um iio deste, 6 Nordeste, que se ressente 
de outras fontes de energia, tem que utilizar 
toda a capacidade para aquilo que é direito 
seu, que é se-desenvolver. Neste sentido, as 
considerações feitas por V. Ex• e os apartean
tes como que esgotaram o assunto. Quero, 
apenas, firmar-me naquilo que V. Ex' se ex
pressou, por sinal em bom latim, tão bom 
que foi aprovado pelo Presidente Antônio "Luiz 
Maya, res; noh verba, quer dizer, é chegado 
o momento d~fàÇão. Temos' confiança na pa
lavra do Presidente da República, e que não 
foi s6 uma ·palavra, um discurso, mas foi a 
assinatura de um decreto,_ determinando as 
obras de Xingó, e Pernambuco estava lá, n;;t· 
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quele momento, com o seu Governador Mi
guel Arraes, como que representando o Esta
do de Pernambuco, apoiando Xingó, como 
todo o Nordeste estava lá. Nós presentemente 
o estamos apoiando, através do movimento 
que se faz aqui, nas duas Casas, da chamada 
Bancada nordestina. Estivemos dando todo 
o apoio ao Presidente. Xiilgó não é um luxo, 
não é um capricho de uma Região. Xingá é 
uma necessidade vital. Quando se trata de 
uma necessidade vital, é claro, então, que pre
cisamos defender esse objetivo, já não mais 
só com discursos, apesar de que esse discurso 
de V. Ex!' já é uma ação, é fundamental, porque 
deflagra um processo mas é preciso passar 
da tribuna para o campo prático. Quem mais 
do que o Senado - e já entro na sugestão 
que V. Ex• deixou, apenas como tese, e quero 
já chegar ao_ terreno prático - quem mais 
do que o Senado poderá levar o Executivo 
a cumprir seus compromissos com o Nor
deste e, principalmente, com a Hidrelétrica d,e 
Xingó? Quem mais poderá evitar-um prejUízO 
enorme, que já representa a paralisação das 
obras? Todos sabemos que até numa peque· 
na construção, paralisar a obra significa enca
recê-la. Xingó, que poderia ter um custo "X', 
já tem um_ custo "X" + "Y", pelo sirriples fato 
dessa paralisação. o oovemO" eSta dando pre
juízo a si mesmo. 

O SR. MARCO MACIEL- A paralisação, 
de alguma forma, é uma medida inflacionária, 
porque eleva -custos. 

queira, de boa hora, neste momento, quer não. 
Pode parecer um confronto, mas não é. Espe
ro, _inclusive, que não precisemos chegar a 
_essas atitudes. Estamos dispostos a seguir 
aquilo que V. Ex• colocou. Ação e não apenas 
palavras. Ação e não apenas discursos. Isto 
é. temos os instrumentos na mão, e podemos 
fazer com que o ExecUtivo chegue a sensibi
lizar; ou_ a entender, que Xingó é uma obra 
fundamental para o Nordeste, e que foi real
mente encampada pelo Senado da República, 
para que_ o Executivo, cedo ou tarde, conven
ça-se d_e que é importante realizá-la dentro 
do s_eu cronograma. Muito obrigado e des
culpe o fato de ter tomado mais tempo do 
que prevía neste irieu aparte. 

O SR. MARCO MACIEL-Agradeço, Se· 
nadar Mansueto de Lavor, a V. Ex• o aparte, 
muito denso, quer na parte expositiva quanto 
na conclusi'lla. 

Realmente V. & evocou o papel que histori
camente desempenha o rio São F randsco. 
Além de ser _um rio que, certa feita, o histo
riador João Ribeiro Chamou "o rio dã unidade 
nacional", por percorrer vários Estados da Fe
deração e permitír uma ligação Norte-Nordes
te Por via fluvial, é um rio que permite se de
senVolvam projetas muito sigiliíiCativos de irri
gação, melhorando, conseqüentemente, a 
noss_a produção agrkola e _gerando uma 
agroindústria e uma indústria já pujantes em 
nosso País. Por fun, é um rio que se presta 
-e _de foriTl_a muito importante- ao .aprovei
tamento hidrelétrico. São mais de sete milhões 

O Sr. Mansueto de Lavor -Altamente: de quilowatts que o rio já produz e que certa-
inflacionária. Então, eu_quero, baseado na pro-- mente" cOm Xingá, que talvez seja o seu penúl-
posta de V. EX', dizer que predsamos, agora, timo apráiieifamento válido -.ainda se cogita 
de ação. Não vamos entrar em confronto com de mais um, espero que isso aconteça -, 
o Presidente, até porque_eu acho que Sua esse aproVeitãmento energético do rio São 
Excelência terminará convencendo-se dos ar- __ FraridScóCrescerá ãinda mais, avultando, 
gumentos de V. EX" e dos argumentos dos cons_eqüentemente, de significação, de impor-
Companheiros, que falam em nome de todo tânda, o papel que esse rio desenvolve para 
o povo do Nordeste. Aproveito-me, com a de- a economta brasileira. 

~ vida vénia, do pronunciamento de V. Ex• para Nobre Senador Mansueto de Lavor, V. EX' 
levantar uma hipótese, uma mera hipótese. troux_e .também uma contribuição muito boa, 
Vamos supor que o GoVer:TIO nao se sensibilize nifparte-cõfldusiva da sua intervenÇão, quan-
com essas vozes autorizadas, representativas, do chamou a atettção para o fato de que o 
legítimas, da Região, que clamam para que Senado não se deve limitar a pãla\ifas e deve 
o Governo nada ma~ faça do que--Cumprir partir para a ação, e deu até V. Ex• Um càmi-
o seu compromisso. Ehtão, é claro, temos nho, talvez_ heróico, maS qUe dele não nos 
meios, aqui,:no própr'iO"-senado. O Executivo -devemosaeScartãr:-Quem sabe, não seja ele 
tem seus projetas de interesse, aqui, todos uma solução para fazer com que o_ Executivo 
da maior importância, mas não são de maior se c'onscientize da importânda que tem para 
importância do que o_ Projeto Xingó. Todos o Pais e, de modo e_special, para o Nordeste, 
sabem queumSenad_or, sozJnho. páfaoSena- -a cOnclusão de XinQô? - · -
do Federal. Esta Casa predsàfuncionar, e não -- - De fato, como conseqüência da nova Cons
queremos a sua paralisação. Mas é preciso tituição, o Cõngressó retomou muitas de suas 
estabelecer-se prioridades. Nós temos que co- atribuições perdidas no passado, atribuições 
locar isso, aqui, como fUTiâãffiérital: que o Exe-- no plano da iniCiativa- das leis, da discussão 
eutivo não é apenas o Nordeste, o interesse, e votação -do OrçameftfO etc. O Congresso 
V. ~bem disse;- é da FederaÇãO: Mas é que Nacional viU acrescido a essas atribuições um 
o Senado Federal assume a defesa. Assume papel que não desempenhara no passado, 
através de Representaçõ_es_do Nordeste, e não qual seja, o de ser também uma Instituição, 
do Nordeste, mas do País, porque a causa - um Poder fiscal. Conseqüentemente, uma Ins
é do País. Portanto, a solução está aqui dentro, tltuição -incui'nbida de fazer o acompanha
Senador. Temos instrumentos, qUe todos es- menta e a· controle da ação governamental. 
tão entendendo quais são, de colocar numa Aliás, urna função tij)ica de um COngresso 
prioridade os interesses do Executivo que tran- Nacional em regimes presidencialistas. Não 
sitam nesta Casa, de tal modO que Xingó seja é por outra raião que, certa feita, Woodrou 
incluído nesses interesses, quer o Executivo Wilson que, além de Presidente dos Estados 

Unidos, na época da Prímeíra Guerra. Mudial, 
foi também professor de História, era um estu
dioso das questões do Parlamento, disse que, 
para um Congresso, tão importante quanto 
legislar era fiscalizar. Estou convencido de 
que, agora, não temos apenas-a função legife-
rante, como aõ lado disso temos a função 
fiscalizadora. -

Devemo-nos valer desses instrumentos que 
a Constituição Federal pôs em nossas mãos 
para que consigamos, também numa atitude 
de cc-responsabilidade, bUscar e enconti"ar 
saídas para essas questões. 

Espero, portanto, que eStas minhas pala
vras, na tarde de hoje, Sr. _Pfe_Sid~!:Jte, enrk_lue
cidas pelos apartes extremamente significa
_tivos, possam trazer _uma contribuição para 
a solução desta questão. Diria, e -não estou 
eXagerando, que mais in1portahte do -que o 

_ meu discurso foi certam eh te a ·unânime mani
festação que esta Casà fez·e, até certo ponfo, 
a identidade de pontos de vista que ela mani
feStoU ccim relãçãó a ~$tç, questã"o. 
· Sr. Presidente, espero que, agOra, possamos 

partir para atas, ações que nos livrem _de pro
blemas mais sérios com o Nordeste, como 
este, por exemplo, relativo à paralisação de 
Xing6. . · · . 

Sr. Presidente, eu não gostaria de encerrar 
minhas palavras sem solicitar à Mesa que seja 
inserido nos Anais da Casa.o editorial pUbli
cado pelo JomCJ! do Commercio erri Sua edi
ção de sábado,. que trata especificamente do 
assunto; é um editorial que, ao _lado de_ um 
histórico-extremamente completo da qUestão, 
f<:iz também um apelo, que, a meu ver, traduz 
muito o sentimento de. todos os nordestinos, 
um sentimento em favOr -da retorriaQa das 
obras de Xingá, um editorial em favOr do de-_ 
senvolvimento do Nordeste e da melhoria da 
condição de vida de lodos os nordes~tinqs, 

Era o que tinha a dizer. SrJ'i·eSfderite-.-(ti\Uito 
bem!). 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MARCO MACIEL EM SEU DfSCURSO: 

Eis, na íntegfa! os argumentos PrOdUzidos 
pelo jornalista e empresário Jooio CarlOS -paes 
Mendonça, e para que o Senado Federal os 
conheça, solicito_ a sua transcrição em seus 
An~is~ · · · 

É PRECISO SALVAR XiNGÓ. 

__ ônOtícia caiy Çomo uma bomba: o ccinsório 
forinado pelas empresas CBPOfCons

- tran/MEmdes Júnior decidiu paralisar as Obras 
da Hidrelétrícã -de- Xifl.gó - último grande 
aproveitamento possível na área de concessão 

--da Chesf no Rio São Francisco_:..... por não 
ccins~uir mais ban-car, para o Governo, os 
custos desse importante empreendim~nto. 

As empreiteiras -que formam o cqnsório 
têm, hoje, de créditos atrasados junto a_ ~se 
mesmo Governo.~ nada menos_que_240 mi
lhões de dólares. Considerando-se__o índice 
jnfli:lcionário sob o qual vivemos, _e__o custo 
do dinheiro junto às instituições financeiras, 
percebe-se de imediato o quanto se torna difí
cil para aquelas empresas continuarem tocan
do o projeto. Premidas pelas circunstancias. 
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outro caminho não_ encontraram ·a não ser 
parar as máquinas, dispensar milhares de tra~ 
balhadores e aguardar. Até quando, só Deus 
sabe. 

Estranho País, o Brasil. Estigmatizada Re
gião, o Nordeste. 

O empreSãriado regional- desde a Bahia 
até o Maranhão -tem ainda viva na memória 
a imagem do último radonamento de energia 
imposto ao Nordeste, com prejuízos em tomo 
de 10% do PIB regional e todos os transtornos 
que ump. medida como aquela pode acarretar. 

Poder-se-ia escrever a "Crônfca do Raciona~ 
menta Anunciado", pofs Se sabia, conf larga 
antecedência, que o adiamento de prazos no 
cronograma da Hidrelétrica de [taparica viria, 
fatalmente, a provocar um colapso no forneci
mento de energia à Região. 

Os argumentos usados à época- evidente
mente que falaciosos- eram de que a grande 
prioridade do Governo Federal se constituía 
a construção de Itaipu, vindo em segundo pla
no o projeto de_ Tuc_utuLltaparlca começou 
a operar exatos 10 anos depois dos prazos 
inicialmente previstos, comprovando, mais 
urna vez, que para o Governo Federal o Nor
deste nunca foi prioriCiadé. 

Não se pode deixar acontecer com Xingó 
o mesmo que aconteceu com ltaparica. Esta 
usina estima uma produção de 18 bilhões de 
kvh anuais- agregando_ um acréscimo mé
dio em tomo de 65% da energia produzida 
em Paulo Afonso. Essa energia é fundamental 
para o desenvolvimento da Região, para atra
ção -de novos investime:otos, para garantir o 
cresdmento do Produto Interno Bruto Regio
nal, já muito distante das necessidades míni
mas dos que aqui vivem. 

O presidente José: Samey, por mais de uma 
vez, garantiu que a Hidrelétrica de Xingó era 
uma efetiva prioridade do seu Governo. Neste 
final de mandato e de transição que a Nação 
vive, é lícito esperar que o Presidente - um 
nordestino- determine a liberação dos recur
sos de que a Chesf CareCe, para tocar e-ssa 
estratégica e indispensável obra. 

Há necessidade de cortes de despesas sim, 
porém não de investimentos. Que se enx_ugue 
essa gigantesca máquina administrativa, co
mo há muito tempo reclamam os empresários 
brasileiros e as lideranças mais esClaieçidas; 
que se diminuam os gastos públicos através 
de medidas saneadoras; que se desmontem 
estatais improdutivas e lneficiêntes, que sim_
plesrnente _servem de cabides de empregos 
para incontáveis afilhados - pois todas essas 
medidas serão acatadas e _aplaudidas. 

O momento exige união. É necessário con
vocar, unir e mobilizar to.das as lidE"ranças polí· 
tlcas- independente de cor partidária- ern· 
presarfais e civis da Região, para que se forme 
uma frente única em defesa de Xingá. O povo 
nordestino precisa ser o condutor de sua pró
pria caravana, já que nunca contou com a 
simpatia nem as benesses do Poder Central. 

O cronograma de Xing!5 já sOfre'u atr~a.s_os, 
com uma previsão de riscos de déficit da o~
dem de 13% em 1993 e 28% em 1994. A 
Hidrelétrica deveria Ser inªugurada em 1992-: 
Hoje, nao se sabe sequer quando será feito 

o desvio do rio, que se estimava para março 
do próximo _ano. 

Os governadores nordestinos precisam pro
iestar: não estarão pedindo favores, mas exer
cendo o dever assumido de falar em nome 
do povo que representam - cerca de 45 mi
lhões de pessoas, entre as quais a grande 
maioria vivendo em estágio de pobreza quase 
absoluta. Essas pessoas têm direito a um 
mundo mais }Listo, que só"Vífá pelos caminhos 
do desenvolvimento econôinico. Um desen
volvimento com o qual sonhava Delmiro Gou
Veia; o-plóheffo. Xingá se insere nesse proces
so. Xingó hào pode parar. 

(Durante o diScurso do Sr. MarcO Ma
de/, o Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Antóhio Luiz Mayza, 

-Suplente" de Sei:fetáfiO.) 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, 
peço- a palavra para uma questão de ordem. 

-0 SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
--concedo a palavra a V. EX'. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL..:.. RO. 
Para questão de orderrl. Sem revisão "cio ora
dor.) -Sr. Presidente, no último dia 4 de 
outubro, encaminhei à Presidência desta Casa, 
para·· Ser Tíâa ria sessão seguinte, indicação, 
a fim de que a CófuisSão de ConStitUição, Jus
tiça e cidadania do senado esclareça e decida 
sobre a jurldicid~de do Ato da Comissão Di r e
tora ne 25, que trata do controle de freqüência 
dos servidores do Centro Gráfico do Senado 
Federal_que prestam serviços, como os outros 
serVidoi'ê-s estatutárioS, nôS Gabinetes dos Srs. 
SenadoreS. 

Esperava eu que essa indicação fosse lida 
na sessão do dia 5, sessão do dia seguinte, 
como prevê e prescreve o Regimento Interno. 

Lamentavelmente, criou~se uma norma no
va no Regimento e a indicação fo_i engavetada. 
Ela encontra-se, infelizmente, numa violenta
ção clara do Regimento lntemó, em uma gave
ta de algum dos Srs: Membros da Mesa DireR 
tora desta Casa e não teve nenhum pressegui
mento até este momento. , -

Considero isso uriia violência que a Mesa 
pratica sem nen!lum r~~p~l~<? ~egimen~al. 

Espero, após fevantar esta questão áe or
dem, que V. Ex•, que ora está na presidência 
dos tàibãJhoS, posS-a-riO morTiento adequado
e OpõrtUi10 eSclarecer esta questáo. 

E a questão de ordem que levanto e preten
do ver essa indicação lida na sessão de ama
nhã, como manda o Regimento Interno do 
Senado Federal. 

0-SR~PRESlDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-o pleito de v. a será devidamente levado 
~à COnsiOeraçâO do Presidente do Senado Fe~ 
dera!. -

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
........ Cõilcedo a ·palavra ao_ nobre Senador Poro· 
peu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF ..Pronuncia o seguinte diS-i:Urso:) ,;_;,Sr. Pre
sidente. Srs. Senadoresr serei breve. Serei bre-

ve, porque, de certa forma, ao ceder a V. EX' 
o meu lugar na ordem de inscriçãO, V. fr 
antecipou o assunto que eu fria tratar. come
morar o--"Dia do Professor·:, que ontem se_ 
celebrou silenciosamente neste País inteiro e -
que hoje está passando, também, em brancas 
nuvens. 

Como eu tenho insistido tanto neste assun~ 
to, achei que seria preferível que V. Ex• ItiE:sSe 
a exaltação da nossa proftSsão; minha profis
são há exatamente 55 a_nos. __ 

Na verdade, -nãO vou fazer mais o panegírico 
-da profissão, dessa profissão tão fundainentid, 
da qual dependem, não apenas todas as de
mais profissões, mas a própria existência na
cional. 

Vou, Sr. Presidente, tratar de um assunto 
local, de uma situação local, de uma crise 
dos professores do Distrito federal, com os 
quais me sinto inteirameríte solidarizado, nã.o 
apenas por ser eu próprio professor, e, àntes 
de ser professor universitário por 51 anoS, fui, 
durante 4 anos, professor de ensino médio, 

Não é essa solidariedaC:e corporativa, é a 
solidariedade do cidadão, a solidari~dade do 
homem públiCo, daqUele que vê o profissional 
básico da própria estrutura de uma nação ser 
tratado como um ente - digamos - quase 
des.cartável da vida pública, em que as condi
ções de remuneração, as condições d,e traba
lho e as de aperfeiçoamento são relegadas 
como se_f_o_s_s_em__a_ úl_tir:n_.,._das prk:>riaades deste
Pais. Neste sentido, aliás, Sr. Presld_ente, tenho 
um projeto-- e lembro, allás, dis_So, porque 
já o tenho mencionado mais de ·uma_ VE:Z 
-, um projeto no qual se estabelece que a 
remuneraçao dos profissionais de educação, 
tal como a dos profissionais de saúde, deve 
s_er rigorosamente a do mais alto nível de qual

-quer profissional com formação em -"n(veLd~ 
escolaridade idêntico. Aliás, esse projeto 
aguarda parecer do nosso eminente Colega 
e meu fraternal amigo SenadorJoão_Calmon; 
que S. Ex~ não leve isso a titulo de_uma cObran
ça impertinente. Lam-ento que S._Ex' não esteja 
agora presente no plenário. 

Mas, Sr. Pr.esidente, ao que estamos assis
tindo agora no Distrito Federal constitui um 
flagrante desrespeito ao professOr, que, nesta 
Capital da República, dedica toda a sua ativi
dade à formação _dos novos cidadãos que hoje 
c.om~am a nascer nas crianças e nos adoles
centes de Bras.!lia e das cidades-satélites. 

Refiro-me ao plano 'de carreira que S. Ex> 
o Sr. Govem_àdor nos remeteu_ e justamente 
lido hoje, conStante da Mensagem no 101, que 
S. Ex• enviou a eSta Casa. Esse plano de car
reira já determinou, da parte dos professores_ 
do Distrito Federal, uma assembléia rea_lizada 
on~m. na qual os p-rcifiSsioriais do e_nS:io_Q._que 
servem ao ensino público, foram Jevados_.a 
se "dedarãr em_ estado de greve- não deda-
raram_ a gré-v~. mas o -est~do de greve-, na 
expectatilla de_ mais. alguns dias para que S. 
Ex> o Sr. _Governador recon_sidere o s,eu cOm~ 

· portamento. 
Na verdade, de_mais de 20 reivindicações 

apresentadas, o e!_ano-·de _carreira que o sr.
Governador nos-enVia, pelo que estou infor
mado, não aten_de senão a· três ou quatro de 
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menor importância. Isto, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, constitui um· ato absolutamente 
incompreensível, de vez que, entre essas rei
vindicações do magistério do Distrito Federal, 
estava, justamente, no seu cerne, na sua subs
tância, o atendimento das bases do acordo 
através do qual se pôs fim a uma terrível greve 
que durante-55 dias interrompeu a vida escolar 
desta Capital da República, Sr. Presidente. As 
bases desse acordo foram relegadas, foram 
abandonadas, foram desprezadas, não foram 
levadas em consideração no projeto de S. Ex" 
o Sr. Goverriador. 

É por isto, sr. Presidente, que me animo 
hoje a vir a esta tribuna - aonde tenho vindo 
tão poutt> em função da prisão ein Que terriOs 
estado, nós ambos, aí nesta Mesa Diretora -,
para fazer um apelo a S. Ex• o GOvernador 
do Distrito Federal: que S. EX~ peça a retirada 
deste seu projeto,_ o mais.depressa possível, 
para ser reconsiderado antes do próximo sá
bado _quando está prevista a- próximã -assem
bléia .dos professores do ensino público do 
Distrito Federal. 

E que_$. Ex" o faça, para-nãO repetir o que _ 
aconteceu no episódio dos loteamentos irre
gu]ares, quando S. ~ nos mandou um pro
jeto tão infeliz, que recebeu, aliás, uma emen
da pior do que o _soneto na COmissão do Dis
trito Fedeial, e que, por ii1.adV€rtência -deste 
Senàdo, foi aprovado contra um ónico voto 
-o deste Senador-, porque, valendo-se do 
recurso regir:neJ;ltal da urgência, $. & o Go
vernador nem nos deixou refletir para deci-
diiTnos: ' 

Então, o apelo que faço hoj~ a S. Ex• é 
que não repita a dose; porque, como se verifi
cou no casO passado - e já ·assinalei isso 
desta tribuna, Sr. Presidente -·s.;~; depois 
de ver aprovado o seu projeto quaSe por unani
midade, viu-se, diante do ·clamor unânime da 
sociedade civil, ·na contlngênéiéi, "qUase que 
diriã ilõ VeXãrilé, de vetar o seu proprio projeto_ 
e mandar outro, esse, sirri, que meieC:e a nossa 
aprovação, -porque está eScolrilàdo de todos 
os vícioS, de todos os aleijões; pois que o outro 
til)ha tantos aleijões quantos eram :os que esta
vam sendo criados na ocupação do solo urba
no no DiStritO Federal. 

Que S. Ex" nõs prive, prive-se a si mesmo, 
de, outra vez, ter que voltar atrás depois que 
o seu projeto tenha recebido o exame às car
reiras da nossa Comlssão,_ a Comissão do Dis
trito Federal, e a votação às. pressas desvai
radas pelo Regimento, maneira a que S. ~
sempre recorre_ aqui, neste plenário. Que S. 
Ex" não venha mais uma _vez a _se _desdizer, 
a mais uma vez vetar o seu própriO projeto, 
porque a sociedade o vetou. Que S. Ex" se 
poupe e nos poupe, e, mais uma ve:z, vamos 
dizer, quase que repetir o estribilho de um 
samba famoso: "errei sim, manchei o teu no-
me". 

Faço.um apelo, um apelo realinente since
ro, para que _S. ~ evite essa nova- mancada 
- tenho que usar a expressãó adequada -
para que as crianças e os adoleceiltes do Dis
trito Federal possam receber a educação a 
que têm direitO,- sob pena de se sacrificar o 
próprio ano letivo; porque se trata, inclusive, 

de restaurar as aulas que não_ foram dadas 
e compensar o petíodo Jetivo que não foi mi
nistrado, devido à greve anterior. E chega de 
criar calamidades a este Distrito Federal e a 
este País. 

Era· a que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
b~rn!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador A1ui
zlo Bezerra. (Pausa.) 

S. Ex" não está presente. __ 
Concedo a paJavra ao nobre Senador Edi

SÓn Lobào.(Pausa.) 
S. Bel'. desiste__da palavra. 

b SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Na sessão de 12 do corr~nte, foi lida a 
Proposta de Emenda à Constituição n" 4, de 
1989, que acrescenta § 69 <1o art. 59 do ato 
das disposições constitucionais transitórias, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Leopoldo Peres. 

A PresidênCia, em_ obediência_ ao disposto 
no art. 356 do Regimento Interno e de ªçordo 
C'Orii as indicações reçeb_idas das lideranças, 
designa a seguinte Comissão para emitir pare
cer sobre a matéria: 

PMDB 

Leite Chaves José Fogaça Ronan Tito 
Mauro Benevides Márcio Lacerda Man

sueto de Lavor Fra,ncisco Rollemberg 
- PFL 

Marco Maciel João Lobo Jorge Bor
nhausen 

PSDB 

Fernando HenriqU:e Cardoso 
drigue_s 

PTB 

carias De'Carli 
PDC 

Mauro Borges 
PDS 

Jarbas Passarinho 
PDT, PSB, PMB ~e PRN 

Mário Maia 

Chagas Ro-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
desiQna, pafc:i a sessão ordinária de alnanhã, 
terça-feira, às 14 horas e 30 minutos, a se-
guinte:· -

ORDEM DO DIA 
-1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 
N' 37, DE !989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art._375, V, do Regimento Interno) 

Votação, em tu111o (!niCo, do Projeto de DE:~ 
creto Legislativo n~ 37, de 1989 (n? 113/89, 

~na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Jvaí Emissora FM 
Ltda., para expl_orar, pelo prazo de dez anos, 
sem_dire-ito de exClusividade, servíço de r~;:~dio
difusão sonora em freqüência modula®, na 

Cidade de Santa Isabel do lvaí, Estado do Para
ná, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário, da Comissão - de Educação. 

-2-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA 

N> 37, DE !989 
(Incluído em Ordem do dia nos termos do -

art. 64, § 19 da Constituição, combinado com 
o 

art.· 375, V, do Regimento Interno) 

Discussão, em furna único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 37, de 1989 (no 2.974/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a 
organização e o _funcionamento do Coselho 
da República. (Depeõdendo de parecer.) 

-3-

PROJETO DE DECJ<ÉTO LEGISLATNO 
N• 16, DE !989 

(Induldo em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 376, e, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 1 Projeto_de 
Decreto Legislativo n9 16 de 1989 (n9 65/89, 
na Câmara dos DeputadOS), que-ãprova o tex
to do acordo de cooperação cultural e edu_ca
cional entre a República Federativa do Brasil 
e a República de Cuba, Celebrado em Brasília, 
em 29 de abril de 1988. (DePeridendo de pare
cer.) 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 

N> 36, DE !989 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, V, do Regimento Interno) . 

Discussão,- em 4-!rno ún_ico, do Proje_to de 
Decreto Legislativo n9 36, de 1989 (n9} 12/89, 
na Càrnara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão 'outorgada à "Rádio 
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar ser-"' 
viço de radiodifusão sonora em onda média, 
na Cidade_de Imperatriz, Estado dd Maranhão. 
(Dependendo de parecer.) 

-5-
Votação, em primeiro turno, da PrOposta 

de -Emenda à Constituiçãó n9 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no§ 69 do arf. ·14,-para desiilCom
patibílização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, teildo · 

PARECER, sob n' 145, de 1989. 
=-da Comissão TempOrária; favoráVel aO 

prosseguimentO Cfa- tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores ChaQ:as Ro
drigues e Mauricio Con::êa. 

-6-

Sqta_ção,_ em turno único,,do Projeto de Lei 
da Câmara n" 78, de 1986 (ri9 -1.945/8,3, na 
Cãsa de origein); qUe iildui o fotógrafo aut6-
nomo no Quadro de Atividades e Profissões 
a que se refere _o art. 577 d_a ConscilldaçaO 
das Leis do Trabãlho, aProvada peJo _DeÚe
to-Lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, terido 
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PARECERES sOb nç<! 1.022, ae 1986 e 234, 
de 1989 das Comissões: 

-de Legislação Social favorável; e 
-de ConStitUição, Justiça e Odadania, fa-

vorável ao substitutivo Oferecido em Plenário, 
com duas subernendas que apresenta. 

-7-
Votação, em turno único, do Requerimento 

n9 542, de 1989, dos Senadores Mauro Bene
vides e Chagas Rodrigues, solicitando, nos ter
mos do art. 336, e, do Regimento rntemo, ur
gência para o Projeto de Resolução n9 70eefe 
1989, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que mocüfica o § 49 do arl 91 do Regi
mento Interno. 

-8-
Votação, em turno único, do Requerimento

n9 515, de 1989, do Senador Lourival Baptista, 
solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição nos Anais do Senado do discurso profe
rido pelo Presidente da República, na abner~ 
tura da Quadragésima Quarta Assembléia Ge~ 
ral da Organizaçllo das Nações Unidas. 

-9-
Votação, em turno único, do Requerimento 

n~ 533; de 1989, de autoria do Senador Mer1~ 
des Canale, solicitando, nos termos reglmen~ 
tais, a transcrição nos Anais do Senado da 
matéria publicada no joma1 O Estado de S. 
Paulo do dia 20 de setembro do corrente ano, 
sob o título "Na Defesa dos Parlamentares". 

-lO-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n' 51, de 1988 (n' 139/87, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
à Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, 
que "estabelece normas para a concessão de 
assistência judiciária aos necessitados", tendo 

PARECER, sob n9 220, de 1989, da Co~ 
missão. 

de Constituição, Justiça e Odadania, pela 
constitucionalidade e juridicidade, com voto 
vencido dos Senadores Meira Filho, Francisco 
Rollemberg, Jamil Haddad e Mauricio Corrêa. 

-11-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n1 169, de 1989 - Comple~ 

mentar, de autoria do Senador Fernando Hen~ 
rique Cardoso, que fiXa as alíquotas in.áxlmas 
dos Impostos sobre Vendas a Varejo de Com~ 
bustive15 Uquidos e Gasosos e sobre Serviços 
de Qualquer Natureza, de competência muni~ 
dpal, nos termos do inciso I do § 49 do art 
156 da Constituição Federal, tendo 

PARECER, sob n? 170, da Comissão 
-de Assuntos Económicos, favorável, nos 

termos de substitL.tivo que oferece.. 

-12-

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N• 2, DE 1989 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
art. 358 do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turrio, da Proposta 
de Emenda à ConsUtuição no 2, de 1989, de 

autoria do Senador Olavo Pires e outros Se
nhores Senadores, que modifica o § 39 do 
art. 4° do Ato das Disposições Constitucionais 
TninSltórias. (Dependendo de parecer.) 

-13-
· Discussão, em turno único, do parecer da 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na~ 
clonai sobre a Mensagem no 172, de 1989 
(n9 398/89, 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 Luiz Mattoso Maia 
Amado, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto -à- República da 
Coi'éia. ·-

-14-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
clonai sobre a Mensagem n9 174, de 1989 
(n9 403/89, na origem), de 14 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena~ 
do a escolha do Senhor Júlio Gonçalves San~ 
chez, Ministro de Segunda Oasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Guiné
Bissau. 

-15-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~" 179, de 1989 
(n~> 457/89, na Casa de origem), de 30 de 
agosto do _corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à delibera
ção do Senado a escolha do Senhor Régis 
Novaes de Oliveira, Embaixador do Brasil jun~ 
to_ à Jamahiriya Árabe Popular Socialista da 
Libia, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
de Malta. 

-16-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 185, de 1989 
(n9 515/89, na origem), de 11 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presfdente 
da Repúbllca submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Sérgio Damasceno 
Vieira, Embaixador do Brasil junto à Federa
-ção da Malásia, para, cumulativamente, exer
cer _a função de Emb_aixador do Brasil junto 
ao Sultanato de Brunei Durussalam. 

-17-

Discus.sã.o, em turno único, do parecer da 
Comis$âo de Relações Exteriores e Defesa Na~ 
cional sobre a Mensagem no 1 86, de 1989 
{il9-516/89, na origem), de 11 de_ setembro 
do corretne ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena~ 

- do a escolha do Senhor Luiz Felipe de La 
Torre Benitez Teixeira Soares~ Embaixador do 
Brasil junto à República do Quênia, para, cu
mulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Repúbllca de Uganda. 

O SR. PRESIDENTE {Antônio Luiz Maya) 
-Está encerra-da a sessão. 

(Levanta-se a sessáo à-s 1 7 horas e 15 
minutos) 

DISC(!RSO PRONGNC!ADO PELO SR 
CID S4BÓM DJ:: 0\RVALHO f'l,4, SES-
54'0 DE 27-9-89 E QUE, J;NTREOaE 
À REV/54'0 DO ORADOR, SERM PCJBU-
0\DO POSTERIORMENTE.. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para discutir.)- Sr. Presidente, 

-já hoje na tribuna do Senado Federal falei que 
teria o máximo de recato a respeito dessas 
urgências. As soluções que são encontradas 
dessas urgências, via de regra, não são boas, 
nem sempre são eticamente explicadas. São 
regimenta1mente explicadas, mas eticamente 
não são devidamente justificadas. ' 

- Neste projeto, _Sr. Presidente, há um artigo 
que acho que deve ser levado à atef:lçaO- dos 
Srs. Senadores. É exatamente o parágrafo úiti~ 
co do art 19, que diz o seguinte: 

"As vagas resultantes desta lei-SerãO 
preenchidas mediante promoção, admis
são por concurso ou inClusão em parce
las a serem estabelecidas pelo Governa
dor do Distrito Federal, de acordo com 
a necessidade do serviço e as disponibi· 
fidades orçamentárias." 

Sr. Presidente, isso é inconstitucional. O art 
37, da Constituição Federal, diz claramente, 
em seu item II: 

"A investidura em cargo ou emprego 
público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas 
e tltulos, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração." 

Não sei, Sr. Presidente, como possamos 
aprovar uma lei que manda prover _os cargos 
por promoção, o que foi discutido na Consti~ 
tuinte; isso foi proibido pela. ASSembléia Nacio
nal Constituinte em acirradas discussões; che~ 
gamos ao texto que resulta na proibição cons~ 
titucional. Como também essa história de in
clusão não entendo, não poss_o ficar favorável, 
nem nessas parcelas a serem estabelecidas 
pelo Governador do Distrito Federal. 

O preenchimento de cargos, Sr. Presidente, 
deve ser, necessariamente, através de concur
so público. E já ontem, aqui, votávamos na 
Lei Eleitoral um dispositivo chamando a aten
ção de que tudo que se fizesse desse tipo 
no período fixado pela lei antecendente à eiei
ção seria tido nulo, de nenhum valor jurídico, 
sem nenhuma conseqüência, ato nulo de ple· 
no direito. 

Por isso, Sr. Presidente~ eU arguo, nessa dis
cussão inicial, a inconstitucionalidade do pará~ 
grafo único do art. 1 n, e não c-oncordq,rei em 
aprovar esta matéria diante da permanência 
deste artigo. ~or isso, farei um destaque para 
a supressão desse parágrafo único. Pergundo 
a V. Ex•, Sr. Presidente, se já é hora de fazê-lo, 
se já tenho, no momento, condição regimental 
de fazer o destaque para supressão do pará~ 
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grafo único, pela brutal inconstitucionalidade 
nele. contida. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, 
CID SABÓM DE O!RVALHO NA SES
SÃO DE 3-J0-89Jn:JliE, EIYTREGUE 
À REVISÃO DO ORADO!?,SERM PUBU-
0\DO POSTERJOEíN{':NTE: 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para encaminhar a -votação.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores,queria, na 
oportunidade do encamtnhamento desta ma
téria, lembrar a luta que foi desenvolvfda du
rante os trabalhos da Assembléia Naclonal 
Constituinte, qua~ndo Deputados e-senadores 
apresentaram não apenas propostas como 
também repetidas emendas em favor do defi
ciente fisico, uma população muito grande 
que ocorre no Brasil. São milhares, milhões, 
os deficientes físicos no nosso BrciSIJ. 

Naquela oportunidade, o Parlamentar que 
ora encaminha a votação-apresentou tanto 

. propostas, sugestões, como emendas. inclu
sive aquela que procurava garantir o trabalho 
ao deficiente, que foi atê gozada pela imprensa 
como algo engraçado. 

Tão despreparado é o Brasil para conviver 
com o deficiente fisic:o que muitas vez.es pare
ce atê uma graça, humor, mesmo humor ne
gro, o propor-se o tr.'lbalho para quem porta 
defeito físico. 

Apresentei, entre tantas emendas, uma que 
dizia que os deficientes tísicos poderiam fazer 
concurso público e que haveria um número 
de vagas reservadas para que_ fosse possível 
a nomeação de pessoas nessas circunstân
cias, desde que aprovadas em conc_urso públi
co. A revista VISão publicou uma relação de 
matérias engraçadas, de coisas ridentes, e, en
_tre elas, essa minha proposta. 

Hoje, quando leio o Proj<::to de Lei da Câma
ra ri9-AQ, de 1989, matéria de iniciativa de 
Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú
blica, venho a esta tnbuna para deixar bem 
claro que, aqui e agora, ocorre exatamente 
a consumação de toda uma luta em favor 
dos deficientes físicos do Brasil e que isso 
nunca foi engraçado, sempre foi muito sério, 
não é motivo para riso, mas motivo para uma 
reflexão social da maior monta, da maior im
portância, da maior profundidade. Pobre do 
pafs que ri dos deficientes físicos que pensam 

em trabalhar! Esse, realmente, é um riso triste, 
melancólico, que foi mostrado pela revista Vf
são, em matéria de lamentável memória. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui es
tá a previsão de uma responsabilidade estatal 
em favor dos deficientes físicos nas mais diver
sas áreas: a área social como um todo, a edu
cação, a saúde, o trabalho, e - por que não 
dizer- a preparação profissional para o traba
lho. Ninguém poderia mais admitir ficass_e o 
deficiente físico na inutilidade, marginalizado, 
quando algum potencial resta aos que são 
portadores de enfermidade graves que evitam 
a eficiência total do corpo humano; _sejam defi
ciências trazid_as do b_erço, sejam deficiências 
adquiridas pela vida desgastante de cada um 
de nós. 

Louvo Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República, que demonstrou notável sensi
bilidade em procurar regulamentar, de modo 
tão breve, os dispositivos mais profundos da 
Constituição Federal, do amparo aos deficien
tes ftsicos do Brasil. 

Por isso, Sr. Presidente, encaminho favora~ 
velmente à aprovação desta matéria _(Muito 
bem!) 
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ANO XLIV- N•140 QUARTA-FEIRA, 18 DE 0()T(]8R0 DE 1989 BRASIUA-D 

SENADO FEDERAL 

ATO DECLARATÔRIO N• 1, DE 1989, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

Eu Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, no~ uso da atribuição que me confere o § 5• do arl 
57 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6•, "in fine", da Resolução n• 1, de 1989-CN, declaro 
insubsistente a Medida Provisória n• 91, de 29 de setembro de 1989, que "dispõe sobre o reajuste dos 
benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social", conforme decisão do Congresso Nacio-
nal ao apreciar o Parecer n' 81, de 1989-CN, em sessão de li de outubro de 1989. ~ - --

Senado Federal, 17 de outubro de l 989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

l-ATA DA 153• SESSÃO, EM 17 
DE OOTUBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Pre
sidente da República 

-N• 245189 (n• 643/Sg, ria~orlgern), re
ferente ao Projeto de Lei de Conversão no 
26, de 1989, que dispõe sobre o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e àá 
outras providências. 

1.2.2 - Mensagem do Governador 
do Distrito Federal 

- N. 90!89. encaminhando esclareci
mentos prestados peta Secretaria de Co" 
municação Social do Distrito Federal, so· 
bre quesitos constantes do Requerimento 
n· 397. de 1989. do SenadOr Mauricio Cor
rêa. sobre veicul<Jçào de publicidade atra
vés dos meios de comunicação. 

SUMÁRIO 
1.2.3 - Ofício 

- N• 1873189-GAG, do Chefe do Gabi
nete Civil, CO!TJ!Jnicando que o Governador 
do Distrito Federa], não se manifestou nos 
termos do §_3°. do art. 10, da_Resolução 
n" 157/88, sobre o Projeto d~ Lei do Distrito 
Federal n~ 46, de 1989, que '•Altera a reda
ção do art. 29 da Let n~ 2, de 30 de novem
bro de 1988, e dá outras prOvidências". 

1.2A - Comunicação da Presidên~ 
ela 

Provi®nç_ias_ que serão adotadas para 
promulgação da matéria referida no expe
diente anteriormente lido. 

1.2.5 -Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n'' 336/89. 
de autoria do Senador Nelson Wedekin, 
que dispõe sobre o aviso prévio propor
cional e dá outras- providências. 

1.2.6-- Comunicação_ 

-Do Senador Nelson Wedekin. que se 
ausentará do Pais. 

1.2.7- Comunicação da Presidên
cia 

-Término do prazo para interposiÇão 
de recurso no sentido de inclusão em Or
dem do Dia dos seguintes projetes: 

-Projeto de Lei do Senado n~ 20/89, 
que regulamenta o § 7,0 , do art. 195 da 
Constituição brasileira. A Câmara dos De
putados. 

-Projeto de Lei do_ Senado n~ 107/89, 
que regulamenta a publicidade dos Ates, 
Programas, Obras, Serviços e_ Campanhas 
d~ Orgãos Públicos. A Clima r a dos Depu
teidos. 

-Projeto de_ Lei do S_en_~çjo_ c{ 137/89, 
que defi.ne crimes contra a Liberdade Indi
vidual. A CâmarCJ dos Deoutados. 

-- -Projeto de Lei do senado n 153/89, 
que dispõe sobre recursos financeiros para 
custeio da campanha eleitoral que men
ciona e dá outrlls providências. Ao arm dvn 

-Projeto de Lei do Senado n· I 3e.:89·. 
-que dispõe sobre a publicação das obro~ 
completas de Tobias Bcmeto pelo Instituto 
Nacional do Livro e dá outras providéncias. 
A Câmara dos Deputados. _ 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

-Projeto de Lei do Senado n~ 201189, 
que autoriza o Poder Executivo a criar à 
Escola Técnica FedE:,ral de _Cacoal, no Es
tado de _Rondônia. A Cfunara dos Depu
tados._ _ _ ------

-Projeto de Lei do Senado n~ 202/89, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnfca Federal de Guajatá-Mirirri, 
no Estado de Rondônia. À Camara dos 
Deputados. 

1.2.8 -Comunicações da Presidên
cia 

Deferimento dos Recursos n"' 5 e 6/89, 
interpostos para que os Projetas de Lei 
do Senado noS 21 O e 37/89, sejam subme
tidos à apreciação do Plenário do Senado. 
sendo publicados os pareceres a eles refe
rentes. 

1.2.9 -l>lscursos do Expediente 

SENADOR POMPEU DE SOUSA- Efi
ciência dos jornais de Brasilia, na divulga
ção dos debates políticos da TV Bandei
rantes. Locaute das escolas particulares. 
Aumento das passagens dos ónibus de 
Brasília, em face da ameaça de Jocaute 
das empresas de transporte coletivo. 

SEIYADOR RACHID SALDA!YHA DERZI, 
como Uder- Carta do MinistroJáder Bar
balho ao Deputado Ulysses Guimarães. so
bre deClarações atribuídas ao Dr. Waldir 
Pires, concernentes à participação de mi
nistros do PMDB na campanha presiden
cial do candidato peemedebista. 

SENADOR LEITE CHAVES - Lança
mento do livro "Tempo de Pã:lhaço", do 
escritor Antônio Olinto. Editorial The New 
S!avety sobre a divida externa do Brasil. 

1.2.1 O - Requerimentos 

- N~ 551/89; de autoria do Senador Jo
sé lgnácio Ferreira, solicitando a tramita
ção conjunta dos Projetas de_ Lei do Sena
don"" 94 e 214/89- Complementares. 

- N~ 552/89, de urgência para o Projeto 
de Lei, que .cria o Tribunal Regional do 
Trabalho do Estado do Espírito Santo e 
a 17' Região, institui a correspondente Pro
curadoria Regional do Ministério Público 
da União junto à Justiça do Trabalho~ e 
dá outras providências. 

1.2.11-Apreciação de Matéria 
-Requerimento n~ 550/89, de autoria 

do Senador Afonso Sancho. lido em ses-

EXPEDIENTE 
CENTIIO OIIÂFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁIIIO DO CONGRESSO NAQONA.L 
Impresso sob • responubrlid•de d.1 Mew do Senado Federo~! 

AS SI NATU RAS 

Semestral ··············································-·------NCz$17,04 

Exemplar Avulso -·····-··-··--·----------------------------·--- NCz$ 0,11 
Trragem. 2.200-exemplares. 

são a:nterior;solidtando licença para tratar 
de inwesses particulares por 122 dias, a 
partir de 1 _6 do corrente. Aprovado. 

l.2.12- F~a da Presidência 
RegoZIJo pela investidura do Senador Al

bano Franco, na Presidência da Confede
ração Nacional da Indústria. 

1.2.13 -Discursos do Expediente 
(Continuação) 

SEIYADOR ODACIR SOARES- Solici
tando à Mesa decisão sobre indicação en
caminhada por S. EX' referente ao controle 
da freqüência de servidores do Cegraf lota
dos em gabinetes dos Senadores. 

O SR. PRESIDENTE- Esclarecimento 
ao Senador Odacir Soares. 

SENADOR RONAN TfTO- Solicitando 
da Presidência a reláção dos Srs. Sena
dores que estariam ·descumprindo deter
minações da Mesa Diretora do Senado. _ 
SEIYADOR CHACVIS RODRIGUES - Co
mentários ao assunto focalizado pelo Se
nador Odac_ir Soares. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei .da Câmara n~ 37, de 1989 

(n"' 2.97 4/89, na Casa de ortgem},' de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, 
que dispõe sobre a organízação e o funcio
namento do Conselho da República. Dis
cussão encerrada, após parecer pro[erido 
pelo Sr. Senador Jutahy Magalhães favorá
vel nos termos do substitL.ttivo que apre
senta devendo a votação eroceder-se na 
29 sessão ordinária subseqUente. _ 

Projeto de Decreto Legislativo n" 16 de 
1989 (n"' 65/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do acordo de coo
peração cultural e educacional entre a Re
pública Federativa do Brasíl e a República 
de Cuba, cel~brado em Brasília, em 29 
de abril de 1988. Aprovado. À prOmulga-
ção. -- -

Proposta de Emenda à Constituição n" 
1, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes, e outros Senhores Senadores, 
que altera o~- prazos estabelecidos no § 
6~ do art. 14, para desincompatibHização 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, Votação ildiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n" 78, de 1986 
(nq 1.945/83, na Casa de Orígem), que in
clui o fotógrafo autônomo no Quadro de 
Atividades e Profissões a que se refere o 
art. 577 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto~Lei no 5.452, 

-de 1 ~de maio de 1943.Aprovado nos ter
mos do substitutivo. À Comissão Dtretora 
para redação do vencido para o turno su
plementar. 

Requerimento n? 542, de 1989, dos Se
nadores Mauro Benevides e Chagas Rodri· 
gues, solicitando, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno, urgência para o 
Projeto de Resolução no 70, de 1989, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
mod_ifica o §_49 d_o "'rl 91 do Regimento 
Interno. Aprovado. 

Requerimento n~ 515, de 1989, do Sena
dor Lourival Baptista, solicitando, nos ter
mos regimentais, a transcrição nos Anais 
do Senado do discurso proferido pelo Pre
sidente da República, na abertura da Qua
dragésima Quarta Assembléia Geral da Or
ganização das Nações U_Didas. Aprovado. 

Requerimento n" 533, de 1989, de _auto
ria do Senador Mendes Cãnale, solidtandO, 
rios termos regimentais, a transcrição nos 
Anais do Senado da matéria publicada no 
jornal O Estado de _S. Paulo do dia 20 de 
setembro do corrente ano, sob o título_ "Na 
Defesa dos Parlamentares". Aprovado. 

Projeto de LE:i da Câmara n~ 51, de 1988 
(n9 139/87, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo à Lei n~ 1.060, de 5 de 
fevereiro de 1950, que "estabelece normas 
para a concessão de assistênc)a judiciária 
aos necessitados", Aprovado. A sanção. 

Projeto de Lei do Senad9 n~ 169, de 
1989 ~Complementar, de autoriáâo Se
nador Fernando Henrique Cardoso, qüe 
fixa as alíquotas máXimas dos Impostos 
sobre Vendas a VarejO i::lie Combustíveis 
Uquidos e Gasosos e sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, de competência muni
dpcll, nos termos_ do inciso 1 do § 4" do 
art. 156 da Constituição Federal. Votação 
adiada por falta de quoruin.- -
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Proposta de Emenda à Constituição n" 
2, de 1989, de autoria-do Senador O lavo 
Pires e outros Senhores Senadores, que 
modifica o § 39 do art. 49 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. Dis
cussão sobrestada. 

Parecer da COmTssão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem no 172, de 1989 (n9 398/89"; 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 Luiz Mattoso Maia 
Amado, Ministro ae Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixad_or do Brasil junto_ à Repú
blica da Coréia.Apreciação adiada por falta 
de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a_ Mensa
gem n• 174, de 1989 (n' 403/89, na ori
gem), de 14 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente_ da Repú
blica submete _à deliber&ção do Senado 
a escolha do Senhor Júlio Gonçalves San
chez, Ministro de: Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Repúbllca 
da Guiné-Bissau: Apreciação adiada por 
falta de quorom. 

Pare_cer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n9 179, de 1989 (n9 457/89, na Casa 
de origem), de 30 de agosto do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Régis Novaes de Oli
veira, Embaixador do Brasil junto à Jma
nhiriya Árabe Popular Socialista da l.Jbia, 
para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
de Malta. Apredação adiada por falta de 
quorum. 

Parecer da Comlssão _de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n' 185, de 1989 (n" 515/89, na ori
gem), de 11 de setembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 

a escolha do Senhor Sérgio Damasceno 
Vieira, Embaixador do Brasil junto à Fede
ração da Malásia, para, cumulativamente, 
exercer a função de Emba~dor do Brasil 
junto aQ Sultanato de BlUnei Durussalam. 
Apreciação adiada por falta de quorum. 

·· · Pafece_r da Comissão de Relações Exte
-riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n" 186, de 1989 {n" 516/89, n·a ori
gem), de_ 11 de setembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Luiz Felipe de Lá Tor
re Benitez Teixeira Soares, Embaixador do 
Brasil junto à República do Quénia, para, 
cUmulativamente, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à RepúbliCa de 
Uganda. Apreciação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 37, de 
1989 n" 113/89, na Câmara· dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis
são à lvaí Emissora FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, _sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na Cidade 
de Santa Isabel do lvaí, Estado do Paraná. 
Votaç~o adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 36, de 
1989 (n9 112/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a con
cessão- outorgada à Rádio Imperatriz So
ciedade Ltda., para explorâr serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na Q. 
dade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 
Apreciação sobrestada para atender pedi
do de diligência, solicitado pelo parecer 
do Senador Áureo Mello, proferido nesta 
data. 

13.1 -ComunicaçõeS da Presidência 

Adiamento da votação do Requerimento 
n? 552/89, -lido no Expediente, por falta 
de quorum. 

Cancelamento da sessâo conjunta con~ 
vacada para hoje, às 18 horas e 30 minu'
tos, e convocação de outra para amanhã, 
à mesma hora. 

1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR GOMES-OIRVALHo....:.oe
bate dos presidenciáveis_ na televisão. 

SENADOR JOSÉ IGNÁC/0 FERREIRA 
- Declarações do Ministro da Justiça, 
Saulo Ramos, publicadas na Imprensa, 
.atribuindo a S. EX e ao Governador Max 
Mauro, do Espírito Santo, omissão quanto 
ao combate ao crime organizado naquele 
Estado. 

SENADOR MAURO BENEV!DES....:. Fa· 
ledmento do Dr. Joaquim Fernandes. 

SENADOR NELSON WEDEKIN-No
ta da Associaçao Catarinense de Crfadores 
de Suínos, emitida por ocasião do Primeiro 
Seminário regional de des~nvolvimento da 
suinocultora -Vale do Rio do Peixe, redi
gido em Joaçaba-SC. 

SENADOR ODACIR SOARES- Cres
cente deterioração do quadro nacional de 
oferta de energia. 

SENADOR LOUREMBERG NUNES 
RQCHA -Artigo da Jornalista Ayne Regi
na, pubficado no Diário do Comércio da 
Associação Comercial de São Paulo, sobre 
as centrais de compra. 

1.3.3 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRONUNCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Senador Jamil Haddad, prOferido 
na sessão de 4-1 0·89. 

3-RETIACAÇÕES 

-A~ da 140_•_sessão, em_27 de setem-
bro de 1 989._ 

4-ATADECOMISSÃO 

$-MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÕES P~ENTES . 

Ata da 153" Sessão, em 17 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs_ Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Antônio Luiz May.:~ 

ÀS 14 HORAS E 30 M/NfJTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES, 

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Leo
poldo Peres - Aureo Mello - Odacir Soares 
-Moisés Abrão- Antonio Luiz Maya- Ale
xandre Costa - Edison Lobão -João Lobo 
- Chagas Rodrigues - Afonso Sancho -
Qd Sabóia de Carvalho - Humberto Lucena 

- Raimundo Lira - Mansueto de Lavor -
Francisco Rollemberg- Lourival Baptista
GerSon Camata - João Calmon ---,. Ronan 
Tito - lrapuan Costa Júnior - Pompeu de 
SOusa - Louremberg Nunes Rocha ....:_ Men
des Canale - RaChid Saldanha DeTzi - Wil
son Martins - Leite Chaves - Dirceu Car
neiro- Nelson Wedekin. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci· 
mento_de 30 Srs. Senadores. Haverido núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inkiamos nossos 
trabalhos. __ __ 

O Sr. 19 Secretário irá proC"eder à leitura do 
Expediente. · 
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É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 
Do Presidente da República 

Restituindo autógrafos do Projeto de Let 
sancionado: 

N~ 245/89 (n~ 643/89, na origem) de 12 
do corrente, referente ao Projeto de Lei de 
Conversão n" 26,- de 1989, que dispõe sobre 
o Fundo de Garantiª do Tempo de Sexvfço 
e dá outras providências. (Projeto que se trans
formou na Lei n' 7.839, de 12 de outubro 
de !989) · 

Mensagem 
Do Governador do 

Distrito Federal 

N' 90/89, de 13 do corrente, encaminhando 
esclarecimentos prestados pela Secretaria de 
Comunicação Social do Di$ito Federal, sobre 
quesitos constantes do .Requerimento n" 397, 
de 1989, do Senador Maurício Corrêa, sobre 
vinculação de publicidade através dos meios 
de comunicação. 

Ofício 
Do Chefe do Gabinete Civil do 

Governo do Distrito Federal 
Nos seguintes termos: 

Of. n" 1873189-GAG 

Brasi1ia, 17 de outubro de 1989 

Senhor Primeiro Sicféta:rto-:=-= 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que o Senhor Governador deixou de 
se manifestar, nos termos do-§ Jo dÕ- art. tO 
da Resolução n" 157, de 1988, sobre o Projeto 
de Lei_do Distrito Federal n~ 46,_de 1989, que 
"altera a redação do art. 2~ da Lei n9 2, de 
30 de novei!Tibro de 1988,-e-cfá OUtras pi'ovi
dências". 

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

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

O SR. PRESIDENTE (PompeU de-SoUsa) 
. - Com refefênda ao expediente que acaba 
·de ser lido, a presidência comunica ao plenário 
que, de acordo com o disposto no art. 10, 
§ 12 da resolução n~ 157, de 1988, tomará 
as providências necessárias à promulgação 
da lei. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projeto· que será lido pelo 
Sr. 1 c Secretário. --- -

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 336, DE 1989 · 

Dispõe sobre _a aviso prévio proporcio
nal e dá outras providências. 

O Congi"essõ Nacional decreta: 
Art. 1 o Nos contratos de trablahos por 

prazo indeterminado, a parte que, sem justa 
c~t,i.sa, desejar rescirldir o contrato, deverá pré
avisar à outra conforme di~sto nesta lei. 

Art. 2? Quando a rescisão contratual for 
de iniciativa do empregador, este deverá con
ce9.er aviso prévio proporcional ao empreg~
do, nos seguintes prazos: 

1-30 (trinta) dias para os empregados 
com menos de um ano de serviço na respec
tiva empresa; 

ll-45 (quarenta e cinco) dias par os empe
gados que contem ma'is de 1 (um) ano e até 
3 (três) anos de serviçO na respectiva empresa; 

Til- 60 {sessenta) dias para<>s empregados 
com mais de 3 {três) anos e até 5 (cinco) 
anos de serviço na respectiva empresa; e 

IV-90 (noventa) dias para os em_pn~gados 
que contem mais de 5 cinco (anOs) de serviço 
na respectiva empresa. 

Parágrafo único. Os prazos referidos neste 
artigo .serão contados em dobro quando o 
empregado dispensado tiver idade superior a 
45 (quarenta e cinco) anos. 

Art. _3~ ~ Nas rescisões contratuais de inicia
tiva do empregado, o empregador terá direito 
a um aviso prévio de 30 (trinta) dias. 

Art. 4" Â não concessão do aviso prévio, 
conforme previsto nesta lei, importará na obri
gação Ua parte inadit'flplente ,de iridenizar à 
·outra com o pagamento dos salários do perío
do correspondente, que será computado co
mo tempo de serviço para todos os efeitos 
legais. 

Art. 59 O aViso prévio sefá devido nas res
cisões. indiretas do c;ontrato de trabalho e nos 
contratos de experiência quando rescindidos 
ailte.S do prazo ftxado. 

Art. qo Quando se tratar de salário variá
vel, o valor do aviso prévio indenizado corres
ponderá ~ média da remuneração dos últimos 
6 (seis) meses. 

Art.- 7o Durante o prazo do aviso prévio 
concedido pelo empregador,ajomada normal 
de trabalho será reduzida em 2 (duas) horas 
diárias ou por 1 (um) _dia por semana, a critério 
-do .empregado,_sem prejuízo do salário. 

Art. 8° o pagamento do_aviso prévlo inde
nizado, devido pelo empregador, será feito no 
prazo de 1 O (dez) dias, contados a partir da 
data da dispensa do empregado, sob pena 
do pagamento em dobro dos salários até a 
sua efetiva quitação. 

Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificãção 

O projeto de lei ora s.ubmeUdo à apreci?tção 
de Vos_sas Execelências tem-por escopo regu
lamentar dispositivo constituclonal, in verbi$: 

"Art. 7" São direitos dos trabalhado
res urbanos e rurais, além de outros que 
visem __ àmelhoria de sua condição social: 

XXI- aviso prévio proporcional ao 
tempo de serviço, sendo no mínimo de 

-trinta dias, nos termos da lei." 

A proposta apresentada atende os dois re
quisitos exigidos pela norma constitucional, 
ou seja, estabelece o aviso prévio mínimo de 
30 (trinta) dias, e 'ftxa, proporcionalmente ao 
tempo de serviço, o -prazo do aviso prévio para 
os empregados que ccintem com mais de 1 
(um) ano de serviço na empresa. 

A P,roporcionalidade proposta aplica-se em 
4 (quatro) faixas de tempo de serviço: 

até 1 ano de serviço .............. PJ' de 30 dias 
mais de fano até 3 anos ..... PJ' de 45 dias 
mais de 3 anos até 5 anos ....... PJ' de 60 dias 
mais de 5 anOs ....................... PJ' de 90 dias 
Além disso, procura o projeto de lei proteger 

os empregados mais idosos - com idade 
superior a 45 anC?s - estabelecendo o dobro 
dos prazos, tendO em vista a maior dificuldade 
destes empregados- dispensados em conse
guirem nova colocação no mercado de tra
balho. 

A exigência da concessão dos aviso prévio 
nas rescisões indiretas do contrato---:- quando 
o empregador comete justa causa contra o 
empregado --. e nas rescisões antecipadas 
do contrato de experiência,_ apenas formaliza 
na lei; jurisprudência pacffica dos tribunais tra
balhistas no Brasil. 

Por outro lado, ao se estabelecer para os 
empregados que percebem salário variável a 
média dos últimos 6 (seis) meses de remune
ração çomo base de cálculo do aviso prévio 
indenizado, procura-se corrigir a distorção da 
l_egislaçãQ ·atual, que fixando-a na média dos 
últimos 12 (doze) meses, não atenta para a 
significativa defasagem do valor do çviso pré
vio provocada pelos elevados índices inflacio-
nário~ · 

O artigo 7" cuida, ainda, de reduzir, durante 
o cumprimento do prazo do aviso prévio e 
quando este for de iniciativa do empregador, 
ajómada de trgbalho do empregado, para que 

---o mesmo disponha de tempo livre para buscar 
novo emprego. A legislação atual já contempla 
a espécie, não se tratando de inovação da 
lei. 

Pretende-se, afinal, impedir a procrastina
ção do pagamento do aviso prévio indenizado, 
fixando-se o- -prazo de 1 O (dez) dias para a 
sua quitação sob pena do pagameóto em do
bro dos salárlos. 

Estes, _os fatos e os furidamentos que nos 
levam a apresentar aos eminentes Pares o pre
sente projeto de lei, que foi elaborado atenden
do-se, inclusive, proposta formalizada pelo De
patamento Intersindical de Assessoria Parla
mentar- DIAP -, e para o qual solicito apoio 
de Vossas Excelências. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1989. 
- Seil-ador Ne!Soh Wedekin. - - -

(Â Comissão ·de Assimlos SOdals -
decisã_o t_~rmlnalfvii.) 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)~ 
-Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo_ Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, l7 de outubro de 1989 

Senhor Prestdente, 
Pela presente, nos termos regimentais, co~ 

munico meu afastamento do País, de amanhã 
dia 18 até o dia 20, para que possa ir a Provín
cia de MissiOnes, Argentina, acompanhar o 
governador do meu Estado em missão oficial. 

Atenciosamente:. -Senador Nelson Wede
kin. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O expediente lido vai á publicação. (Pausa) 

Esgotou-se hoje o prazo previsto no art. 91, 
§ 49 do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado Nry 20, de 1989, 
de autoria do Senador JaJ'bas Pas.sarinho, que 
regu1amenta o § 7~ do art. 195 da Constituição 
brasileira; 

-Projeto de Lei do Senado. n" 107, de 
1989, de autoria do SenadOr Jutahy Maga
lhães, que regulamenta a publicidade dos 
AtOs, Programas, Obras,' Serviços e Campa
nhas dos Õrgãos Públicos; 

-Projeto de Lei do Senado n~ 137, de 
1989, de âutoria do Senador Jamn Haddad, 
que define crimes contra_ a liberdade in_dLvi
dual; e 

-Projeto de Lei no Senado n? 153, de 
1989, de autoria do Sena·dor_Fernando Henri
que Cardoso, que dispõe sobre recursos finan
ceiros para custeio da campanha eleitoral que 
menciona, e dã outras providências. 

As matérias foram apreciadas conclusiva
mente pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Odadania. Tendo sR:Io rejeitado, o Projeto 
e Lei do Senado n915J, de 1989, Vãiaõ arqui
vo. Os demais, aprovados, vão à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgo~ou-se hoje o prazo previsto no art. 
91, § 49 do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recursos no sentido de indu
são em Ordem do Dia, das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n" 138,- de 
1989, de autoria do Senador Francisco Ro
llemberg, que dispõe sobre a Publicações de 
Obras completas de Tobias Barreto pelo Insti
tuto Nacional do Uvro e dá outras_ providên
cias; 

-Projeto de Lei do Senado n-:o 201, de 
1989, de autoria do Senad_or Ronaldo Aragão, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal c! e Cacoal, no Estado de Ron
d9ftia; e 

-Projeto de Lei do Senado n~ 202, de 
1989, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, 
que autoriza o Poder Exeçuüvo a criai' a ~cola 
Técnica Federa] de Guajará-Mirim, no Estado 
de Rondônia. 

As matérias foram apreciadas conclusiva
mente pela Comissão de Educação. Tendo 
sido aprovados, vão à Câmara -dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência c_ornunica ao plenário que 
deferiu o Recurso n~ 5, de 1989, interposto 
no prazo regimenta] no sentido de que seja 
submetido ao plenário o Projeto de Lei do 
SeriadO N? 21 O, de 1989, de autoria do Sena: 
dor Jarbas_Passarinho, que dispõe sobre o 
critério de reajustamento do valor das obriga
ções relativas aos _contratos de alienação ·de 
bens imóveis não abrangidos pelas normas 
do SIStema Financeiro 'de -Hãbitação, a que 
se refere-a Lei N~ 7.774, de 8 de junho de 
1989. 

A matéi"iiificaiá sobre a mesa durante clnco 
sessões ordinárias, para recebimento de 
emendas, de acordo com o disposto no art. 
235, c, do Regimento Interno. 

É o s_eguinte o_ recu(so interposto 

RECURSO N• 5,DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos dos'parágrafos 4" e 5? do artigo 

91 do __ Regimento Interno do Senado Federal, 
interpomos recurso _da decisão proferida pela 
Comissão de Assuntos Econõmic_os sobre o 
PLS n" 21 O, de 1989, para que a matéria seja 
discutida e votada pelo Plenário desta Casa. 
~ala das Sessões, 26 de setembro de 1989. 

-Luiz Vianna Filho-MarcoJ'vfacie/-Rachid 
Saldanha Derzi -Nfredo Campos -Lourival 
Baptista -José Agripino - Gomes Carveilho 
-O/avo Pires- Pompeu de Sousa_- Silvio 
Name - !rapuan Costa Júnior -Meira Filho. 

t o seg"-l.Iii-tte o parecei aamateiia cujO
recurso ê solicitado. 

PARECER N• 248, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Econôml~ 
cos, sObre o Projeto de Lei do Senado 
n'i' 21 O, de 1989, qUe "dispõe sobre o 
critén'o de reajustamento" do valor das 
óbn'gações relativas aos contratOs de alie~ 
nação de bens imóveis n.ãa .abrangidos 
pelas normas do Sistema FfnaiJceirO de 
HabitaçAo, a que se_ refere a Lei n'i' 7. 774, 
de 8 de junho de 1989': 

Relator: Senador -Mauricio Corréa 
O -presente Projeto de lei, de autoria do no

bre Senador Jarbas Passarinho, visa a corrigir 
as imperfeições da Lei n-:o 7. 77 4/89, atendendo 
aos s.eguintes objetivos: 

1.- O reajustamento do_valor das_obriga
ções relativas_ aos contratos de a1ienação de 
bens imóveís, edificados ou em construção, 
não abrangidos pelaS normas do SFH, assim 
como o lote. ele terreno ou gleba, urbano_ ou_ 
rural, será calculado, sem retroação, até feve
reíro de 1_989, pela OTN de NCz$ 6,17, multi
plicados pelo fator 1.2879 e a partir dessa 
data, pela ·variaçãO -do BTN. 

2. Para esta hipótese, o projeto de lei esta
belece que no caso do contrato prever índice 
substitutivo à OTN, prevalecerá este. 

Para melhor esclarecimento, recorde-se o 
texto dos arts. 1" e 29 da Lei n9 7.774, de 8 
de junho de 1 98_9: -

"Art. 19 Nos contratos em exercício 
cujo objeto seja a produção ou o forneci-

menta de bens para entrega futura, a 
prestação_ de serviços ç-ontínuos ou ftJ_tu
ros, a realização de _obras (Lei n9 7 .730, 
de31 de janeiro de 1989,-ãrt 11)enaCjtiei
las relativas a operações de alienação de 
bens imóveis não abrangidos pelas nor
mas do Sistema Financeiro de Habitação, 
o índice de reajustarriento Corri: baSe na 
Obrigação do Tesouro Nadona1- OTN 
será substituído por índices nacionais, re
gionais ou setoriais de _custos ou preços 
que reflitam a variação de custo de Produ
ção ou do preço dos insumoS util~dos. 

Art. 2:9 -O reãjUSiaffiento de que trata -
o art. 19 sera -CaJculado, sem refroaçào, 
sobre o valor da_ prestação relativa a 
obras, forneçimentos e servfços realiza
dos após encerrado o período de conge
lamento ou nos termos da autorização 
ministerial para revisão de preços (Lei no 
7.769, de 26 de maio de 1989, art. I •) 
e sobre_ o valor das obrigações relativas 
aos contratos de alienação de bens imó
veis não abrangidos pelas normas do Sis
tema Financeiro de Habitação: 

1-até janeiro de_ 1989, pelo valor da 
OTN de NCz$ 6,17; 

11- a partir de fevereiro de 1989, pela 
valorização.do índice substitutivo (art. 19}, 

verificada desde janeiro de 1989, até o 
mês anterior ao cumprimento da obriga
ção contratual respectiva." 

-Na justificação, sustenta o ilustre autor do 
projeto sob exame, que "a edição da Medida 
Provisória n9 54/89 e sua posterior conVersão 
na Lei n~ 7.77 4/89 Causaram profunda perple
xidade no País. É que, ao deliberar acerca da 
matéria, o Congresso Nacional·aprovou o pro
jeto de conversão que introduz significativas 
alterações no texto original". 

Refere-se, especificamente, à utilização do 
índice substituto para OTN que acrescentou 
novos ânus aos já pesados encargos supor
tados pelos adquirentes de imóveis não alcan
çados pelas normas do Sistema Financeiro 
de Habitação. 

A multiplicidade .de índices (nacionais, re
gionais ou setoriaiS), alguns deles sem nenhu
ma representativ.idade setorial, provocou, se
gundo o ilustre representante 4Q Pará, _"'urna 
exacerbação da ganância de _alguns empre
sários, que serviram-se_ do caráter geral da 
redação dada à Lei no 7.774/89 para -auferir 
ganhos injustos"._ 

Ressalte:-se, por importante, que os índices 
adotados pefo setor de coilsfrução civil, são 
de confiabilidade econômica discutível e sujei
tos aos níveis de acabamentos da obra, permi-
tindo abusos injustificáveis. --

Assim é que, o presente projeto prOpõe a 
utilização obrigatória do BTN (Bônus do Te
scuro Nacional}, de abrangência e confiabi
lidade indiscutíveis, e a c_orreção do valor das 
obrigações levando-se em conta, para os con
tratos anteriores ao Plano Verão, _a variação 
da OTN até janeiro de 19$"9 (NCz$ 6,17) acres
cida do índice de 1,2879, de conformidade 
com o art 75 da Lei n9 7.7-99, que institui 
o BTN Fiscal como referencial de indexação 
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de tributos e contribuições da competéncia 
da União. 

Por último, cuida o presente projeto, da 
adaptação dos contratos em vigor às altera
ções prop-ostas, estabelecendo que a vigência 
da nova prestação, calculada segundo a varia
ção do BTN, ocorrerá a partir da vigência da 
lei ora proposta. 

O parecer, pois, é pela aprovação do Projeto 
de Lei No 210, de 1989, quanto ao mérito, 
pela sua evidente oportunidade. 

Sala das Comissões 20 de setembro de 
1989. - Jorge Bornhausen, Presidente -
Maurício Corr§a, Relator - Ney Maranhão -
JamU Haddad- Moisés Abrão- João Lyra, 
(sem voto) -Ronaldo_Ar_agão- Ruy Bacelar 
-Gerson Camata- Gomes Carvalho -Jar
bas Passarinho- Jl1elra Filho -Silvio NBine 
-Nelson Wedekfn (abstenção) - Aluízjo Be
zerra - .Mansueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência comunica ao plenário que 
deferiu o recurso no 6, de 1989-, íriterçosto 
no prazo regimental no sentido de que seja 
submetido ao plenário o Projeto de Lei do 
Senado no 37, de 1989, de autoria do SeriãdO_i_ 
Maurício Corréa, que isenta do pagamento de 
pedágio os veículos automotores licenciados 
como táxi. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco 
sessões ordinárias, para recebimento de 
emendas, de acordo com o disposto no art. 
235, C, do Regimento Interno. 

É o seguinte o recurso interposto 

RECURSO N• 6, De 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termo_s dos parágrafos 4o e 5° do artig_o 

91 do Regimento fnterno do Senado Federal; 
interpomos recurso da decisão proferida pela 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre o 
Projeto de Lei do Senado no 37, de_1989, para 
que a matéria seja discutida e vOtada pelo 
Plenário desta Casa. _ 

Brasílía, 16 de outubro de 1989. - Salda
nha Derzi- Hugo Gont[jo - Gerson Camata 
- Meira Alho - Carlos Alberto - Odacir 
Soares - Antom"o Lulz Maia - Áureo MeUo 
-IYabor Júnior. 

É o seguinte o parecer da matéria cujo 
recurso é-solidtado 

PARECER N' 249, De 1989 

Da Comissão de Assuntos Econômj
cos, sobre o Projeto de_ Lei do Senado 
N~37, de 1989, que '1Sentaáopagamen
to de pedágio os veículos automotores 
Ucenciados como táxis': 

Relator: Senador Nelson Wedekin 
O projeto de lei em exame tem por escopo 

isentar os veículos automotores, licenciados 
como táxis, do pagamento do pedágio regu
lado pela Lei n~ 7.712, de 22-de dezembro 
de 1988, pela utilização de rodovias federais. 

Na análise do assunto, além dos argumen
tos já aduzidos na justificação do projeto, tive
mos em conta o princípio da justiça fiscal, 

aliado à natuteza do serviço pre$tado pelos 
taxistas. 

De fato, o transporte por táxi é tipiCamente 
local não sendo, enquanto tal, atiii.gido pelo 
pedágio que é cobrado, quando da utilização 
derodovias federais, fora do perímetro urbano. 

Não seria justo o pagamento do pedágio 
mensal quando, por exceção, tivesse que fazer 
uma corrida fora do referido perímetro. 

Além -dissO, há um probleina operacional, 
.advindo da natureza aleatória do transporte 
de táxi, que praticamente obrigaria ao paga
mento do selo pedágio mesmo sem nenhuma 
utilizaçãQ das estradas federais. 

Referimo-nos aO fato de que o condutor 
autónomo em causa não pode prever que du
rante o mês não tenha uma corrida fora do 
perímetro da cidade. E sabe-se que toda via
gem de táxi se caracteriza pela urgência. 

Todos hão de concordar que seria extrema
mente difícil ao taxista convencer o passagei
ro, na hora da viagem, da necessidade de se 
dirigir a um posto de aquisição de selo, antes 
do ingresso em trecho de rodovia federal. 

Para evitar tal constrangimento o autônomo 
teria que adquirir sempre o selo rrlesmo que 
nunca viesse a se utilizar de trechos de rodovia 
federal, sujeitos ao tributo. 

SOmos, pois. favoráveis à aprovação do pro
jeto, no âmbito desta Comissão. 

Sala das Comissões, 20 de setembrO de 
1989. ___: JOrge Bornhausen, Presidente em 
exercício- Nelson Wedekln, Relator- Meird 
Filho - GOmes Carvalho - Silvio Name -
Joã_o Lyra- Ney Jvlamnhão -Afuízio Bezerra 
- Mansueto de Lavor - Jamil Haddad -
Moisés Abrão- Fernando Henrique Cardoso 
- Ronaldo Aragilo - Ruy Bacelar. 

O Sr. Pompeu de Sousa, 3r Secret~rio, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. António Luiz Maya, Suplente 

--- de Secretário. 

o SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pom- -
peu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguifite discurso.)- Sr. Pre
sident~. SrS. Senadores, venho hoje a esta tri· 
buna para registrar, talvez glosar, um pequeno 
ap61ogo- QOVernamental. N~10 sei se diria gO
vernamental, se diria administratiVo, não sei 
como qualificar, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, pelo inusitado do acontecimento. Talvez 
o mestre dos mestres que escreveu um apólo
go imortal, Machado de Assis, pudesse melhor 
qualificar do _que esse pobre orador que agora 
aqui lhes fala." (Pausa) Muito obrigado a V. EX" 
pelos "não-apoiado", 

Mas anteSâO'apólogo, Sr. Presidente, per
mito-me fazer um registro que me é muito 
caro à minha profissão, à profissão de quase 

- tõda a minha vida adulta: a profrsSãO de jorna
lista, que exerço hâ cinqüenta e um anos, exa
tamente. 

Na verdade, a imprensa brasiliense é hoje 
uma das de melhor qualidade neste ~aís, sem 

a menor dúvida. Os três jamais que aqui clrcu
_lam apresentam níveis de qualiqade técnica 
e de qualificação profissional que não ficam 
nada a dever aos outros- não digo em maté
ria de recursos, mas de qualificação. 

Hoje, porém quero resistrar um aconteci
mento realmente excepcional. 

TNemos ontem à noite, na 1V Bandeirantes, 
em São Paulo, um debate entre os presiden
ciáveis mais consideráveis; embora um dos 
mais consideráveis, talvez- porque o primei--
ro nas pesquisas, o sempre ausente_ de qual
quer debate-. esse não_ pôde debater, pelo 
menos até hoje não debateu, e se dedara as
sim, se não incoinpeterite, pelo menos inape
tente para debates. 

Sr. Presidente, assi_$tirrlos a esse debate, que 
entrou pela noite adentro e terminou depois 
de 2 horas da madrugada, quase duas e meia. 
E eu - que assisti até o encerramento do 
debate, até a última palavra de encerramento 
da transmissão, pela competente animadora 
Marília Gabriela-:-:- hoje de manhã, ao acordar, 
pego o jornal Correio Brazilíense e, na primeira 
página, já leio uma cobertura praticamente 
completa, admiravelmente bem-feita, do 
acontecimento que terminou às duas e meia 
da madrugada, praticamente, Sr. Presidente. 
~ realmente um acont_eçirn~nto que, para 

um velho jornalista corriO eu ----:- qUe viveu a 
vi<_:la inteira fazenc!.o jornal como redator, diri
gindo jornal como diretor ....:_ é muitO- caro 
registrar. __ 

Eiltão, feito este breve_ ex6rdio, vamos aO 
nosso apólogo. 

O noS_so apólogo começa, significativâmen
te, numa sexta-feira 13,- a sexta-feira última, 
qUe fOi uma sexta-feira 13, dia infausto, segun
do os bruxedos, os que acreditam em bruxa
riaS. Embora hoje haja pOucas pessoas que 
acreditem em bruxarias, ainda restam alguns 
que nelas crêem. Hã {:lté alguns que se iittitU
lam desde já vitoriosos à l?re.Sidênci_a da_Repú
blica por acreditarem em bruxarias: um que 
anda montado num cavalo branco, porque 
uma bruxa disse que seria um homem que 

-vinha num _cavalo branco. uffia -COisa dessa 
ordem~ 

Quando eu era candidato ao Senado da 
República- ocorreu-me agora esta lembran
ça- um dia a empregada de um então Minis
tro de Estado chegou contando à sua patroa 
que, lá onde ela morava, lhe haviam dito que, 
entre as profecias de Dom Basco, está a profe
cia de que o primeiro Senador por Brasma 
seria um homem de cabelos brancos. Real
mente me elegi, mas não acredito no bruxedo. 

Mas, como dizia, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, o caso é que, por bruxaria ou não, essa 
sexta-feira 13, 13 de outubro -ainda bem 
que não foi a de agosto, porque aí seria dernais 
-, foi o dia do locaute hacional; perdoe-me 
V. &, Sr. Presidente, perdoem-me V. E#, Srs. 
Senadores, ter que apelar para esta palavra 
de língua estrangeira, porque a nossa língua 
está cada vez mais colonizada; nes.se dia, Sr. 
Presidente- ao mesmo tempo até tomei nota 
de alguns d.etalhes para não me esquecer, por
que, às vezes falando de improviso, me esque;. 
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ço- os diretores das escolas particulares de 
Brasília se declararam_em locaute. Disseram 
que iam fechar suas escolas por tempo inde
terminado, até que o Poder Judiciário reconsi
derasse uma decisão 

Eles não apelavam normalmente para o Po
der Judiciário. O Poder Judiciário adotara uma 
decisão judicial da. maior respeitabilidade. 
Eles, ao invés de apelarem para rever essa 
dedsão, se declararam em locaute, es_queci
dos de que, com isso, estavam cometendo 
wna ilegalidade e uma inconstitucionalidade, 
Sr. Presidente, Srs. Senãdores; mais do_ que 
inconstitucionaJidade, uma anticonstituclona
lidade - como foi assinalado pelo próprio 
Sr. Ministro da Justiça, Dr. Sal.!IQ Ramos. É 
verdade que eu assinalara um pouco antes, 
aqui, desta tribuna. 

Nesse mesmo dia, nessa -mesma sexta-feira, 
quando todo o Pais tomou conheçimento de 
que eles se declaravam em estado de protesto, 
com as escolas fechadas, fiz, aqui, um registro, 
um protesto de que era um ato ilegal e inc:osti
tucional. E nesse mesmo dia, à noite, todas 
as televisões registraram o Sr. Ministro da Jus
tiça, Dr. Saulo Ramos, d[zendo que competia 
ao Governo sanar esse agravo -à _legalidade 
e à Constituição. Acrescentou mais que havia 
várias formas de fazê-lo: uma, seria intervir; 
outra, cassar as licenças, porque' as escolas 
são licenciadas pelo Poder Público. E foi taxa
tivo: a instância de poder para tanto era o 
Governo do Distrito Federal. 

Pois bem, eu já tinha feito um apelo neste 
sentido. O Sr. Ministro da Justiç-a fez m:als do 
que um apelo, fez uma proclamaçao. Pois 
bem, o Governo do Distrito Federal fez o qué?"
Cruzou_os braços, com a mais absoluta apatia, 
o mais absoluto enfado. Esse negócio de lega
lidade, de constitucionalidade, é, decerto, para 
ele, algo desprezível. 

O fato cfe o Poder Judiciârio, e o- próprio 
Poder Executivo - que era realmente aquele 
Poder concedente da licençél das escolas -, 
e, mais, o Poder Legislativo - que é o Poder _ 
de onde resultaram todos os demais Poderes 
- terem sido agravados, não importava. E 
o Governo do GDF cruzou os braços e disse: 
essa coisa se resolveria por todo o fim da 
semana; e ficou por isso mesmo. 

Pois bem, Sr. Presidente, nessa mesma sex
ta-feira 13, foi a vez. também, do Sr. Presidente 
do Sindicato das Empresas de Transportes 
Coletivos do Distrito Federal, que tein um no
me teutoibérico, Wagner Canhe_d_o, e que, 
além de Presidente do Sindicato dessas em
presas, tem, ele próprio, cerca de duas deze
nas de empres'as de transporte coletivo, além 
de um latifúndio, além de ser proprietário da 
Transportadora Wadel, envolvida no escânda
lo da corrupção do Ministério da Agricultura; 
aquele que foi amplamente denunciado nos 
programs do Tribunal Superior Eleitoral: o es
cândalo do transporte de grãos do Ministério 
da Agricultura, onde a corrupção lavrou, se
gundo a denúncia feita no programa de mais 
de um -candidato, Sr. Presidente. Essa einpre
sa pertence a um homem da área do centro
Oeste, de Brasília e de Goiá_S: Q"_Ministério 
da Agricultura, como Y. Ex:' e os demais Cole-

gas Srs. Senadore:s sa~em, está entregue à 
proffcua gestão do Sr. Ministro Íris Rezende, 
que é um quebrador de recordes em matéria 
de safra de grãos. E a Transportadora Wadel 
transformou~se também numa quebradora de 
tetordes em matéria de transporte de grãos 
e de consunção de grãos. J::, tudo _isso, muito 
curioso; porque hoje o Distrito Federal é go
vernado co_mo -a extensão do poder goiano, 
que é um pouco do Ministério da Agricultura, 
com a delegação do Entorno, também. Pois 
bem, esse _ _foi o segundo locaute, Sr. Presi
dente, no mesmo dia. 

Resultado: o Jocaute que o Sr. Presidente 
do Sindicato das Empresas de Transporte Co
letivo amea_çou não chegou a realizar-se. Ele 
disse: o_u_ se aumentam as tarifas imediata
rnente·ou paramos as_ frotas de ônibus. E po
deria parar, porque as frotas de ônibus que 
acaso não fossem dele eram realmente asso
ciadas. Havia umas certas frotas_ de ônibus 
que, na verdade, eram operadas por pseudô
nimos dele próprio. Então, esse anúncio, de 
sexta-feira para sábado, Sr. Presidente, essa 
ameaça pública, longe de merecer uma inter· 
venção saneadora _do Poder Público, o que 
mereceu ela, Sr. Presidente? No dia imediato 
mesmo, no_s_ábado, foi-lhe concedido um au
mento _de_ta_dias da ordem de 52%; 17% , pais, 
acima da inflação, num único mês! Queremos 
ressaltar que as tarifas de ônibus do Distrito 
Federal são as mais altas do Brasil. Canfron
te-_s_e. _ _Sr. Presidente, a situaç_ão desse aumento 
de tarifas, das tarifas do Distrito Federal -
que são- as niãis altas do Brasil e que em 
um único dia são majoradas em 52%, 1 7% 
acima da inflação -, com o pobre salário 
mínimo dQ trabalhador do Distrito Federal, 
que é igual ao de todo o Brasil 

É aquele salârio mínimo que o nosso Com
panheiro, - Companheiro de geração meu 
e de V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro 
e Presidente do Partido de V. Ex•, o nosso 
querido ãiiligO Cll}'sses Clulm"ãrães -·chama 
de "salârio vergonha", e o chama com carra
das d_e razão._ 

Isso significa, Sr. Presidente, que o traba
lhador de Brasilia que saia da sua casa para 
o trabalho, para a obrigação elementar de ir 
ao.trab<!lbQ, e pegue um único ónibus, porque 
o _seu trabalhç fica próxirno à Rodoviária -
o _que é pouco provável -, ele gastará cerca 
de 50% a 60% do seu salário. E se ele pegar 
outr_o ônib_us_- o que é mais provável -, 
gastará 80% do seu salário, Sr. Presidente. 

A bem da verdade, hâ que fazer aqui um 
registro; um registro, aliás, aparentemente 
compensatório. O Sr. ·oovernador - de ma
neira a causar muita insuspeição aparente -, 
ao anunciar o generoso, e pressuroso aumen
to -apressou-Se também em dizer que con
trataria uma empresa especializada para fazer 
uma auditoria nos transportes urbanos, nos 
transportes coletivos de Brasilia. Que seja feita 
essa auditoria! 

Sr. Presidente, ante tantos precedente, gos
taria que essa auditoria merecesse confiança, 
que essa empres-a merecesse cOnfiança, e 
gostaria de lembrar que a sociedade, que tem 
no COngresso Nacional a sua representação 

mais legítima, fiZesse uma auditagem nessa 
auditoria. 

Aconteceu tudo is_so na Sexta-Feira Santa 
- retifico -, na sexta-feira 13. Mais uma vez, 
como V. Ex" vê, a coiSa é tão fantástica, tão 
inusitada, que cometo esse lapso de vez em 
quando e misturo, hereticamente, bruxaria, 
bruxedo, com santidade. 

Aconteceu isso, repito, na sexta-feira 13, __ 
sexta-feira última. E passou-se o sábado, e 
passou-se o domingo, e passou-se a segun
da-feira, e chegamos à terca-f_eira; e a própria 
instância - o Governo do Distrito Federal
no próprio dia do _acontecimento, ficou sus
pensa. Ficaram todas as instâncias suspensas. 
Suspensa a instância locai. suspensa a instân
cia federal, e este País está em estado de sus
pensão._Estado de_suspensão, Sr. Presidente. 

Chego a suspeitar - e aqui vem talvez a 
condusã_o, a pobre conclusão do meu paupér
rimo apólogo -, chego a s_uspeitar que este 
País, ele próprio, é que esteja em reQime de 
completo locaute governamental, Sr. Presi
dente._ 

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

(Diirante o âisci.Jrso do Sr. Pompeu de 
Sousa, o Sr. Antônio Luiz Maya, Suplente 
de Secretário,- deiXa a cadeira da presi
dência_. que é ocupada pelo Sr. Nelson 
CaineFrO;·Presidente.) 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl-Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 

O SR:- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem-a palavra, como líder, o nobre Senador 
Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI 
(PMDB - MS. Cciino Líder, pronuncia o se
guinte discurso. sem revisão do orador.) -
Sr. _pr_esidente, Srs. Senadores, ocupo, neste 
momento, a tribuna para ler uma carta do 
valoroso Ministro Jáder Barbalho, enviada ao 
Deputado Ulysses Guimarães:___ 

"'Brasília, 15 de outubro de_ 1989 

Amigo Doutor Ulisses, 
O noticiário jornalístico tem insistido 

em dedarações __ do Sr. Waldir Pires, seu 
candidato à vice-prcsidênçia, que "não 
sobe em palanque com Ministro do Dr. 
Samey'' e, nos últimos dias, estaria amea-• 
çando até abandonar a candidatura, em 
razão de minha possível participação na 
campanha do PMDB. 

Como amigo e tantàs outros bravos 
companheiro, sou fundador do MDB, par
tiCipante de nossa luta n"- reconstrução 
democrática do Brasil. Aliás, engajado, à 
época mais dura do arbítrio, no grupo 
mais aguerrido e mais visado do Partido, 
no CÕngresso Nacional, denominado de 
"autênticos". Nunca faltei ao PMDB. Nun
ca subi em outro palanque que não fosse 
o do nosso Partido. 

Quando a campanha das "Diretas" 
apenas eng'antinhava, foi em Belém, com 
o meu concurso como :Governador do 
Pará, que se n;!3lizou o segundo grande 
comício, marco fundamental na consoli-
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dação nacional daquele levante cívico. 
Enfun, é dispensável falar de minha fideli
dade ao Partido, a seu programa e aos 
companheiros. · 

Lamento que as ponderações que in
sistentemente lhe fLz para evitar a divisão 
do PMDB, nas duas últimas Convensões 
Nacionais, não tenham sido considera
das. As dificuldades de hoje devem ser 
debitadas exclusivamente à leviandade e 
à irresponsabilidade dos qu~. discrimi
nando companheiros, acabaram pordes
gastar sua candidatura à_ Presidência da 
República. A insensatez e a vesguice do 
oportunismo foram tão grandes que leva
ram a esquecer que em eleições de dois 
turnos não se pode fugir à hipótese de 
contar atê com adversários na fase final. 
Portanto, como desprezar companheiros 
no primeiro turno? 

Sãbe o amigo que minha cheQ"ada ao 
Ministério do Governo Sarney contou 
com seu interesse e participação, não ha
vendo sido, assim; à revelia do Partido. 
Entretanto, não tive o privilégio de chegar 
a ser Ministro na época do Plano Cruzado, 
tempo em que o Presidente e o Governo, 
assim como o Partido, desfrutavam de 
gratidicantes índices de popularidades. 
Acredito, contudo, que coragem política 
não se exerce apenas na Oposição, mas 
também no Governo, particularmente em 
final de Governo. 

t4eu caro Dr. Ulisses, 
A .;stúpida divisão do P."Y\DB acabou 

tendo como conseqO.ência o precário e 
doloro_s_amente injusto desernpenho que 
seu nome vem registrando nas pesquisas 
e, para piorar a situação, esse baixo de
sempenho passou a estimular pretextos 
de toda ordem e em toda parte para difiw 
culdades e omissões em rela_ç~o a sua 
candidatura. São os "birutas de aeroporw 
to"' da vida pública que começam a bUs
car outros rumos, de acordo com o sopro · 
do vento eleitoral. 

Havendo sempre servido ao PMDB, 
não desejo servir de pretexto para possí
veis abandonos de sua candidatura por 
parte de alguns ratos ·que, imaginando 
estar o barco !rremedi_ave!mente perdido, 
apressam-se em escafeder-se. 

Considero-me dispensado de partici
par do "palanque·~, mé'imo porque não 
admito estar ao lado de "ex-Ministro do 
Presidente Samey'', Ministro da época das 
vacas gordas, que a custa do temporário 
sucesso do Plano Cruzado se elegeu Go
vernador da Bahia, acompanhado no 
"seu" palanque das forças que serviram 
à ditadura. Dispenso-me de subir a palan
que com "ex-Ministro do Presidente Sar
ney", não por essa condição; é que me 
constrange a companhia da leviandade. 

Conte com o meu voto e minha reco
mendação aos me_us_ amigos. 

Um abraço do Jáder Barbalho". 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. EX 
um aparte? 

O SR- RACHID SALDANHA DERZI -
Com prazer, nobre Senador. 

_O Sr. Ronan Tito - Nobre Líder Rachid 
Saldanha Derzi, não estou entendendo por 
que essa carta está sendo lida aqui, se é uma 
carta do Ministro Jáder Barbalho dirigida ao 
Dr. Olysses Guimarães. Não estou entendendo 
como urna correspondência de um Ministro 
para um Presidente de Partido se tome pública 
através da leitura feita, em plenário, por V. EX' 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - . 
Não fosse essa carta a mim remetida com 
a recomendação de, se possível, ser lida no 
Senado, não estaria eu,-ilobre Uder e_querido 
amigo, lendo-a neste momento. Se o estou 
fazendo, é a pecüdo do próprio Ministro Jáder 
Barbalho, que não pode ser mal interpretado 
como está ·sendo. 

S. Ex•, ilo desejo de acompanhar a candi
datura de Ulysses Guimarães, que terá o seu 
voto, Cõh1o afinna, não pode estar sofrendo 
esses ataques constantes de um homem que 
fez_ parte, que entrou na Convenç.So do PMDB
e a ganhou com o intuito, 1 puro e simples, 
de derrotar o Presidente Ulysses, e que agora 
quer extinguir o nosso Partido, o PMDB. 
_É lamentável que isso tenha acontecido, 

porque realn_:tente o PMDB é o grande Partido 
desta Nação. Vitorioso ou derrotado nas próxi
maS eleições, ele, o PMDB, continuará a pres
tar Qrandes serviços ao País._ 

O Sr. Ronan Tito - Continuo não enten
dendo, nobre li der, como uma correspondên
cia particular de um Ministro de Estado ao 
Presidente do Partido a que a ele pertence, 
antes da resposta do Presidente, seja lida pu
blicamente. Sinceramente, não estou enten
dendo em que código de ética se está v: Ex" 
baseando para tornar pública uma carta parti
cular, mesmo que V. Ex" tenha recebidO, Como 
eu recebi, uma cópia. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -
E a recebi com o de.sejo do Ministro de torná-la 
pública através do Senado Federal. Era ao 
seu amigo Rachid Saldanha Derzi que S. EX" 
deveria recorrer. Estou cumprindo com o meu 
dever de companheiro e ~e amigo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permtte-me 
V. Ex' um aparte, nobre Sena-dor? · 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -
Tem V. Ex0 o aparte. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• está 
lendo uma carta e, portanto, praticamente en
dossando os seus termos. 

O SR- RACHID SALDANHA DERZI -. 
Naturalmente. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Por isso, cabe 
o aparte a V. Ex• e não ao Ministro Jáder Barba
lho, a quem eu não apartearia. Há uma série 
de inverdades nessa carta. Em primeiro lugar, 
a ação política de falar na presença ou não 
dos Mintstros do Presidente José Samey no 
palanque não é do ex-GovernadOr Waldir Pi
res. O ex-Governador Waldir Pires foi convo
ca"do a deixar o Governei do Estado da Bahia_, 
pára o qual tinha sido eleito por uma maioria 

absoluta de quase 70~ da votação do Estado, 
pela Executiva do Partido, pelo Diretório do 

· Partido, pelas Uderanças do Partido, que, além 
de escreverem uma carta a S._ Ex• o convo
cando para essa batalha foram pessoalmente 
à Bahia solicitar que S. Ex" deixasse o Governo 

, para entrar na campanha como candidato a 
Vice-Presidente, e nessa carta estabeleciam 
essas condições. Não é uma atitude isolada 
do ex-Governador Waldir Pires. Portanto, aí 
está a primeira inverdade, quando diz que S. 
Ex' é responsável por essa ou aquela manifes
tação. Se quer atacar, que ataque logo o Par
tido todo. Agora, faz bem em não se querer 
o Ministro_Jáder _ Barbalho como Ministro, e 
não como -pessoa, porque é esse MinistrO que 
está tentando fazer com que os aposentados 
tenham uma considerável perda salarial, e_ aí, 
sim, é que está indo contra o interesse e contra 
a luta do Partido. S. Ex• fala em destruir o 
Partido através da ação- do ex-Governador 
Waldir Pires. O que está destruindo o Partido 
é a ação de Ministros como esse. que tentou 
ªCabar com o salário dos aposentadvs, dimi
nuindo-o e desvinculando-o do saJário míni
mo. Esta é que é ação prejudiCial ao Partido. 
O ex-Governador Waldir Pires defende idéias, 
defende princípios, e, quando se fala em ratos, 
é preciso ter cuidado, para não se dizer quais 
são os ratos. 

O SR- RACHID SALDANHA DERZI -
Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex" des
via um pouco o assunto para a ação de S. 
Ex' como Ministro da Previdência Social. 

Mas sabe V. Ex" que Waldir Pire_s se elegeu 
Governador como Ministro de Samey e com 
as benesse_s do Plano Cruzado. Senão jamais 
$.Ex" seria úoVerõãdor da-Bahia,jarTtais! Sabe 
V. EX' que jamais S. Ex· seria Govefi1a0or _da 
Bahia. 

O Sr. Jutahy M<Jgalhães --É outra inver
dade. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -
Ele aproveitou o prestfgio, toda a fOrça do 
Governo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Querrie -qUe 
faJa pelo Presidente Samey na Bahia? É o Mi
nistro Antônio Carlos Magalhães, com ou sem 
Plano Cruzado. Fizemos a campanha de opo
sição, de oposição a este Presidente e de opo
s~~o ao Ministro Antônio Carlos Magalhãe~. 
Portanto, V. Ex' não confunda as coisas. E 
outra inverdade da carta, quando fala que o 
Ministro Waldir Pire$ foi beneficiário do Plano 
Cruzado no Ministério da Previdênda ... 

O SR- RACHID SALDANHA DERZI -
E foi. O PMDB também foi. 

O Sr. Jutahy Magalhães- O Plano Cru· 
zado foi feito quando S. Ex" jà tinha deixado 
a Previdência S. Ex' tinha deixado antes do 
planq cruzado. Não tem nada uma coisa com 
a outra. São outras inverdades. -

OSR. RAÇJ:iJD_SALDAN'HA DERZI- De
sincompatibilizou-se para disputar o Governo 
da Bahia, Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' reco
nhece bem que tenho que falar com V. Ex' 
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com amizade, e sabe por que, V. Ex' sabem 
muito bem quem é o representante do Presi~ 
dente José Samey. São duas pessoas que se 
merecem: o Presidente José Samey e o Minis
tro Antônio Carlos Magalhães. Os dois se en
tendem muito bem e um é que-representa 
o outro na Bahia, e esse daí é que foi ou 
não o beneficiário do Piano Cruzado. Mas não 
havia Plano Cruzado que desse jeito para evitar 
a derrota do Ministro na última eleição na Ba
hia. 

Não tem nada a ver ... 

O SR. RACHID SAlDANHA DERZI -
V. Ex" sabe que não- foi o PFL que granjeou 
as simpatias e a onda _de apoio que teve o 
PMDB nas eleições passadas. 

O Sr. Jutahy Magalhães -V. Ex- sabe 
melhor do que eu quem é que representava 
o Senhor Presidente José Samey ... 

O SR. RACHID SAlDANHA DERZI -
Vamos falar a verdade. Nós, aqui, temos que 
falar a verdade. Realmente, o PFL não teve 
as benesses do Plano Cruzado, não se valeu 
do Plano Cruzado nas eleíções passadas, e 
o nosso Partido se valeu, muito inteligente
mente, a ponto de eleger 23 governadores, 
com a inteligência política dos homens do 
PMDB. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex> 
outro aparte? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -
Pois não. Ou"ço o aparte de V. Ex•. 

O Sr. Ronan Tito -Veja a minha apreen
são, caro Líder: um assunto interna corporis 
de um partido deveria acontecer e ser decidido 
dentro do partido. Todos os partidos políticos 
do Mundo têm lutas internas, nobre .senador. 
Eu não entendi, e continuo não entendendo, 
em que código de ética V. Ex~ se louvou para 
pegar uma carta de um ministro filiado a um 
Partido a carta se dirigia ao presiaente do par
tido - e trazê-la ao plenário do Senado, Veja 
V. Ex• no que deu: V, Ex•, agora, vai ter que 
debater, muitas vezes, assuntos que não fica 
bem a nós, que pertencemos ao mesmo parti
do, serem debatidos aqui. Isto é do foro interno 
do nosso partido. Qual o partido que não tem 
luta interna? V. Ex• vem trazer, no meu entendi
mento, açodadamente, ao conhecimento do 
Plenário desta Casa uma carta que pertence, 
no máximo, ao âmago do partido, em que 
um filiado do partido escreve ao presidente 
do mesmo. 

O SR. RACHID SALDANHA- Nobre li
der, como disse a V, Ex', recebi a carta com 
um empenho, que ela fosse tomada pública 
através do Senado Federal. Isso é o que estou 
fazendo, Parece-me que até foi divulgada nos 
jornais, embora não os tenha lido ainda hoje. 
Falaram-me que ela já foi divulgada, sendo, 
portanto, pública! 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ex~ ürn aparte Senador Rachid Saldanha 
Derzi? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -
Pols não. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor, a exemplo do Senador Ronan Tito, que, 
c_om a acuidade que lhe _é P.roverbial, lastimou 
a presença de V. Ex" na tribuna para trazer 
maiores dificuldades ao partido na superação 
de um impasse que atinge, de um lado, o 
ex-Gov_emador da Bahia - e hoje candidato 
à Vice Presidência da República -. Dr. Waldir 
Pires e, do outro, Um Companheiro hoje alça
do ao primeiro escalão governamental e que 
tem, inquestionavelmente, grande influência 
política no Estado do Parâ, V, Ex•, nesta Casa. 
tem sempre uma posição marcadamente con
cíiiatória. É esta a imagem que V. Ex• projetou 
ao longo de sua bilhante trajetória como ho
mem pUblico. O que se· esperava de V. Ex", 
diante desse impasse, era que entrasse nessa 
luta não para atiçá-la ou Para estimulá-la, mas, 
sobretudo, para apaziguar os litigantes •. que, 
unidos e cOesoS, trariam a colaboração mais 
significativa à candidatura desse extraordiá
nario brasleiro que é o Deputado Uiysses Gui
marães. 

O SR. RACHID SAlDANHA DERZI - . 
Conccitdo com V. f:x1; ele é um extraordinário 
brasileiro, grande COmpanheiro, responsável 
pelas lutas do nosso partido no Brasil. Mas, 
lãmentavelmente, se deixou c_onduzir pela es
querda radical ou pelo novo P/VIDB .- como 
disse - e, aí está, forçado pelo candidato à 
Vice-Presfdência da República a essa atitud~, 
a tal ponto que homens que colaboram com 
o Presidente Samey, Ministro do Presidente 
Sifiley nã'o sUbirão ao palanque de Ulysses 
GI..Jimarã~-s: 

Issq sai nos jornais todos os dias. Lamento 
que tenha acontecido, porque prevejo maus 
augúrio~ para o nosso partT9o. Lãmeritavel
mente! 

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

O SR. PRESIDENTE (Nels.oo Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves; para breve comunicação. 

. O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para 
breve comunicação.).- sr: Pnisiaeriie, Srs, 
Senadores, amanhã, às 19 horas. na Uvraria 
Presença, 6 eScrítôr Antonio Olinto estafá lan
çando o seu último livro: 'Tempo de Palhaço". 

Muito conhecido no Brasil, e talvez um dos 
~ais traduzidos escritores brasileiros, a sua 
bibliografia é muitO grande; há obras como 
"Preseriça .. ; "Resumo"; "Jornalismo e Litera
tura"; "O-JOrnal âe André Gide'"; "Nagasaki"; 
"O Homem de Madrigal'"; "Cadernos de Críti· 
ca'"; "O Dia da Ira"; e· diversos outros trans
critos no final deste discurso. 

Este livro~ cuja- capa é ilustrada por uma 
pintura de sua autoria, mostra-se de agradável 
apresentação. 

O romance abarca toda uma geração, a 
que se tornou gente na década de 60 e abriu 
as veias do homem para um novo entendi
mentO do mundo. 

António Olinto narra, nesta obra, a história 
de um jovem brasileiro que chega a Paris em 
maio de 1968 e ali participa da revolta dos 
estudantes e da invasão e ocupação do Teatro 

Odeon, Mergulha, em seguida, no tempo do 
_ LSD, na fase hippy, na permissividade, assiste 

à conquista da Lua, percorre estradas da Fran
ça em busca não sabe de quê, tendo sempre 
como ponto de referência o pequeno burgo 
mineiro do Piau, onde nasceu e a cuja história 
constantemente se reporta. Pensa em tOmar 
atitudes políticas, mas, em Londres, diante de 
um culto religioso de palhaços, descobre uma 
vocação. Entra para uma Escola de Palhaços 
e tem aí começo uma nova fase de sua vida. 
Antes de regressar ao Brasil trabalha num cir· 
co da Itália, vai à india em busca de um guru, 
percorre a Via DOlorosa de Jerusalém e procu
ra aperfeiçoar-se no que 1he -parece uma 9ran
de missão: fazer as crianças rir. 

Traduzida para o polonês, búlgaro, sueco, 
e para uma dezena de outras línguas mais 
conhecidas, é a ficção de Antônio Olinto,_hoje, 
um ponto de referência obrigatório para a lite
ratura brasileira no exterior..Uma novela sua. 
Os Móveis da Bailarina, ainda não publicada 
no Brasil, já saiu em italiano, francês, alemão 
e inglês, e foi na Itália classificada como "'um 
raconto magnífico". O Tempo de Palhaço 
vem, pelas suas novidades como romance, 
tomar mais amplo o mundo ficcional do autor 
de quem o sueco Arthur Lundquist disse, co
mentando o Rei de Keto: "Épico na sua magia, 

_.é um grande romance do nosso tempo". 
Este livro, Sr. Presidente, que haverá de me

recer iguais traduções. Além do mais, é muito 
bem escrito, o que não é comum entre nossos 
escritores _do momento, será ponto de deleite 
e reflexão para os que o lerem. 

Recentemente, quando representava esta 
Casa, em LOridi"es, Tui reCepciãnado pelo ilus
tre .autor e esposa, a querida e inesquecível 
Zora Seljan e tomei conhecime-nto da impor
tância, nas elites econômlcas daquela cidade, 
do seu jornal em Brasília - The Br8zílian Ga
zette -, que dá amplas, profusas noticias so
bre o Brasil, sobre os seus problemas mais 
angustiantes, e esclarece ,também uma par
cela importante do setor decisório da Ingla
terra, relacionado ao Brasil, acerca de nossos 
assuntos. Os seus editoriais são muito-atuali
zados e dizem muito com _a nosSa realídade. 

Neste instante, vejo um trecho em que ele 
~ala da nova escravidão dos países devedores 
do T erceito Mundo, e coloca, em tintas fortes, 
com a visão de quem mora em um país de 
bancos credores, como é difícil a situação da 
América Latina, dos paises subdesenvolvidos, 
tendo que tomar dinheiro emprestado para 
importar mercadoria de que não carecem ou, 
quando não, para pagar juros escOrchantes. 

Esse e.dito.ri<;~l ''The New Sléivery" merece 
ser transcrito; não é muito longO, ·e peço que 
também faça parte deste meu discurso, pela 
sua atualídade e pela qualificação que tem 
de informar o Congresso Nacional, no ins_tante 
de decisão acerca do débito do Brasil, que 
considero o seu mais grave problema. 

O ilustre autor é ligado a muitos dos Sena· 
dores aqui presentes, inclusive V. Ex', Sr. Presi
dente, que, como me disse, o admira. E tomo 
a liberdade de, em seu nome fazer um convite, 
extensivo a todos, para que, podendq e que
rendo, estejam presentes a esse lançamento. 
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Será um acontecil:nfi:nto. O ilustre escritor 
haverá de demorar-se pouco em Brasília e 
tenho certeza de que, pela sua natureza, pela 
sua qualidade, tanto o Hvro, qua1_1to o jomal 
merecem registro nos Anais do SenÇ1do. (Mui
to bem!) 

DOC(JMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. !.E1Té CHA \léS i;M SEU DISCUR-
SO: . 

OBRAS DE ANTONIO OLINTO 

Presença, poesia, ~i_tora Pongetti, 194~ 
Resumo, poesia, Liv. José Olympio ~d., 

1954 
Jornalísmo e literaturª, _ensaio, MEC, 1955 
O "Journa/" de André Gide, fensaio, MEC, 

1955 
Nagasaki, poema,-Liv. José Olympio Ed., 

!956 . . -

O Homem do Madrigal, poesia, Liv. José 
Olympio Ed., 1957 . 

Cadernos de Ctftic?L--c-rj"tiC:a literária, Liv.José 
Olympio EcL, 1958 . 

O Dia da Ira, poema, Liv. José Olympio Ed., 
1959. 

The Day ofWrath, tradução inglesa de_Ri~ 
chard Chappen, edição Rex Collings, Londres, 
1986. . 

Dois ensaios, Livraria São José. 1960 
Bra~Jeiros na África, ensaio s6é:io-político, -· 

Ediçóes GRD, 1964 . . . . 
A Verdade da Acçaõ, crítica_ literária, Co

brag, 1966 
As Teorias, poesia, Edição Sinal, 19Ç7 
Theories and other Poems, tradução ingle

sa de Jean McQuillen. Edição Rex Cõllipgs, 
1972 

Antologia Poética, Editora Leitura, 1967_. 
A Paixão Segundo Antônio, poema, Ed. Por

ta de Livraria, 1967 
A Casa da Água, romance, Edição Blóch, 

1969' . 
The Water House, tradução irl-gJeSa de Doro

thy Heapy, edição Rex Collin_gs, 1970 -
The Water House, Edição-americana Carrol! 

& Graff, 1985 · 
La Maison d. Eau, tradução francesa de .Ali

ce Railtard, _Edição Stock.. 1973 
La Casa de! Agua, tradução argentina de 

Santiago Kovladof, Editorial Lesada,- 1973. 
Dom Nad Woda, tradução polonesa de Eli- . 

zabeth Reis, Edição WydawnictwoLiterackie, 
!983 

(Dom Nad Woda, edição em Brasil\e polo
nês, Polska Braille, 1985) -

Casa deli Acqua, tradução italiana de Ade
lina Aletti, Edição Jaca_Book, 1989 

O Cinema de Ubã, romance, Uv. José Oiym
pio Ed., 1972 

EDITORIAL THE NEW SLAVERY 

By Antonio Ollnto 

The so-called first and second worids have 
created a wave of new siavery 

ANGLO BRASJLIAN AGREEMENT 
FOR THE ENVIRONMENT 

Mr. Christopher Patten, 44, Conse!Vative PM 
and the Secretary ofState for the Environrnent, 

Visited _Brazil in July to discuss th_e terms of 
an AnQJO~Brazilian agreement for co-opération 
in environmental.matters. The document sta
tes that this co-operation must be achieved 
"in accordance With the laws and relus prevai
ling ln each country". Prior to Mr. Patten's visit, 
ifie -Londo_n national neWspaper 'The Sunday 
Times' had published feature articles about 
the hu9e deforestation carried out by British 
firms in the Brazilian State of Rondonia in the 
Amazon region. 

Mr. Patten was received separátely by Presi
-dent José Samey, by the head of the Brazilian 
lnstitute for the Environment, Mr. Fernando 
César Mesquita, and by Brazil's Foreign Minis
ter, 'Roberto Abreu Sodré, with whom the final 
terms-õf the agreement were decided. H e 
also visited the cities of Belem, Manaus and 
Boa Vista iO the Amazon and went to a Yano
mani village in the heart of the Am.azon rain
forest. 

President José _Samey signed a decree by 
which th_e _ ecosystem of the Amazon regíon 
will be perrnanently monitored by thee sate!li
tes_. They will detect any abnormality in the 
reglon such as fire, deforestation, gold_ and 
gemstone mining, the existence of man]Uana 

__ plantations and ilegal occupation of the soi\. 

THE NEW SLAVERY 

Àt this time Or transitiori _in wOrlct-affairs, with 
the approach of a new decade, there are cer

, taín· thíngs that have to be felt and expressed 
deariy. Of prime importance is the realisation 
that the socalled First and Second Worlds have 

-: çreated a_new forrn of slavel)'. The thousand
year fight agaínst slavery ís once more- being 
deféat'êd. Today, as intimes gene by, ffiillions 
of people are slaves, and slaves they must re
maín, fo,.rs:ed to sacrifice themselves te keep 
others in affluenêe and luxury. 
-It ís no tlse trYlng to put the blame entirely 

· on the Third WQrid, as 'they, the,s!ave-owners, 
cal! it. As a matter of fact, all the cards are 
marked and the affluent countries will never 
accept a diminution of their standard of living 
norwill they free some of the slaves they keep 

- under their thumbs. 
-There are many facets to the new ,slavery. 

There are Turks being enslaved in Geri'J1any; 
Arabs, Portuguese, North Africans, in SWeden 
and France~ W!=!st lndians, Africans, lndians 
and Pakistanis in slavery in the United King
dom, and millfons of Latin Americans fíving 
in the USA are in humble jobs which the citi
zens of the United States refuSe to do. 
-lhis is, however, only one aspect 0fthe new
sJavery, lts main and worst aspect is the fact 
that, through a series of internattonal Joans 
whose tax rates are decided unilaterally and 
changed according to the banks and their sha
r~holders' search for higher profit; a group 
of debtor-countries (the majority of them Latin 

, Amerie.an) have become, and wil! remain for 
a long time, the international slaves of the Se
ven. 
- The newslavery ofthe debtor countries even 

dis_plays some of the old traits of the serfom 
of Medieval times wheri serVahts tr"aded their 

freedom and their work for food ~nd o~er 
bare neCessitiés. The debtor c_ountries have 
had to use their borrowed money to buy exclu
sively from the lender, usually at inci'eased pri
ces. How much longer will this continue? For 
anothe(-coehtluy? The large majority of Brazi
!ians thirik that it is lnadmissible to enter a 
new decade without any p-ossibility of freedom 
from these economic chains. For them, the 
debt, as, it stands noW; is unac-ceptable. 

Antonio OUnto 

O SR. PRI$1DENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mes_a, requerlmento.que ser.á lido_ 
pelo Sr. 1 a Secretário. - - - -

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 551, DE 1989 

Requetr"b, nõs terhlos -do artigo 258 do Regi
mento Interno, a tramitação conjunta dos se-
guintes projetas: 

Projeto qe Lei do Senado n" 094, de 1989 
-Complementar; e _ _ ---

Projeto de Lei do SenadO no 214, de 1989. 
-Complementar. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de.l989. 
- Senador José /{J?ádo Ferre/ia~ PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O reqUerimento lido ser.á._i_ncluido na Or
dem do Dia, nos termos dQ_art, 2S!5, inciso 
U, iterri 8, dÕ Regimerltõ Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nolson Carneiro) 
- Sobre a mesa, requerimento que sex#i lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 552, DE 1989 

Com base no Regimento Interno do Senado 
Federal, soliçitamos a V. Ex" que determine 
urgência na tramitação do Projeto de Lei, que 
cria o Tribunal Regional do Trabalho do Esta
do do Espírito Santo e a 17• re_gião, institui 
a correspodente Procuradoria Regional do Mi
nistério Público da União junto à Justiça do 
Trabalho, e dá, outras providências. 

Sala de Sessões, 17 de outubro de 1989. 
-Marcondes Gadelha- Fernando Henn'que 
Cardoso - J_utahy Magalhães - Maurício 
Corréa -Jamü Haddad -Jarbas Passan'hho 
- Ney Maranhão - RaChid Saldanha Derzi 
- GersOn Camata ..:.:. Meira FHho - Jorge 
Bornhaus~n- Teotónio Vilela Fílho- Hugo 
f'{apoleão - Márdo Lacerda -Antônio Luiz 
Maya - Mauro Benevides - Auré'o Mel/o_
Gd Sabóiã de-- Carvl:Jho - Rqnaldo Aragão 
.-J.o$é Fogaça- Lavoisier Maia- Mªasueto 
de Lavor - José A_gripino - João Castelo 
- Humberto Lucena - Marcos Mendonça 
- Ruy Baçe[qr_ =João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Nefson Carneiro) 
- A matéria será objeto de vot.:i:ção após a 
Ordem âo Diã. 

(Pausa) 
Na sessão anterior foi lido o requerimento 

n~ 550_.~de 1989, do nobre Senador Afonso 
Sancho, solidtando iiêença por 122 dias, a 
partir de 16 do corrente, para tratar de interes
ses particulares. 
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O requerimento não foi votado. naquela 
oportunidade, por falta de quorum. 

Em votação o requerimento; 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica ooncedida a Hcença solicitada, 
A Presidência tori1aril as providências ne

cessárias à convocação .do suplente. (Pausa) 
Antes de passar à OrdeiTi do Dia, a mesa 

comunica ao Plenário que, interpretando o 
pensamento da Casa, telegrafou ao nobre Se
nador Albano Franco, felicitando-o pela sua 
eleição, pela quarta vez, para presidir a Confe
deração Nacional da Indústria. 

O Sr, Odacir Soares - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR- ODACIR SOARES (PFL - RO. 

me. Direi _a V. Ex" por quê: porque, antes de 
enviar esse requerimento ao exame da Comis
são de Constltuição, Justiça e Cidadania, en
tendi que melhor fofa que a própria Mesa ree
xaminasse o seu ato, em face das pondera
ções-que.têm sido encaminhadas pessoal
mente à Presidência da Casa, que não tem 
nenhum propósito de dificultar a vida nem 
dos funcionários, nem dos Senadorés, mas 
atieifa-s -dai" a- esta Casa aquela respeitabili
dade, que tem sido contestada, inclusive -
V. Ex• conhece isto - em publicações na im
prensa local e em revistas de maior circulação. 
Daí o interesse da Presidência em levar sua 
indicação __ aos prévio exame da Mesa. Mas, 
como a última semana íoí atiplca, com dois 
feriados, somente amanhã a Mesa vai-se reu
nir. E poderá, se entender que houve excessos, 
corrigi-los, sem necessidade de convocar a 
COmissão de ConátifuiçãO, JUstiça e Cidada
nia para opinar. Mas, s_e V. Ex• deseja, farei 
Jsso, remeteréi à Comissão de COnstituição, 

--Justiça e Odadania, antes do pronunciamen-
to, __ que pode ser até para rever a decisão da 
própria Comissão Diretora, que se reúne ama
nhã, às 1 O horas, e a qual V, Ex' pode com-
parecer. 

Para questão de ordem. Sem revfsão do ora
dor.);__ Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 
4 de outubro deste ano, encaminhei à Mesa 
uma indicação a ser, em seg:uida, enviada à 
Comissão de Coi1stitulçâo, JustiÇa e Cidada
nia, que propunha fosse dada solução jurídica 
à questão objeto de uma decisáo da Mesa O SR. ODACYR SOARES- Eu gostaria 
Diretora, que obrigava 05 funcionários dos Ga- qUe me-permitisse, Sr. Presidente, apenas para 
binetes dos Srs. Senadores a assinarem ponto. x:omplementar, já que V. Ex" trouxe à discus-
Parasurpresa minha, passados já 13 dias, não São assuôtos que não são objetos da minha 
se sabe 0 rumo dessa indicação, nem em que -1ridíCação: a prin:!eira parte do que V. Ex~ disse 
gaveta está dormitando neste momento. não tem -rierihumã. referência com a indicação 

Portanto, queria preguntar a v. Ex' qual 0 que eu propus à ·Mesa do Senado Federal: 
encaminhamento que deu a essa indicação, _apenas na segunda parte, V. Ex" foi objetivo; 
que, na forma do Regimento Interno, deveria na primefra parte, é impertinente, não tem per-
ser lida na sessão seguinte àquela em qu~ tinênda, não tem relação c:om o assunto que 
foi apresentada, portanto, no dia 5 de outubro, eu propus;_ eu só quero que a Mesa, não tutele 
e-endereçada à Comissão competente, no ca- o RegimentO Interno, mas seja simplesmente 

50 a Comissão de Constituiçãõ~ Justiça e Cida- _ a sua guardiã. E o Regim_e_nto Interno diz que, 
dania. apresentada a indicação deve ser submetida 

É esta a questão de ordem, Sr. Presidente. ao Plenário hó dia seguinte, na sessão seguin
Te. Oo~:mâer da Mesa não a leva a tutelar o 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Regímento Interno, nem a praticar atos contra 
-A Mesa responde a V. Ex<': resoluções expressas do Senado. 

Inicialmente, V. Ex" se_ queixa de uma deci· Só isso; Sr. Presidente, já que V. Ex! está 
são a um requerimento que__há 13_dias não dizendo que vai mandar ler na _sessão de ama-
tem andamento. Infelizmente, eu poderia lém- nhã. EU riie- dou -por satisfeito. 
brar a V. Ex' que a Mesa tem tomado algumas 
decisões através de atos_normativos e comu
nicado esses atas a todos os Srs. Senadores. 
Infelizmente, não 13 dias, mas 2 ou 3 meses 
passados - e V. Ex" me obriga a esta-decla
ração -, há quem ainda não se decidlu a 
cumprir as determinações_ da Mesa Diretora, 
que tem competência para isSo. Por exemplo, 
cada Gabinete tem direito à colaboração de 
4 funcionários da Gráfica. Hoje, ainda, há Gabi
nete que tem mais do que isso: já houve um 
Gabinete que teve 12 funcionários da Gráfica 
e, até hoje, nem todos os excedentes foram 
dispensados. 

Há também outra determinação da Mesa 
para que_ todos os Senadores utilizem_ apenas 
um automóvel. E há Senador que não cum· 
prlu essa determinação da' Mesa Diretora. Isto 
tem mais de 2 meses, Sr. S_enador. Não é 
swpresa, portanto, que, 13 dias depois, seu 
requerimento não tenha sido trazido ao exa-_ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Agradeço a V. Ex.•, mas a Mesa também 
tinha que se defender nO'mornento em que 
V. Ex", de público, na sessão de ontem, fez 
o seu protesto e, na de hoje, o renova. A Mesa 
tem que dizer que não é ela só que tem sido 
desidiosa; se ela tem sido desidiosa também, 
vamos partilhar a desídia c-om alguns Sena
dores. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. PfeSidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nebor1 Carneiro) 
- Concerlo a palavra ao nobn.:: Senador Ro· 
nan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - ,IV\G. Para 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, esta sessão não sf>: está pri· 
mando pelo nível que deve dornir1ãr os deba-

tes neste Plenário. Primeiro, assistimos aquí,, 
lamentavelmente, a uma questão interna de 
Partido, em que uma carta de filiado é dirigida 
a seu Presidente, e, inexpliCã.velmente, que
brado o sigilo, pols ][da, aqui, antes até que 
se manifestasse o destinatário. Depois, vem 
V. Ex• nos revelar que há Se!)adores que não 
estão_ c_umprindo ordens_ da Mesa. 

Na medida em que V. Exa diz c:jue há um 
Senador ou mais de 1.1m Senador que não 
está cumprindo determinações da Mesa, é 
preciso que sejam nominados os Senadores, 
senão sobre todos nós fica pesando a pecha 
de desobedientes às decisões da Mesa. 

Isso deve ser feito, Sr: Presidente, para que 
continuemos na batalha que V. EX" tão bem 
iniciou, para que o -senado volte a buscar a= 
respeitabilidade que teve por algum tempo 
perdida. 

V. EX"-trabãlhOu muito neste sentido; mas 
no momento em que torna público que Sena
dores não obedeceram à decisão de devolver 
funcionários, como automóveis, é importante 
que se diga quais os Senadores, senão passa 
a pesar sobre todos nós a pecha de que esta
mos usufruindo além dos limites determina-
dos pela Mesa. __ 
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESiDENTE (Nelson CarneifÕ) 
- Eu agradeço a V, Ex• e, oPortunamente, 
a Mesa fará chegar aos SG>, Seriadores, em 
caráter secreto, não há necessidade de divul
gar, aqueles que, por acaso, ainda não cum
priram as decisões da Mesa, mas, certamente, 
as cumprirão. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Peço a pala
vra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex•, nobre Senador Cha· 
gas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
PJ. Pela ordem. Sem reVisão _do orador.) -
Sr. Presidente, hoje tenho a honra de aqui 
estar respondendo pela Liderança do PSDB, 
Partido cuja Ban-cada nesta Casa tem como 
Uder o nobre Senador por São Paulo F e man
do Henrique Cardoso. 

Mas eu gostaria, em uma atitude de com
preensão e de colaboração com a Mesa, de 
realçar aqui que tanto o Lider titular como 
o que no momento a exerce, os dois vêm 
respeitando rigorosamente as determinações 
da Mesa, seja quanto ao uso de apenas um 
automóvel, seja quanto ao núinero de servi
dores da Grâfica, seja no que méliS houver. 

Era o que gostaria ficasse consignado nos 
Anais, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotado o íempo destinado ao Expedien
te. 

PassaKse à 

ORDEM DO DIA 
Sobre-a mesa, requerimento que se tá lido 

pelo Sr. 1 ~ Secretário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 553, DE 1989 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regi
mento Interno, requeiro inversão da Ordem 
do Dia, a fim de que as matérias constantes 
dos itens nçs_l e 4 sejam submetidas ao Plená
rio em penúltimo e último lugares, respecti· 
vamente. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1989. 
- Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Peço· a pala· 
vra para questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex" tem a palavra. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PJ. Para uma questão de ordem.) - Sr. 
Presidente, requeri, como foi lido, a inversão 
da Ordem do Dia, mas, tratando-se desta ma
téria, eu submeteria.a V. Ex• a seguinte questão 
de ordem; caso V. Ex" não a_ possa atender, 
o meu requerimento será submetido à vota· 
ção. 

O item 1 d' Ordem do Dia diz o se,guinte: 
"Votação, em turno único, do Projeto Qe De
creto Legislativo n~ 37, de 1989"; e o item 
4 trata do Projeto de Decreto Legislativo n~ 
36, de 1989: 

Sr. Presidente, o nobre Líder Fernando Hen
rique Cardoso já levantou questão de ordem 
sobre a matéria e V. Ex• a resolveu nos termos 
do art 172. inciso lL letra "d", do Regtm~nto 
[ntemo, que diz: 

"A inclusão em_ OrQem do Di?l de: pro
posição em rito _normal, sem que esteja 
instruída com pareceres das comissões 
a que houver sido distribuída, só é admis
sível nas seguintes hiP6fese: 

1- por deliberação do Plenário, se a 
única ou a última -co_mJssâ,Q a que estiver 
distribuída não proferir o seu parecer no 
prazo regimental; 
n- por ato do Presidente, quando se 

tratar: 

d) de projetes com prazo, se faltarem 
dez dias para o seu término." 

Sr. Presidente, aqui se fala em "proposição''. 
O art. 375, inciso V, ao contrário, trata de pr.oje
tps de lei de iniciativa do Presidente da Repú
blica. No caso não se trata d~ projeto de lei. 

De modo que requeri a inversão, mas, n~s 
.termos do Regimento, daria preferência a um 
~dido, como questão _de ordem: que V. EX' 
determinasse que tanto o projeto que está sob 
.() it~m l, como o projeto sob o item 4, de 
acordo com o ~rt. 17_2, "d", só entrem em 
Ordem do Dia quar-do faltarem 1 O dias para 
o término de seu prazo. 

É o requerimento _que faço a V. Ex', com 
este fundamento. 

Agora. s,e V, Ex' não puder acolher, o que 
muito lamentarei, então, sô me resta_pedir a 
.(nV:etsão. porque não desejo prejudicar a vota· 
ção de outras matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nobre Senador Chagas Rodrigues, todas 
as leis, todos os regu1amentos e todas as publi
cações têm erros; erros que nem sempre são 
c-orrigidos ou divulgadas essas correções. 

se V.l3C"ler o art. 373 do Regimento que 
V. Ex- tem em mãos, verificará, no seu inciso 
~~. o se~Julnte: 

"As <:omissões deverão apresentar os 
pareceres até o vigésimo qufnto dia con
tado do recebimento do projeto no Sena
do.'' 

Ora, dec-orreram esses 25 dias. 
Seguindo na leitura do art. 375, que trata 

aos- projetas de iniciativa do Presidente dci Re
pública cóm prazo determinado e tramitação 
urgente, temos o inciso V, que diz:: 

"V- não sendo emitidos os pareceres 
_no prazo fixado no inciso IV, aplica-se o 
disposto no art. 172, U, d;" . 

Há, entretanto, neste inciso V, um equívoco, 
quando faz remissão ao inciso IV. A remissão 
t"orreta é ao inciso III, que dispõe sobre o prazo 
de que a comissão dispõe para emitir seu pa
recer. 
- - E o inciso V, por sua vez, ilos remete ao 
art. 172 do Regimento, qt.ie, em sua alínea 
c:/, do inciso II, admite a ioc;lusã,o em Ordem 
do Dia, sem parecer e por ato do Presidente 
do Senado, de proposição de iniciativa do S~ 
nhor Presidente da República com prazo de
terminado de tramitação. É, entretanto, na alí
ne-a--d do art. 172 que incorre o Regimento 
em o_utro equívoco, quando diz: 

"d) de projetas com prazo, se faltarem 
dez. dias para o seu término." 

Veja V. Ex-' que é um erro, uma contraâição 
do Regimento. O prazo dessas proposições 
-Íl<:l Seniido é de 45 dias. Transcorridos os 25 
!;lias _que a comissão dispõe para proferir seu 
parecer, restam 20 dias para o término desse 
prazo. A matér_ia, então, deve s~r incluída em 
Ordem do Dia, mes_mo sem parecer. E, veja 
V. Ex", temos ainda o art35_3, parágrafo único, 
que preve a tramitação, em regime de urgên-

---~cla..Jndependentemente de requerimento, pa
ra a matéria agora em exame, quando faltarem 
10 dias para o término d_~ seu prazo. -

O prazo final da proposição em exame oco r- _ 
rerá no próximo dia 1' de novembro. Estamos 
no dia 17, a menos de 20 dias, portanto. 

Quando faltarem lO dias, aí, sim, entra em 
regime de llrgência. Ela está na pauta, mas 
não em regime de urgência. Está por força 
desse dispositivo, o art. 172, [], d. do Regi
mento Interno. 

V. Ex" está certo-quando levanta a queStao, 
porque.se baseia no inciso V,_ mas, se_ V. Ex" 
conjugar o inciso UI com o inciso V, verificará 
que fol apenas um erro de- redação. Ao invés 
de 1 O, deveria ser 20. V. Ex' nâo tem culpa, 
nem a Presidência. A Presidência andou certa, 
e V. Ex', sustentando a sua tese, baseaçla no 
iOCiso V, também está certo. lrifelizmente, te
mos que conjugar os dois e corrigir o equívocO 
do inciso V. Então, ao invés de 10 dias, são 
20 dias. Eu p-rôprio acolhi a interpelação do 

nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, 
baseada na letra do inciso V, mas, dep9is, 
constatei que esse prazo de 10 dias colide 
com o de 20 dias, fiXado no número anterior 
a que ele faz referência. 

De modo que prefiro submeter a votos o 
requeriffiE:-rito de' inversão da pauta, formulado 
por V. EX' · 

O SR:· cHAGAS RÓDRIGOES- Obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O nobre Senador ChÇtgas Rodrigues requer 
a inversão -das matérias constantes dos itens 
1 e 4, para que sejam votadas em último lugar. 

Os Srs. Senadgres que estão de acordo 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, está feita a inver

são. 

0- SR. PRESIDENTE (Nelson Ca_meiro) 
-ltem-2: --

DÍscus~o. em tUrno_-únicO,_ dO PrQjeto 
de Lei da Câmara n<? 37,-de 1989 (n9 
2.974/8_9, na: Casa de _oljgem), de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, 
que dispõe sobre a organização e o fun-_ 
cionamento do ConSelho da República. 
(Dependendo de parecer.) 

Salvo engano, há um projeto yisando o mes
mo objetivo, da lavra do nobre Senador Ron.an 

,~--Tito, que propõe a regulamentação do Cons~ 
lho da RepUblica. 

'Como a matéria depende de parecer da Co
missáo de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cOncedo a palavr-a ao ri.obre Senador Jutahy 
Magalhães, que, como sempre, deve estar 
muito bem informado a respeito de tudo o 
que ocorre na órbjta legislativa desta _Casa. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Para emitir parecer.)- Sr. Presiden_te, Srs. 
Senadores, vem a exame desta Comissão o 
Projeto de Lei da Câmara n" 37, de 1989, que 
"dispõe sobre a organização e o funcionamen
to do Conselho da Repúblic:a." 

Preliminarmente, cabe salientar que essa 
matéria é tambêm tratacl_a no Projeto_de Lei 
do Senado n~ 160, de 1989, cujo au~or é o 
eminente Senador Ronan Tito. · 

Destarte, conveniente seria que_ ambos os 
Projetas tivessem tramitaÇao em CottjUnto, 
conforme faculta o Regimento Interno. No en
tanto, a demora dos trabalhos legislativos na 
tâmara dos Deputados tem limitado, il1.condi· 
cionalmente, as opções procedimentais, o que 
determina prejuizos ao proc:esso leg1slativo in
terno do Senãdo Federa!. 
- No caso em tela, por exemplo, há dispo

sitivos no Projeto de iniciatiava do senador 
RÕnari" Tito _que melhor definem a matéria, 
além de outroS que complementam- aspectos 
fundamentalmente importanteS para a: con
cepção e o funcio'namento do Conselho da 
República. · -

Mencione-S-e verb grCJtia, a Indicação do Mi
nistro Chefe "dO CJ"abinete Civil para, secretariar 
o Conselho d~ República. Neste caso, o Pro· 
jeto de autoria dQ _S_,;;-nador Ronan Tito. equa-
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ciona melhor a questão, atribuindo a um dos 
Membros natos do Conselho tal tarefa, saiu~ 
ção, a nosso ver, mais consentânea com a 
operacionalidade administrativa do órgão. 
Além disso, o Projeto de Lei do Senado no 
160 remete às entidãdes representativas da 
sociedade civil a competênCia para indicarem 
os cidadãos brasileiros que integrarão o Con
selho. 

É possível observêlr, assim, maior equilíbrio 
na composição do Órgão, consoante o espí
rito democrático e universal que dima_na_ da 
própria Carta Magna. 

Em conseqüencia, mostra-se com maior 
grau de plausibilidade a hipótese de que se 
promova a integração das duas proposições 
consolidando-as na forma de um substitutivo. 

Certo está que a matéria é da mais alta 
relevância para o País e que não pode sofrer 
atrasos decorrentes de empecilhos de natu
reza processua1ística. 

Isto posto, concluímos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n9 37, de 1989, na 
forma do Substitutivo que ora apresentamos. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 37 (SUBSTITUTIVO), DE 1989 

Dispõe sobre a o_rganizaçlro e O TúnCio
namento do Conselho da República._ 

O COngresso Nacional decreta: 
Art I~ O -Conselho da- República, órgão 

Superior de Consulta do Presidente da Repú
blfca, tem sua organização e fundonamento 
estabelecidos nesta lei. 

Art. 29 Compete ao Conselho da Repú
blica pronundar-se sobre:. 
r- intervenção federal, estado de defesa e 

estado de sítio: 
II-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: 

1-o Vice-Presidente da República; 
II-o Presidente da Câmara dos Deputa

dos; 
DI-o Presidente do Senado Federal; 
IV-os líderes da maíoria e da minoria na 

Câmara dos Deputados, designados na forma 
regimental; 

V- os líderes da maioria e da minoria no 
Senado Federal, designados na forma regi
mental; 

\11- o Ministro da Justiça; 
VII- 6 (seis) cidadãos brasileiros_ natos, 

com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade, 
todos com mandato de 3 (três) anos, vedada 
a recondução sendo: 

a) 2 (dois) nomeados pelo Presidente da 
República; 

b} 2 (dois) eleitos pelo Senado Federal, e; 
c) 2 (dois) eleitos pela Câmara dos Depu

tados. 
§ 19 Nos impedimentos, por motivo de 

doença ou ausência do País, dos membros 
referidos nos incisos li a VI deste artigo, serão 
convocados os que estiverem no exercício dos 
referidos cargos ou funÇOes. 

§ 29 Os membros referidos no inciso Vfl 
deste artigo terão suplentes, com eles junta-

mente nomeados ou eleitos, os quais serão 
convocados nas situações previstas no pará
grafo anterior. 

§ 3~ O tempo do mandato _referido no in
ciso Vil deste artigo inidar-se-á na 4ata da 
posse do Conselheiro. 

§_ 49 A participação no Conselho da Repú
blica é considerada atividade relevante e não 
remunerada. 

Art. 4" Os cidadãos a serem nomeados 
e eleitos para o Conselho deverão ser iildica

- dos por entidade de âmbito nacional, repre
sentativa da sociedade civil, observado o dis
posto no inciso Vil do artigo anterior. 

§ 1<- Em conjunto, as entidades que, nas 
condições estabeJecidas neste artigo, vierem 
a submeter indicações para nomeação e elei
ção, deverão fazê-lo de modo a serem encami
nhadas à Presidência da República e às Casas 
do Congresso Nacional, respectivamente, lis
tas de 6 (seis) nomes, excluídos de apreciação 
os que constarem em mais de uma. 

§ 29 Até 30 (trinta) dias antes do término 
do mandato de cidadãos nomeados ou eleitos 
para o ConseJho da República serão encami
nhadas as listas de que trata o parágrafo ante
rior. 

§ 39 As liStas- para- a prlffie-ira" nomeação 
_e eleição dos membros do ConseJho a que 
se refere o § 1 o deste artigo deverão ser enca
minhadas até 15 (quinze) dias após a entrada 
em vigor desta lei. 

§ 49 Decorridos os prazos referidos nos 
§§ 2~ e.3_0

, a ausência ou insuficiência das 
indicações a que se refere o § 19 acarretarão, 
observados os critérios estipulados no caput 
deste artigo: 

ar a Taculdade de o Pfesidente da República 
nomear 2 (dois) cidadãos de sua livre escolha;· 

b) a faculdade de os partidos políticos, com 
representação no Congresso Nacional, elabo
rarem lista sêxtupla, no âmbito de cada uma 
das Casas do COngresSO Nacional, para a elei
ção. 

Art. SO O Ccinselho da República reunir
se-á por convocação do Presidente da Repú
blica. 

§ 1~ A manifestação do Conselho far-se-á 
mediante declaração fundamentada de voto. 

§ 2° O Ministro de Estado c.onvocado na 
forma do § 1"' do art. 90 da -ConstitWção não 
terá direito a voto. 

Art. 6"' As reuniões do Conselho da Repú
blica serão realizadas com o comparecimento 
da maioria dos Conselheiros. 

Art. 7o O Conselho da República poderá 
requisitar de órgão e entidades públicas as 
informáçõe:S e os estudo_s necessáric;>s ao exer
cício de suas atribuições. 

Art. ao o Ministério da Justiça prestará 
apoio administrativo ao Conselho da Repú
blica, competindo ao titular da Pasta secreta
riar-lhe as atividades. 

Art. go As despesas necessárias ao fun
cionamento do Conselho da República corre
rão -ã conta -das dotações orçamentârias do 
Ministério da Justiça, vedada a contratação 
de pessoal para esse encargo. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposiçõe_:; em 
contrário. 

t. o parecer, Sr. Pre~dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer conclui pela apresentação do 
substitutivo que acaba de ser lido pelo emi
nente Relator. 

Em- discussão o--projeto e_ o= Substitutivo. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria emendada voltc~rá à Ordem do 
Dia na segunda sessão ordinária subseqüente, 
de acordo com o disposto no art. 172, pará
grafo único, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-Item 3: 

Discussão, ern tumo único, do Projeto 
de DeCreto LeQislatíVo no 16, de 1989 (n., 
65!89, na Câmara dos Deputados),"-qUe 
aprova o texto do acordo de cooperação 
cultural e_educacional entre a República 
Federativa do Brasil e a República de Cu
ba, celebrado em Brasília, em 29 de abril 
de 1988. (Depenaendo de parecer.) 

Solicito ao nobre Senhor Senador Mauro 
Benevides o parecer da CorTiisSão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. SenadOres, nos termos do dispd'Sto no 
arl 376 do Regimento Interno do Senado Fe
deral, combinado com o estabelecido no art 
49, inciso I, da Cciristituição Federal. vem a 
exame desta Casa o Projeto de Decreto Legis
lativo n1 16, de 1989 (n"' 65-B, de 1989, na 
CD), que "aprova o texto do acordo de coope
ração cultural e educacional entre a República 
Federativa do Brasil e a República de Cuba, 
celebrado em Brasília, em 29 de abril de 
1988". - -

O referido acordo internacional, encami· 
nhado aos Membros do Congresso Nacional 
pela Mensagem Presidencial no 494, de 1_988, 
visa, segundo Exposição de Motivos do Exmo 
Sr. Ministro de Estado das Relaçõ_es Exteriores. 
"reger todas as iniciativa$ e atividades de cará~ 
ter cultural, acadêmico, educativo e desportivo 
levadas a efeito por qualquer uma das Partes 
Contratantes no território da outra, bem como 
promover o intercâmbio e a cooperação bila
teral nesses setores, nas seguintes modalida
des: intercâmbio de intelectuais, artistas, pro
fessores, educadores, estudantes e desportis
tas; intercâmbio, tradução e publicação de 
obras literárias; projetas e realizações culturais 
em geral". 

A condução e implementação do instru· 
menta ora em exame, medíante a- análise e 
defmição de programas específicos de coope
ração bilateral, será levada a efeito por Comis· 
-são Mista Cultural composta de representan-
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tes dos órgãos competentes de ambos os Go~ 
vernos. 

Trata-se de Ato lntemacionc:~l que-tridU"z ine
quívoco desejo de resgate de vincules bilate
rais entre duas Nações com evidentes traços 
de identidade étnica e cultural, após mais de 
20 anos de rompimento diplomático. 

Mais do que a mera forma!i:?:ação de uma 
política de fortalecimento de .l~ç_os comuns 
de amizade e compreensão, como conse
qüência dó rea.tamehfo __ de relações diplomá
ticas BrasiVCuba em 1986, o presente ACordo 
reconhece ê) cultura ___ 5:omo expressão maior 
da identidade nas Nações ao ~legê-la como 
elemento desencade?Jçl_pr do processo de rela
cionamento entre os dois países. 

A promoção_ do cantata cultural Brasil/Cu
ba, em suas diversas rnanifesta'):ões, ens_ejará, 

. por certo, o mútuo conhecimento, condição 
basilar para uma positiva interação futura em 
outros setores. 

Ademais, o documento inscreve-se na pos
tura brasileira de promoção de uma politica 
externa integracionista Com o_s países latino-a
merican®:expressa no art. 4~, parágrafo único, 
da Constituição Federal: 

"A República federativa do Brasil bus
cará a integração econômic:a, política, so
cial e cultural dos povos da Aroé_rica Lati
na, visando à formação de uma comu
nidade_ latino-americana de nações." 

Diante do exposto, e tendo em vista a contri
buição que o_ presente instrumento interna
cional presté'lrá aos esforços de integração re
gional latino-americana,__ configura-se de todo 
oportuna sua admissão legislativa pOr esta Ca
sa 

Assim sendo, pronunciamo-nos por sua 
aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer conclui favoravelmente ao pro-
jeto. __ 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votaÇ-ão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa)_ 
Aprovado, 
O projeto vai à promulgação. 

É o seguinl.e o projeto aprovado: 

PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 

N' 16, DE 1989 
(No 65/89, na Câmara dos Deputados-) 

Aprova o texto do Acordo de Coo
peração Cultural e Educacional entre 
a República Federativa do Brasil e a 
República de Cuba, celebrado em 
Bras111a, em 29 de*abdl de 1988. 

O Congress_o NaciOnal decreta: 
Art. 1 ~ Pica aprovado o texto do Acordo 

de Cooperação Cultural e Educacional entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 

__ e.o_ Governo da República de Cuba, celebrado 
_ em Brasilia,_ em 29 de abril de 1988. 

Art. 2~ Ficam sujeitos à aprovação do 
_Congresso Nacional quaisquer atos de que 
possa resultar revisão do ref_erido Ácordo, bem 
como quaiSquer ajustês c'?mplémentares ao 
mesmo. 

Art. 3" Este decreto legislatiVo entra em 
vígq.r 11_~ '!ata de sua publicação. 

--,0 S~ _PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 5: - -

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 prãi:Os -estabelecidos no § 6? do 
ait:-14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estadõ, do Distrito Federal e dos 
Prefeítos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de 1989, 
~da Coinissão Temporária, favorável 

ao prosse-guimento da tramitação da ma
téria, com voto venddo dos Senadores 
~:hcigas Rod~gues e Maurício Corrêa. 

Estão presentes n~ Casa 42 Srs. Senad.ores. 
Não há número para a votação do item. 

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem6: 

Votação, em turno único,_ do_ Projeto 
-· -de Lei da Câmara no 78, de 1986 (n" 

1.945/83, na Casa de _origem), que incluí 
-- o fotógrafo autónomo no Quadro de Atíví

dades e Profissões é'l que se refere o art 
577 ·da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, 
de 1~ de maio de 1943, tendo 

PARECERES sob, n~ 1.022, de 1986 
e 234, de 1989 das Comissões_: 

- cfe Legislação $o da/, favorável; e 
--:-de ConstitUição, .Justiça e Cidada-

nia, favorável ao substitutivo_oferectdo em 
-Plenário, com duas submendas que apre

. - senta: 
A discussão da matéria foi encerrada na 

- sessão de 11 de abril último, com apresen
tação de substitutivo c;Ie Plenário. 

Passa-se à votação do substitutivo de Plená~ 
rio, que tem preferência regimental. 

E.rn VOtação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentaç;lo~. (Pausa) 
Aprovado o substitutivo. 
Fi~a p~ejudicado o projeto. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDASOBSTITUTWA 
N' 1 (DE PLENÁRIO) 

(Ao Projeto de Lei da Câmara n" 78, de 1986) 

Dê-se ao Projeto de Lei" da Cãmar~ n" 78, 
de 198"6 (na origem, n" 1.945, de 1983), a 
seguinte redação: . 

Art. 1 o O exercício da profissão de Fotó-
9rafo PrOfiSsion_al é livre, _em todo o território 
_nacional, aos que satisfizerem as CondiÇões 
estabelecidas nesta lei. 

Parágrafo único. ConSidera-se Fotógrafo 
ProfLSsior1aJ aqUele que, corri o uso da luZ o)J

-téfn iffiãQ:ens eStátiCas ou dinâmicas em mate
rial fotossensível, com a utilização de equipa
mento ,óptico apropriado, seguindo o-preces

-samehto riorm:ãl e eletromec:ânic_o desse ma-
terial para-quaisquer fins. -

Art. 2~- As profiss.ões_ de Fotógrafo Profis
sional e de T écnk:o eiTI FOtografia compreen
dem o exercido habitual e remuner~dO Clas 
·seguintes atividades: 
I- produção de fotografia- para quaisqUer 

fins; 
11- ensino de técnicas de fotografia; e, 
!H- serviçOs âê assessoria, Org"ãnização e 

-orientação prevfs~ol:i: n_() _art. 32. _ _ · 
Art. 3~ O exerc:ícío da prOfissão de FOtó

grafo Profissional e de Técnic::o em Fo.tografia, 
com as atribuições estabele<::!das ne~a lei, só 
será permitido aos profissionais assfm · Consi-
derados: - -

l-Fotógicifcis ProfisSíõriats -diPlomãdos 
por escolas de nível superior, cujos cursOs se
jam oficialmente reconhecidos; 

IT-T~cnicos em Fotografia portã.dor€s de 
certificado de condusão de curso técnico de 
fotoQ-ralia em nível de 2" gi'ãU e de Certificados, 
mediante aprovação de c_urriculo e carga horá~ 
ria, ouvido_o Conselho Federal de Eçlucação; 

III- diplomados por escola es_trangeira que 
hajam revalidado seus diplomas no Brasil, 
consoante estabelecido em lei; 

IV -profissionais não diplomados que, na 
- data da publicação desta lei, formaram-Se pela 

prática, no exercício da profissão por período 
igua1 ou superior· a 2 (dois) anos, obseiVado 
o disposto no art. 33; 

V-aqueles que, mesmo após a publicação 
desta lei, formarem-se pela prática, no exer
cido da proflssão, nos Estados onde não haja 
cursos, por período igual ou superior a 2 (dois) 
anos, quando, então, serão regulados como 
"provisionados", pelo COilselho Regional, me-_ 
diante avaliação de capaddade proflssional, 
ouvidos os sindicatos e associações -profissio
nais da classe . 

Art. 4 9 Os prcifissíonais de que trata -esta 
lei, somente poderão exercer suas atividades 
se devidamente inscritos hos Conselhos Re
Qioilaís a cuja jur[sdição estejam subordina
dos. 

Pará9rafo único.· -As ·atividades dos Fotó-. 
grafos Profissionais, em empresas jornalísti_:' 
cas, são- exclusivas de repórter fotográfico, na 
forma das disposições legais referentes ao 
exerCício da pro~ssão de jornalista. 

CAPÍTULO li 
Dos Conselhos Federal e Regionais 

dos Fotógrafos Profissionais 

Art. 5~ Fica criado, na Capital da Repú
blic~. o Conselho Federal dos FotóQrafós Pro
fissionais, coni" juri,s,dição em todo o território 
nacional e um Conselho Regional dos Fotó~ 

·-grafos Profissiónã:iS effi Càdã Cãp1tal ~e_ ~ta
do, nos Territórios e no DiStríto Federal, deno
minado _seguftdO sua Nrisdição, que abrange 
a respectiva unidade da f~deração. _ 

Art. 6" Os C6ni~felhos Federal e Reg!onais 
ora instituidos c-OnstitUiráO,-- em seu conjunto, 
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órgãos com personalidade jUrídica de Direito 
Público e autonomia administrativa e finan· 
ceira destinada a zelar pela fiel obse~ncia 
dos principias da ética, da defesa e da disci
plina dos que exercem atividade profissional 
de Fotógrafo- Profissional, nos termos Gesta 
lei. 

§ 1" O Conselho Federal dos Fotógrafos 
Profissionais será con-SiitUído de 9 (nove) 
membros, eleitos Por maioria absoluta, em 
escrutínio secreto, pela Assembléia Geral dos 
Delegados dos Conselhos Regionais. 

§ 29 O Conselho Federal será instalado 
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 
da data da publicação desta lei. 

§ 3" A Assembléia de instalação será pre
sidida por um representante do Jvl.inistério do 
TrabalhO e será constituida por delegados elei
tores das entidades representativas da cate
goria profissional dos FotógrafOs Profissio
nais, de existência legal por mais de I (um) 
ano, eleitos por voto secreto em assemDléia 
das respectivas entidades. 

S 4? Para a Assembléia de que trata o pa
rágrafo anterior, cada entidade indicará 3 (três) 
delegados eleitores devidamente habiliti!idos 
para o exercício da profissão, inscritos_nas res
pectivas entidades de classe e no pleno gozo 
de s_eus direitos. 

§ 5o Onde não houver associação profis
sional dos fotógrafos profissionais, caberá ao 
Conselho Federal dispor a respeito. 

Art. 7~ São atribuições do Conselho F e
dera! dos F otôgrafos Profissionais: 

I- representar os fotógrafos profissionais 
em caráter nacional, encaminhando as deci
sões dos Conselhos Regionais às Assembléias 
dos Delegados Regionais; 

[(- elaborar o Código de Ética profissional 
dos fotógrafos profissionais, a ser aprovado 
em Assembléia Geral dos Delegados dos Con-
selhos Regionais; -

lll- organizar seu Regimento Interno, a ser 
aprovado pela Assembléia Geral dos Delega
dos dos Conselhos Regionais; 

(V- organizar os regulamentos que dispo
rão sobre as eSpecialidades técnicas dos fotó
grafos profissionais e dos técnicos em fotogra
fia, dos auxiliares e aprendizes de T écninos 
em Fotografia, a serem aprovados na mesma 
forma dos intens anteriores; 

V- eleger a sua diretort&; 

VI- aprovar os regimentos internos organi
zados pelos Conselhos regionais em consàn~ 
cia com o seu Regimento Interno; 

VIl- dirimir dúvidas suscitadas pelos Con
selhos Regionais; 

VIII- julgar, em última instânci.,, os recur
sos interpostos &1s decisões dos Conselhos 
Regionais; 

IX- promover a instalação dos Conselhos 
Regionais; 

X-dispor sobre a organização e o funclo~ 
namento de suas Assemblêias Gerais, ordiná
rias e extraordinárias, e a dos Conselhos Re
gionais; 

XI- publicar, anualmente, a relação dos fo~ 
tógrafos profissionais inscritos; 

XII- aprovar, anualrriente, as contas pró
prias e as dos Conselhos Regionais, encami~ 
nhando-as dentr_o dos p1azos legais à aprecia
ção do Tribunal de Coritas aa ·anião; 

XIII- ftxar, anualmente, as anuidades, ta
xas, contribuições e emoh.imentos devidos pe
Jos fotógrafos proftSslonais; 

)GV- elaborar a previsão orçamentária da 
reCeita e da despesa anual, fiXando os valores 
do Jetons a serem pagos aos membros dos 
Conselhos; e 

)01- resolver os caos omissos. 
Art ao São _atribuições dos Conselhos Re

gionais: 
I- eleger sua diretoria; 
11- registrar os profissionais habilitados de 

acordo com-a lei e expedir as respectivas car-
teiras profissfonaís; -

UI- acompanhar os auxiliares e aprendizes 
dos técnicos em fotografJa, e expedir carteiras 
especiais; 

IV- fiscalizar o exercício da profissão, apre~ 
dando as reclamações e representações escri
tas oferecidas a seu conhedmentQ;_ 

V- instaurar processo e impor multas e 
penas de advertência, suspensão e cancela
mento do registro profissional e dos casos 
especiais de acordo com os regulamentos 
-aprovados, assegurando sempre _o direito de 
defesa do interessado; 

VI- propor ao Conselho Federal as provi
dências necessárias à regularidade dos servi
ços e à fiscalização do exercício profissional; 

\111- eleger seus del~g_ados para o Conse
lhO-Federal; 

Vlll- apresentar anualmente ao Conselho 
Federal, as contas da gestão administrativa 
financeiro anterior; 

IX-elaborar a previsão orçamentária da 
receita e da despesa anual; e 

X- resolver _os casos omissos. 
Art. g~ -~Da decisão dos Conselhos Regio

nais, caberá recurso, sem efeito suspensivo, 
_ no prazo de 30 (trinta) dias, para o Conselho 

Federal. 
Art. 1 O. As penalidades a que se refere 

__ o_indso VI do art. 8~ desta lei serão graduadas 
conforme a natureza da infração, e de acordo 
com as consecrãêncicis do ato sobre o exer
cício da profissão. 

Art. 11. Os mernbros_dos Conselhos Fe
deral_ e Regional deverão ser brasileiros, e seus 
mandãtõs terão a duração de 3 (três) anos. 

Art. _12. Os __ Çons_eJhos Federal e Regia· 
nais serão administrados por uma diretoria 
composta de presidente, vice-Presiderite, 1 o 

secretár_ip_.2_? ~etário 1? tesoureiro, 2o teseu-
feiro e mais 3 (três) conSelheiros. -

Par.ágrafo único, O presidente terá a repre
sentação legal do respectivo Conselho, caben
_do-lhe, além do voto normal, o voto de quali
dade, em caso_ de empate. 

Art. 13. A renda do Conselho F ederalserá 
ci:m.SfifUícfa de 20% (vinte por cento) da renda 
bruta dos Conselhos Regionais, além de doa
ções, legados, subvenções, e rendas patrimo
niaís evenh.lais. 

Parágrafo único. Nos estados, territórios 
e no Distrito Federal; onde não forem instala-

dos Os Conselhos Regionais, a fiscalização do 
exercício profisSional e os respectivos registras 
refertdos nesta lei serão realizados pelo Canse-

- lho Regional mais próximo, a critério do Con~ 
selho Federal. 

Art. 14. Constituêm infrações praticadas 
no exerç(cio da profissão: 
I- recusar a apresentação da carteira pro

fissional, quando solicitada por quem de di
reito; 

I[-auxiliar ou facilitar, por qualquer meio, 
_ 9 ~xercíi::io da profissão aos que estiverem 
_1~r9lbiçlos de exercê-la; 

m- revelar improbidade profissional; 
IV- prejudicar os interesses confiados a 

seus cuidados; 
_V- violãr o sigilo profissional; 
VI- exercer concorrência desleal; e 
VII-deixar de pagar taxas, contribuições, 

anuidades ou emolumentos devidos aos ór
gãos representativos ou da 'classe. 

§ 1? Sem prejuízo da responsabilidade 
crtminal e civil, essas infrações serão objeto 
de processo ins_taurado pelos Conselhos Re
gionais de fotógrafos profissionais. 

§ zç Em caso de reincidência, serão apli
cadas penas mais graves, de conformidade 
com o item_YJ do art 89._ 

__ .Art. 15. As rendas dos Conselhos Regio
nais serão constituídas de anuidades, taxas, 
emolumentos, doações, legados, subvenções 
e rendas patrimoniais eventuais. 

§ 1? O fotógrafo pagará ao Conselho Re
gionais de sua jurisdição, até o último dia de 
março de cada ano, uma anuidade cujo vaJor 

-serâ-estabelecido pelo Conselho Federal. 
§ 29 A anuidade de que trata o parágrafo 

anterior ficará sujêíta à inddência de juros e 
correção monetária, quando seu pagamento 
for efetuado fora do praz_o. 

§ 3? A taxa de inscrição, cobrada dos pro
fissionais que requererem seu registro nos res· 
pectivos Conselhos Regionais, será de 50% 
(Cinqüenta por cento) do valor correspondente 
a urna anuidade. 

§ 4° As empresas que executarem servi· 
ços profissionais de fotografia, inclusive as que 
exploram serviços de processamento automá
tico ou manual, bem como as de fotoacaba
mento de fotografia, ficarão obrigadas a reco
lher ao Conselho Regional de sua jurtsdição 

'Uma anuidade que será estabelecida pelo 
-conselho Federal. 

Art 16. As empresas_ que tiverem por ob· 
jetivo a realização de serviços fotográficos de 
qualquer natureza deverão provar aos Conse
lhos Regionais reSpectivos qu_e -essas ativida
des são executadas por profissionais habili
tados e registrados. 

Art. 17. Os serviços fotográficos de qual
quer natureza, realizados em empresas públi· 
cas, bem como nos servj_çq~ públicos federal, 
estadual e rnunicipã.i, deverão ser executados 
por profissionais, e sua supervisão será reali
zada por profissional legaJmente habilitado. 

Art. 18. Os Cons_elhOs Regionais, através 
de suaS-âiretorias, prestarão contas ao Conse
lho Federal até 6 ú1tlmo dia de abril de cada 
ano. 
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Parágrafo único. O CoriSe)ho Federal sub
meterá ao plenário dos representantes dos 
Conselhos Regionais, até o dia 30 de junho 
de cada _ano, a prestação de suas contas e 
as homologações das contas apresentadas 
pelos Conselhos Regionais. 

Art. 19. os· Conselhos Regionais pode
rão, por seus procuradores, promover, perante 
a Justiça Federal e mediante executivo fiscal. 
a cobrança das anuidades, taxas e emolumen-
tos previstos nesta lei. _ 

Art. 20. Aos CoJis.eJhos Federal e R~gio
nal compete representar junto às autoridades 
competentes, para fins de_direito,_nos casos 
de: 
1- exerdcio ilegal da profissão de fotógrafo 

profissional; 
D- questões relativ<;!!S ao direito autoral de 

trabalhos fotográficos. · 
Parágrafo único. A.o-__ -CQnselho Federal 

compete: 
1- estabelecer normas reguladoras da en

trada de fotografias produzidas no estrangeiro 
no mercado profissional do País; _ 

li-obter das autoridades competentes 
medidas acauteladoras visando à proteç-ão do 
exerckio profissiona1 do fotógrafo profissional 
brasileiro, no País e no estrangeiro; 

lU- buscar instrumentos que permitam, li
vre de impostos, a importação de equipamen
tos e materiais especializados necessárlos ao 
exerd<::io da profissão. 

Art. 21. Para efeito de in_s.giç_ão nos_qua
dros do Conselho Regional, o candidato deve
rá fazê-lo por escrito com ·os seguintes doc_u
mentos: 
I- carteira de identidade; 
ll- número do CIC ou CGC; __ 
111- prova de quitação com o serv:iço m.ih

tar, se do sexo t:nascuii_n_o; _ 
IV- título de eleitor; 
V- comprovação do enquadramento do 

disposto no art. 2?, parágrafo único e das inci
sos I, U, IIL IV e V d~sta lei; 

1" Para os estrangeiros serão dispensados 
as exigências contidas nos incisos III e IV deste __ 
aritiga exigida, porém, i!fprova de permanên
cia legal no Pafs. 

Art. 22. Os Cons:elhQs_ _Regionais expedi· 
rão as respectivas carteiras profissionais, ob
servando a ordem numérica çrescente da ins
crição~ 

Art. 23. Na carteira profisssional dos fotó
grafos profissionais, constarão os seguintes 
dados: 
I- nome por eKtenso; 
II-filiação; 
J[J- data e local de nascimento; 
IV-número de inscrição; 
V -local da sua atividade; e, 
Vl- fotografia e assinatura. 
§ 1 o A carteira profissional constituirá do

cumento de identificação -e será válida perante 
qualquer autoridade pública, em todo o territó
rio nacionaL 

§ 2? Na carteira profissional poderão 
constar observações referentes aQ e~ercido 
da profissão do seu portador, inclusive proibi
ções e impedimentos. 

Art. 24. Os casos de transferência do 
exercício regular da profissão, de uma zona 
de jurisdição dos Conselhos Regionais para 
outrªs,-ou o exercício regular da profissão em 
mais de um Estado da federação, dependerão 
do;,. autOriúç'âo expressa dos Conselhos Regio
nais envolvidos, e serão anotados na carteira 
profissional. 

Arl 25. A expedição da carteira profissio
nal estará sujeita a cobrança de _taxa que será 
fixada pelo Conselho Federal. 

CAPITQLO m 
Disposições_ Gerais 

Art. 26. Todos os trabalhoS fotog'ráficos 
produzidos deverão conter obrigatoriamente 
o nome e o número da inscrição na Conselho 
do profissional que os executou. 

Parágrafo único. Os trabalhos fotográficos 
produzidOs por erri.presa legalmente habilitada 
deverão, também, conter a razão social ou 
o nom-e de fantasia e sede do estabelecimento. 
_ M 27. Ao fotógrafo profissional será ve

dado executar serviços profissionais por ter
ceiros que não estejam habilitados na formà 
desta lei. 

Art. 28. Os fotógrafos profLSSionais serão 
ciyil e criminalmente responsáveis pelos seus 
seiV'içós "ProfiS-sionais e pelos serviços execu
tados por seus prepostos. 

Parágrafo único. Aos fotógrafos profissio
nais náõ- caberá._ porém, nenhuma responsa
bilidade_~ exC:eto a de qualidade, pelo uso que 
venha a ser dado ao seu trabalho, pelo empre· 
g1tdor ou por te-rCeiros. 

-: 1\rt. 29. Toda fotografia publicada com fi. 
- na1idade noticiosa_ ou de ilustração, por qua1· 

ifüer-pes-soa -nsrca ou juódiCa, deverá conter, 
- em seu-respectivo texto, o nome e o número 

de InScrição no Conselho do profissional que 
a executou. 
~· 30. Todapessoafisicaoujurídicafica 

obrigada a pagar os direitos autorais ao fotó
grãfo profissional que produzir fotografias, 
sempre que essas fOrem repassadas ou nego
ciadas, ou seus direitos cedidos, no País e 
no estrangeiro, qualquer que seja a condíção 
profissional a que o autor esteja subordinado. 

Art~ 31. O fotógrafo profissional legal
mente habilitado no exercício das suas ativida
des somente será responsável, na forma desta 

· lei, por um único estabeledmento ou erri em
pteSãJitOdutora de fotografias. 

Art. 32. Nas empresas públicas ou priva~ 
das, os _projetas o~ trabalhos q~e envolvem 
produçao de fotografias deverão ter ~J,m pro_fis
sional devidamente registrado para coordenar 
elou-executar os re(eridos projetas. 

Art. 33. Os fotógraTos profissionais que, 
tia data da vigência desta lei, estiverem no 
oexerdcio da profissão, serã_o in_scritos nos 
ConSf!lhos Reglonais, desde qlie o requeiram 
no prazO de 360 (trezentos e sessenta) dias, 
mediante provas do exercício da atividade, por 
período igual ou superior a 2 (dois) anos, co
mo ocupação preponderante e principa1 meio 

-de sustento, e declaração da entidade sind_ical 
onde seja filiado. 

§ 1 o Para efeito da inscrição-de que trata 
o_Sapítulo deste artig<?, os candidatos deverão 

apresentar, entre outros, os seguintes docu-
mentos: · · 

[-para os profissionais subordinados à re
lação de emprego, carteira de trabalho devida
mente anotada pelO empregador: 

lT-para os funcionários públiccis, certifi-
cado da repartição competente: 

Jll-para o profissional autQnamo: 
aO certificado da Prefeitura Municipal; e 
b) prova de poagamento da contribuição 

previdendáría; 
IV- para O repórter fotográfico, a Céirtéfra 

profissional de Jornalismo; 
V- para as empresas de prestação de ser-

~Viços' fotográficos:- ------ -_-
a) pi'ova de registro de firma na Junta Co

mercial; 
b) contrato social no qual é explicitainente 

citado o responsável técnico profissiona1; e 
c) registro na Feizenda FederaL 
§ 2~ Os fotógrafos profissionais que, à da

t~ çl~ publicação desta lei, não lograrem inscri
ção por carê-ncia de tempo -de serviÇo, serão 
inscritos como proVisionados, à exceç:ão ·aos 
titulares de empresas, até que completem 2 
(dois) an_os de exercício profissional. 

Art: 34. Para os efeitos desta lei, não terão 
validade os .. certificados" e "diplomas .. expe
dido~ por cursos resumidos, simplificados, in~ 
tensivos, de férias, por correspondência, ou 
avulsos. 

Parágrafo únlco. Caberá ao- Cons~)1o -Fe
deral dos Fotógrafos Profissionais, ouvidO o 
Conselho F~deral de Educ_açào, avaliação dos 
cursos de fotografia, para os efeitos do dispas~ 

_to no art. 39, inciso I e II, da presente lei. 
Art. 35. A duração normal do trãbalho do 

fotógrafo profissional é de 5 (cinco) horas diá
rias ou 30 (trinta) horas semanais. 

§ 1? A aposentadoria por tempo de servi
ço do fotógrafo profissional é de 25 (vinte e 
cinco) anos, ininterruptamente ou aos 55 ( cin
qüenta e-cinco) anos de idade pela periculo· 
sidade e risco de vida. 

§ 2? O trab.;~Jho prestado a1ém da limita
ção diãria prevista neste artigo será conside
rado traba1ho extraordinário, apfícando-se-Ihe 
o· disposto nos arts. 59 e 61 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Art. 36. A atividade de fo~õgrcifo profissio
nal é considerada insalubre. 

Art. 37. ~ incluída no Quadro de AtiVida
des e Profissões a que se refere o artigo 577 
'da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de lo de maio 
de 1943, comO categoria diferenciada, a ativi
dade profissional de fatógrãfo autônómo. 

Art.' 38. O Poder Executivo expedirá regu
lamento à presente lei no prazo de 60 (sessen
ta) dias a contar da sua pubi!caç:ão. 

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

Art. 40. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O S)t. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votação, em globo, âas SUbemendas_ noS 
1 e 2 da Comissão de Consti~Uiç~O, Justiça 
e Cidadania. - --- --
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Os Srs, Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados.jPausa) 

Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão_ Dfretora,· a fliTl 

de ser redigido o vencido para o turno suple
mentar. 

São as seguintes as subemendas apro· 
vadas: 

PRIMEIRA SCIBEMENDA 

Dê-se aos arts. 10 e 14, § 29, do substitutivo, 
as seguintes redações: 

"Art. 1 O. As penalidades a que se re
fere o inciso V do art. 8" serão graduadas 
conforme a natureza da infração e de 
acordo com as conseqílêndas do ato so
bre o exercício da profissão. 

Art. 14. . ................... _.,,,, ______ _ 
1- ............................... __ ,_,_ ..... __ _ 

Aj:,rOvado.-
Aprovado o requerimento, será feita a trans

crição solidtada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

Senhor Presidente; 
Senhores Delegados, 
Apresento a Vossa Excelência meus cum

primentos pela sua eleição. 
Temos 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 Secretário-Gera[ Pérez da Cuéllar. 

QUero, ao lniciãr este- dísCufso, preStar a -
minha fiõmenagem -e -reverência ao povo da 
Colômbia, e ao Presidente Virgílio Barco, pelo 
exemplo de coragem cívica e sofrido heroísmo 
que vem oferecendo ao mundo, de governar 

§ 1 ~ ........... .,.,,,___ em região de tantas tempestades, onde a mar-
§ 2° Em caso de reincidência, serão ginalidade e o fanatinsmo se juntam para des-

aplicadas as penalidades mais graves, de truir a_ pátria, na alucinação da antivida das 
conformidade com o item V do art. 8?'~ drogas. -

SEGUNDA SCIBEMENDA Senhor Presidente, 
Em 1985; ao começar meu mandato, cOm-

Dê-se ao inciso V do art. 21 do SubstitutiVO pareci a· esta _trib_y_n_§l. Saía o Brasil de longa_ 
a redação qué se segue: roite. Emégia de urna tragédia e enfrentava 

"Art. 21. . ...... ·---~ ... _____ _...._- __ grandes incertezas. O panorama internacional 
[ _ ........ -~ .. ···-· __ apr~sentava graves dissonâncias. 

V- comprovação do enquadramento 
no disposto no parágrafo único do art 
1 o e nos incisos I, n, IV e V, do art 39" 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Votação, em turno único, do Requeri· 
menta no 542, de 1989, dos Senadores 
Mauro Benevides e Chagas Rodrigues, 
solicitando, nos termos do art. 336, c, 
do Regimento Interno, urgência para o 
Projeto de Resolução n~ 70, cfe 1989, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que modifica o § 4~ do art. 91 do Regi
mento Interno. 

Em votação o requeriJrlentO. 
Os Srs. Senadores que

7 ó aProvam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O Projeto de Resolução n" 70, de 1989, será 

incluído na Ordem do Dia na quarta sessão 
ordinária subseqüente, nos termos do art. 345, · 
inciso H, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-Item a: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n~ 515, de 1989, do Senador Leu
rival Baptista, solicitando, nos termos re
gimentais, a transcrição nos Anais do Se
nado do Discurso proferido pelo Presi
dente da República, na abertura da Qua
dragésima Quarta Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unldas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o· aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 

. Guatro_ ;anQs depols, vejo paisagem política 
diferente, Com a redução dos conflitos e a 
retomada do diálogo. 

Há esperança. 
Termina a guerra entre o Irã e o Iraque. 

Retiram-se· do Afeganistão _a_s tr9pas estran
geiras. Na América CentraJ e na Africa Austral 
ocorrem âesenvolvirnentos positivos. A Namí
bia torna-se independente. Abrem-se reais 
perpectiva:s de pacificação e entendimento em 
Angola. Retomam-se os c-ontatos diretos entre 
a Argentina e oJ~eino Unido. Reforçam-se os 
interesses de paz, segurança e desenvoMrnen
to no Atlântico Sul. Os supergrandes acordam 
redt.içáo efetiva dos arsenais nucleares. 

Mas ainda está longe um mundo sem an
gustias, ter'\sões, medo. Alguns temas clamam 
por solução. 

No Oriente Médio, as fúrias do fanatismo 
çon_tinuam a vitimar populações_ inocentes e 
a dilace_r~r _nações como o Ubano, outrora 
exemplar pelo seu equilíbrio pluriconfess!onal. 
Na África do Sul persiste o regime do apar
theid, afronta à consciência dos povos civiliza
dos. Em alguns lugares, em caráter grandes 
ou pequenos, são relegados os direitàs huma
nosMEstão abertas as Súplicas de Timor Leste. 

Mas progrediu e o espírito da paz como 
valor supremo do convívio entre as na_ções. 
Robusteceram-se outros grandes vaJ_ofes da 
con-sciência moderna: a democracia e os direi
tos humanos. 

Con!.empleuidoeste cjüã.âriênio tem-os urna 
certeza: ã dos avanços da democratização no 
mundo conteporâneo. A conquista e recon
quista das instituições livres- qu~ constituem 
desejo universal. : 
Caminha~se para a recuperação ou inaugu

ração de lib.erdades_ democráticas. 

Trago testemunho e sofrida viyência do 
meu exemplo, na luta pela transição demo
crática. Tem o _Valor da vida e de amarga luta. 
~ há o fascínio de párticipar das transfor-
mações. -

Deixarei em breve o governo. 
O balanço que ofereço é de ter o Brasil 

caminhado 50 anos de democracia, nestes 
cinco anos. T enioS o período de mais plena 
liberdade de nossa História. As instituições es
tão restauradas, o Estado de Direito instaJado. 
Uma verdadeira sociedade democrática cons
truída, com um alto grau de organização e 
participação, num síslema de capacidade que 
parmite ao povo fazer presente a sua vontade. 

Somos a terceira democracia do mundo, 
com 82 milhões de eleitores. Promovemos 
eleições em 1985 e 1986. Em f98T.""lnstala
mos uma Assembléia Nacional Constituinte. 
Elaboramos uma nova Cosntituição. Tivemos 
_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 fina1mente liberadas. Udamos com 

_ 10.000 greves. As soluções foram encaminha
das com espírito de conciliação. Enfrentamos 
uma conjuntura económica de crise. 

OS ventos- dii"Jiberdc1de_ não passaram ape
nas Pelo Brasil. Na América do Sul, este_vasto 
e novo mundo, ao término deste ano não ha
verá um só país que não esteja sob um regime 
democrático. Os autoritartsmos mergu1haram 
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 tornei-me 
um andarilho. Vivi profundarõente essa paixão. 
ESse: binómio é a marta da América Latina. 

É latino-americana a maior onda de demo
cra!ização que o mUndo conheceu desde o 
último pós-guerra. 

Temos, contudo; a queimar a consciêncía 
de nossos povos, terríveis indagações: serão 
os valores democráticos, que construímos, ca
pazes de responder às questões de sofrimento, 
miséria, pobreza, desigualdade, exploração e 
violência que se integram ao nosso quotidia
no? 

Estão as democracias dos países ricos soli
dárias com as nossas causas, _oú apenas preo
cupadas com o seu bem-estar, condenando
rios à marginalidade? 

EStou c6nver1cido de que a democracia é 
O camlriho. Ela foi a bandeira que comandou 
nossos povos" parã varrer 'éiutoritarisrno. caudi
lhos, tiranos, ditadores. 

Mas não para substitui-los pela fome, pelas 
doenças, pelo atraso, pela dívida externa, pela 
recessão, pelo desemprego. 

A América Latina apresenta indicativos de 
involução. Nâo é que tenhamos crescido me
nos do que os outros continentes. É que iegre
dimos. 

Sasta dizer que, em 1988,--0-Prciduto interno 
brl,-[to da região se encontrava no mesmo nível 
de 1978. À transferência líquida de recursos 
para o exterior aJcançou, somente em 1988, 
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a cifra de 29 bilhões d~ dólares. S6 o Brasil, 
nestes_ últimos cinco anos~ remeteu cerca de 
56 bilhões de dólares. t um Plano Marshall 
às avessas. 

Os anos 80 registraram ex];>ansão susten· 
tada das economías industrializadas. Era de 
se esperar que essa expansão impulsionasse 
o cres_cimento 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 matéria_s_-pri
mas, o protecíonismo comerci!'ll, a volatilidade 
das taxas de dmbio, a globalização dos mer
cados financeiros e a saída líquida de capitais 
encarregaram-se de frustrar essa expectativa. 

As Nações Unidas plcmejaram para a déca
da de 80, em sua estratégia de desenvolvi
mento, uma diminuição do fos_so ent_re 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 legítimos anseios de nos.s.ªs. socie
dades, como evitar _que seus valores_ s_ejam 
contestados? N;io há como alegar a realização 
imperfeita desses valores. 

Os maiores inimigos -da democracia no 
Coiltinente têm sido os baixos padrões sociais 
e a inflação que corrói nossas economias. 

À falta de recursos, e oprimidos por conjun
tura internacional perversa, os governantes la
tino-americanos não dispõem de meios para 
atender aos mais legitimas e elementares an
seios de suas sociedades. Multipltcam-se ma
nifestações espontâneas de revolta. Há todo 
um acúrnulo 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 Amérlca Latina 
não é a dicotomia entre p sistema capitalista 
e socialista. Na América Latina, a persistêncfa 
da pobreza e o_esgotamento dos modelos de 
desenvolvimento conduzem à superação das 
ideologias. Esse clima não pareCe ser feQun
dado por doutrinas, nem alimentado por de
sígnios revolucionários.~ a revolta_ç!.a ausên
cia de perspectivas, da frustração de grandes_ 
massas carentes .e dcsencatadas. Suas ori
gens estão perdidas no fundo do tempo histó
rico. 

O dilema él.tual não é mlitarismo ou popu
lismo, mas recessão O\.l crescimento. -~ 

Muito se fala sobre a interd_ependência do 
mundo de hoje. Para a ~érica Latina, porém, 
a interdependência somente tem mqstradp .a 
sua face negativa. Alega-se a interpedência 
quando se trata de etern.iz,ar uma ordem inter~ 
nacional que nos relega, na realidade, à depen~ 
dênc:ia; onde os mais pobres estão parado
xalmente reduzidos à contingência de f111an~ 
ciar os mais ricos; onde os fluxos de conheci
mento trafegam apenas em sentido hofizontal._ 
Esta náo é cena_mente ~interdependência que 
almejamos. 

O Mercado Comum Europeu necessitou do 
choque da guerra para materializar~se. No 
nosso ~so, estamos deçiàidos a aproveitar 
o choque da democracié)_ para caminhar na 

direção do velho sonho de Boiívar: a edificação 
da irmandade política latino-americana. 

Vítima de violenta cobiça ~olonial, a América 
Latina se converteu no mais genuíno cadinho 
de raças e culturél.s, 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 hum~no por lhes ser 
vedado o acesso à nutrição e à instrução. Se
gundo a UNfCEF, existem atualmente no 
mundo 145 milhões de mem:>res desvalidos 
entre 12 e 16 anos, com talvez 100 milhões 
dese total vivendo nas ruas entregues ao furto, 
à prostituiç-5o, à droga e ao assalto. 

Será necessário lembrar que essa adoles
cência faminta e desprotegida do m 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 urgt;.ntemente as condições 
pelas quais os países em desenvolvimento re
tomem à sua condição natural de receptores 
decapita[s, fazendo reverter O mais rápido pos
sível a condição de exportadores de recursos 
financeiros, Sob o cruel gravame da qíyida ex
tema. 

A disciplina e cooperação estabelecidas pe
las instituições monetárias e ç:omercia[s cria
das no pós-guerra cederam luga'r à predomi· 
nâ.ncia da autonomia nacional dos países po
derosos na formulaç:~o 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 
pela história do homem em qualquer lugar, 
em qualquer tempo. O saber é universal. Deter 
seu potencial de mudar o bem-estar mundial, 
para reduzí-lo ao campo das mercadorias, da 
vantagem económica, da colonização cultural, 
é reduzir o homem a objetivos materiais, nega
dore_s 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 orçanientos estão sendo 
equ_ilibrados a altíssimos custos _sociais e à 
custa da falênda do Es_Uldo; os ·salários são 
comprimidos abaixo do nível de subsistência; 
as Irwítimas_ aspirações das indústrias nascen
tes e as necessidades de balanço de paga
mentos são menosprezadas; o setor público 
é atrofiado mesmo nas áreas mais necessi
tadas de ação,_çomo as de educÇlç:ão e saúde. 

k;Jnqra-se que ª nec~idade primordial dos 
países devedores é crescer, e que só através 
do crescimento acelerado poderão introduzir 
as reformas económicas necessárias, cumprir 
os seus compromissos, e contribuir, coino fi
zeram no passado, para o progresso global. 

Urge compreender que não é possível cres
cer qUando Pe remete para o exterior, todos 
os anos, cerca de u.rn terço da poupança in
terna. 

Não será possível operar qualquer ajusta
mento, enquanto nos derem para resolver 
uma equação que não fecha. _ 

Já é tempo de reconhecer que, até agora, 
o remédio para o problema da dívida externa 
tem,melhorado sobret_u_do a saúde financeira 
dos credores. Para os devedores tem sido uma 
receita de estagnação e empobrecimento. Re
pito: Ê chegada a hora de adotar uma estra
tégia que parta do pressuposto da retomada 
do crescimento dos países devedores. Tal es
tratégia exigirá forte redução do estoque da 
dívida e da transferência bruta e líquida de 
recursos para o exterior, única forma de reter 
a poupança necessária para financiar o desen-
y_plvimento. _ _ . 

É com grande preocupação que assistimos 
à lentidão e apatia com _ CJUe 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 proteçào ambiental e o combate ao tráfico 
e uso de drogas. 

Este temas estão cada vez. mais presentes 
em nossa agenda. 

O primeiro ê- 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 meio ambiente temos outra 
dimensão da interdependência entre as na
ções. Habitantes de um mesmo e pequeno 
planeta, estamos <::ondenados à solidariedade. 

A questão ambiental nos se~s aspectos pla
net.ârios - mundança do clima, destruição 
da camada de ozônio - não pode nem deve 
ser discuti_da de uma perspectiva estreita, c_~ 
mo se fora um problema Norte-SUl, em que 
os países menos desenvolvidos estivessem. 
por um comportameJ!tO irresponsável, afetan
d9 o equilíbrio ecológico mundial. . 

A realidade ê outra. Cabe aos países indus
trializados a maior parcela na pólufçãb am
biental. Os países em-Vias de desenvolvimento 
não podem aceitar, como base para um novo 
relacionamento internacional, um conceito de 
desenvolvimento. ecologicamente sustentável, 
que confira apenas a elés" tarefa de a_ssegurar 
o equilíbriO ecológico do planeta. 

Para que esse c-onCeito lenha validade, será 
indispensâVel eStendê-lo aoS países industria
lizados, de forma que se possa determinar, 
também, a possibilidade de sustentação, do 
ponto de vista ambientai, dos padrões de pro~ 
dução e de consumo atingidos por esses paí
ses. Será indispensá' .. ·el uma íntima_a~sociação 
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ele todos os paises no esforço de pesquisa 
e desenvolvimento de novas tecnologias, que 
sejam mais eficientes na utilizaçáo de recursos 
naturais e menos poluidoras do meio ambien
te e que se definam obrigações firmes de 
~ansferência de tecnologia, a preço de custo. 

A relevância que atribuímos à questão am
biental e a dispostção brasileira de tratá-la de 
forma serena e aberta, acham-se claramente 
refletidas em nossa disposição 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, sua fauna e sua f!Orã. 
SãO um património e uma riqUeza qüe -n-ão
abdicamos de preservar. E o fiZemos no pas
sado, quando as grandes companhias coloni~ 
zadoras formadas no mundo rico invadiram 
as regiões selvagens da ÁfriCa, da Ásia e da 
América, depredando-as brutalmente. O Brasil 
não a~ aceitou. Proibiu sua presença. Nos anos 
60 o Jnstltuto Hudson concebeu um grande 
lago para inundar a Amazónia. O Brasil repeliu. 
Se o mundo hoje pode voltar suas vistas para 
a Amazónia é porque os brasileiros souberam 
conservá-la até agora e o farão para o futuro. 

Estamos dispostos, como sempre, estive
mos, à cooperação. Contuâo, nunca a impo
sições que atinjam nossa -sOberania. 

Com o Programa Nossa Natureza, já dimi
nuímos_ em um só ano as queimadas em cerca 
de 40%, proibimos a expOrtação de madeiras 
em tora, retiramos incentivos a prOjetes que 
se revelaram predatórios e criamOs_o ''Instituto 
do Melo Ambiente" reunindo dezenas de ór
gãos em amplo projeto de proteção ecológica. 
Aproximadamente 8 ml1hõe de_ hectares de 
território brasileiro estão hoje sob o regime 
de preservação permanente, Cerca de 10% 
do território nacional estão destinados às po
pulações indígenas, que reúnem 200 mil ín-
díos. -

O Brasil acompanha, por outra parte, com 
grande preocupação, o problema do tráfico, 
da produção e do consumo ilícito de drogas. 

Já demos um importante passo adiante em 
1988, com a adoção da Convenção de Viena 
As dimens_ões cada vez mals graves do proble
ma recomendam agora que esta Assembléia 
se vo1te, com urgência, para a definição de 
medidas efetivas de coop-eração. 

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 nossas sociedades. 

Nossa política, nesse campo, é enérgica e 
profilátlca. Há quatro anos, com o Programa 
Calha Norte do Amazonas, ocupamos e fiscali
zamos nossas extensas fronteiras para assistir 
às populações tocais 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 transfor

mação qualitativa de o nosso mundo. 

A confrontação ideológica qüe condicionou 
os acontecimentos internacionais durante to
do o século _dá sinais evidentes de atenuação. 
A oposição irreconciliável cede lugar ao enten
dimento. As ideologias perdem sua carga pas
sional à medida que os progressos da ciência 
e da tecnologia abrem perspectivas crescentes 
de bem-estar. 

Seria utópico imaginar uri1 mundo sem 
conflitos. Mas creio não ser insensatez pensar 
enl murido racional, em que a cooperação 
e o entendimento se substftuam à confron
tãÇão e à desarm0-r1ia; em que a paz, final
mente, possa ser construfda sobre as bases 
Sólidas da comunhão universal de interesses; 
em que: a ~demqcratização das relações inter
nacionais conduza à superação da politica de 
poder. 

Diferença fundãinental entre as Nações Uni· 
das e sua predecessora, a Liga das_ Nações, 
é precisamente a consciência do direito ao 
desenvolvimento. Outra não é a inspir.élção 
permanente do Conselho Económico e Soda] 
e, de modo geral, de toda a Organização. A 
Uga das NaÇões buscava - e não era pouco 
- uma or_dem internaciOnal. Mas a Organi
zação das Nações Unidas aspifa a mais: visa 
também, à justiça internaCional, 

Henri Adams afirmou que "a chamada polí
tica prática consiste em ignorar fatos". Receio 
que essa observação esteja sendo aplicada 
à mentalidade dominante do quadro presente. 
Neçessitamos do arrojo de novas concepções, 
do pioneirismo de novas abordagens, da coraM 
gem de ri6vos experimentos institudonais. 
Oxalá os anos nOventa, e as Nações Unidas, 
saibam pensar os problemas que assaltam a 
humanidade às vésperas do ano 2000. O nos
so ;;_ér;:ulo nãP env:e.lhec.eu em vão. 

Alguns espíritos tentam caracterizá-lo como 
um ''fim da História". Esta tia o mundo, e o 
mundo rico em particular, destinado a uma 
longa inércia_ histórica feita de prazeres prosai~ 
cose satisfações medíocres. o preço do afas-
1amento da violência s_eria a letargia cuJtural, 
a preguiça política de uma era sem convul
sões, mas também sem ideais. Essa formu
lação nega a experiência humana. 

Países novos,_ temos a s_ensação de ingres
sar no limiar de uma época de amplas trans
formações. O processo histórico está em ple-
na florescência. Uma humanidade liberta dos 
antagonismos, das ameaças e do medo, abrin
do fronteiras para um n-ovo 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 das Nações 
Unidas. Vêm sendo dois anos de intensa parti
cipação nos trabalhos do ConseJho. 

A experiência nos leva a algumas reflexões. 
Para que as Nações Unidas, através do Conse
lho de Segurança, possam desempenhar o 
papel de relevo que dt:a se espera no campo 
da paz e da segu.rança internacional, impõem-

se algumas alteraçóes na estrutura e nos pro
cedimentos do próprio Conselho. Como dar 
solução a questões importantes relacionadas, 
por exemplo, com a instituição de operações 
de paz_ e com seu financiamento, sem um 
reexame da adequação da própria composi
ção do Conselho? 

Este é um problema que merece ser exami
nado não apenas sob o ângulo tradicional da 
adequação entre a quantidade de membros 
não-permanentes e o aumento verificado n(f 
número de Estados-Membros das Nações 
tlnidas, mas sobretudo à lux das mudanças 
nas relações de poder ocorridas no mundo 
desde a criação da Organização. É chegado 
o tempo de uma reavaliação destinada a per
mitir que a muhipolaridade atual se veja refle-
tida no Conselho de SegUrança, a fim de habi
litá-lo a melhor exercersuas responsabilida
des. Poderíamos contemplar uma 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 utilização 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 
consenso entre as superpotências como bãse-
para uma atuação eficaz. Em muitos casos, 
porém, esSe consenso nào se-rá bastante~- A 
contribuição de outros Est:ldos-Membros po
de s~r necessária e até indispensável para que 
a Organização-pOssa agir de forn1a efetiva e 
responsável, como uma verdadeira instituição 
internacional -

Senhor Presidente, 
Senhores Delegados, 
É chegado o mamento do desenvolvimento 

e da justiça como fundamentos da paz e da 
estabilidade mundiais. 

Esta "Organização nasceu da luta contrã o 
totalitarismo e representa o que de mais aper
feiçoado se alcançou em termos de convi
vência democrática entre os Estados. 

Devemos, pois, aproveitar as Oportunidades 
abertas com a desmobilização ideológica para 
dedicarmo-nos com renovado ímp-eto às 
grandes causas da co_operação-intemacional. 

É preciso ousar! "Se ousares, ousa", diz Fer
nando Pessoa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 9: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento no 533, de 1989, de autoria do 
Senador Mendes Canalé, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição nos 
Anais do Senado da matéria publicada 
·no jornal O Estado de S. Paulo do dia 
20 de setembro do corrente ano, sob o 
título "Na Defesa dos Parlamentares". 

Em votação o requerimento. 
Os Sis. Seriadores Ciue o apfovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, s_erá feita a trans

crição solicitada. 
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~a seguinte a matéria ~uja transcrição 
é solícitada: 

O Estado de S. Pi:Julo, ·20-9-89 

NA DEFESA DOS PARLAMENTARES 

Paulo Planet Bwrque 

Ainda que sem procuração, tomo a defesa 
dos parlamentares brasileiros, no momento 
vivendo uma c_erta desmoraiização pública e, 
pior, uma intensa carga de critica dos meios 
de comunicação. 

Primeiro deixemos claro que o direito de 
crítica é legítimo. Função da imprensa, embo
ra se possa dizer que a intensidade dessas 
críticas é consideravelmente maior quando se 
trata do Poder Legtslativo, um poder desar
mado, sem força de pressão. As razões que 
me levam a pelo menos tentar defender o 
Poder Legislativo brasileiro talvez tenham co
mo causa o fato de eu ter sido deputado por 
duas legislaturas, conhecendo, portanto, bem 
por dentro, o que seja esse poder, que não 
se_ diferencia quanto às instâncias. Ele é igual 
no âmbito federal, estadual ou municipal. Co
mo iguais são suas qualidades e seus defeitos. 

O Poder Legislativo ele um país, qualquer 
que ele seja, é sempre, um corte histológico 
da multidão que compreende essa nação. E 
nem poderia ser diferente. É um retrato falado 
desse país. Ora, se é assirri, ii'liagínar que o 
Poder Legislativo brasileiro fosse, ou pudesse 
ser, diferente do que é a sua multidão?Jrnpos
sível. Além do mais. trata~se__de_hornens emu~ 
lheres eleitos pelo voto direto, portanto esco~ 
lha dessa nacionaUdade. Deputados, senado
res, vereadores são a conseqüência do nosso 
nível cultural, político e social. Outrora dizia-se 
que se escolhiam os homens certos pelo m&
todo errado. Isso quando as eleições, entre 
aspas, se faziam a bico de pena, no segredo 
de Estado das máquinas partidárias dominan
tes. A eleição era urna farsa. Mas, dizia-se, os 
homens escolhidos eram bons. Pelo menos 
para a classe dominante. 

Hoje, há quem diga que, pelo método certo, 
se escolhem as pessoas erradas. Serâ7 Afinal 
é o povo que escolhe - e através do voto 
direto, conquanto também aqui se questione 
o nosso sistema democrático. Para alguns, es-
se sistema não é verdadeiramente democrá
tico~ _O_ povo verdadeiramente não teria voz, 
realizadas as eleições pela mídia, que seria, 
igualmente, conseqüência das referidas clas
ses dominantes - o que vale dizer que, pare
ce, nunca haverá pleno acordo sobre a exata 
definição de democracia. E _c_a-nviria lembrar 
que Churchill disse, certa_ feita, que a demo
cracia nã_a é exatamente o sis_tema ide_al mas 
que, infelizmente, ninguém ainda descobriu 
nada melhor. 

Conheci países várlos de múltiplos sistemas 
politicas e, com certa profundidade, seus par· 
lamentos. Em nada Se diferenciam dos nos
sos. Em todos os esses países as mesmas 
críticas, algumas aliás, mais intensas-e gi'<Jves; 
manifestações de repúdio do povo, do eleito
rado, sempre a dizer que se tratava de gente 

_ín_d_iferente à reaJidade dos problemas sociais 
dessas nações. 
-··Na Câmara dos_Comu_ns_oy_n_a Câmara dos 
Lerdes, na Inglaterra, por exemplo, vi repre
sentantes. dormindo, outros conversan_do. [ssç 
no plenário enquanto um - quase sempre 
da oposição, que é quem mais procura a tribu
na, por razões óbvias (não tem _a possibilidade 
das vantagens do Poder)- procurava trans
formar críticas na razão para alguma man
chete favorável na imprensa. Nos Estados Uni-_ 
dos, as críticas quase sempre faziam referên
cia à participação de parlamentares em todo 
tipo de negócios. Nessas nações, como aqui, 
no entanto, o que sempre constatei é a pou
quísSima, quase nenhuma divulgação da ativi
dade parlamentar. Jornais rádios e televísÕes 
se interessam tão-somente por escândalos, 
noticias que ensejam críticas. Ninguém divul
ga os projetas apresentados, se não para criti
cá,Ios. Ninguém se lembra de registrar o conti
diano da atividade dos legislativos. Para sepa
rar o joio do trigo. Os bons, os freqüentes, 
os ativos, os interessados de fato, que são 
sempre maioria. 

Legisiathroy rebato falado 
do País que q elegeu 

Trata-se de mudar o sistema. Não é vender 
jornais ou programas desse cunho. t:: educar 
o povo. E não se educa ninguém apelando 
dessa forma. Recordo até com certo desapon
tamento _o quanto custava conseguir uma- mí
sera nota nos jornais ou nos jamais falados. 

_ E quando, por _exemplo, o parlamentar não 
tem a simpatia do órgão de comunicação ou 
do jornalista que o representa, está condenado 
ao ostradsmo ou, no máximo, ao seu conheci
mento- pOr piute- dO funcionalismo público, 

-que lê constantemente o Diário Oficial. Donde, 
às vezes, o interesse com que os parlamen~ 
tares cortejam os seiVidores; é que é o seu 
único cantata direto e cotidiano a par das suas 
atividades políticas e permanentes. 

Por outro lado, qual o perfd do eleitor -
indusive dos que vivem a criticar os parlamen
tares? Lamentavelmente, o eleitor brasileiro, 
em grande parte, vê no parlamentar não o 
elaborador de_ leis, ou seu representante pe
ráhte a sOCiedade. Vê o "se_u_~· parlamentar co
mo seu agente de luxo; o encarregado do co~ 
missionamento próprio ou de amigos; seu re
presentante perante a T elesp ou a Prefeitura, 
para conseguir lugar no cemitério~ junto dos 
bancos oficiais, para obter empréstimos; va~ 
gas nas escolas, iluminação da rua, retirada 
da feira, matrícula em escolas especializadas 
no tratamento de crianças, e coisas outras des
se tipo - quando não a representação junto 
de grandes empresas económicas, onde seus 
eventuais interesses possam estar. 

Pobre do parlamentar que não atende às 
reivindicaç:ões_desses possíveis eleitores ... Se
rá carta riscada na eleição seguinte. Não im
porta o quanto tenha trabalhado, ou os proje
tas que tenha apresentado de grande interesse 
·público. _ 

Hil, portanto, no julgamento que se faz dos 
parlamentares brasileiros urna enorme dose 

de injustiça. Colocar. cOmo se. coloca, a todos 
na Vãla comum, em nada ajud?l a democracia 
ou melhora esses ParlamentoS. Nao se deve 
criticar a instituição como se faz. Mister se 
faz preservá-!ª, po~que ruim com ela muito 
pior sem ela. A imprensa deveria, sim, ajudar 
os parlamentos nacionais, divulgando-os com 
mais constância. Separando, no cotidiana, o 
bom do ruim, para que o_eleitor fosse perma
nentemente esdarec::ido quanto aos que mere
cem ser reeleitos. Mas sem discriminações 
ideológicas, ou quaisquer outras. Dando conta 
das atividades dessas instituições, não no des
taque do ruim, mas na exaltação do bom .. 

Os parlamentares não se diferenciam dos 
demais cidadãos. Têm o direito de errar. O_ 
fato de serem representantes do povo não os 
transforma em seres perfeitos. Todos os dias 
os homens da iniciativa privada erram, come
tem desatinos, acertam, se esforçam ou dei
xam a desejar. Às vezes também no enorme 
prejuízo do País, do interesse popular. E, no 
entanto, nem sempre a sociedade toma co· . 
nhe_cimento disso. Necessário, pois, entender 
o parlamentar como Ser humano - portanto 
passível de erro. 

Tenhamos mais b-oa vontade para com os 
parlamentos e _os parlamentares nacionais. 
Eles são o que somos. E serão melhores na 
medida em que melhoramos, como País, co
mo_ J"''ação. E c6nVei1haffios que airtda não 
podemos nos orgulhar do que somos. Proble
ma educacional que, provavelmente, se resol
verá tão-somente com o passar dos anos. 
Quem sabe, no míilimo, de meio sêculo. Ou 
todo um século. 

O conselheirO Paulo Planeta Buarque é presidente 
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 

Q_ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item to, 

Discussão~ em turno único, do Projeto 
de Lei_ da Câmara _n9 5J, de 1988 (n9 
139/87, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo à Lei n9 1.060, de 5 de 
fevereiro de 1950; que "estabelece nor
mas para a concessão de assistência judi
ciária aos necessitados", tendo 

PARECER, sob n• 220. de 1989; da Co
missão 

-de Constitiiição,Justiça e Odadania, 
pela constitucionalidade e juricticidade, 
com voto. vencido dos Senadores Meira 
Fl1ho, Francisco Rollemberg, Jamil Had
dad e Mauricio Corrêa. 

Em discussaO o projeto, em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em vo.tação. 
Os Sis, Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

J:: o seg~~~ o_projeto aprova_9_o 
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PROJETO DE LEI DA tÂMARA 
N' 51, DE 1988 

(N9 139/87, na Casâ de origem) 

Acrescenta parágrafo à Lei n"' 1.060, 
de -.5_ de fevereiro de t950, cjue "estabe
lece norma para a concessão de assis
tência judiciária aos necessltcidos·: 

O ConQrésso Nacional decreta: 
Art. 19 o art. 5° da Lei na 1.060". de 5 de 

fevereiro de 1950, fica acrescido de um pará-. 
grafo, numerado como § 5°, com a seguinte 
redação: 

"Art. 59 ............................ ..,. ......... __ _ 

§ s~ Nos Estados onde a Assistência 
Judicíária seja organizada e por eles man
tida, o Defensor Público, ou quem exerça 
cargo equivalente, será intimado pessoal
mente de todos os atas do processo, em 
ambas as Instâncias, contando-se-lhes 
em dobro todos os prazos." 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de_ Lei do Senado n~ 169, de 1989 -
Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que ftxa as 
alíquotas máximas dos Impostos sobre 
Vendas a Varejo de Combustfvels Líqui
dos e_Gasosos e sobre Serviços de Qual
quer Natureza, de __ competência munici
pal, nos termos do inciso r do § 49 do 
art 156 da Const.Jluição Federal, tendo 

PARECER, sob n~ 170, da Comissão 
-de Assuntos Econôm!coS, favorável, 

por mais trés Srs. Senadores. Deste modo, 
peço ãbs Srs. Senadores que queiram apoiar 
o pedido de verificação qu_e_ se manifestem. 
(Pausa.) 

-0 SR. JOStl-iGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB- ES)- Sr. PreSiilerite, lamento pro
fundamente que _projetas desta natureza este
jam sendo votados. Conto coin a colabora_ção 
dos eminentes Srs. _S_e_nadores ... 

O SR. PRESIÍ>EN1E (Nelson Carneiro) 
--Já há número. 

O Regimento lnierno foi cumprido. Agra
deço ao nobre Senador Jutahy Magalhães a 
advertência. 

-Vou suspender a sessão por 1 O minutos, 
enquanto as campainhas soam. 

Está suspensa a sessão. 

Suspensa às 16 horas e 16 minutos, 
a sess~o é reaberta ~s 16 horas e 28 ITJJ·· 
nutos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está aberta a sessão. 
_ Peço aos Srs. Senadores que ocupem os 
seus Lugares. 

Como vo_ta o Líder do PMDB? 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG) -
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o :Ud~r do PFL? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Coirio Vofa o (fQef do PSDB? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
(PS013 - ES) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
_:_ Como vota o Líder do PTB? 

nos termos de substitutivo que oferece. O SR. CAALOS ALBERTO {PTB- RN) 
~-·Sim. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votaÇ~o a matéria que; nos termos-do 
inciso III, letra a, do art. 28 do Regimento Inter
no, depende, para sua aprovação, do voto fa
vorável de maioria absoluta da composição 
da Casa, devendo ser feito pelo processo no
minal. 

Tendo havido, _entretanto, acordo entre as 
lideranças, a matéria será submetida ao plená
rio simbolicamente. 

Em votação o substitutivo que tem prefe
rência regiméntal. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanece sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O Sr. José Ignácio Ferreira -Sr. Presi
dente, peço verificação de Votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nobre Senador José [gnácio Ferreira, lem
bra o ilustre Senador Jutahy Magalhães, que 
é o fiscal do Regimento, colaborador da Mesa, 
que o pedido de V. & tem de ser apoiado 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
=-: COITlo vota o Líder do PDC? 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDC
TO)-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDT? Pausa.) 

S. Ex" não está presente. 
Como vota o Lfder do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA)-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como Vota o lider do PSB? (Pausa) 

S. Ex• não está presente. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
Tõaos os Srs. S~nadores já votaram. (Pau-

sa) 

Procede-se à votação. 

VOTAM"S7/1"' OS SRS. SENADORES, 
Alexandre Costa - Antônio Maya -

Áureo· Mello -Carlos_ Alberto- Dirceu
Carneiro_.;_ Edison Lobão- Comes Car· 
valho- Hugo Gontijo- Humberto Lu· 
cena- lrapuan Júnior- Jarbas Pass-3-

rinho -João Calmon....;.. João Lobo -
Jorge Bomhausen - Jutahy Mag~hães 
-Leopoldo Peres- Louremberg Rocha 
- Nabor Júnior - Nelson Wedekin -
Odadr Soares - Pompeu de SOusa - -
Rachid Derzi - Ronan Tito - Wilson 
Martins. 

VOTAM "1'\I'ÍO" OS SRS. SENADORES' 

Gerson Camata- JãO Menezes -Jo
sé Ignácio. 

ABSTÉ/1-SE DE VOTAR OS SRS. SENA
DORES' 

Carlos De'Carli- Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram "SIM" 24 Srs. Senadores; e, 
"'NÃO"', 3- . . 

Houve 2 abstenções. 
Com o voto do Presidente, para efeito de 

quorum, 30. -
Não há quorum. 
As matérias em fase de votação ficam com 

sua apreciação adiada. 

São os seguinte~ os itens com aprecia
ção adiada: 

-t-=-
Votação, em turno único, do Projeto de De

creto Legislativo no ;37, d_e 1~89 (n9 11.:?/89", 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
QUe outorga permissão à lvaí EmissOra FM 
Uda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonpra em freqüência modulada, na 
O:dade de Santa Isabel do lvaí, Estado Paraná, 
do tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido_ em ple-
nário, da ComiSsão - - - - - -

- de Educação. 

-11-

- Discu~são,_ em turno úniCo,_ do ~rojeto .de 
Lei do Senado_ n"'169, de 1989-Complerilen

_tar, de autoria do Senador Feirnando Heririque 
Cardoso, que fJXa as altquotas máximas dos 
Impostos sobre Vendas a Varejo de Combus· 
tiveis Líquidos e Gasosos e s_obre Serviços de 
Qualquer Natureza, de competência munici
pal, nos termos do inciso I do § 4? do art. 
156 da Constffuição Federal, tendo 

PARECER, sob no 170, da Comissão 
-de Assuntos Económicos, favorável, nos 

termos de substitutivo que oferece. 

-12-

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição no 2, de 1989, de 
autoria do Senador Olavo Pires e outros Se
nhores Senadores. que modifica o § 3~ do 
art. 4~ do Ato das Disposições Constitucionats 
Transitórias. (Dependendo de parecer,) 

-13- ~ 

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na· 
dona! sobre a Mensagem n' 172, de 1989 
(n~ 398/89, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena· 
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do a escolha do Senhor Luiz Mattoso M~ia 
Amado, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de_ Diplomata, para exercer ;:) função de 
Embaixador do Brasil junto à República da 
Corê1a. 

-14-

Dfs<::ussão, em turno único, do parecer da 
Comissão .de Relações ~eri_pr~s e Defes., Na· 
clonai sobre a Mensagem n~ 174, de 1989 
(n" 403/89, na origem), de 14 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha ,do Senhor J úl_io Gonçalves San
chez, Ministro de Segunda Oasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Guiné
Bissau. 

-15-

Discussão, em turno úntco, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~ 179, de 1989 
(n9 457/89, na Casa de origem), de 30 de 
agosto da corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da Repúblfca submete à delibera
ção do Senado a escolha do Senhor Régis 
Novaes de Oliveira, Embaixador do Brasil jun
to à Jamahiriya Árabe Popular Socialista da 
Ubia, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
de Malta. 

-16-

Discussão, em turno único-, do parecer da 
Comissão de Relações Ex!;eriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem· no 185, de 1989 
(no 515/89, na___Qrigem), de 11 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete_ à deliberação do Sena
do a esc_olha do Senhor Sérgio Damasceno 
Vieira, Embaix.ad_or do Brasil junto à Federa
ção da Malásia, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador da Brasil junto 
ao Sultanato de Brunei Uurussalam. 

-17-
Discussão, em turno único, do parecer da 

Comissão de_Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre_ a Mensagem n? 1 8~. de 1989 
(n~ 516/89, na origem), de 11 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Luiz Felipe de La 
TOrre Benitez Teixeira Soares, Embaixador do 
Brasil junto à República do Quênia, para, cu
mulativamente, exercer_ a função de Embai
xador do Brasil junto à República de Uganda. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneira) 

-ltem4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Dec(eto Legislativo n~ 36, de 1989 (n~ 
112/89, na Câmélra dps Deputados), que 

aprova o ato que renova a concessão ou~. 
torgada à Rádio Imperatriz Sociedade Lt
da .. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na Cidade de 
Imperatriz, Estado do Maranhão. _(Depen
dendo_de parecer.) 

--A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão ordinária do dia 12 coqent~. tenda sido 
retirada de pauta a pedido do nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso. 

Solicito ao nobre Senador Aureo Mello o 
parecei' da Comissão de Edu~ção. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. 
Para ermitif parecer) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, na conformidade do preceituado 
no artigo 223, § 1 ~. da Constituição, o Presi
dente da República, com Mensagem- n~ 264 
de 16 de junho de 1989, submete à consideM 
ração do CongresSo NaciOnal o texJo do De
creto no 97.698, de 27 de abril de 1989, que 
"renova a concessão outorgada à Rádio Impe
ratriz Sociedade Ltda, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Imperatriz, Es4'!do do Maranhão". 

No âmbito da Câmara dos Deputados, a 
matériã foi, inidãlmente apreciada pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
-ção e Informática que, após ~reve e suscinto 
exame, assim~ pronunciou; 

"Considerando que o processo do pe
dida de renovação da outorga formulada 
p.ela Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., 
executante do serviç_o de radiodifusão ~o
nora em_ onda média, na cidade de lmpe
ratriz, Estado do Maranhão, foi conside
rado pelos órgãos competentes do Minis
térló das Comunicações como "regular
rllei-lte instruído, obedecidos os requisitos 
legais e técnicos atl_nentes ao procedi
mento renova.tório", m,anifestarno-nos 
pela aprovação do ato, ria forma dç) incluM 
so projeto de decreto legislativo". 

segurido revela a sinopse da tramitação na
quela Casa LegiSlatiVa,- a CorrilSSão-de _Consti
tuição, Justiça e Redação c:onclui ·· ... pela 
constitu<:ionalidade, Juridicidade e técnica le
gislativa ..... através de parecer proferido em 
Plenário pelo nobre Deputado Ney Lopes. 

A questão sob exame está a merecer detida 
análise tendo_ em vista as inovações introdu
zidas nO ordenamento pela Constituição pro· 
mulgada em outubro de 1988. Com efeito, 
o art 21 inciso Xll, da Lei Fundamental declara 
ser da competência da União: 

''Art. 21. . 
.................. -.... -.... ~ ..... ..._..,_. --·--........ ·~·· 

__ !ffi - explorar, diretamente ou median
te autorização, concessão ou permissão: 

a) os serviços de radiodifusão sonora, 
de sons e imagens e demais serviços de 
telecomunicações;" 

Por seu turno, art. l 75 sujeita a preYJo pro
cesso licitatório a concessão ou permissão de 
qualquer serviço público: 

"Art. 75. Incumbe ao Poder Público, 
na forma da lei, diretamente ou sob regi
me de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação·, a prestação de servi
_ços públicos. 

Par:ágrafo única. A lei disporá sobre: 
I-o regime das empresas concessio~ 

nárias e permissionárias de ·serviços pú
blicos, o caráter especial de seu contrato 
e de s_u,a prorrogação, bem como as con
dições de caduç:idade, fiscalização e res
dsão da con_c_es_são Ou permissão; 
· 11-os direitos dos usuários; 

lfi- política tarifária; 
IV- a obrigação de manter serviço 

adequado." 
O estatuto básico das licitações e contratos 

administrativos foi promulgado com o Decre
to-Lei no 2.300/86, estando hoje consolidadas 
no referido diploma as normas pertinentes. 

Ao_ que tudo indica, o Poder Executivo, se
guindo antiga praxe, hoje incompativel com 
o texto constitudonal, vem outorgando as 
concessões, para os fins ora analisados, bem 
como renovando as existentes, com base ex~ 
clusivamente no Código Brasileiro de TelecoM 
niunicações (Lei n~ 4.117 /62) e legislação su
perveniente. Estes textos, convém ressaltar, 
conferem poder discricionário ao Presidente 
da República para deferir a benefício a quem 
lhe aprouver, desde _que obs_ervéldos cr,; requi
sitos técnicos constantes dos regulamentos 
existentes. Destarte, os pressupostOS ae-ComM 
petitiVidade, igualdZide de condições de ac:es
so _e _escolha da proposta mais vantajosa se
gundo critérios objetivos, elementos que de
vem éstai'" presentes em qualqUer certame 
concorrencial, são inocarrentes_na rotirlã exeM 
cutiva de concessao "de serviço -de radio-di-
fusão. -
~ bom frisar que a legislaçãO'""fnfraconstiM 

tucionaf existente não inviabílíza o procedi
mento ljdtatório para· espécie pOrquanto as 
normas contidas no já citado Decreto-Lei no 
2.300/86 conjugcido com os critérios de priori
dade inscritoS no art" 221 da Constituição tor
nam perfeitamente posSlvel a elaboi'ação de 
um edital que atenda aos reclamos acima 
..apontados. 

Pelas razões até aqui expostas e tendo vista 
a rele_vância do tema, julgamos imprescindível 
que a Comissão de Constituição e Jus_tiça da 
Casa proceda a um aprofundado estudo _da. 
matéria, opinando conclusivamente a respeito 
e, se for o caso, propondo as inovações legisla
tivas julgadas necessárias. Para enfatizar a rele
vância da providência sugerida registramos 
existirem inúmeras casos semelhantes ao pre
sente em curso de tramitação conf1ressual, 
sendo imprescindível _que o Poder Legislativo 
assuma uma posição definitiva a respeito. 

Quando ao Caso concreto sob exame, cons
tatamOS que, em face da deficiente instrução 
processual, toma-se impossível exarar opinião 
conclusiva sem antes baixar a matéria em dili
gência. 

Com efeito, o ato_ presideilda\ (Decreto no 
97.698/89) invoca as disposições contidas no 
regulamento aprovado Pelo Decreto n~ 
88.066, de 26 de janeiro de 1986, para legiti
mar a medida. Entretanto, é_ necessário lem
fm~r que o Decreto no 88.067 ,_da nlesma data, 
estabelece de_terminadas obriQações para ps 
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concessionárias e pennissionárias de seiViço
de radiodifusão, dentre eles o de "subordinar 
os programas de informação, divertimentO, 
propaganda e publicidade às finalidades edu
cativas e culturais inerentes à radiodifusão" 
e ainda: 

·• 12 - na organização _da programa
ção: 

a) manter um elevado sentido moral 
e cívico, não permitindo a transmissão 
de espetácu1os, trechos musicais canta
dos, quadros, anedotas ou palavras con
trarias à moral familiar e aos bons costu
mes; 

b) não transmitir programas que aten
tem contra o sentimento público, -expon
do pessoas as situações que, de alguma 
forma redundem em constrangimento, 
ainda que seu objetivo seja jornalístico; 

c) destinar um mínímo de 5% (cinco 
por cento) do horário de sua programa~ 
ção diária à transmissão de serviço noti
cioso; 

d) limitar ao máximo de 25% (vinte 
cinco por cento) _do_ horário da sua pro
gramação diária o tempo destinado à pu~ 
blicidade comercial; 

e) reservar 5 (cinco) horas semanais 
para a transmissão de programas educa
cionais; 

f) retransmitir, diariamente, das 19 
(dezenove) às 20 (Vinte) horas, exceto aos 
sábados, e domingos e feriados, o progra
ma oficial de informações dos Poderes 
da República, ficando reservados 30 (trin
ta) minutos para divulgação de noticiário 
preparado pelas duas Casas do Congres
so, excluídas as emisoras de televisão; 

g) integrar gratuitamente as redes de 
radiodifusão, quando, convocadas pela 
autoridade competente; 

h) obdecer às instruções baixadas pela 
Justiça Eleitoral, referentes à propaganda 
eleitoral; 

i) não irradiar identificação ·da emis
sora utilizando denominação de fantasia, 
sem que esteja previamente autorizada 
pelo Ministério das Comunicações; 

j} irradiar o indicativo de chamada e 
a denominação autorizada de conformi
dade com as normas baixadas pelo Minis
tério das Comunicãções; 

I) irradiar, com indispensável priorida
de, e a titulo gratuito, os avisos expedidos 
pela autoridade competente, em casos 
de perturbaÇão da ordem pública, incên
dio ou inundação, bem como os relacio
nados com acontecimentos imprevistos; 

m) irradiar, diariamente, os boletins ou 
avisos do serviço meteorológico; 

n) manter em dia os registras da pro
gramação." 

Examinando a documentação remetida, 
não se vê nenhum pronunciamento d_os ór
gãos técnicos do executivo quanto à obserM 
vância, no passado, pela emissora concessíoM 
nária, das exigências enumera_d_as, Segundo 
se constata do processo, apenas os aspectos 
técnicos relativos a material e equipamentos 
empregados foram objetos de análise. 

Ademais, tampouco foi remetido o instru
mento contratual ora objeto de pretendida re~ 
nevação, peça de fundamental importância 
para permitir a correta-avaliação das obrigaM 
ções, .ânus e deveres bem como respectivo 
cumprimento. 

Por derradeiro, verificil-se às fls. 53 do pro
cesso é:jue tem sido apontado como um dos 
·sócios~gerente da empresa concessionária 
denominaMse Edison Lobão, cabendo indagar 
do Poder Executivo no processamento da re
novação foi, observado o disposto no art. 54, 
inciso II, alínea a, da Constituição, combinado 
com parágrafo único do art. 38 da Lei n9 
4.1 l 7/62 e art. 28, alínea 8, do Decreto n9 
52.795_de 31-1 0~63, com a redação dada pelo 
Decreto ri' 88.067, de 26-1-83. 

Diante disso, Sr. Presidente, etendo, inclu
sive acolhendo à própria solicitação do Sena
dor Edison Lobão, se deve, nos te:rmos do 
art. 140, § 1 o do Regimento interno, combi
nado com o art. 141 da Lei Interna proceder 
a uma diligência junto ao Ministério das Co
municações, para esclarecimentos que consí~ 
der o essencial ao exame do Projeto de Decreto 
Legislativo no 36, de 1989. 

Realizadas estas diligências prévias, deverá 
a_ matéria retomar para exame final e conclu
sivo_desta Casa. 

Sr. Presidente, passo às mãos de V. Br o 
requerimento em _que peço a conversão em 
diligência: 

REQUERIMENTO N' DE !989 
Nos termos do art. 14D; § 1°, do Regi

mento Interno, combinado com o art. 141 
da Lei tnterna, requeiro diligência junto 
ao Ministério das Comunicações para es
clarecime-nto que çonsidero ess_encial ao 
exarne__do PDL n? 36, de 1989. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer conclui por pedido de diligência, 
formalizado ~través de requerimento encami
nhado pelo Relator, que_será lido pelo Sr. 19 
Secretárlo. - ---- -

- t lidO o_ seguinte 

REQUERIMENTO N• 554, DE 1989 

Nos termos do art. 140, § 1°, do Regimento 
Interno, combinado com o art. 141 da Lei ln
tema, requeiro diligência junto ao Ministério 
das Comur1~cações para~-esclãrecimento que 
considero essencial ao exame do PDL no 36 
de 1989. 

Sala das_sessões, 11 de outubro de 19t!:9-
-Áureo MeDo-Senador. __ -

Nos termos dá art. 140, § lo; do Regimento 
Jnt~no, a Presidência defer_e o _requerimento. 
- A Presidência aguardará a resposta da dili
gência atê o dia 23 do corrente, quando a 
proposição enirará novamente em pauta, já 
então em regime de urgência. 

O SR. PRESIDENTE--(Nelson Carneiro) 
==---Esgotada- a matéria coilstéiitte da Ordem 
do Dia. --

Fica adiada a_ Yotaçáo do Requerimento n9 
552, de 89, lido no expediente, por falta de 
quorum.-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~A Presidência comunica ao Plenário que 
foi cancelada a sessão conjunta anteriormente 
convocada para hoje, às 18 horas e 30 _minu
tos, no Plenário da Câmara dos Deputados. 
A sessão s-erá reaH:iãdêl amanhã, à mesma ho-
ra. (Pausa) --

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. (Pausa) 

S. Ex!' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Od~ 

cir Soares. (Pausa) 
S. Bc' não está presente. 
Çoncedo a palavra ao nobre Senador Go

mes Carvalho. 

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. flresidente e Srs. Senadores, 
inscrevi-me na última hora para, de forma bre
ve, colocar nesta Casa o meu protesto com 
relação à forma como os pregjdendáveis têm
se havido nos debates na televisão. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em boa hora, 
deu a oportunidade para que os candidatos 
à Presidência da República pudessem expor 
as suas idéias, os seus programas de governo 
e colocarem a sociedade brasileira a par dos 
seus projetas. 

Lamentavelmente, temos visto nos debates, 
como o qu~ ocorreu na noite de ontem, ques
tões de menos importância, questões que, ab
solutamente, nada têm a ver com o processo 
eleitoral. 

Lamento profundamente, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, que a sociedade brasileira, de
pois de 29 anos de jejum eleitoral na escolha 
para a Presidência da República, seja contin
genciada a ouvir opiniões· que, como disse, 
nada têm a ver com o processo eleitoral. E 
mais do que isto, trazem a campanha a ntveis 
de campanha de vereador do menor muni~ 
cipio do nosso País. 

Registro na Cámara Alta do País, perante 
os nobres Senadores e esta Presidência, o 
meu protesto. O tempo destinado ao debate 
da campanha presidencial deve ser aprovei
tado convenientemente para dar conhecimen
to a sociedade brasileira, que está ansiosa, 
isto sim, para ver programas em que se discu
tam os temas que realmente interessam à Na· 
ção. 

Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
be_!'fl! Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Gomes Car:: 
-valho, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
-deixa a cadeira da presidência, que_é ocu-
pada pelo Sr. Pompeu de_Sousa, 3'~Sfiàe
tário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SE:iYADO
REE 

Carlos De'Carli -João Menezes - Jarbas 
Passarinho - Carlos Patrocínio -João Cas
telo - Hug_o Napoleão - Mauro BeneYides 
-Carlos Alberto -José Agriplno- Lavoisier 
Maia - Marcondes Gadelha - João Lyra -
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Luiz Viana -.Jutahy Magalhães -.,Jos~ lgná
do Ferreira- Nel_s_on Carneiro- Hugo Gon
tijo -Severo Gomes -lr;:m Saraiva_- Meira 
filho - Gomes Carvalho -Jorge Bornhau
sen - Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Ignáci9 Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB - ES. Prom.mda o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Min~tro Saulo Ramos, em entre
vista à imprensa do Pais. ·referindo-se às exem
plares ações da Polícia Federal no combate 
ao crime organlzado, que envergonhava ainda 
hoje o meu Estado, o Espírito Santo, acusou
nos, juntamente com o Governador Max de 
Freitas Mauro, de "fechar os olhos ao gue 
lá estava acontecendo, só vendo corrupção 
no Governo Federal". 

Diz S. Ex• na matéria do jornal, e saiu em 
todos os jornais do País: 

··o que- rne espanta" ......: referindo-se 
ao Governador Max de Freitas Mauro e 
ao Senador José lgnácio Ferreira, do 
PSDB - "é que esses-dois ilustres ho
mens públicos, que acusaram o Governo 
Federal sem _apresentar nenhum fato 
concreto, não tenham tomado qualquer 
atitude diante da imensa onda de crimes 
que se desenvolvia dentro da casa deles." 

E prosseguia: 
"Não tem autoridade política para acu

sar o Governo Samey quem, ern seu pró
prio Estado, fechoJJ"-9$ olhos para o aime 
organizado, deixando a J_ustiça local de
sesperada de tanta omissão." 

E conclui: 
· ''Verlfico uma coincidência", prosse

gue Saulo Ramos. ''Também a CPI do 
Senado, presidida por outro caplxaba, Jo
sé Ignácio Ferreira:, entendeu que deveria 
investigar todo tipo de acusações de cor
rupção contra o Governo Samey. Até aí 
tudo normal. O que é estranho é que, 
embora tão preocupados sobre a corrup
ção no Governo Federal, o goVernador 
e o senador do Espirita Santo nãO tenharri 
visto que em VItória existia o maior centro 
de crime organizado de todos os tempos 
na história do BraSil." 

Sr. Presidente, o Sr. Ministro Saulo Ramos 
já me conhece be:m e sabe, até por experiência 
própria, que não me omito, nem mesmo 
quando os criminosos são muito mais graú
dos, usam colarinho branco e lesam, além 
do erário, o próprio com:etto de República e 
a crenç_a_no futuro deste Pals. . . 

No caso e_specífico do Espírito Santo, Sr. 
Presidente, não é exatamente o Ministro que 
está de parabéns, mas sim a polícia federal, 
eventualmente, hoje, sob a subordinação hie
rárquica da sua pessoa, mas que é uma das 
instituições mais respeitadas e acreditadas 
deste Pais. 

Ela, a polícia federal, há màis -de um ano, 
a partir do Ministro Paulo erossard, passando 

pêlo Ministro Oscar Corn~a. vem levantando 
pacientemente todas as provas contra o que 
s~ denomina crime organizado em meu Esta
do. em traba1ho que ora frutifica com êxito 
soQ_ aplausos gerais, que o eventual, agora 
Ministro, se quer creditar. 

Ao longo do período tenho, reiteradamente, 
caJado por providências ao Governo de meu 
Estãdo e_ao Ministro da Justiça, desde o Iongí
quo ano de 1985, quando foi brutalmente as
sassinada, monstruoso crime ocorrido em ple
no centro de Vitória, uma pessoa particular
mente CC~ra ao meu coração, a minha sobrinha 
Ana Angélica de Freitas Ferreira. Inclusive, re
centemente, em outro episódio, também cla
mei por providências juhtó ao próprio atual 
Ministro da Justiça. 

Tenho, Sr. Presidente, inúmeros expedien
tes que trago comigo, para atestar a proce
dência âa afirmação que agora faço. Vários 
foram os telexes que encaminhei ao Gover
nador do Estado, inclusive, recentemente, um 
com todas as tintas da veemência, e ao atual 
Ministro da Justiça, Saulo_ Ramos. 

Trata~se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de 
uma leviândade do Sr. MiniStro Saulo Ramos, 
que quer atingir, também, o Governador Max 
Mauro, a quem imagina _ele eu esteja ligado 
por laços de aliança política, definitivamente 
hoje inexistentes. Sou, hoje, urri homem dis
tanciado de palácios, tanto do federa] quando 
do estadua1, com discordâncias enormes com 
o Governador do meu Estado, Max Mauro. 

Quanto ao Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é um acusado de crimes que o 
Legislitivo não ápurou, por força daqueie te
merário e debochado despacho do Presidente 
da Câmara em exerc:ício, que impediu fosse 
uma denúncia contra o Senhor Presidente da 
República e vários Ministros apreciada pela 
Casa, conforme dispunha a Lei n9 1.079, de 
1950. 

É, portanto, Sr. Presidente, um Ministro no 
condicional, e talvez não o fosse, _se- seus crt
mes padessem t~r sido apurados e punidos. 
É um Ministro em parafuso, de um Governo 
em parafuso, a poucos metros do solo. Um 
Ministro, Sr. Presidente, que diz que falta di
nheiro para comprar algemas para figuras do 
Governo na Seplan. Quem disse isso foi o 
Ministro Saulo Ramos: "falta dinheiro até para 
comprar algemas para figuras do GovernO que 
ocupam cargos na Seplan." 

Das duas uma, Sr. Presidente, ou o Sr. Minis
tro é um leviano, e o Governo que o mantém 
bem o merece, ou é comparsa desses compa
nheiros de Governo a quem trata como crimi
nosos, todos ainda, feliz ou inf~lizrnente, soltos 
e sem algemas. 

Sr. Presidente, os criminosos têm medo 
· mesmo -é-da Policia Federal, que é uma das 
instituições respeitáveis deste País; não medo 
do Sr. Ministro, que para eles é um fantasma 
de lençol furado, gente bem conhecida por 
baixo do pano. 

Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Justiça é 
bem conhecido como um camPeão das in
conStituci_onalidades neste País. Inimigo nú
mero um ·aa nona Constituinte, a quem atacou 

o quanto pôde. Ele deixou suaS Impressões 
digitais na obra de desorganização do Direito 
Público deste País, nos inúmeros decretos-lei.s 
-inconstitucionais que foram elaborados_ com · 
a sua assistência, quando não, com a sua ex
clusiva assistência no Governo José Samey 
e encaminhados ao Congresso Nacional. E 
um desses contordonistas do Direito, que 
pensa que o eXercício do Direito é um torneio 
de macetes. Trapezista juríçlico que precisa, 
numa hora desta, ser colocado no seu lugar. 

Seria bom, muito bom, que fosse mandado 
o Sr. Romeu T uma apurar todos os crimes 
imputados a este Governo. A Polfcia Federal, 
que é uma das coisas boas que este País tem, 
deveria ser incumbidã- de faier eSsas·apura
ções também, algumas delas_ de corrupção 
explícita, tão evidente e tão clara, que tem que 
se pôr 6calos escuros, para não doer a vista 
quando se olha para elas. 

Sr. Presidente, deixo claro que me tenho 
cOmportadO, nesta Casa, com-equilíbrio, com 
dedicação à causa pública, e cumprl ó meu 
dever, quando exerci, com e;<aç~o, o _ce;~rgo 
de P_residente da Comissão .Parlamentar de 
(nquérito, que se destinava a apurar irregula
ridades e ilegalidades na órbita da Adminis
tração Pública Federal. Te_oho mantido esta 
postura de equilíbrio e de zelO para Com a 
coisa pública. Não posso, não devo nem vou 
aceitar a_s acutiladas do Sr. Ministro da J~stiç_a, 
Sr. Saulo Ramos, sobretudo_ quando S. Ex", 
por mim e por mais outros quatróSenildores, 
foi denunciado, perante à Câmara dos Deputa
dos, por prática de crime de responsabilidade. 
E no Relatório do Senador Carlos Chiarelli · 
chegou a lhe ser imputada, inclusive, prática 
de crime comum. 

Deixo claro ainda ·que nenhuma colocação 
do Sr. Ministro ficará sem resposta, e sobre
tudo deixo claro que, antes de S. Ex" pensar 
Que pode julgar -um Senâdor, S. Ex• precisa 
compreender que é um Ministro de Estado. 
Quem o julga sou eu; quem o julga são os 
Srs. Senadores. S. EJcl' é um Ministro de Estado 
e nós, Senadores da República. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau-
ro Benevides. -

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é i::oni profundo-pesar 
que registro_, desta tribuna, o falecimento do 
médico cearense Joaquim Fernandes, radi
cado no sertão central do Ceará, a cuja popu
lação prestou, durante 50 anos _de incessantes 
atividades, os mais relevantes-serviços. 

Residindo em Quixeramoblm, sua terra na· 
tal, o pranteado extinto desfrutava de largo 
conceito profissional, atendendo a uma dien~ 
tela oriunda também das cidades vizinhas, co
mo Mombaça, Senador Pompeu, Madalena, 
Solonópole e Quixadá, sempre de forma com- -
petente e solícita. 

Durante sign~iicativo lapso de tempo, che
fiou o Posto de Sa(lde daquela comuna, at-en
dendo, diariamente, a dezenas de p_essoas_çlas 
classes_ menOs favorecidas. - · 
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Ex.~Prefelto e ex-Vereador, Jo~quim Feman
des desfrutQu de_ imensa aura de populari
dade, que lhe garantia decisiva influêilc:ia nos 
rumos d.,. política quixeramobiense. 

De sua abnegada esposa - D. Aldamira 
Guedes Fernandes, também ex-preféita muni
cipal - recebeu permanente aPoio para o 
exercido 4§ seus afazeres pessoais, notada
mente no comando de expressiva c;orrente 
partidária, que obedecía à sua lúcida orien
tação. 

Como membro destacado do EMDB, foi um 
dos propugnadores d_anor_rnalidade democrá
tica, defendendo-a nos momentos mais críti
cos_ do autoritarismo implantado no País. 

Acometido de acidente vasculªr-cerebral, 
em 1987, o Dr.Joaquim F emandes afastou~se 
do desempenho de sua faina na área de Medi
cina, acompanhando, porém, os fatos politiM 
cas,_a nível nacional e_r~lonal. 

Internado no dia 6 do corrente, na GastroM 
clínica, o seu falecimento se verifiCou naC:juela 
data, com a desvelada assistência de sua eSpoM 
sa, filha e genro, a1ém de amigoS que a-guardaM 
vam a evolução do quadro c::lín_ico, agravado 
a cada momento. 

Pre~nte ao -~eu_ sepultam~nto, não contive 
a emoção ao falar diante de seu ataúde, proM 
clamando as suas ex!Tª--ordin.Srias virtudes, enM 
tre as quais avultavam a lealdade; a honradez, 
a sobranceria e o desejo firme ele servir aos 
seus c:oestaduanos. 

Reverencio, pois, a memória de joaquim 
Fernandes, pondo em destaque - comp o 
faço agora -os seus méritos inc::ontáveis -co
mo cidadão, como político, como médico dos 
mais humanitários. 

Era o que tinha a dizer, $r. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador NelM 
son Wedekin._ 

O SR. NElSON WEDEKIN (PMDB -
se. Pronunci~ o s~inte diSCl,lfSO.)- Sr. Pre.~ 
sidente, Srs. Senadores, pela in1,óortân-da dO 
evento e sobretudo das __ m_oç~~ _e reivi.ndi~ 
c:açõ~s. passamos a ler para que permaneçã 
registrada nos Anais da Casa, a 11ota que a 
Associação Catarin_ense de CriadOres de Suí-: 
nos emitiu, por ocasiãQ_dQ 1 ~ Semtnádo Refilo: 
na! de Desenvolvimento da Stiinocultur~ -
Vale do rio do Peixe, realizad.o r;m JoaçaJ?a, 
no meu Es_tado: · -

t• SEMINÁRIO REGIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA SUII'IO· 

CULTORA 
VALE DO RIO DO PEIXE- 4-8-89 

PAVILHÃO FREI BRUNO 
JOAÇABA-SC 

A SUINOQI~TURA l'jO VALE 
DO RIO DO PEIXE 

Asuinocultura foi introduzida na região 
pelos agricultores oriundos do Rio Ciran~ 
de do SuJ, ganhando impulso extraordi
nário em face da abundâncía de milho, 
do parque industrial pioneiro e da sua 
perfeita adaptação à pequena proprieda
de. 

A partir de 1950, quando ocorreram 
as primeiras importações de reprcduto
Tes da raça Duroc, a suinocultura nesta 
região vem sofrendo uma evolução per
manente, atingindo atualmente a lideran
ça nacional na produção de SUÍQOS d.e 
qualidade, juntamente c:om outras re
giões dQ _o~te catarinense. 

A suinOc~ltura é :clesenvolvida em mais 
de 8.000 propriedades familiares do Vale 

- do Rio do Peixe, qu~ detém api-oxima
damente 10% do rebcinho e são respán
sáVéTs "pOYr'nais de 12% da produção de 
suinos de Sa_nta Catarina. 

!'ia região ê também obtido elevadQ 
-~':ldice_ ~e produtividade na suinoc:ultura, 

atingindo t~ roédia de abate próximo 
a 150%. · 

A suino_cultura se constitui na príilCiPâJ 
atividade da região, sendo o esteiO da 
economia de praticamente todos os seus 
18 municípios, assim como da grande 
maioria das famíJiás ruraiS. 

~ ACCS no Vale do Rio dO Peix~ 

Desde abtii de 1_987, _com a ,refo_rni.à 
de seu Estatuto Social, a ACCS vem tra~ 
balhando na organização dos suínocul
tores através de Núdeos Munic:ipais. 

Na regíão do Vaie do Rio do Peixe a 
ACÇS possui um Núcleo Regional abran
gendo provisoriamente cinco mtinic:ípios, 
conforme_ quadro a seguir: 

Húcle~? Municipal ~ta Formação Ng Assoctados em 
--31/07/89 

1~rva 1 do Oeste 
Joaçaba 
Lacerdópo 11 s 
Ouco 
!bicará 

12~-z-ss-

la-z-aa 
8"3-88 
9·3-88 
20~4-88 

36 
35 
22 
60 
20 

Total 

""ESte trãba!ho da ACCS_na região repre
. ~n~ apena~_ o início da caminhada em 
direção à organização dos suinocultores 
e .da pi-odução de"Suínos. 

São ainda milhares de produtores que 
precisam--ser mofivaaos e conquistados 
para este movimento da suinocultura e 
dos suinocultores. 

Na área técnica, a ACCS vem-a muitos 
anos desenvolvendo seus programas nas 
granjas de reprodutores, o que possíbilita 
também o-suporte financeiro da Asso

-dação. 
· São 9 granjas de reprodutores suínos 

exfstentes na região, localizada I em Joa
çaba, 1 em Herval do Oeste, 1 em La<:er· 

- dõpolis, 1 em ibicaré, 2 em Ca"pirua.l e 
3 em Videira. 

As Moções e Reivindicações 
A~ se ~~cluif os-trabalhos do 1 o Semi·_ 

- hário Regiánal de Desenvolvimento dã 
Suinocultura, com a participação de 434 
participantes, foram aprovadas as seguin
tes_ moções e reivindicações: 

Ao Governo: 
-Suspender as importações de carne 

suína ainda não ·concretizadas. 
-Somente autorizar novas importa

,__ .~wes após consulta aos produdores, atra
vés das suas entidades. 

__ 7-- Controle de preços dos insumos. 
- -Politica de Desenvolvimento da Sui· 
nocultura a~avés _do_ apoio ~ ga~antias ao 
produtor naciona1. 

Aos Políticos: 
_ _Mobilização política contra a importa

ção, acOmPanhando produtores e_Seci'e-

173 

-- --,---.--~-

táriós da Agi"Lcultura dos três Estados do 
Sul junto às autorid_ªd~s _económicas em 
Brasília. Política de desenvolvimento da 
Suinocultura através do apoio e defesa 
da produtor nac:ionai. 

Ás Indústrias: 
-Repassar parte dos lucros: <::om as 

imPortãçOes -pãrâ os piodutores, ou para -
w:n fundo de prOmoção da carne suína 
jl..i"iitó à· popúla'ção.-

~ -Cor"riQir o·preço do suíno no míniÕo 
conforme a inflaçãO:-

-Malar- prestlgiàmento aos- in.tegrã--:. 
dos -âtraves de tnelhor remuneração e g(l-
r~ntii;l_de l?~~os. ·: __ 

-Pagamento do suíno à vista.-
-COmpromisso em· n-ad-maíS iealíza-

rem importação de carne suina. _ 
-Preços dos medicamentos difereilM 

ciado para os integrados (COOPERIO). · 
·AACCS: . · 
-Avaliar a situação da suínocu!tura 

dentro de 30 dias, at@vés de Uderes _co~ 
munitáríos a serem preparados pelos Nú~- · 
cleos Municipais da região. 
- -Ampliar o trabalho de organização 

dos suino<::ultores nos municípios, procu
rando atingir as comunidades através _çl~_ 
representantes dos Núcleos Municipais. 

.......... Mobilitar os produtores_ e a classe 
política contra as importações de carne 
suína. 

-Lutar por uma politica de desenvol
vimento- da suinocu(tura e em defesa do 
suinocultor. 

Era o que tinha.a,dizer Sr. Pr_~sidente~(Muito 
bem!)_ ---

-. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda-
clr Soares. -

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, faço meu o tema ontem 
abordado pelo nobre Senador_ Marco Maciel, 
qual seja o da crescente deterioração do qua
dro nacional de oferta de energia. 

A crise por que passamos é abrangente, 
afetando a todos os setores da economia in· 
distintamente, usurpando o brasileiro de todas 
as classes em seus direitos e anseios, tolhen
do-o :de igual modo em seu dia-a-dia e em 
suas expectativas de crescimento e de realiza
ção de riquezas pessoais, grupais, regionais 
e nadonais. Tem causas comuns e conduz 
a efeitos semelhantes e nocivos no mesmo 
sentido, se não na mesma medida. 

São irmãs, porque nasceram da mesma 
mãe, a falta de álcool cada vez mais presente 
no posto vizinho a nossa casa e a insuficiência 
de energia elétrica que impede ou restringe 
o funcionamento das operatrizes industriais 
de todo porte. Nasceram ambas da faJha no 
planejamento, da falha no correto d'unensio~ 
namento da evoluçáo da demanda, da falha 
na adequada ponderação das variáveis que 
íncidem sobre custos e prazos. Falha~se na 
organização e na execução de programas, fa# 
lha-se na revisão de dados e de métodos, na 
análise_ das variações _de custos e de índices 
de produtividade. Falhar é hoje entre nós um 
verbo tão comunente conjugado, que nos es
quecemos as mais das vezes em fazê-lo acom
panhar de outro verbo que se· deveria seguir 
obrigatoriamente: o verbo responsabilizar. 

A impunidade que premia o corrupto é tão 
danosa quanto aquela que se esquece do ir· 
responsável, do inconseqüente. Deixar de co
brar responsabilidades é incentivar o amado
rismo, que contamina o exercício de todas 

·as profissões, qual ferrugem ou caruncho a 
carcomer sem exceção todas as nossas estru· 
turas. Jamais conseguiremos planejar para 
além da próxima semana se não retomarmos 
antes o hábito de cobrar de quem comete 
falha os prejuízos por ela causados. Enquanto 
punição for nada mais que veículo de promo
ção social ou política de quem a impõe, e 
não a prática saneadora que ela deve ser, não 
deixaremos de deteriorar-nos enquanto Na
ção - e quanto mais tardarmos para nos 
conscientizar disso, mais difícil será a tarefa 
de nossa reconstrução, 

Tem sua origem na impunidade a dívida 
externa, cujo montante nossos economistas 
não conseguem predsar, assim como a dívida 
interna que lança para a estratosfera as taxas 
de juros. Outro nascedouro não é o dos ''paco
tes económicos" sem conta, que achatam sa
lários sob a irÍ"esponsabilidade premissa de 
que eles e somente eles provocam inflação. 
Em aperias 22 anos nOssa moeda foi desvalo
rizada oficialmente em cem bilhões por cento, 
enquanto os salários "inflacionários" conti
nuam cada vez menores. Nossa população 
sofre cada vez mais de_ carências alimentares, 
em decorrência da redução dos salários. fndi-

ces insofismãveis de degeneraçâo biológica 
do horriem brasileíro são criminosamente ig
noTados. E-prosseguem os salários. garbosa~ 
mente, puxando o desfr.le dos vilões da econo
mia, assim como r .,uchu carrega sempre 
a pecha de respons.. d pelo custo da feira. 

O que terTdssO a-vefcom a crise energética? 
Tudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores. A busca 
de culpados fictícios tem o condão de escon
der os verdadeiros culpados, os verdadeiros 
responsáveis por nossos males. 

De quem é a culpa da nossa dívida externa 
e dos danos que ela vem causando a todos 
nós? Dos credores qu_e_ nos cobram juros es
corchantes, ou daqueles que, em nosso nome, 
aceitaram cláusulas absurdas como taxas flu
tuantes, estabelecidas a critério desses mes
mos credores? Quem nos vendeu equipamen
tos inadequados, sub ou superdimensiona
dos, commodiües de que não precisávamos, 
ou os brasileiros que, em nome-de um cresci
mento económico que muitas vezes não hou
ve, em nome de empregos que nem sempre 
foram gerados, aceitaram a imposição de 
mercadorias embutidas nos contratos de em
préstimos? Quem é o ·culpado pelo naufrágio, 
o furo do barco ou a água que entra por ele? 

O estado de penúria que hoje sofre a Ama
zônia por falta de energia elétrica bem se expli
ca, como todos os nossos maJes, pela eterna 
lista de culpas sem culpados. 

S.abe-se que a usína hldrelétrica é, ao Jado 
da ferrovia, um dos investimentos de mais lon
go tempo de retorno. Usina construída no pra
zo previsto demanda de 20 a 30 anos para 
pagar-se, após concluída. Projeto atrasado, es~ 
se ultrapassa a capacidade de previsão de 
qualquer ser humano. São inúmeros os fato~ 
res de encarecimento da obra que se arrasta: 

-custos fu1anceiros, que crescem geome~ 
tricamente desde a alocação dos recursos até 
o início do retomo, seja ele em benefício social, 
ou financeiro, ou misto; 

_,__ ação do tempo, que destrói obras inaca
badas; 

- senescênda e/ou obsolescência de equi~ 
pamentos; 

.,...._ incapacideyde da obra finalmente pronta 
em atender a9s fins para que foi planejada. 

Esse último fenômeno se deu com Balbina. 
Quando se inicíaram as obras, aquela hidrelé~ 
trica poderia, segundo cálculos da época, 
atend~r à demanda de praticamente to_do o 
Estado do Amazonas. Arrastou~se por anos 
e anos a construção, por falta de recursos 
financeiros. Hoje, operando a plena carga, Bal
bina seria incapaz de cobrir sequer a demanda 
do Distrito Industrial de Manaus! Cachoeira 
Porteira, cujo potencial, se explorado, .seria su
ficiente e até mesmo excederia a demanda 
a tua!, não pode ser iniciada: o -custo de Balbina 
e a falta de retorno daquela obra inviabiliza 
novos investimentos naquela região! 

Fenômeno igual ocorre corn a Usina Hidre
létrica de Samuel, que, a princípio, deveria su
prir toda a demanda de Rondônia, gerando 
ainda excedentes que socorreriam em grande 
parte o vizinho Estado do Acre. A seguir a 
obra no ritmo em que está indo, entretanto, 
Sãmuel não será capaz, quando pronta, de 

atender à cidade de Porto Velho. Tenho em 
rnãos projeções de dados de demanda que 
comprovam não estar exagerando em minhas 
previsões. O Ministério das Minas e Energia, 
através das empresas Eletrobrás e Eletronorte, 
prevêem um crescimento do PIS de Rondônia, 
até o ano 2010, ,a taxas anuais que oscilam 
em torno de 12 por cento. Ora, é sãbido que 
a demanda de energia acompanha, em cresci
mento, o Produto Interno Bruto. Isso significa 
que, em todo o Estado, o consumo de eletrlci.
dade crescerá, nos próximos 21 anos, algo 
como novecentos e oitenta por cento, saltando 
em 201 O para cerca de cento e vinte mil Gig
watts/hora. Samuel tem hoje uma potência 
instalada de 45Mw, de um potencial de 225 
Mw. 

A prindpal empreíteira da obra de Samuel, 
a Norbeirto Odebrecht, tem com a Eletronorte 
um crédito de 90 milhões de cruzadOs novos, 
em valores de agosto último, referentes àquela 
obra. Ora, senhores, o total previsto pela Ele
trobrás para gastos cor'n Samuel mal ultra~ 
passa a 7 milhões de cruzados, ou seja, menos 
de 8 por_ cento da dívida já contraída com 
a empreíteira! 

Juntamos a este pronunciamento cópia de 
telex da Norberto Odebrecht à Eletronorte, 
dando conta da situação financeira do em
preendimento e comunicando a paralisação 
das obras, até que o ingresso de recursos per~ 
mita o reinício das mesmas. Isto para mim 
tem nítido sabor de adiamento sine die, com 
todos os prejUízos que daí decorrerão. 

Enquanto isso, obras igualmente vitais. co• 
mo a Hidrelétrica de Ji-Paraná, têm seu início 
iguaJmente adiado para ninguém sabe quan
do. 

Esse panorama, que é de resto o da oferta 
de energia em todo o País, aflige especial
mente a Amazônia, cujo estágio de desenvol
vimento toma a região muito mais vulnerável 
que o Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste, que 
já adquiriam, bem ou maJ, certa capacidade 
de auto-sustentação económica. 

A Exposição de Motivos n" 52, de 30 de 
agosto de 1989, do Sr. Ministro Vicente Fialho 
ao Sr. Presjdente da República, aponta para 
a necessidade de investimentos no setor de 
Energia Elétrica, nos seguintes valores: 

CHESF, 1 bilhão cento e trinta e cinco mi-
lhões_ de cruzados; 

Eietronorte, 393,8 milhões _de cruzados; 
Fumas, 121,3 milhões de cruzados; 
Eletrosul, 72,9 milhões de cruzados. 
Aponta a Exposição de Motivos para as se-

guintes necessidades de investimentos inadiá
veis: 

-No Nordeste, a_ conclusão do desvio do 
rio São Francisco - Hidrelétrica de Xingó, 
orçadas em NCz$ 567,2 milhões .. 

-Na Região Norte, a cohdusão de Balbina 
e a entrada em operaçêo das unidades 2 e 
3 de Samuel, orçadas em NCz$ _189 milhões. 

-Na Região SUl/SudeSte, a conclusão do 
2" circuito da linha de transmissão de Itaipu, 
com a extensão de 750 Km, e a ampliação 
de 4 substações, no valor totaJ de NCz$ 212.2 
milhões. 
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Somente os custo.s d~ desmobilizao:;ão _da_::; 
Hidrelétricas de Tuctrrul. Balbina, Sarriuer,
Manso, Xing6 e ltaparica representariam uma 
despesa direta de N~$ 814,8 milhões. Esse 
valor, Sr. Presidente e Srs. _$enadores, se refere 
tão-somente a desencaixe direto para a Inter
rupção das obras. Não se contam aí os prejuí
zos advindes dos dQn~ _temporais às obras 
inacabadas, nem da ausência dos beneficias 
deco_rrentes da conclusão das rnesmas. 

Essa-barbaridade nã6_pode ocorrer: As 
obras acima referidas têm que ser conduídas 
a curtíssimo pra:z:o, sob pena de jamais poder
mos recuperar o que perderemos ao não con~ 
cluí-las. Que prevaleça, Senhores, a voz da 
razão e do bom sensol_ 

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

DOWMEtiTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ODACJR SOMES EM SEU DIS
CURSO. 

EMn952 
30 de agostO de 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, 

Cumprindo determinação de Vossa Exce
lência, o Ministério das Minas e Energia reali
zou trabalho de avaliação dos empreendimen
tos e das etapas do Programa-de Obras, em 
andamento no setor elétrtco~ d~ responsabi
lidade direta do Governo Federal,iulgados de 
elevada prioridade para o processo de desen~ 
voMmento econ6rnico-social do E}rasil, e que 
pudessem_s_er concluídos, mediante alocação 
de recursos or_ç~me_ntário!!: adicionais, at~ o 
término do atual Governo. _ _ 

2. A seleção foi realizada pela Eletrobrâs, 
envolvendo as empresas subsidiárias regio
nais e nela se procurou reavaliar a situação 
efetiva dos cronogramas físico-financeiros, 
buscando-s~ a otimização da aplicação dos 
recursos orçamentários adicionais ora subme
tidos à alta decisão de Vossa Excelência. 

3. Os recursos em foco importam em 
NCz$ 1. 723,2 milhões, equivalente a 826,8 mi
lhões de BTN referidas a agosto corrente e 
se destinam a aplicação nas oJ;,ras especifi
cadas em anexo, sob_ resPorlsabilidade das 
empresas controladas da Eletrobrás. Cabe 
ressaltar que o valQr _estipulado corresponde 
a 7,6% dos investimentos jâ realizados nc glo
bal, o que lhe confere o carâter de aplicação 
marginal, observan_do~se a seguinte d_i_stJ!.I2_1,1_i_-. 
ção por empresa: 

IHVESTIMEHTOS NC:r:S 10 
Empresa 

Realizado A realizar 

Chesf 6.2<16.6 1.135,2 
Eletronorte 15.136,7 393~8 
Fumas 618,5 121,3 
E letrosul 198,5 72,9 

rotar 22.200,3 1 723,2 

4. Como é do conhecimento de Vossa Ex
celência, as principais obras a serem conlem~ 
piadas. com 0$ recursos ora solicitados. são 
as seguintes: 

-Na B.egião Nordeste, a conclusão das 
0Dr4s ·~rle ÕeSviO do rio São Fmnç_isco, refe
rentes à Usina Hidrelétrica ·de Xingó, no valor 
de NCz_$ 567,2 milhões. 
~.Na ~Região fforte, a conC!i.isáo -da _Usina _ 

Hidfelétrica de Balbína e_a entrada em opera
ção das unidades 2 e 3 da ÇJSiila Hidrelétrica 
de Samue~ no valor de" NCz$ 189,0 milhões. 

-Na Região Su1/Sudeste, _a_ conclusão do 
29 circuito da Linha de Transmissão de 750 
Kv de ltai_pu, com ampliação das SubestaÇões 
de F~ _Cle lguaçu, lvaiporã, ltaber<l e Tijuco 
Preto, no valor de NCz$ 121,2 milhões. 

5. Estas o_b_ras se inserem nas prioridades 
fixadas para o seta·r elétrici, definidas pelo Q:o
verno Fede_rai com. o objetivo de reduzir os. 
iffiliieftte"Çi"isCõs- de radonq_mento de energia 
elétríca rios próximos anos, ·errfparticular nas 
Regiões Norte/Nordeste sendo que, os custos 
de desmobilização das obraS referendadas, 
ultrapassariam a cifra de "NÇz$ 900 milhões, 
dos quais, somente na Chesf e Eletronorte 
a!s-~-~ç:ari~m os seguintes valores. 

NCz$106 
-- IlHE Valer 

- Tucurui ........... _ ..... 191,2 
- Balblna 73,6 
-Samuel .. .. . . .. . .. .. .. 60,4 
... Manso ............ _..... 19,6 
- Xlngó ............... .440,0 
- 1tapar lca 30,0 

TOtal B14,B 

6. Caso Vossa Excelência se digne aprovar 
a presente solicit!;!.ção, Cl d9cumentação res.: _ 
pectiva deverá s~r encaminhada à Seplan!PR, 
à qual competirá a formalização do pedido 
de abert\lra de cré~t9 .. adic;;iqnal. ficando o Mi
nistério das Minas e Energia à disposição da
quela Secre~ria de Estado para as providên
das qu_e_ se fizerem necessárias à agilizas:ão 
do~ procedimentos. . _ 

7. Importa ressaltar que, o pronto atendi
mento desta solicitação, se mostra da maior 
conveniência para a superação das ·preocu
pantes dificuldad~s_ que afetam o abasteci
mento de energia elétrica no País. 

Reitero a Vossa Excelência met.ls protestos 
do mais profundo respeito. - vfcente ~vai
cante_ Fialho, Ministro de Estado das Minas 
e Energia. - -
De~ Ç_on_str_ut.Ora Noberto Odebrecht 
P.:lra: Eletrono_rte-=- Centrais Elétricas dO Nor-
te do Brasil S/ A - - · 
AT.~ Dr. Carlos Raimundo Nascimento 
Presidente em exerCtç:io . . 
Ref.: Contrato DT -Sam 006n9 
Ass.: ~aralisaç;ãq das obras da UHE :-Samuel 

Conforme é do conhecimento- de V. St'l, a 
Odebrecht tem envidado todos os esfoÍ"ço_s 
no sentido de conclyir as obras da UHE -
Samuel, a qual já está com sua primeira unida
de em operação -comercial desde o mês de 
julho pa;:;s~do, promovendo assim.ee.ono.mias 
substânciais à Eletronorte, princ:ipalmante 
c;om_ ª redução de consumo de derivado$ de 
petróleo e p~çeitas decorrentes do suprimento 
doi erlergia à cidade de Porto Velh9,-além .do 
enriquedmento econôinico e social a essa d-

d~de, f.?lo ca~ente d.e_energia elétrica. Para está 
grande ccinquístà. temõs conVicção da Ç:óntri-_ 
bUIÇão da Odebrecht. conjug~do esforços 
com a Eletronorte e outras empre_sas envol
vidas no empreendimento. - --

A difícil situação financeira do empxeendi
mentó, gerando pesado deSequilíbriO econó
mico e finanêeíro do nossq_corttrãto, tem sido 
preocup-aç:ão" cOOstante- .aurante todo o seu 
deCQJ;"rer, _c;:onforróe õs várfoS ãóCUmenros en
caminhadOs a V. 5'". Neste séntidO, tendo con-
tudo ~_agravado d~ _ f?rma _alarmante após 
a decretação do Pfan-o_ Verão onde os altos
prejuJzos que se somaram decorrent~sjja falta 
de liquidez dos_ nossos créd~os sem o. reS;sarci· 
menta_ de 6n_1,1,_s financeiro c-ompatível <::cm o 
custo real praticadO no mer<:ado e cOnseqüen
temente do custo de ca-pital de giro além dos 
recursos necessários à continuidade das 
obras. Desta forma temós Sido obrigados a 
recorrer a bancos privados na busca_de recur
so;; fmanc:eiros a custos altíssimos,- atingindo 
hoje uma situaçãO insl)stentável. Ess~ assu_nto 
foi motivo de nossa correspondênda encaini· 
nhada a V. Sx", em 31101/89. 

Ratificando, portanto, entendimentos man
tidos com V. s~', em reunião conjunta com 
as diretoriã.s de construçãQ e. de operação e 
com o chefe do Departamento de Coristrução 
da Eletronorte no dia 11/08/89, informamOs 
que, em face _das difkuldad~s financeiras vivi
das no momento e <:om o liível de pendência 
de pagamentos desta empresa para com a 
Odebrecht da ordem de NCz_$ 90 milhões em 
valor atual,' aliado ao fato, De_ que o orç;ai-nento 
da_Eietrobrás aporita um_ nível de investimento 
muito reduzido para os meses de agosto a 
dezembro/89 da ord,ern de NCz$ 7 milhões 
destinados a_UHE -::-;--§a_n:uel, ficamos impos
sibilitados_ de_?eguir fmandando as obras, mo· 
tivo pelo qual ficou acord~do, na_ op-ortuni
dade, a paralisação imediata das obras da usi~ 
na. 

Assim sendo,_ conforme nossas tratativas, 
estamos desmObiliZando a eStrutura alocada 
no canteiro; hoje-cõrripOsta por 860 hoffiens 
da Ode_brec;ht e cercé;l. de 300 homens subcon
tratados, iQ!da.ndo pela paralisação total e ime
diata dos serviços Qe campo com uma prgra
mação de, nos próxiinos oito dias cOnclukmos 
a desmobilização tOtal feferente aos serviços 
de apõio, já_que nessa semana estaremo-s-em
penhadoS junto com V. S_os, na busca de uma 
soluçãO a ser identificada quanto ao hospital 
e eSéola. o-esta forma, permanecerão apenas 
os recursos necessários à mauntenç:ão eyigi
lância para preservação do patrimõhio exis
tente, c_offipafiveLcom ~disponibilidade de re
cursos da Eletronorte de forma a não redundar 
em cteseri)bolsó por parte da odebrecht. 

Oportunamente,-apresentaremos os. custos 
decorrentes desta desmobilização, a.ssim co
mo -da futura remoQilização, para apreciação 
PQr parte de- V. St'>, pois consider.;lmo_s não 
i01putáv~l à Oaebrecht_,os_mólivoS~que !eva
rãm a este)_ sit_uÇI,ção,_ Conform~- estabelece_ o 
nosso contrato em s_u_a cláusula -19 alínea S. 

Finalmente, queremos deixãr-té.Qistfada a 
nossa disposição de que-. tão logo a Eletro
norte <fisponf:la _de rec;ursos fin~hceiros que 

,. 
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permitam a amortização dos nossos créditos 
devidamente corrigidos e a continuidade das 
obras, envidaremos todos os esforços no sen~ 
tido de retomar os serviços com rapidez, de 
forma a garantir a geração das unidades 2 
a 5 no prazo mais curto possível. _ 

Contando com a habitual compreensão de 
V. s~. colocamo-nos à cUsposição para quais-
quer esclarecimentos que se tomem neces-
sários e reiteramos nossos protestos de estima 
e consideração. _ _ 

Cordialmente, Aílton Rejs, Dlretor-Superin
tendente. 

CIC- Dr. Kerman José Machado, Diretor 
de Construção -Dr. Delcidlo -de Amaral Go
mez- Diretor de Operação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lou
remberg Nunes Rocha. 

OSR. LOCREMBERG I'IW'IESROCHA 
(PTB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr Presidente, Srs. Senadores, o problema 
das centrais de compra é um importante as
sunto que não é regulamentado no País. 

Em artigo de autoria da jornalista Ayne Regi
na, publicado pelo Diário do ComérciO,_ da 
Associação Comercial de São Paulo, em 5 
de setembro de 1989, este assunto é analisado 
com profundidade e conhecimento, pois, na
quele estado bandeirante, as pequenas e mé
dias empresas estão se estruturando para or
ganizar as suas centrais de compras, fato pio
neiro no setor, em nosso Pafs. 

Para que tal experiência chegue ao conheci
mento e sirva de exemplo para milhões de 
brasileiros, requeiro à Presidência a fineza de 
mandar publicar a citada matéria, para que 
passe a constar dos anais do Senado Federal. 

Por mais esta especial deferên_cia, agradeço 
a V. Ex' 

Era o quetinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
bem!) 

DOCOMENTO A Ql/E"SEREFERE O 
SR. LOOREM!'JERO NaNES ROO/A EM 
SEa DISCORSO: 

Diário do Comércio, 5 de setembro de 1989 

PME ORGANIZAM SUAS CENTRAIS DE 
COMPRAS 

AyneRegina 

"A união faz a força". A veracidade deste 
artigo ditado popular é o que micro, pequenos 
e médios empresários brasileiros estão desco
brindo através da central de compras, uma 
idéia não muito recente - surgiu no início 
da década de 80 -mas que agora começa 
a "tomar corpo" em todo o País. Grosso rriodo, 
ela é a reunião de um grupo de empresários 
de um mesmo setor - qUe tenham pratica
mente o mesmo porte- para conseguir van .. 
tagens imediatas na hora da aquisição de pro
dutos e matérias-primas comuns a todos. Mas, 
principalmente, uma opçao para fortaleceres· 
tes segmentos diante dos grandes atacadistas 
e fornecedores. 

"O micro, pequeno e médiO emPresáriO não 
tem força nenhuma sozinho", com_~[_lta_R.egina 
M. C Siqueira, coordenadora de centrais de 

compras do Centro de ApOio a Micro, Pequena 
e Média Empresa dO "Estado se São Paulo 
(Ceag-SP). A central de compras é a forma 
mais adequada, em sua opinião, para os pe
quenos se oi'!:Janizàrem e começarem a apre· 
veitar as vantagens deste tipo de associação, 
que vão desde .a reduçáo do_s preços - de 
30 a 4ó% em média- e dilatação dos prazos 
para o_ pé2gamento, até uma superioridade na 
qualidade dos produtos e matérias-primas, 
além do fortalecimento do "poder de fogo" 
dos associados, que passam a ter maior fadli· 
dade para liberação de créditos e importações 
junto a __ Carte_ira de ComérCío Exterior do Ban
co do Bras_il (Çacex). por exemplo. _ 

"A central de compras é uma forma dos 
pequenos se. equipararem aos grandes", afir
ma Clívis Martins Mochizuki, advogado do De
partamento de Orientação Empresarial e T rei
namento (DOET) da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP). Para ele, a base econó
mica [x>tehcial formada a partir da assodaçáo 
possibilita a aquisição de bens, serviços e mer
cadorias em condições "substancialmente di
ferentes", se" comparado àqueles que com
pram individualmente. 

Vantagem~: _ 

A principal vantagem de uma central de 
compras é a união e o conseqüente forlaleci
mento dos micro, pequenos e rriédios empre
sários de um setor. Outras, n!o menos impor
tantes, referem-se, à igualdade de condiçoes 
com as grandes empresas; aquisição de mer
cadorias a preços competitivos, devido aos 
descontos, prazos de pagamento e as promo-.
ções; negociação da qualidade dos produtos 
e prazos de entrega, além do aprimoramento 
das ténicas mercadológicas e administrativas 
e --troca de informações - corno-cadastros 
de grandes fornecedores - e experiências. 

"Conseguimos rie9ociai" màis facilme-nte 
com os fornecedores", comenta Waldomiro 
de Oliveira, secretário executivo e operador 
de compras e negociações- da Ceritral de 
Cothpias dãs Indústrias de Material de segu
rança (Cecomseg), que funciona há dois anos 
dentro do Sindicato das Indústrias de materjais 
de Segurança e prot.~ção do Trabalho do Esta
do de_ São pauto, no bairro da Saúde em São 
paulo. Ele cita, como exemplo, a compra de 
uma matéria-primZI para fabricação de luvas 
e equipamentos de segurança conhecida co
mo raspa luva_ yroupon: *'um empresário que 
chega sozinho ao çurturne para comprar por 
exemplo 1 O mil metros quadrados do produto 
paga, provavelmente, NCz$ 13 o metro qua
drado .. Comprando através da central, ele po
deria nego-ciar com o fornecedor e chegar até 
a NCz$ 11,50 pelo metro quadrado, só que 
de um volume maior por englobar a cental", 
~lica Waldomiro de Oliveira. 

Questão Legal 

Para muitos micro, pequenos e médios em
presários ainda não familiarizados com a idéia, 
é di~<;~ visualizar todos os benefícios. A fornolu
laÇãO-leQai de algumas regras que facilitam 
a interpretação das centrais, um aspecto muito 
importante qu~ deverá favorecer seu funciona-

mente e disseminação para todas as regiões 
do País, ainda não está definida. Objeto-de 
debate no Conselho de Desenvolvimento Co· 
merda! (CDC) e"do Centro Brasileiro de Apoio 
Gerencial à Pequena e Média Empresa (Ce
brae) junto a sindicatos, associações de classe 
Et universitários, as normas legais agora está 
sendo examinado pelo CongreSso Nacional. 

O projeto, como explica Oóvis Mochizuki, 
dispõe sobre as sociedades de interesse eco
nómico, que seria constituída como sociedade 
por cotas de responsabilidade limitada, por 
fim1as individuais e sociedades mercantis de 
reduzida receita bruta. A finalidade seria a ex
ploração de atividades de interesse de seus 
sócios que resultem na crlaçáo das centrais, 
não só de compras como de vendas e servi
ços. com a denominação e as características 
que melhor se ajustarem aos seus objetivos. 

"A falta de uma definição fez com que _os 
empresários partissem para a criação de so
ciedades por cotas de responsabiJidade limita
da", comenta o advogado do DOET. O Decre
to n9 3.708/19, que regulamenta a opção"' da 
classe empresarial, apesar de suas limitações, 
atende as necessidades atuais dos micro, pe
quenos e médios investidores. "Mas é claro 

-- que uma legislação específica sobre este tipo 
social é melhor··, opina Clóvis Mochizuki. 

Conseqüência 

Enquanto o projeto não se concretiza, pode
se conviver com duas realidades. Na primeira 
situação, os empresários formam uma soc:le
dade por cotas de responsabilidade limitada. 
Neste caso, segundo Cl{>vis Mochizuki, cada 
qual "subscreveum montante do capital", tor
nando-se sócio cotista de uma nova socie
dade. A desvantagem é que a entrada ou sai da 
de um sócio provoca constantes alterações 
contratuais e conseqüentes registras em ór
gãos públicos e prejudica os microempresá
rios que por participarem de uma sociedade, 
se desenquadram do f\1E. 

Na segunda situação, a mais adotada, os 
empresários criam uma associação sem finS 
lucrativos que controla a entrada e saída de 
sócios. A associaçáo forma uma sociedade 
por cotas de responsabilidade limitada onde 
ela é a sócia cotista majoritária e um membro 
eleito da diretoria participa com o mínimo de 
cotas possível, que seriam repassadas _a outro 
eJelto no caso de sua saída da diretoria. Em 
quaJquer um dos dois casos, todos os Jocros 
são aplicados na sociedade ou revertidos à 
ass._ociação. · 

É previsível que, sem uma regulamentação 
específica, é preciso então que a identificação 
dos associados seja completa. "Esta é a maior 
dificuldade para se montar uma central de 
compras", esclareceu Regina Siqueira. Para 
a coordenadora dos trabalhos em grupo do 
Ceag-SP. "O brasileíró é Um povo muito indivi
dualista e imediatista". 

Dificuldades 

O individ'j.la!ismo e o imediatismo identifi
cado por Regina Siqueira são, nesta ordem, 
os principais empecilhos para a criação de 
uma central de compras. O individualismo faz 
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com que órgãos de asse_ssoramento às micro, 
pequenas e médias empresas com o Ceag-SP 
realize, diversos encontros entre os empresá
rios, denominados "reu1Lióes de sensibiliza
ção", onde são apresentadas as vantagens da 
centraL "Toda centra( é viável", diz Regina Si
queira, mas é predso que o empresário se 
convença disso. _ . 

O imediatismo, por sua vez. atrapalha qUan
do os meses passam e os empresários can
sam de se agrupar e estabelecer as necessi
dades comuns. "Não há receita para se formar 
uma central de compras, cada setor tem_ suas 
peculiaridades e um tempo mínimo neces
sário para se conhecer e avaliar os riscos da 
decisão'", comenta a coordenadora do ÇeaQ
SP. Os riscos a que Regína Siqueira se refere 
podem ser, por exemplo, a responsabilidade 
pela divida da central de compras. Esta cláu
sula, entretanto, pode ficar específica lá no 
estatuto que os associados devem seguir, ba
seado no Código Civil. 

Formada primeiramente por apenas seis 
empresas a Cecomseg é um exemplo de per
sistência. Levou dois anos para se estruturar,. 
tempo em que os empresários associados !e· 
varam para se conhecer._ Hoje, com cerca de 
50 assoCiados, ela é uma das maiores centrais 
de compras do Pa1s. A evoii.lção- POde ser me
dida não somente pelo aumento do número 
de assoda_dos, mas, também, pela_ diversifi
cação, dos itens comerdafizados. l'iO inicio, 
o tecido de amianto era a úntca matéria-primâ 
comprada, hoje são ·ao tod01 oltç> produtos. 
"A tendência é diversificar ainda maiS'', diz 
Waldomiro de Oliveifa, que pÕr -es.tar sempre 
bem informado sobre os preços de mercaçlo 
destes produtos, ajuda os empresários que 
trabalhampor melhorias no mercado junto da 
federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) oferecendo subsí_dios que a cen
.tral possui. 

Passo a Passo 

Para fazer parte de uma centr~l d_e compras, 
os pequenos empresários devem seguir aJgu
mas diretrizes. Primeiro, é prectso identificar 
empresas que atuem num mesmo ramo. Esta 
não é uma tarefa difícil já que se pode corit8r 
com alguns órgãos e entidades como a Asso
ciação Comercial de São Paulo, o Ceag e Os 
sindicatos das categorias. Depois, basta orQa'.. 
nizar reuniões para se identificar os objetivos · 
comuns, analisar o poder de compra da Cen~ _ 
trai e começar as pesquisas de preços. Nesta 
etapa de levantamentos é fundamental que 
profissionats cápacitados, já contratad~ pela 
central, estejam trabalhando, para evitar des
confianças. Num período posterior, estes le
vantamentos de_vem ser debatidos entre os 
associados para se começar a fazer as primei
ras compras experimentais. 

O segundo passo- de conhecer_"as _condi
ções económicas do grupo - deve limitar 
o valor do aluguel do imóvel onde irá funclonar 
a central, mas verificar, principalmente, se este 
dispõe de local especial que servirá de 9~pó_
sito para as compras. Além disso, pr~isam -
ser vistos e analisados a quantidade e preço 
dos móveis, máquinas, equipamentos, telefo-

n~s, (undonários~ e custos_ administrativ(?S ca~ 
n10-á9Ua, lu;z;, material de escritórioS; entre ou_
tros. Para alívíar estes gastos. urila prática que 
tem se-tOrnado comum é ri for_inação de c:en~ 
trais de seiViço, ori.de se divide os custos cte 
um teleX, ServlÇõs jurídicos, computadores e 
até Publicidade, por exemplo. 

Estatuto 

Tã~à ífnp.ortante como planejar gastos e 
áreas· de" atividades é estabelecer ~ regra_s 
gerats que vão reger a assoc;iação. AprovadO 
O estatuto -ou contrato s.oc.ial-· é_feito seu 
registrO na JUnta ComerCial e_ ã central pode 

. começar a operar. um aspecto importante, 
que riãó-deve ser eSquecido, trata das medidas 
que de\rem ser tomadas-para- evitar a evasão_ 
dos associados. -

"Hoje, mais de 30 c.entrais estão funcionan
do a todo o v.apor e a experiência mostra que 
elas são ''ovos de Colombo", _afrrma Reg1na 
Siqueira. Com_ela concord_a Clóvis Mochizuki, 
que não vê problemas em ·centrais <:empastas 
por cinco ou_ seis pequenos empresários. "O 
ideal é, mais ou menos, quinze: pessoas, mas 
-a-verdade ê que quanto maiS melhor", opina, 
eXplic-ando que assim os gastos não serão tão 
sentido$,.__ _ . 

Aliás, OS gastoS na fotn1ação de UJT}ª ceil.traJ 
de compras pode preocupar a1guns micra, pe
quenos. e médios empresários. Mas, segundo 
Regina Siqueira, esta preocupação é infun
dada já que "não se gasta muito neste negó
cio", diz a coordenadora do Ceag-SP sem es
pecificar números. ··os gastos só se transfa:r· 
mam em problemas quando o empresário 
tem o "ataque de imediatísmo", de acordo 
com o advogado do Doet. Nesta hora, ele quer 
ver render tudo o _que já aplicou e no caso 
da central esse ê um investimento certo, s6 
que· a longo prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, design~ndo, para a ordi
ri.ári~f de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, 
a Seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO 
LEGIS!-"TIVO N' 37, DE 1989 

(lnduido em Ordem do Dia, nos termos 
do a_rt. 375, V, do Regimento Interno). 

Votação, em turno único; -do Projeto de De
creto Legislativo n? 37, de 1989 (n9 113/89, 
nã Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à lvaí EmissOra_ FM 
Ltdã, para eXplorar, pelO Prazo de dez anos, 
Sem direito de exclusividade, serviço de radio~ 
fusào sonora em freqUência modulada, na Ci~ 
dade de Santa Isabel do !v aí, EStado do Paraná, 
te:ftdo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie-
nano; da Comíssão -

-c!_~ _Ed~-~~Ção. 

--2-

PRÓ.JETO DE oÉCRETO 
LECiiSl-"TIVO N• 27, DE 198~ 

-. -'-~ . •. 

(lncluido em Ordem do Dia, nos termoS 
do "art. 376, e, do Reriiffiento Interno}. · --~ 

·,·". 
Discussão, em turno UnlcO, do Projeto de .• _· 

Decreto Legislativo no:> 27, de 1989 (n~- -~? /i!_9, _ 
-na Câmara dos Deputados), que aproV;:'I. ~s 
textos das conven_ç:ões sobre pronta notifi_ca-
ção de acidente nuclear ou emergência radib.: -
lógica, aprovados durante a sê"ssáo especiãl ~~ -- · 
da Conferência Geral da Agência Internacional 
de Energia Atómica, em Viena, de 24 :a 27 
de sétembro de 1986. (Dependendo de pare-
cer.) - -

-3-

Votação, em turno únicO, do Projeto de f.:~i 
do Senado no 169, de 1989-Comp\emeritar, _ 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que ftXa as alíquotas máximas ·dõs 
Impostos sobre Vendas a Varejo de CombuS: 
tfvers Líquidos e Gasosos e sobre Serviços cf~ 
Quàfquer Natureza, de competência munici
pal, nos termos do inciso I do § 4e do art. 
156 da Constituição Federal, ~endo -

PARECER, sob n9 170, da Comíssão -_de · 
Assuntos Económicos. avoráve1, nos termO-s·· 
de substitutivo que oferece. · . 

-4-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n? 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Men~e_s_ -e outrOs · 
Senhores Senadores, que altera -os prazos ~es- --
tabelecidos no § 6>:> do art. 14, para· desincom
patlbilização do Presidente da República, dos· 
Governadores de Estado, do Distrito Feder"al 
e dos Prefeitos, tend-o - · .--

PARECER, sob n' 145, de 1989, 
-da Comiss§ó Temporáiia, favoráVel ·aq 

prosseguimento da tramitação da m~t~~~;:· .. 
com voto vencido dos_ Sen?tdor~s Chagas R9·- . __ 
drigues e Maurício Corrêa. · 

-s-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei da Câmara n' 25, de 1989 (n' 2236/89, 
na CaSa de origem), de inidativa do Tribuna\. 
Superior do Trabalho, que altera a.redac;ª-o~ ·.· 
do incíso f, alínea b, do art. 32 da Lei no 7.729, 
de 16 de_janeiro de 1989, para incluir a· MUrlt~ 
dpio de José de Freita,s naJur!sdJção.da Jl.Vltp.; 
de Conciliação e Julgamento de T eresíriá, 
Piauí, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 235, de 
1989, da Cáiilssão --- ~ 
-de COiistíti.JiÇão, Jus_tiça e Qdadanfá._ 

--·~--:--~c:-::-

-6-· 

Discussão, em turno único, dei Projeto· ~e. ·
Decreto Legislativo n9 25, de 1988, de àui6ri.:5~--:~~~ ._, 
do Senador Leite Chaves, que s_Ú$@ o Dec'reto - · · 
n' 96.991, de 14 de o"Wbro de '1988, que 
"atribui competência para autorização de pa
gamentos e recebimentos por meio de outias 
instituições finariceiras", tendo _ __ -· 

PARECER, sob n' 174, de 1989, da O,~'c':' 
misSão ··.::.~:,: 

, . 
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-de ConstillliçDo,Justiçae Odadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, 
favorável. 

-7-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do Senado n9 166, de 1989 - Comple-_ 
mentar, de autoria do Senador Fernando Hen
rique Cardoso,_ que exclui da incidência do 
Imposto_ sobre Servi.ços de Qualquer Natureza 
a exploração para o exterior dos serviços que 
menciona, nos termos do inciso fl, § 4~_do 
art. 156 da Constituição Federal, tendo 

PARECER, sob n' 192, de 1989,: da Co
missão 

-de Assuntos Sodais, favorável, com- as 
emendas que apresenta de no• 1 e 2-CAE 

--8-

Dlscussão, em turno único, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei do Senado n9 34, 
de 1989, que dispõe sobre a regulamentaçllo 
ou desconstituíção de parcelamentos urbanos 
implantados no território do Distrito Federal, 
sob a forma de loteamentos ou condomínios. 
{Término do prazo da Comissão do Distrito 
Federal para apresentaç~o do Relatório_-
17-10-89.) 

-9- --- ------

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTlTUIÇÃO N'' 2, DE 1989 

(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do 
art 358, do Regimento Interno) 

Modifica o § 39 do art. 4" do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. (i~ signa· 
tá rio~ Senador O lavo Pires.J_ 

-10-

Discussão, em turno único, do parec_er da 
Comissão de Relações Exterlores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~_172, de 1989 
(n9 398/89, na Origem), de 9 de agosto _do 
corrente ano, pela qual o _&enhor.-Presidente 
da Repúbltca submete à deliberaçáo do Sena· 
do a_ escolha do Senhor Luiz Mattoso Maia 
Amado, Ministro de Seguridã tlãsse, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
EmQaixador do Brasil junto à República da 
Cor_êia. 

-11-

Discussão, ern turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
dona! sobre a Mensagem n~ 174, de_ 1989 
(n9 403/89, na origem), de 14 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presi4~nte 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Júlio Gonçalves San
che~ Ministro de Segunda dasse, da Carreira 
de Diplomata , p:ara exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à república da Guiné· 
Bissau. 

-12-
Discussão, em turno único, do parecer da 

ComisSão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional ~bre a Mensagem n" 179, de 1989 
(nl' 457/89, na CaSa de origem), de 30 de 
agosto do corrente ano, pela qual o Senhor 

Presidente da República submete à delibe_rÇJ· 
ção do Senado a escolha do Senhor Régis 
Novaes de Oliveira, Embaixador do Brasil, à 
Jamahiriya Árab~ popular Socialista da Ubia, 
para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de 
Malta_. 

-13-

Díscussão, em turno único do parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 185, de 198"9 
(n~ 515/89, na cirigem), de 11 de setembro 
do correO_te ano, pelo qual o Senhor Presidente 
da república submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Sérgio Damasceno 
Vieira, Embaixador dõ Brasil junto à Federa
çãõ-aa Malásia, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao SUltanato de Brunei Durussalam. 

-14-

Discussão, em turno únrco, do parecer da 
COmissao de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n" 1 86, de 1989 
(n~ 516/89, na origem), de 11, de setembro 
do corrente ano, pelaqualo Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Luiz Felipe de La 
Torre Benitez Teixeira Soares, Embaixador do 
Brasil junto à República do Quênía, para, CU· 

molat1Vifrriente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República da Uganda. 

-15-

Discussã_o, em turno único, do parecer da 
Comissão de Constituição; Justiçi:l e Cidada~ 
nia sobre a Mensagem no 187, de I989 (n9 
50978~rfã"Otigem), de 8 de setembro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a -~ç;olha do Tenente-Brigadeiro-do~Ar Che
rubim Rosa Filho, para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga 
que se abrirá, em novembro Vindouro, com 
a aposentadoria compulsória do Senhor Mi~ 
nlstro Tenente~ãrigadeiro-do-Ar Antonio Ge
raldo Peixoto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 
minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LOSR.JAMIL HADDAD NA SESSÃO DE 
4-10-89 EQ(JE, ENTREG(JEÀ REVISÃO 
DODR.WOR, SERÁ PUBLiCADO POS
TERIORME!YTE 

O SR. JAMJL HADDAD (PSB- RJ.Pro
nuncia o seguinte dis_curso.)- Sr. Presidente, 
Srs.S_ertadores, há cerca d~ _15_dias, fiz, nesta 
Casa, pronunCiamentO analisando o quadro 
político-eleitoral_ referente às eleições pres_!_
dencia_is qU_e, após 29- anos, serao realizadas, 
no dia 15 de novembro, para Presidente e 
Vice~President~ da República, 

Declarava eu naquela oportunidade reco
nhecer que os Srs. Fernando Collor de Mello 
e Leohel de Moura Brizola se encontravam, 

respactivamente. em primE" iro e segundo luga
res. Afirmava eu, porém, que aqueles candi
datos que se encontravam abaixo desses dois 
estavam com seus percentuais, nas pesquisas, 
manipuladamente achatados, para que fosse 
dada à opinião pública a írnpressão de que 
o processo eleitoraL presidencial já estava bi
polarizado, que só exístiam duas candidaturas 
...:._ a do Exm" QQvernador de Algoas e do 
Exm? Governador fluminense- tudo isso pa
ra estimular o voto útil já no primeiro turno. 

Dizia eu, então, estar convencido de que 
os corifeus da candidatura Femãndo Collor 
de Mello tudo env!dariam na esperança de 
chegar ao segundo turno disputando com a 
candidatura L€:onel Brizo(a, em função do alto 
índice de rejeição dessa candidatura. 

Mas, dizia eu também, e agora a verdade 
está transparecendo, que as candidaturas da 
Frente Brasil Popular, as candidaturas de Luiz 
Inácio da Silva Lula e José Paulo Biso!, já esta
varn, nas pesquisas, em patamares superiores 
àqueles sugeridos pelas prévias, e asse:gurava 
eu qu_e nós estavamos certamente com índice 
acima dos 10%, Ontem, o lbope e os Institutos 
contratados começaram a se aproximar da 
realidade, a fim de não serem desmoralizados 
diante do processamento das urnas. Ontem, 
o lbope atribui à candidatura Lula/Btsol 9% 
de preferência do eleltorado. Hoje, O Globo 
faz uma análise dizendo que o nosso candi
dato, beneficiado, no sorteio, com o primeiro 
lugar na cédula, conta de saída com a vanta· 
gem percentual de 2% a 3%, pela facilidade 
qu~ dá ao elitor no momento de escolher seu 
candidato. 

Sr. Presidente, o próprio O Globo observa 
o seguinte: 

"Se a candidatura de Lula está sendo 
colocada pelo lbope com 9%, com maiS 
2% ou 3%, ela está com cerca de 11 
ou 12% e, praticamente encostando na 
candidatura do Sr. Leonel Moura Brizola". 

Eu ded~r?Jvci, naqtida época, que a candiM 
datura Lula/Biso) havia caído - e reconhecia 
o fato =,_em razão da onda de greves que 
tinha ocorddo no Pais, e que começou a dimi
nuir em função de um gatilho salarial que está 
sendo aplicado, e feZ com que _-essa can-di
datura recoineçasse a sua .<;~SCensão. Queio, 
neste momento, fazer uma declaração, e assi· 
ri.o embaixo, de que, se não houver um fato 
novo,_ marcante, dentro_ de_ poucos dias- e, 
,um- POuc-o ~nt~s_das eleições no Estado do 
Rio de Janeiro, eu tinha a fama de ser conside
rado um b9m analista, ?I nossa candidatura 
_estará praticamente no s~unto turno, na dis
puta com o Sr. Collor de Mello. 

Esta ê uma análise pessoal. Pode ser con
testada, mas é uma análise de quem vem 
acompanhando a nossa candidatura e viu, em 
São Paulo, cerca de 40 mil pessoas, realistica~ 
mente, sem colocar acréscimo no nútneró de 
pessoas na Praça da Sé, numa tarde fria, com 
9 graus de temperatura e com um jogo do 
Codnthians sendo televisionado direto para 
São Paulo. Esses são detalhes extremamente 
importantes. 
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Em Belém do Pará, cerca de 15 mil pessoas 
se encontravam na praça pública. As informa
ções qu_e obtive do nosso ex-Deputado e Ve
reador Ronaldo Lcssa, é que em Macei6, lá 
também, Lula conseguiu levar às ruas grande 
quantidade de pessoas. 

Em Niterói, há 1 O dias, conseguimos colo
car cerca de_ 8 a 1 O mst pessoas, sem esforço~ 
na praça em frente à Estaçáo das Barc.as. 

Tem sido a tônka da campanha a presença 
de um número elevado de eleitores nas praçaS
públicas, quando dos comícios realizados pela 
Frente Brasu- Popular. E V. Ex"' se recordam 
de que, no discurso anterior que fazia, eu de
clarava que, apesar de o Sr. Leonel de Moura 
Brlzola ser o candidato que mais critica o Sr. 
Roberto Marinho, no "Palanque Eletrônico" 
lhe foram concedidos mais 18 minutos, e dois 
dias depois, o jornal O Globo publicava apenas 
a entrevista de Leonel de Moura Brizola e de 
Fernando Collor ele Mello, para que os eleito
res analisassem qual dos dois estaria mais 
bem preparado para execer a Presidênçia da 
República. 

Sr. Presidente, é uma análise política que, 
como já disse, pode ser contes~da por qual
quer companheiro, pois trata-se de uma aná
lise pessoal, mas eu estou quase certo de que 
a candidatura da frente Brasil Pop_ular estará 
disputando o segunto turno. 

Na Folha de S. Paulo de hoje há um detalhe 
também importante: o lbope faz uma pesquisa 
sobre o percentuel .de audiência dos progra
mas gratuitos de televisão. Resultado: o pro
grama com mais alto percentual, perante a 
opinião pública brasileira, é o da Frente Brasil 
Popular, da candidatura Lula/Biso!. ,Isso é uma 
prova de que hâ interesse da população brasi
leira em ver aqueles programas, porque a can
didatura lula/Biso! é o noVQ na p-olitica brasi
leira. t: uma realidade que ninguém pode ne
gar, a de que, quando estamos prestes a com
pletar 100 anos de República, um trabalhador, 
tomeíro mecânico, é candidato à Presidência 
da República, tendo c:_omo _ viç:e l1l11 senador: 
altamente qualificado, desembargador apo
sentado, porque o que nos une não são diplo
mas, o que nos une são idéias, o que nos 
une são propostas políticas, em termos da 
modificação da est_rutura sócio-económiça 
deste_Pals._ 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. 
â' um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD -Ouço V. Ex•, 
com todo prazer. 

O Sr. Monso Sancho - A análise que 
V. EX' está fazendo tem, realmente, um grande 
fundamento. Até que combina com as minhas 
pesquisas sobre o assunto, pelo qual tenho 
grande int~resse. Realmente, os três candi
datos que estão na frente são Fernando Collor 
de Mello, o Engenheiro Leonel Brizola, e o 
Líder Sindical Lula. Ocorre que aí, parece-me, 
V. Ex" cometeu um equívoco, ao dizer teles
pectadores de todo o Brasil. Não foi de todo 
o Brasil, somente os da Grande São Paulo. 
Parece-me que houve esse equívoco, e V. Ex1' 
poderá corrigi-lo, ao reler a matéria. Não é 

fácil, também para o Uder Sindical Lula passar 
o Engenheiro Leonel Briwla, porque o Brizola 
- diga-se de passagem, não é o meu candi
dato nem tenho procuraç-ão par<t defendê-lo 
tem mais carisma -·da que o Lula e o Lula 
tem contra si determinadas facetas, como no 
c:aso das greves referidas por V. EX- Não há 
dúvidas de que isso contribui para desgastá~lo. 
Qu~lquer radicalização, daqui até às eleições, 
no setor sindiCal, e o mais prejudicado será 
exatamente o líder dos líderes. Assim sendo, 
vamos aQuardar. Digo de todo coração, gosta
ria que a disputa se desse entre Fernando 
Collor de Mello e Lula, melhor do que com 
Brizola. Estou comungando do pensamento 
de V. Ex' Muito Obrigado. 

-o SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Aforiso Sancho~ talvez eu me tenha enga
nado, porque' vi aS· pesquisas muito rapida
mente e vi que havia 61% da preferência do 
público nos programas.. Talvez. pela pressa, 
não tenha notado que se tratava do Estado 
de São Paulo, mas esse é mais um dado. Em 
São Pau1o, temos candidatos extremamente 
fortes, como Maluf, Collor de MeUo, (J!ysses 
Guimarães>-Mário Covas, que têm, na realida
de, projeção nesse eStado, e Lula tem esse 
percentual~ isso é altamente gratifica_nte. 

Quando V.&" diz que o Brizola tem carisma, 
não discordO, seu <::ãrísma é inegável. Ocorre 
que o PDT não conseguiu, até hoje, formar 
o partido nos dois maiores _colégios eleitorais 
desse País: SãO Paulo e_ Minas _Gerais. O PDT 
joga, e joga <::erto, no sentido de ter uma gran~ 
de votação no Estado do Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Su1, Paraná e Santa Catarina. E 
esperava um volume grande de votos também 
no Nordeste, para compenSar a falta de votos 
em São Paulo e Minas Gerais. 

Ocorre que, justamente no Nordeste, a can
didatura da frente Brasil Popular está suplan~ 
tando a candidatura de Leonel Brizola. Tenho 
a impressão, e aqui faço uma análise política, 
d_t:: que o Governaôor Leonet Brizola, achando 
que já está cristalizado no Estado do Rio de 
Janeiro, tem feitQ pouca campanha naquele 
Estado, o que tem _feito as prévias mostrarem 
que ele perdeu, ultimamente, de 6% a 7%, 
neste Estado. 

Esses detalhes não contrariam o problema 
do carisma. O carisma existe, mas, apesar do 
carisma, há um fato concreto: o __ Sr. Leonel 
de Moura Brizola e o seu Partido não conse
guiram penetrar nos dois maiores colégios 
eleitorais do nosso País, São Paulo e Minas 
Gerais. 

Isso é uma realidade apenas para ser colo
cada dentro da análise que faço e que me 
leva a supor que nós - quando digo nós, 
refirõ~me à candidatura da Frente Brasü Popu
lªI 7'"" temos na realidade, grandes chances, 
_chanc~_ incomensuráveis_ de chegar ao se
gundÕ turno. Os Partidos que compõem a 
Frente- o PT, o Partido Socialista Brasileiro 
e o Partido Comunista do Bras~ - são Parti
dos de militantes, quer diZe:r, são Partidos que, 
na realidade, não têm um grande número de 
Parfã"mentares como outros Partidos, mas, em 
contrapar:tida, têm militantes que atuam com 

vontade p-olítica e que sabem levar a candi
datura às ruas. 

O S['. Ronaldo Ar.lgão - Permlte-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com prazer, 
ouço v. EX' 

O Sr. Ronaldo Aragão -Agradeço ao 
nobre Senador Ne}r Maranhão a deferência. 
Serei breve. Senador Jamil Haddad, sabe bem 
V. Ex• que não ê o meu c.:iÍl.Qidato 9.Deputado 
Luiz Inácio Lul~ da Silva nem o ex-Governador 
Leonel Brizola, portanto estou à vontã.de para 
tecer considerações a _respeito da análise que 
faz V. Ex" hoje nesta Casa. Nobre Senador 
Jamil Haddad, em úm universo de 82 milhões 
de eleitores, quando s.~ faz u_ma pesquisa di
zendo que foram pesquisadas mais de trê~ 
m~ pessoas, o que se condui] Conclui_:se que 
tudo está indefinido, n,ão há J.JlTla tendência, 
afiás nem tendência existe matematicamente 
nem cientificamenté. "Isso não é ditá por nlim;
e sim por um professor da Universidade de 
Brasília, que, nesse universo, esses institutos 
de pesquisa - como muito bem disse V. Ex' 
- Vão ter que reescrever as suas pesquisas, 
porque não há tendência. Nesse universo, on
de temos 82 milhões de eleitoJes, quando se 
pesquisa um pouco mais de três mil. não há 
tendência alguma. No particular, quando diz 
V. Ex' que os institutos vão ter, para nãO fica
rem desmoraJizados, de se ãdequar à realida
de, conte V. EX• corri todo o meu apoio. Eram 
estas as minhas considerações à· analise que 
V. EX' faz hoje no Senado. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Ronaldo Aragão, V. Ex" tem razão, porém, 
parece-me muitq __ pjor do que uma possível 
tendência o fato de que 52% dos eleitor~s 
ainda não terem d€fmiçã0. Com esse perc:en
tual tudo pode ocorrer. Mas o nosso dia-a-dia 
está ri10Strandp -.tenho andado por todo o 
País- que no interior já há certa criStalizaç-ão 
da candidatura Fernando Col!or de_Mello. Nas 
capitais o Sr. Fernando Collor de Me\19 vem 
caindo, não há dúvida alguma. E;-deotro des
ses percentuais que deverão ter os çandidato§ 
à PresidênCia da República, parece-me qUe 
quem tiver de 22% a 25% já estará no-segundo 
turno, porque haverá um grande nútnero de 
candidatos com um percentual relativamente 
elevado de votos. E isto, na realidae leva-me 
a crer que o Sr. Fernando Collor de Meilo 
já possa estar-se cristalizando para o segun_do 
rumo, apesar dos 52% de indefinidqs e apesar 
de o número de pessoas entrevistadas ser 
muito pequeno percentualmente, mas, segun
do os inst.itt.,~tos de pesquisas, representam 
cerca de 200 ou _300 cidades, municípios _qUe_ 
têm sido pesquisados. 

De maneira que V. Ex• tem razão. Fazemos 
uma análise sobre as pesquisas sempre duvi
dando da sua veracidade. 

O Sr. N~y Maranhão - Permite-me V. 
&um aparte? 

O SR JAMIL HADDAD - Ouço V. Ex', 
Senador Ney Maranhão, com satisfação. 
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O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador 
Jamil Haddad, V. Ex~ faz uma análise muito 
Jria, e com muita competência, com relação 
aos candidatos à sucessão presldencial. Em 
primeiro lugar, chamaria a atenção para aque~ 
le ponto que V.~ citou: o debate na TV Globo, 
a que compareceram os candidatos Fernando 
Collor de Mello e o ex-Goverriador Leonel Bri
zola. Parece que foi tudo arrumado para reee~ 
ber o ex-Governador. Tir..ha-se a impressão 
de que as perguntas foram todas de acordos. 
Os debatedores pareclam inibidos com a pre
sença do Brizola no debate. No fmal, viu-se 
o ex-Governador Leonel Brizola tomar conta 
do debate e de maneira tal que, como V. Ex" 
acaba de dizer, excedeu quase 18 minutos. 
O ex-Governador sempre atacou- a Rede Glo
bo, dizendo, indusive que, em sua plataforma 
de governo, a primeira medida seria tirar algu
mas concessões da Globo ou desapropriar 
essa emissora, passando~a para o Estado. E 
o que se viu foi um jogo, que não entei1.di 
até hoje. Enquanto isso, õ ex~Govemador F er
nando Collor de Mello teve no debate pessoas 
que o atacaram, com pergUntaS muito duras, 
e, pelo que o ex-Governador Leonel Blizola 
fala nos seus comícios, nas suas propagandas, 
devia ter sido o contrário, _a_ Globo proteger 
Fernando Collor de Mello, mas, ao contrário 
protegeu Leonel Brizola. Eu não sei o que 
está havendo aí. Em segundo lugar, nobre 
Senador Jamil Haddad, respeito muito o seu 
candidato, que é um grande trabalhador. um 
grande líder sindic~l, e o seu Partido, realmen
te, no Nordeste, está-se impondo com multo 
maior competência junto ao eleitorado, do que 
o ex~Governador Leonel Brizola. E V. Ext vai 
ver no próximo domingo, na terra do candi
dato a \'ice-Presidente da República do ex-Go~ 
vemador Leonel Brizola, o Deputado Fernan
do Lyra, a recepção que o ex-Govemãdor Fer~ 
nando Collor irá ter lá. A imprensa toda não 
vai querer perder a oportunidade de ouvir e 
ver o maior comício que vamos fazer no Nor
deste, justamente na cidade de Caruaru. terra 
do candidato a Vice~Presidente da República 
do Sr. Leonel Brizola. Portanto, desejo, como 
Senador que apóia a candidatura de Fernando 
Collor, que no segundo turno nos defronte~ 
mos com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, 
que acredito ser o que tem mais consistência 
perante o povo brasileiro e a classe trabalha
dora. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Sena
dor Ney Maran/Jão, quando fiz a análise do 
"Palanque Eletrônico", foi Para mostrar a es
tranheza de um candidato justamente que 
mais critica o Sistema Globo ter tido mais 
de 18 minutos nesse progfama. A minhá estra
nheza maior que comprova que o interesse 
devia ser da bipolarização, foi que O Globo, 
no domingo seguinte, publicou apenas as 
duas entrevistas, de Col/or de Mello e Leonel 
de Moura Brizola. Mas a verdade está transpa
recendo. Seguraram lá embaixo as outras can- · 
didaturas, inclusive, numa prévia da semana 
passada o Gallup já dava Afif na frente de 
Lula ... 

O Sr. Divaldo Suru;tgy- Senador Jamil 
Haddad, V. Ex' permite um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - ... porque ha~ 
via, talvez, na análise desses grupos, a opinião 
de que a can ::lidatura Collor de Me !lo poderia 
despencar e havia necessidade de haver al
guém para substituí-lo, e este alguém seria 
o Sr. Afif DOmingos. 

FaÇo estas ilaçõeS, gOSto de fazer análise 
política, é qur stão de temperamento, questão 
de gosto. Um gostam de uma coisa; outros 
gostam de outr.:l. Eu gosto de fa~er análise ... 

O SR. PRES[DENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Nobre Senador, o tempo de V. EX' já está 
esgotado. 

O SR. JAMIL HADDAD - Quero dizer 
que em 1982 fui da cúpula da campanha do 
Sr. Leonel de Moura Bríz.ola ao Govemo do 
Estado do Rio de JaneirO e, qUã"ildo ele tinha 
5%, eu assegurava qlie ele ganharia as elei
ções e, na realidade, ele foi Governador do 
Estado. Não sou vidente, não soü D. Neyla 
Alkmim, lá de Conceição do Rio Verde mas, 
na realidade, os dados que vejo na política 
nacional, hoje, em termos eleitorais, levam-me 
a <:rer que -~_candidatura da Frente Brasil Popu~ 
lar te:m enormes chances de chegar ao segun
do turno. 

_puço, agora, corri a compreenSão da Presi
dência, o aparte- do nobre Senador Divaldo 
Suruagy, que já me havia solicitado antes de 
o Sr. Presidente me advertir sobre o término 
do tempo. 

O Sr. Divaldo Suruagy- No,br"eSena:dor, 
não pretendo analisar as magnífiCas cõloca
ções que V. Ex• acaba de fazer sobre o quadro 
eleitoral que o País está vivendo. Eu gostaria 
de, especificamente, comentar as observa~ 
ções feitas -pelo nobre Senador Ronaldo Ara
gão. O nobre Senador Ronaido Aragão afirma 
que, num universo de 82 milhões de eleitores, 
3 mil pessoas externam um ponto de vista 
que, por' amostragem, por projeção, passa a 
levar a Nação a pellSêir que "'fulano" .ou "beltra
no" estaria eleito. Isto é da maior responsa
bilidade, porque nóS", nobre Senador Jamil 
Haddad, estamos substituindo um processo 
democrático que, no passado, foi tão criticado 
pelo domínio dos coronéis, dos donos dos 
votos e, agora, pela indução dos pesquisa~ 
dores ... 

O SR. JAMIL HADDAD- Lógico ... 

O Sr. Dlvaldo Suruagy.....:.... ... e éom a agra
vante de que os coronéis tinham um compro~ 
misso com aquela sociedade. Os seus ffiéto· 
dos po_deriam ser errados, mas eJes estavam 
comprometidos com _os acertos ou com os 
erros daquela sociedade, e esses pesquisa
dores não têm compromisso com nada. En~ 
tão, 3 mil pess0as1nduzem,_através dos meios 
de comunicação manob_rados _com a maior 
facilidade, le_vaz:n a opinião pública a pensar 
que fulano ou beltrano estará eleito. Vou dar 
um caso concreto: emAlagoas, há vârias c ida· 
des onde tenho uma boa penetração éleitoral. 
pelo fato de haver governado o estado duas 
veze~ e de representá-lo aq.ui, no Senado da 

Rep~blica. Vou citar, por exemplo, o Município 
de_ Agua Branca, que fica na (ronteira nossa 

---com- a Bahia, terra do Deputado Fernando 
Roberto Torres, que é um grande amigo meu, 
meu compadre, sempre votou em mim e te-
nho grandes serviços prestados àquela cidade, 
para onde levei asfalto, água, enfim, tenho 
uma boa posição (?Oiítica na cidade. Numa 
pesquisa feita em Agua Branca, Divaldo Su
ruagy, candidato a Governador de Alagoas, 
sem nenhum exagero, na pior das hipóteses, 
tem 9"0% do eleitorado. Esse mesmo resul
tado pode ser anundado da seguinte maneira: 
urna pesquisa feita no interior de Alagoas afir
ma que Divaldo Suruagy tem 90% para ser 
Governador do Estado. E verdade, Água Br-an
ca está no interior do Estado_. Agora, é re:.,l? 
Não. Manipulam-se as pesquisas de opirUão 
pública ao sabor daqueles que estejam com 
determinados interesses em torno de determi~ 
nadas candidaturas. Então, a colocação que 
o Senador Ronaldo Aragão fez é da maior 
inlportãncia e merece- ser com-entada nesta 
Casa, porque o process·o politico brasileiro-Ou 
a democracia brasileira está sendo Influencia
da por pesquisadores que não têm o menor 
compromisso com a sociedade. Esses riúme-_ 
ros são induzidos e levam a grande opinião 
pública, através da sofisticação dos meios de 
comunicação, a pensar que fuJa no ou beltrano 
será eleito. Eram 'os comentários que gostaria 
de acrescentar ao m.;tgnífico discurso de V. 
EX", referendando os argwnentos apresenta
dos pelo Senador Ronaldo Aragão, com a 
compreensão do Senador Ney Maranhão, que 
é, sem favor nenhum, um dos políticos mais 
habéis que o Nordeste possui. O Senador Ney 
Maranhão, se pudêssemos enquadrá~lo numa 
personalidade política, seria daqueles homens 
que têm o domínio do voto. Na cidade de 
Moreno, de onde s. Ex' foi prefeito e que iePre
sentou durante vários anos na Câniara Fede
ral, o Senador Ney Maranhão tinha o domínio 
politico da cidade, mas S. Ex• tinha um com~ 
prOmlsso com aquela cldade. O que aconte
cesse de certo ou de errado, a população de 
Moreno e dos Municípios circunvizinhos co~ 
bravam do Senador Ney Maranhão. Hoje, che~ 
ga um pesquisador anónimo-- e--o resultado 
da pesquisa é colocado para a opinião pública 
como se o candidato a ou b já estivesSe com 
a vitória assegurada, simplesmente porque .3 
mil pessoas e, dessas 3 mil pessoas, 57% ain· 
da não têm preferência, ainda não têm um 
candidato d~finido. Na minha opinião, concor~ 
dando com as observações feitas por V. Ex', 
acho que está tudo indefinido. Porém, no meu 
raciocínio simplôrio, penso que os candidatos 
da esquerda colocarão um dos seus líderes 
no segundo turno. Poderá ser o ex-Governa~_ 
dor_ Leonel Brizola, poderá ser o Deputado 
Federal Luíz Inácio Lula da Silva. Os candi
datos do centro e os da direita colocarão outro 
no s~gundo tum o. As forças que se vão encon
trar no segundo turno estarão num campo 
bastante definido; um candidato de centro-es· 
querda e um de centro-direita. Esta ê a minha 
visão, de quem não tem, evidentemente, os 
conhecimentos políticos de V. Ex:, que os pos· 
sui com tanta sabedoria. 
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O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena- ' 
dor Diva1do Suruagy, V. EX', Governador que 
foi do seu Estado, político mi1itante há vários 
anos,. tem conhecimentos de sobra, talyez até 
mais do que eu, para as suas coloc.ações. Con~ 
C"ordo com V. Ex9 quando fala que não são 
as 3 mil pessoas que fazem opinião, mas sim
o veículo que transmite, na realidade, a opinião 
referente a pessoas que teriam declarado. É_ 
um veículo que penetra violentamente em ta
do o nosso País e que acabou, inçlvsive, com 
o folclore regionalizado. Hoje, no interior do 
seu E.stado, não se danç:a mais a danç:a tlpica, 
dança-se ·a rock, de ca!çajeans, porque a na
vela das 8 horas fez com que o jovem com
prasse a sua calça jeans e dançasse roc_k_. 
Isso é uma verdade. A manipulação da opinião 
pública, através da míQia eletrônica, é uma 
realidade. É aí que quero colocar que tentaram 
levar a opinião pública a acredit~r que só exís
tiam duas candidaturas, que o processo já es
tava bipolarizado e que essa bipolarização le
varía ao que V. Ex" dedara: um candidato à 
direita e um candidato à esquerda, quer dizer, 
um candidato mais progressista e um candi· 
dato mais de centro-direita, porque, no início, 
as pesquisas apontavam Brizola e Lula em 
primeiro e segundo lugares, respectivamente. 
Sabemos que isso não existe. A prâtica poHtlc_a 
mostra - e esta eleição não será diferente 
- que, ao final, haverá um -candidato mais 
à direita e um candidato mais à esquerda, 
e o centro decidirá. Esta é a realidade política 
nacional. Concordo em gênero, número e 
grau com V. Bc' 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
V. Ex- um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com prazer, 
ouço o aparte de V. Ex". 

O Sr. Jutahy .Magalhães-Vou falar rápi
do, corno se estivesse passando um telegra
ma. Em primeiro lugar, acho um erro duvidar 
das pesquisas. Pode ser ~certado acreditªr-g- __ 
que a divlJigação das pesquisas, às vezes, seja 
errada. Mas a pesquisa, nomeu entendlmento, 
sempre demonstra o quadro atual, que pode 
ser modificado no decorrer da campanha, éo
mo já várias vezes ocorreu. /vs_ p-esquisas são 
apresentadas no mundo inteiro. Diversos paí
ses têm pesquisas, e isso não significa lntert:e
rência nenhuma no resultado da eleição. Acre
dito pi:!.mente, dentro da análise política de 
V. EX', que está havendo uma modificas;ão 
na situação. Veja V. Ext que o seu candidato, 
no meu entendimento, está mostrando que 
tem fôlego para chegar até o segundo turno, 
vai disputar - não é que ele vá chegar, mas 
tem fôlego para chegar ao segundo turno. E 
os outros dois candidatos de centro-direita, 
que disputam também, para conseguir chegar 
ao segundo turno tamPém estão fazendo um 
esforço, mas eles têm uma evolução muito 
localízada, muito centralizada em determina
dos setores: um, em São Paulo; o Outro, em 
Minas Gerais, e na classe alta. _O candidato 
de V. Ex~ não está tendo melhora na sua posi· 
ção espalhada pelos diversos- níveis de educa
ção, níveis salariais e de todas as formas. Para-

benizar o programa do candidato de V. Ex", 
também o faço. É ur:n programa altamente 
aburguesado, bem-fe.ito, bem-maquinado, es~ 
tá mostrando que tem competentes profissio~ 
nais e estão _fazendo um bom programa. 

O SR. JAMIL HADDAD-Sr. Presidente, 
V. Ex" foi extremamente gentil para com o 
orador que se encontra na tribuna,_permitindo 
que e·u_avançasse no horátio, inclusive_ da Or
dem do Dia. 

Quero, ao encerrar, declarar que anâlise po
lítica cada um tem a_ sua. Esta é_ a minha. 
A minha análise é a de que o quadro político 
atual- não apenas me baseio em pesquisas, 
pois estou correndo este País, estou vendo 
o -que vem acontecendo- leva-me.~ condu
são de que a candidatura da Frente 6ras~_Po
pular, a candidatura Lula/Bisai estará, na reali· 
dade, no segunto turno, em razão da ascensão 
lenta, gradativa, progressiva, e a pre.sença ma
ciça - que poucos candidatos tém conse
guido fazer - de povo nas ruas de todas as 

· · · Capitais brasileiras e também no interior do 
nosso País.. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

ATA DA 140' SESSÃO, EM 
27 DE SETEMBRO DE 1989 

(Publicada no DCN - Seçáo 11 - de 
28-9-89) 

Retlficaçóes 

Na página n? 5165, 3~ coluna, na numeração 
do Projeto de Lei do DF n~ 57, de 1989, 

Onde se lê: 

PROJETO DE LEI DO DF N" 51, DE 1989 

Leia-se: 

PROJETO DE LEI DO DF N' 57, DE 1989 

Na pâgina n~ 5170, 1 ~coluna, na numeração 
da M(:!:nsagem n9 91, de 1989-DF (no 
81/89-GAG, na origem), 

Onde se lê: 

MENSAGEM N• 268-A DE I 989-DF 
(N' 81/89-GAG, na origem) 

Leia-se: _ 

MEN.SAGEM N 91, DE 1989-DF 
(N? 81/89-GAG, na origem) 

COMISSÃO ESPECIAL 

Criada através do Requerimento n., 17, 
·de 1987, dest}nada a examinar a questão 

----d"i Divida Extema Brasl1eira e avaliar as 
razões que levaram o Goverflô a suspen
der o pagamento dos encargos lim,mcei· 

. ros dela d~rrentes, nos planos externo 
__ _ eJnJemo. 

i?•-Reunião, realizad;1 em 
23 de agosto de 1989 

Às dezessete hora,s e vinte e cinco minutos 
do_ dia vinté e três de agos~ do ano de mil · 
novecentos e oite.hta e nove, na Sala de_Reu
niões n" 02, na Ala Senador Nilo Coelho do 
Senado Federal, reúne-se a CC?missão Espe-

cia1, Criada através do Requerimento n~ 02~ 
de 1987, destinada a· examinar a questãàda 
Dívida Externa Brasileira e avaliar as razões 
que levaram o Governo a suspender o paga
mento dos encargos financeiros dela decor
rentes, nos planos externo e interno, preSentes 
os Senhores Senadores Aluizio Bezerra, Rai
mundo Ura. Leopoldo Peres, Teotônio Vilela . 
F'Uho, Carlos Chiarem, Presidente, Roberto 
Campos e Ferriando Henrique Cardoso, Re-
latoL 

Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente, 
Senador Carlos Chiarem, dispensa a leitura da 
Ata da reunião anterior que, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, a palavra ê concedida ao Se~ 
nhor Senador F emando Henrique Cardoso, 
Relator, que emite as suas conclusões apre
sentadas através do Relatório Finar. 

Em discussão, usou da palavra o senhor 
Senador ~aberto Campos. 

Prosseguindo, a Presidência coloca em Vo
tação o Relatório apreSeiltado, o qual é apro
vado, com voto venddo do Senador Roberto 
Campos. 

Finalizando, o Senhor Presidente det~rmina 
que as notas taquigráficas, tão logo traduzidas 
e revisadas, sejam publicadas, em anexo, à 
presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião_ e-, para constar, eu, Haroldo Pereira 
Fernandes, AsSistente da_Comissão, .lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Presidente e Irá à publicação. 

ANEXO A ATA DA 17• REUNIÀO DA 
COMISSÃO ESPECIAL, ''DESTINADA A 
EXAMINAR A QUEsTÃO DA D!VJDA EX-. 
TERNA BRASILEIRA E AVALW? AS RA
ZÓES QUE LEVARAM O GOVERNO A 
SUSPENDER O PAGAMENTO DOS EN
C4RGOS FINANCEIROS DELA DECOR
RENTES, NOS iulNOS EXfERNo E 
INTERNO", REALIZADA EM 23 DE 
AGOSTQ_DE I989,PARAAPRESENTA
ç4o DO RELA TÓRIO FINAL, DO SENA
DOR FERNANDO HENRIQUE C4RDO
SO, QUE SE PUBL/0\ COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESI
DENTE 

Presidente: Senador Carlos Chiarelli 
Relator: Sen~dor Fer~andõ H. Cardoso 
(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico.)-

0 SR. RELATQR (Carlos Chiar:elli)- Estão 
abertos os trabalhos desta sessão, da Corni.s
são_Especial destinada a examinar a questão 
da dívida externa brasileira, e avaliar as razões 
que "levaram o GovernO a suspender o paga
mento dos encargos- fmã.nceirõs dela decor
rentes, os planos ínternos e externos, com õ 
firme propósito de tê-la como a reunião c.apaz 
de apreciar, deliberar sobre o parecer já apre
sentado pelo Senador Fernando Henrique 
Cardoso, há mais de 30 diª-&, _do c_onbecimen-_ 
to dos integrantes da Comissão, aos quais o 
referido texto foi devidamente encaminhado 
em tempo hábil: E, corlS_e-qGentemente, para 
algum comentário ad_idó_nal que entenda ne
cessário fazer, visando particularmente Os 
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Anais desta Casa, coloco a palavra à dispo
sição -do Senador Fernando Henri(j:Ue Cardo
so._ 

O SR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
-Tenho a impressão, Sr. Presidente, como 
_o Relatórfo é muito extenso_ e, _c_omo disse 
V. Ex', distribUído há mais de um mês aos 
Membros da ComissãO e. como apenas está 
presente aqui o Senador Roberto Campos 
que, seguramente leu o texto, não teria muita 
coisa a dizer neste momento. Salvo, que nós 
nos ativemos àquilo que foi o objetivo desta 
Comissão. Ela, desde o início, teve como preo~ 
cupação básica acompanhar a negociação da 
divida. Não era uma Comissão de Inquérito, 
era uma Comissão que permitisse tomar mais 
transparente, mais conhecido do Congresso 
e, por intermédio dele, da opinião pública, os 
mecanismos que levaram a esse endivida
mento e o modo com ela está sendo gerida 
hoje. Sabe, V. Ex• que nóS aqui procuramos 
ser fiéis às disposições havidas, acho que o 
sentido maior desse documento é ser urn do
cumento mesmo, mostrar passo a passo co
mo a dívida foi sendo negociada, foi sendo 
feita. Não nos interessou sequer ir multo 
adiante na crftica das mecanismos que leva
ram ao endividamento, discutimos muito mais 
as conseqüências dele e a negociação. 

Devo dizer que o Banco Central ofereceu 
as informações que nós pedimos. Nos últimos 
relatórios que recebi, tenho-os aqui, são bas-
tante circunstanciado, bastante detalhados a 
respeito da dívida. Com o breve intervalo em 
que o Presidente e o Ministro Maflson da Nó
brega se sentiram um pouco· distanciados de 
nós e um pouco temeroso de vlr expor aqui 
a sua poUtica, logo depois, ele próprio perce
beu que não era esse o melhor caminho. Aqui 
estão as palavras do Ministro. OS demais, to
dos, prestaram depoimentos circunstancia
dos, assim como os Presidentes do Banco 
CentraL 

Acho que é um documento que serve de 
ponto de apoio e de anâlise para que se enten
da como essa dívida está sendo negociada. 
Há, aqui, um adenda, a respeito das propostas 
dos presidenciáveis, e eu acredito que quem 
quer que venha a assumir a condução do Go
verno no Brasil no futuro, terá de enfrentar 
essa .questão, e encontrará nesse documento 
subsídios importantes para a sua própria to
mada de posição. 

Na parte conclusiva, eu não quis ir além 
de algumas observações muito gerais porque 
não quero amarrar as definições aqui feitas 
ao conjunto da Comissão, p-orque não se trata 
de uma Comissão que diz:: "pão, pão, .queijo, 
queijo." É muito mais uma descrição. Mesmo 
assim, parece-me que é de elementar prudên
cia dizer que virá um· novo GoVerno -e· que 
essa questão da dívida, hoje, reconhecida
mente até pelos próprios credores, basica
mente a partir do Plano Brady, é uma questão 
que entrou na agenda de negociações. Vimos 
,o que aconteceu no México e agora a Argen
tina vai ter também que negociar. 

Achamos que era prudente fa:ter uma reco
mendação, que de resto é curiaJ. Que o Presi
dente e o Governo mantenham um nível de 

reseJVas adequado para permitir qualquer pas
-so novo nõ futurO. A cifra que coloquei aqui, 
de 6.5 bilhões de dólares. foi uma cifra ofere
cida pelo Banco Central, coffio uma condição 
mírt_ima_necessária para que haja_ aquela capa
cidade negociadora do Brasil. 

-PosteriOi:mente, algumas pessoas, notada
mente ligadas ao_PMDB,~alguns economistas, 
se manífestaram que talvez fosse mais pru
dente aumentar para 1 O bilhões de dólares. 
Isso aí é a vontade. Não há problema algum. 
Estou ~qui simplesmente dizendo qu_al é a 
opfnião mínima, -ã-partif do critério do Banco 
Centrar: A economfsta Conceição Tavares es
tava muito aflitã porque, temeras"! de que ao 
se publicar alguma coisa pedindo 6.5 bilhões 
de dólares, na verdade, nós, estivéss_emos obs
~-c:ulizando reservas maiOres. 

Quisera eu ter o poder de numa opinião, 
dada numa Comissão do Senado, definir a 
conduta do Banco Central e da autoridade 
fazendária brasileira. Como não ternos essa 
autoridade, deixamos aqui aquilo que nos pa
receu recomendável. Mas, se algum setor -
nãq vejo nenhum Senador do PMDB - mas 
se alguém quiser fazer a proposta_ que se su
gfra 1 O bilhões de dólares, eu não tenho ne
nhuma objeção, aaro que quando se fala em 
lO por que não 20. 
. Aqui me ative a números que me parecem 

razoávefs, números realistas. 
De modo _que são essas as considerações 

iniciais que quero fazer. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Agra
deço as palavras do Senador Fernando Henrt
que Cardoso, os complementos que faz sobre 
o Relatório apresentado. 

Coloco a palavra à disposição dos Srs. Se
nadores. 

V. Ex• deseja se manifestar, Senador Ro~ 
berto_ Campos? 

O SR ROBERTO CAMPOS - Sim: 
O SR. R.EU\ TOR (Carlqs ChiaJ_elli)- Então, 

com a palavra o nobre Senador Roberto Cam
pos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS-- Falarei obvia
mente em esplêndido isolamento, mas isso 
não é para mim uma experiênci~ invulgar. 

O SR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
--Somos só dois. Seu isolamento hoje é mui
to relativo. 

O .SR. ROBERTO CAMPOS- Em primeiro 
luga(, sem falsa modéstia porque a modéstia 
é como as roupas íntimas da mulher: devem 
ser usadas, mas não exibidas. Reclamo autori
dade nO tratamento do problema da dívida 
externa, por dois motivas: primeiro, o período 
em que colaborei no Governo Castelo Branco, 
foi um dos raros períodos da História brasileira 
em que a dívida externa, efetivamente, dimi
nuiu. Ao contrário do que foi dito aqui pelo 
Governador Le_onel Brizola, em sessão a que, 
infelizmente, não assisti, cujo amor aos fatos 
nunc.a foi particularmente pronunciado, eu 
não ajudei a construçao da divida. 

Em dezembro de 1963, a dívida era de 3 
bilhõe_s, 29amilbões de dólares. Estou falando 
de dÍvida registrada. Em 1967, quando deixei 

O Governo, a dívida era menor. Era c:l~ 3 bi
lhões, 281 milhões de dólares. A redução foi 
de 17 milhões de dólares. 
~ Entretanto, se atentarmos para a enorme 
redução que houve na dívida não-registrada, 
chega-se à condllsào que foi feito um heróico 
esforço de s_a_neamento fmanceiro. Com efelto, 
foram pagos 650,2 milhões __ de Suopes, 399 
milhões de __ débitos de curto prazo, e 234 mi
lhões de atrasados comerciais. Então, foi redu
zida a dívida não registrada em 1 bilão~- 283 
milhões de dólares. Em suma durante o rneu 
Período de Qestão econômica, a dívida externa 
baixou de 1 bilhão e 300 milhões de dôlates. 

Segunda razão por que me considero com 
autoridade para falar no assunto é porque te
nho experiência efetiva de renegociação. Tenw 
do conduzindo duas grandes renegociaçó_es, 
uma no Govemo_Jânio Quadros, para pagar 
dívidas acumuladas durante o período Vargas, 
Café Filho e Juscelino. e em 1964, para pagar 
dívidas acumuladas no Governo Goulart. 

Antes de sugerir algumas conclusões que 
são diferentes das conclusões do relatório, 
gostaria de exorcizar certos falsos conceitos. 
Disse, por exemplo, à pagina 209 do relatório 
que o Brasi~ na prática, se transformou em 
exportador de capitais. Isso é uma confusão 
rudimentar entre transferências reais e expor
tação de capitais . 

Um País só exporta capitais quando tem 
saldo_ em conta corrente. E-isso é um raro 
evento na História brasileira. Ocorreu de 1964 
para 1965, em 196.5 pafa 1966, e voltou a 
ocorrer em 1988. Em 1984, houve o equ.ilibrio, 
praticamente, em conta corrente. Ao longo, 
portanto, de nossa recente História não fomos 
um exportador de capitais. No perlodo da nova 
República, só exportamos capitais em 1988. 

Uma outra alusão freqüente, são os famo
sos juros de 21% que teríamos pago e que 
estariam na_ raiz do _endividamente, ou do 
ãcréscimo. de endivid-ãfnento. Na realidade, o 
Brasil nunca pagou esse tipo de juros. Ho~ve 
juros de 21% -piaticados durante o prazo relati~ 
vamente curto, no tácaiite ã pr!ine raie. Mas 
o que o Brasil efetivamente pagou foi uma 
proporção pequena -de prime rate e uma pro
porção grande de libor. O resUltado de que 

_ os juros atingiram o seu pico em 1982, quan
do pagamos 16,98% quase 17%-. Os juros 
foram altos também em 1981, l6,5%; já em 
1983, cafram para 12,2%; em 1984, 12,5%; 

-yu"r'Os efetivamente pcigos pe[o Brasil. A partir 
de 1984 comeÇou um declínio de_juros: foram 
de 12.3% passando- em 1985 para 11,02%, 
em 86 para 9, 75%, em 87 para 8,39%, em 
88 para 8,74%. 

Notemos que a nova República foi particu
larmente feliz, porque o seu ingresso, o seu 
advento coincidiu com uma substancial queda 
da taxa de juros internacional. Na realidade, 
em 1 987, quando proclamamos a moratória, 
a taxa de juros se aproximava da média histó
rica antes do segundo choque de petróleo, 
pois que a taxa média de juros no período 
de 1973n8 pagas pelo Brasil foi de 8% e 
24%. 

Um terceiro _equívoco c-ontido no relatório, 
à página de n? 208, é que a recess.ão de- 81 
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e 82 nos teria sido imposta pelo Fundo Mone- _ México teVe termos melhores porque a nego
tário Internacional. lsto é uma tresleitura da dação se fez num ambiente internacional já 
história. -mudado o México se apresentou aos creçlores 

Leio o trecho sobre crítica. "Para a obtenção Jolemadonais com um enorme e bem-suce
de tais superávits lmpõe-se no Primeiro 'mo- "dido :ajUste interno, em termos de liberalização 
mente uma politica recessionista desde 1981, da economia, integração no mercado interna
inspirada pelo FMI, que levou ao desemprego - dona!, privat!ZãÇãõ-de empresas~ geraÇào de 
milhões de trabalhadores é um erro fatal. O l!ffi ~superávit fiscal primário. Se a- compara
Brasilsó recorreu ao Fundo Monetário lnter_~a- · Ç:áo, entretanto, é a negOtjaç:âo Bratcher, que 
cional depois do setembro negro de 1982. _ooteé~deu à "n1oratQri~, a nefJOdação Maíson 
E na, realidade, só encentou negociações ~m -foi tiina Grélã Garbo, porque realmente a ne~ 
1983.._MuitQ ao contrário do que foi dito aqui ~QodaçãoBratcher.sóat:,ingiudoisanosdopas
o governo militar se lançou na campanha de -swo -c:-ciritbia"!; o p-eríodo de graça foi inferior 
1982 com um lema de repúdio ao Fundo Mo- e: também menos longo o período de amorti-
netário lntemaciona1 o qual, portanto, não po- zação, além de o spreaá ser r:na'ior do que 
de_ ser ac_usado d_Qjmpacto recessionlsta de aquele negociado pelo Professor Pastore. Tra-
I981.Aiias,arecessãode 1981, 1982íoimun- tau-se-de uma pêssima negociação. Apesar 
dia! e não uma recessão meramente nacionaL de_ tód_a a retÓric-â de -end.u_iedmentO, foi, real
Uma das críticas do relatório, sobretudo no ---m:~nte;_uma n~ociação-lamentâvel. CámPa
art. g~, vejo com prazer que nã-cr foi escrito, _ ia4ZJ -a- eiã -a_ miQociaç_ão_ MaOson foi bàstante 
pelo Senador Fema:ndo Henrique Cardoso, boa, PrJmeiro foi abrangente, foi um acordo 
por quem tenho_ ID:ton:ne cespeito int~lectual, plurianual; segundo o spreaá foi redUzido pa-
além de afeição pessoal, isto é no acordo plu· -rã. 0,8,Comparado 1,25 da negociação Brat
rianualde 1983,páginan<?157.Éumagrande cher. O prazo de amortiz.ação ê_de 20 anos, 
lamentação crítica sobre o fato de que o_aCÇl(·_ - _s:omparado a 7 anos da negociação Bretcher. 
do feito pelo Ministro Maílson da Nobrega não O relatóriQ acentua muito o prOblema das 
previu o ingresso de diaheiro nQvo. Mas para ____ trãnsferên<:ias reais de recursos para o exte-
que dinheiro novo?_Q _E!r9.siLestª'va gerando rior, chegando a c:ompará-lo à exportação de 
superávits comerciais, sufiç_i_enJes para pagar caPitais, o que é tecniêarhente incoi'reto. A 
a dívida e, ainda, as transferendais- de sei-viÇos n:ansferênc:ia de recurso ~eais, equivale ao sal-
não-fatores. Nesse caso; obter-se dinheiro no- - dõ-.cte exportaÇão meno_s j>agameritos não~fa
vo não seria uma proposição nec:essária" para _ tÇin~s: É bom ·ou_ i:nau, dependenâo das dr
efeito de geração de dMsas, pois já havia um _ ctmstânciaS trans.ferêncicis reaiS vêrn serido 
superávit de divisas. Só faria sentido para acu- _ efetu;;,das niaciçaménte- pela Alemanha, pelo 
mular reservas. E é difícil persuadir os bancos _JapãO como pela Coréa como pelo Chile com 
emitir dinheiro nQ\10 para a formação de reser- enormes vantagens para a sua economia. 
vas, particularmente num ano em que o País O saldo de exportação não ê, em si, mau, 
havia proclamado a morat6_ria, o que significa não é detrim~ntoso para o desenvolvimento 
uma declaração de incapacidade de pagar · ecoriôffiico, peJo contráriÕ, revela ·capacidade 
empréstimos. Como obter cfinheiro novo se, competifíV"ã na economia. Só há um ce~so em 
de antemão, o País _confessa __ sua incapacidade (:júe ~à tranSferência ré-al de reCursos é negativa: 
de pagá-lo, confessa-se insolvente. Nôs teria~ -:= e-·se· dai resulta uma compressão forçada de 
mos, sim, necessitado de dinheiro novo de _ ímPQr"tãÇões, sendO;-entã9, tim saldo obtido 
outra natureza, não. 4inheiro novo de bancos -ri"árSPela ampliação de exportações e sim pela 

- , comerciais e sim dinheiro novo de investimen~ cOntr?.iç_ão çl§ importações. · 
to de risco que tem duas características: só . - ltt:iti'êfãfi~Q,-flão -foi _a redução de irõporta.._ 
geram encargos cambiais se houver lucros çóéS: oü po{ Õútra, o Brasil não foi compelido 
e só 5âo feitÇts transferências se houver divisas. a reO~r importações pela necessidade de ge-
Não existe aí uma responsabilidade contratual. · râf OS -Saldos cambiais. Na realidade, nem os 

Esse capítulo do Ministro Maílson sob_re a exportadOreS, nêm os importadores ao efetYa~ 
negociação é muito çrítiço e procura in_ocentar rim a "flSCalizaçao_ de cOmércio estavãm cóns--
a negociação funaro conduzida pelo Dr. Fer-- --denteS do problema. -
não Bratcher. Essa história de comparar negow ,_-_ o- BraSJl iinporta e importa pouco, porque 
dação, me faz lembrar a histó[iado marido -~' exçeSsivamé!lte prO_'feCTonista~ porque tem 
a quem se pergutou se a sua mu,_lher é bonita, il-iUffier-as-reserVâSde rôerca'do, põrque exige 
ele disse._Depende do termo de coinparação. licenças· de-iffipOrt"ãÇãO~\nsti'Lifiien:ro -de con~ 
Se'-comparada à Olivia Palito é uma glória; trole absolutamente obs~Oleto. Poderíamos, a 
se comparada à Greta Garbo é--uma droga. -rigor, ter imPOrtado mais e provavelmente, o 
Aqui se comparada a negociação do Sr._Maü- ãcrésCimo de insurtios importados Seria bara. 
sonda N.ôbrega, se ela for comparada à nego· teado, fãvõi-eCenç!.o um novo $Urto de expor~ 
dação do Pasttore, o fim do Governo militar, _ tações. 
é apreciavelmente melhor._ü_ praz.o é um pau- · Podefiamos ter obtido saldps iguais ou 
co mais longo e _o spread dimiouído, _entre.. maiores a níveis mais altos de comérc:io. 
tanto, é necessário reconhecer que o Prof~ssor Repito, então, transferência de recursos -
Pasttore negociou em condições particular- reais só é mau se o (?ais ~ obrigado a conter 
mente desfaforáveis: era um fim de governo iinportãÇOes: o-BraSil :conteve voluntariamen-
militar antipatizado no ext.erior _e o grau de -- -te:suas Importações, para criar reservaS de 
inflação da economia era ai~. Se comparar- 'ffi1fii:ado.-Serldoas·ffiinhâs-preiriissaserEt<:fo
mos a negociaçãa_Mafson à recente;: negocia_- Cíniê:íbastzinte difererites daquele Que Presidiu 
ção do México.ela é__visivelroep~_inferiÇlr. O __ ~fêitufa do Relatório~ as minhas conclusões 

são também diferentes. Acho que o Brasil de-
-· ve, ~o_ Cedo cjuanto possível, aproveitando-se 

da eleição de um novo Presidente e da mu
d_ança de dimá inten1acton81, num sentidO 

-matS -{~r~v~l_ ~ _E~~~ÇãO da dlvid_a, ~ncetar 
uma nova negociação. - --

Màs,-a preparaçãO para ela exigiria várias 
medidas preliminares sem as quais não tería
mos nenhuma autoridade moral para nego· 
~iar. A primeira providência é fazermos um 
programa severo de afüs:te ihterho. C5 probema 
brasileiro é muito mais de ajuste intemo d9 
que de ajuste externo. 

A dívida externa não representa senão, pro
vavelmente, 30% do PIB·. Isso -é Urria percefl

-~gem inferiOr àquela do Chile, da Cor€~ia, da 
Dinamarca para não citar OutrOS PaíSeS..:_ Ji:ão 
é uma proporção absurda. Tomando em con
Sideração nãó o PIB formal mas o PIB total 
ir1c1uindo o PIB infO-rfllal, _ a probabilidade é 
que este}amo-s pelo nível dos 27/28%, o que 
não ·chega a ser uma carga InsuportáveL Os 
pagamento_s_ sã_o aproximadamente, l/3 das 
exportações visíve[S Tneiios ainda das ~orta~ 
ções inviSíVeis, pói'qUé _é conhecida a ptâtrca 
do subfatUfcimento. - - - -- -- -

o pr_oblema de ajuste ir1temo, este. s1m, é -
grave. Erri. 1977, por exemplo, para tomar um
ano típico;- o GOVerno poupava 5% do PIB. 
Hoje despoupa 8% do PIB. -Quer dizer,- por 

-- falia de ajuste internO nós sófiémOs uma dete
rioração_ de nossa posição muito supeii6r · 
àquela que resultou da- ODiigaç-ão de_ pagar 
a divida externa. Por falar nisso, o relatório 
dá pouca ênfase a_ um fator importante, as 
características diferenciadas da dívida. Fala-se 

- em dívida externa globalmente: 112 bilhóe.s 
de _dólares. Mas, na realidade, isso envolve par
celas mUito" diferenciadas. 

Há, por exemplo, a dív!Oa-Cãiri-ãs agências 
financéiras OfidaJS, ·cõftlõ -"ti FMI, o BIRD, o_ 
Banco Mundiãl e Os -ór9ão_s_ dó C:rubé de Paris 
que não- s_i!o migodadas com desc_onto no 
mercãdO, isto é; não valem um terÇo do valor 
FAS, valem um valor FAS. A dívida comercial 
de ~:urto prazo corresponde ao acnantamento 
da reCeita de exportações; E:si:lã dívida a rigor 
é continuam.ente rolável, nã<?__ constítui u~ 
ónus maior. 

TerceirO: d_fviâa . .s: com .3:gêndãs externas do 
Banco- do Brãst! e BanesPa. Nâ realidade, 
nos esquecemos qUe o-maiOr Credor do Brasil 
não é o Cífibank é 6 Banco do Sr~sil. E se 
estivermos dispostos a comprar a dívida por 
1/3 do seu valor FAS haveria um enorme rom~ 

bo o B_cm<::o do Brasil e no Banespa, sendo 
--o- do- Banco do Brasil maior --do quê· aquele 

aplicado ao Citibank. NeSse caSo meSni.O o 
perdão parcial da dívida seria tirar dinheiro 

... do b<?,l~9 esqu~rrl? p_ar~ colocar no dj_rgito. 

Temos ·depois - e essa é a bête noir, do 
relatório e da discussáo ·corrente - as dívidas 
de médio e longo prazos com os--bahcoS--cOw 
mercíais estrangeiros. Essa dívida não é de 
112 bilhões de dólares, mas de 62,5 bilhões 
de dólares. Se- pagâsseni.Os - 72 inclui crédi
tos de curto prazo a- que já me r'eferi - 62 
bilhões -é a- aíVida de médio e longo prazos: 
72 -é· a dívida indusive de_ curto prazo, 1 O bi-
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,.lhões s~o créditos comerciais rotativas que 
nãq são exigidos e sim normalmente redcla
dos em função do comércio internacional. 

· .. Se conseguíssemos perdão de metade .d.es
sa dívida, se a reduzíssemos a 31 bilhões de 
dólares, economizaríamos 3 bilhões de dóla
res por ano, ou seja, 0.9% do PIB. Como é 
que se compara isso, com as magnitudes in
ternas? Só O aumento de- Pessoal e outros 
cusfeibs representou entre 1984 e 19_88, 3,6% 
_çlo PIB, ou seja, 4 vezes o alívio que obteríamos 
com o perdão de metade da dívida. 

. .. Na reo:ilidade, o nosso desajuste interno vem 
de várias causas: primeiro, o decrésdmo da 
Carga fiscal bruta, de 26 para ~2% do PIB.-

. Por conta do efeito inflacionário, o Intervalo 
entre Pagamento de tributos e seu gasto efeti-

. ·vo - o aumento de pessaol, _como já disse, 
representou 3,6% entre 84 e -88 os_ encargos 
criados pela nova Constituição-que são esti
mados pelo Ministro da Fazenda em cerca 
de 3% do PIB, ou seja, a nova Constituição 
criou encargo's equivalentes aos encargos to
tais da dívida externa e, finalmente, a defasa
gem de ajuste dos preços e tarifas das empre
sas estatais. 

Há, portanto, um enorme esforço a fazer, 
de ajuste interno. Não devemos encetar ne· 
nhuma nova negociação nem teríamos autori
dade para fazê-lo, sem um programa de aju_$te 
interno que envolveria: eliminação de subsí
dios, corte de gastos e privatização de empre
sas. Essas medidas diminuiriam a pressão 
inonetária, mas seriam necessárias também 

· · medidas do lado da oferta: desregulamenta
ção, eliminação de controle de preços, con-
4ole de salários, de câmbio, de produç~9. co_
mo os exercidos pela SEI e SDJ que teriam 
o efeito de _estimular a oferta. 

·Uma segunda preparação para a negocia
ção deveria ser a tornada de providências, para 
evitar a fuga de capitais brasileiros. Como é 

· _Que vamos apresentar-nos aos bancos estran
"geiros, reclamando melhores condições de 
pagamento da dívida, se o clima de investi
mentos do Brasil é a tal ponto inseguro, que 

· os brasileiros exportam seu dinheiro. Os ban
cos imediatamente nos argüiriam, como ar
güíram o Ministro Mailson, que, antes de obter 
dinheiro ou qualquer outra acomodação, de-

. veríamos induzir os brasileiros a manter os 
seus capitais aqui, e isto não aconteceu. Quan
do houve o Plano Cruzado, foi congelada a 
correção monetária, apesar de a inflação con
tinuar substancial, e foi congelada a taxa de 
câmbio. Houve um duplo incentivo para a _ex
portação de capitais. 

Em terceiro lugar, o Brasil deve modificar 
sua legislação, a ftm de atrair capitais estraljl~ 
geiros de risco, não dinheiro novo de emprés
timo, que já sabemos que não podemos pa
gar. Os investimentos de risco têm dois efeitos 
positivos: no curto prazo; fornecem divisas; 
rio longo prazo, promovem exportações. Em 
qualquer caso, não representam compromis
sos contratuais de remessas. 

Devemos para isto eliminar r_estrições in~i
tórias. A Lei de Informática é uma dessas, o 
m_onópolió de telecomunicações recentemen-

te criado_ pela nova Constituição é outro,- a 
nadonalização de minérios é um terceiro. Em 
suma, temos que remover obstáculos ao in

. gresso de capitais voluntários, ao invés de 
-mendigar capitais de cabresto. 

Finalrnente, Q Brasil, ao Invés de continuar 
-na lamen~ão da dívida, que é uma coisa 
humilhante para um país desse tamanho e 
com essas potencialidades, deve transformar 
a divida de oportunidade em perigo. Isso ele 
poderia fazer através de um programa de pri
vatização. Se oferecêssemos aos -credores da 

· divida interna, em tro_c.a_de seus títulos da dívi~ 
_ _da precários, de vez em quando ameaçados 

por _calote, ações de empresas estatais privati
zadas, é passivei que conseguíssemos reduzir 
razoavelmente a dívida interna. Do mesmo 

_ passo, ao ofertarmos aos credores externos, 
. até pelo valor-face, uma conversão da dívida 

não em dinheiro, mas em ações de estatais 
.. in~adas, que representam urnª_ presença 
· desnecessária e perturbadora do Governo na 
eCohomia, conSeguiríamos substancialmente 
reduzir, senão anular mesmo os encargos da 
dívida externa, porque os principais devedores 
são precisamente as estatais deficitárias. 

São essas as considerações que eu tinha 
a fazer, Sr. Presidente. 

Q SR. PRESIDENTE (Ca-rlos Chiarelli) -
Não havendq quem mai_s deseje se manifestar, 
passo a palavra (iO Senador Fernando Henri
que Cardoso, paia que faça as elucidações 
e as ponde~ações que julgue adequadas em 
função da manifestação _do Senador Roberto 
Campos-. 

O SR RELATOR (Fernando Henrique Car
doso) -Agradeço ao Senador Roberto Cam: 
pos a minudéncía, que lhe é peculiar, com 
que fez as su_é!S obs~rvações e o prazer intelec
tual de um conversa, embora um pouco for
mal, no âmbito de um::\ Comissão do Senado, 
a respeito desta matéria. 

Não sei se tenho condições de ir ponto por 
ponto. Anotei o que pude aqui, e vamos ver. 
A primeira observação diz respeito a transfe
rências reaiS e .a exportação de Capitais. O 
Senador, com o dom de observador que tem, 
notado que escrevi exportador eittre aspas, 
exatamente p_orque ·sei ~ c;gncefto, ~mo -está 
aqui na página 209: ·•e tranformou-o em "ex
portador" de capitais". Sei perfeitamente que 
não se trata de uma exportação de capitais. 
De modo que estou de acordo, apenas ressal
vo que já tinha feito a devida anotação. 
-A segunda observação diz respeito à ques

tão da taxa de juros, que atingiu, num dado 
momento, 21% . .é: verdade que esse nível foi 
ocasional Não o usei como base de raciocínio. 

O SR. ROBERTO CAMPOS ...:. Nunca foi 
pago pelo Brasil. O máximo que pagamos 
foi 16,98%. 

O SR RELATOR (FernandO- Henrique Car
·doso)- Usei como base de raciocínio o Rela-. 
tódo do Banco Central, _os dados do Banco 
Central, que riOS aPresentou aqui Uma simula
ção do efeito da flutuação da taxa de juros 
sobre o estoque da dívida. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Issci -é uma 
extrapolação sentimental. Os dados registra
dos no Banco Central sobre os pagamentos 
reais de juros são precisamente os que citei. 
São dados do Banco Central também. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cai
doso) -Sim, mas eles usaram os mesmos, 
apenas cotejaram o que aconteceu com a rn_é
di.;J dos juros efetivamente pagos em funçao 
da média histórica. Pode ser discutido qual 
é a base aqui. Foram dadas duas bases, e 
ambas escolhidas pelo Banco Central. Tenho 
aqui os dados. 

O SR. ROBERTO CAMPOS ...:. Eu também 
teriho dados do Banco Central. 

O SR. RELATOR \Fernando Henrique_Car
doso)- Então, vê V. Ex~ que o Banco Central 
produziu dados diferentes. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - O Banco 
Central é lei-pauta. · 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Car
doso)- Creio que não haverá dificuldade em 
cotejar-se dado a dado ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Esse é Um 
problema de fato. 

- O SR. RELATOR (Fernando Henrique Car
doso) - ·"-que é uma questão de fato. O 
racíocinio foi o seguinte: se a média histórica 
fosse na década de_ 50, o que aconteceu acima 
dessa média? Se fosse em 60 para 70, o que 
·aconteceu acima dessa média? E nos dois 
casos dá um p/us: num caso, de 25 bilhões 
de dólares, no outro caso de 50 bilhões de 
dólares. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Esse tipo 
de raçiocínio _ignora um dado fundamental. 
Quando sobe a taxa de juros nos merc~dos 
internacionais, isso rePresenta uma correção 
monetária pela inflação ocorrida. 

O SR. RElATOR (Fernando Henrique Car-
doso)-Empa~: -

O SR. ROBERTO CAMPOS -.- Uma com
pEmsaÇão p€1a inflação ou expectativa de infla
ção. Se ocorreu infJação, aumentam os juros, 
mas o valor real d?_ pr_i_~cipal ~br~inui. 

O SR RELATOR (Fernando Henrique Car
doso) - É possível, mas, de qualquer ma
neira, se a taxa de juros fosse fixa, o raciocínio 
valeria do mesmo jeito, porque haveria o bene~ 
ficiamento para os contratos em base fvca. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Não sei se 
essa colocação do Banco Central leva em con
ta que apenas 62 bilhões são as taxas flu
tuantes. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Car
doso)- Sim, leva em conta .. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Sessenta bi
lhões são as taxas frxas. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Car
doso)- Leva em conta. Na verdade, os dados 
do __ Banco Central mostram que a flutuação 
das taxas de juros, pOr esse radocínio, teriam 
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alcançado algwna coi~ ... Se tornann_os co
mo base os 62 bilhões de dólares e taxa míni
ma dos efeitos negativos da flutuação, que 
seria 25 bilhões de dólares, isso daria mais 
ou menos 35%. Entre isto e metade da dívida, 
segund~ o Banco Central, são efeitos da_ flu
tuação da taxa de juros. 

Portanto, não usei o ponto máximo nem 
me preocupei com isto.Aceitei as informaç~es 
oficiais. 

O SR ROBERTO CAMPOS - Eu pergun
taria, se rrÍe permite, esse mesmo fenômeno 
de taxa de juros afeto_u o Chil.e... a Coréia, a 
Tailândia, a Indonésia, e nenhum deles está 
insolvente. 

O SR RELATOR (Fernando Henrique Car
doso)- Isso não explica, não absolve os Go
vernos de terem g~rido mal a economía nou
tras áreas também. Cqmo geriram mal em 
várias áreas, não con~guiram r~olver, apesar 
da taxa de juros, enquanto outros países geri- -
ram melhor. V. Ex' acreSCenta atr meo. argu
mento. 

Com relação à recesSão de 81, V. Ex" ,llá 
dever que tomei um certo cuida~o. até porque 
a primeira versão atribuiu ao FMI. Aqui é um 
pouquinho diferente. Diz assim na pâgina208: 

" ... com um agravante: para a obtenção 
de tais superávits, impôs-se, num primei
ro momento, uma política recesslonista 
desde 81 (inspirada, não foi imposta) que 
levou ao desemprego." 

E essa política foi se modificando, foi num 
primeiro momento. V. EX' poderá dizer que 
há um exagero literário, ao diz.er que foi inspi
rada no FMI e não foi fmposta. 

O SR ROBERTO CAMPOS - A politica 
do FM1 só começou a ser implantada pardal- -
mente, só no tocante ao realismo cambiei!, 
em 1983. que foi quando começou a recupe· 
ração da economia. O argumento é precisa
mente o contráriO. Quando começamos a 
aplicar, ainda que parcialmente, o receituário 
do FMl, começou a recuperação. 

·o SR. RELATOR (Fernando Henrique 
Cardoso)- Essa. recuperação nos levou, mais 
adiante, a outros incóm6,9o~. De modo que 
não sei se fpi realmente por aí. De· qualquer 
forma, quero res~lvar que não disse qUe ela 
foi imposta pelo FMI: eÜ disse que foi insPirada 
pelo FML Mas estou pronto a fazer qualquer 
correção histórica. Não tenho ~enhuma velei
dade, ou melhor, não teria a ous'adia de ir 
contra os fatos, porque seria contrário à inteli
gência:. Corria reconheço tanto em V. Ex" ccr
mo nos demais presentes um mínimo de ra
cionalidade, se isso for certo, corrijo na hora. 

Com relação à questão dO Mini-stro Mairs6n. 
foi.muito interessante a comp~r_ação de V. Ex•, 
especialmente no qu~ diz respeito à "Olívia 
Palite(. Creio que sô dª minha geração para 
cima vamos saber com mais precisão o. que 
é isso. É multo interessante. Só que no caso 
aqui eu estava comparando o Ministro Maílson 
com ele próprio. A comparação não foi entre 
o Presidente 6ra.çher e o Ministro Maílson, mas 

1 foi entre os propósitos dispostos pelo Ministro 

Maílson e o modo coffio ele_negociou._Logo __ 
que assumiu a negociação, o Ministro assumiu 
que a faria nos moldes da negociação anterior
mente apresentada pelo Ministro Bresser Pe
reira. Isso foi declarado a nós e_ es~ regi5t!'ado 
aqui. Então, estou _comparando a negociação 
dele com o que ele_ se propunha. Em função 
disso, essa negociaÇão fic_ou aquém, bastante 
aquém da proposta. 

Sei que a negociação feita na época do Fer
não Bracher teve resultados mais magros do 
que a negociação feita pelo Ministro Maílson. 
Evidentemente, hOje qUem vem a fazer uma 

. negOciáção próvavelmente vai éncontrar mui
to maiOr fac;ilidade pãra uma-Oegociaçâo -rriais 
adequãda.Incluslve não é do !Tleu estilo. Even
tualmente, pode uma ou outra fase escapar, 
mas 'àtribuir responsabilidades pessoais, por
que essas coisas são ml!itQ cqmplexas. há 
situações, há momento político, há fragilidade 
do próprio Governo, o Ministro não tem_- de 
er:toontrar o respaldo ne<:essário no Governo 
e na opinião pública; há dificuldades multp 
grandes numa negociação dessa naturr?za, 
mas, de qualquer maneira, houve uma espécie 
de eocolhimen~o _progressivo. Se V. EX' ler 
com atenção o que disse o Miriistro Maí!son 
da Nóbrega e o que os n_egociadores disseram 
_aqui também, nos vários momentos da nego
dação_ eles foram progressivamente diminuin
do as suas ambiçõeS, possivelmente porque 
n.ão encontraram condições para reaUzá-las, 
não porque tivessem, d_e alguma forma, sido 
menos capazes na gestão, mas porque encon
traram ·menos condições concretas de reali
zação. 

Corrúelação a transferência real de recur
s_os, concordo com V .. Ex" que o problema 
está na contração das importações, que alega
damente diz.-se que há contração das impor
tações no Brasil Diz V. Ex• que nós próprios 
- digo nós, o Governo e a pOlítica predomi
nante - somos os maiores responsáveis por 
isso, porquanto temos uma vocação protedo
nista muito grande. Atê. concordaria que essa 
vocação protecion!sta deva ser revista. V. Ex' 
sabe que no programa do meu Partido -
permita-me falar partidariamente só neste mo
mento - e por uma influênica parcialmente 

--minha, se propõe até uma liberalizaç~o sele
tiva, 'asSini foi dito, dos mecanismos que hoje 
dificultam o livre comêrcio do Brasil. Acho 
que realmente é preciso haver urna política 
de maior peçmeabilidade ao c;omércio interna

-ciorial e não creio que se deva m'antê-la. Sei 
também que essa transparência pode ocorrer 
como oc:otreu_ com o.J~pão, com a Coréia, 
em plena expansão, _só que- eSte nãà é o caso 
do_ Brasil. No nosso caso essa transferência 
de recursos está cx:orrendo no momento em 
que o Brasil tambêm não tem deseinPenho 

-econômfco razoável. 
-Ao O_Llvir _Y_._ Ex': especia.lmente nas conc:h.i-

sões :.._e CQm-ci d-iZ \Çfr as ·premissaS sendo 
- distintas as condusõe_s ta_mbém devem ser, 
_ nas- qUestões factuais não creio que haja tanta 

diferença assim, é possível até buscar urn ou 
outro ponto de çonvergênc;ia -diz V. Ex• que 
as conclUSões, necessáriamelite, seriam diver-

sas. Não analisei aqui, porque não era o nosso 
objetivo no relatório, como fazer se há reto
mada de negociações. Pus um~ frase -:- n~o 
me reéo(do onde está posta aqui - dizendo 
que é necessário um re~uste, não qualifiquei 
-"uma reestruturação", foi a expressão que 
usei -- porque acho que isso é consens\.lal 
hoje. Acho que hoje, qualquer pessoa meridia
narneDte informada sabe _que o Brasil não po
derá obter vantagens num plano de negoCia
ção da dívida se ele não tiver também uma 
atitutle de m~ior consistência na sua política 
interna. Isso,- me pare<:e, hoje é patente. Tenho 
participado de tantas reuniões, como todos 
nós, por aí afora, e o que me chama atenção 
é o fato de que certos temas que provocavam 

·enorme 'polarização hoje não provocam a 
mesma polarização. Parece que a pressão das 
circunstâncias dotou-nos de maior capacida~ 
de de racionalidade, há certas áreas de entenK 
dimento mais _amplo. Se me penriitem, hoje 
'J)eJa m-anhã tive o prazer de encontrar-me com 
o Presidente da Argentina, Carlos Saúl Menem 
- acompahhando o Senador Mário CoVas -
S. Ex' como sabem, fez uma operação de alto 
risco na_ Argentina, _elegeu-se com l,lma ban
deira e está govemaridO com outras -:-:nos 
disse acreditar que s6 foi possível realizar o 
que está fazendo~ são só quarenta e poucos 
dias de governo - com relativa sustentação 
do País, porque a hiperinflação estava lá. A 
tragédia era de tal magnitude que foi possível 
tomar medidas que em outras circunstâncias 
ninguém ousaria tomar e muito menos um 

-- P€'roriiSta, e -qúe jamais teria q apói_o d~ _ CGT 
e ele tem o apoio dela, não só na negociação 
salarial, uina negociação difícil, como em ma
téria relativa - e por ísso trago à colocação 
- a algumas das propostas feitas aqui pelo 
Senador camp-os, de desregulamentação da 
economia e de privatização. Eles pensam o 
mesmo, avançar em ãreaS- que nó Bra,sil se
riam intocáveis como a do petróleo, onde se 
não farão a privatização do Yacimientos Preto
líferos F1Scales,- pelo menos vão criar condiK 
ções de competitividade com empresas priva
das e empresas multinacionais. 

No Brasil, ainda não chegamos a essa situa
ção de calamidade equivalente da Argentina 
e, portanto, acho que o Gov:erno que OUSasse 
tanto quanto ousou, nessa direção, o GoVerno 
Menen teria uma forte resistência no País, no 
C~gresso e nas forças políticas e s_ociais. 

Não obstante creio que hoje existem certas 
realidades que se impõem. O problema é mui
to mais do modus faderidi do time, para usar 
expressões em idioma estrangeiro para falar 
de coisas que são delicadas. O modus faciendi 
e o time, quandç se faz, o que se faz, e como 

. se faz~ Vê-se a todo instante, na linha proposta 
por V. Ex' de desregulamentar, de dar mais 
rigor ao setor privado, enfim, de uma nova 
mensuração ao Setor est;ltal que as pessoas 
êstão ·arrã-nha:nâo----para saber qual -ü mmo a
tomar. O Governo manda uma mensagem, 
o Congresso rechaça: ai a imprensa crítica, 
o Congresso refaz ui1i pouco; o Governo man
da ri<?varnente _uma mensagem~ Estamos ta
teando nessa direÇâo. Estamos tate~ri.do por-
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ou as de insumos básicos. Enquanto manti· 
vermos essa política restritiva não absorvere
mos capitais. Falando-se de telecomunica
ções, por exemplo, é algo extremamente 
atraente pãra inversões de risco, mas o Brasil 
acaba de criar um monopólio de telecomu
nicação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

que não se tem convicç~o - e aqui não me 
reflro a uma s6 pessoa.,:..- coletiva sobre-onde 
estáo interesse nacional e o interesse popular? 
Enquanto essas questões não ficarem daras 
haverá sempre resitências. No momento em 
que se torna claro que é do interesse do País 
e da população do País um conjunto de medi
das, creio que se convergirá mais rapidamente 
para elas. Depende muito da forma como elas 
são propostas e é necessário que se sai de - Sim, mas isso não desmente o que estou 
uma formulação ideológica para que se che- dizendo, ou seja, é muito mais conveniente 
gue a uma análise mais objetiva das condi- para o País atrair capitais de risco do que atrair 
ções: 0 que fazer? Como f.:izer? E quandO di"go capitais financeiros através de empréstimos. 

Creio que ·esse ponto é importante. E ·que 
ideológicas não me refiro à esquerda, mas áreas? É _um a questão a se dis_c_utir. É uma 
ao pensamento liberal.que hoje está se tornan- __ questão de se _aumentar 0 grau de consciência 
do uma ideologia mais avassaladora como sobre essa matéria 
conqueluche, como comichão, do que as 

De modo, Senador Roberto Campos, que ideologias de esquerda e com os mesmos 
problemas de ser ideologia, de não levar a não entrei nessa discussão porque ela diz res-

peito muito mais à política econômica do que 
um ca~inho pr~tico. Tenho v~sto tanto discur- à política da dívida. Não sei quem será o novo 
so vazto a respetto da necess1dade do Estado p -- 'd t 

5
- d Ca 1 "eh' 1r 

perder presença, retirar-se. E na· prática, quan- res! en e - 0 en_a _o r . r os rtãl?tre 1• ao 
do se vai ver, onde é que ele pode mesmo - ~meuJado, numa postçao mats confo ~el, ca~ 
se retirar? De onde é necessário que ele se da vez_~ue se fala no ~ovo Presidente, Já sorn 

ti ? o d . -- - . -t --r l ti ? com uma certa alegrta e poderá, talvez, que 
~u~~do ~e e f:z c~::;~;~r~u~~=t: ~e~~o~~~ es~ ma~ ~róxl'!'o do_ po~er do que eu, e

1 
quem 

começa a murchar, porque é a realidade que sa e a~ JS o SeJa mm~o _om porque pe o me-
se impõe, tanto de presença do Estado, quan- ~os ter~mos um ~ml~O no poder - V. Ex" 
to de eventual retirada do Estado. Acho que e .o Pr7s1d~~te e hoJ_e va1levar ~lfine~da c_alad~ 
é possível e dever-se-ia caminhar por um ru- at, hoJe a aprov_a:!ao cabe so_ a n~s. Nao s:l 
mo muito_ mais objetivo do que úm rutno dea que propostas v1rao .quanto a es~e tipo de poli· 

. . _ . . tica. Se1 de uma coiSa: que nenhum governo 

~~~~~!~~:~ ::~~:~j~~~Zf~~~:J~:~ ~a,;,~%~~;~~~:~.:. ~;i~~ ~i~:·~~~~~~ 
dá a idéia de que se trata de um ajuste fiscal para o ~ais: nao defim~ _o cammho q~e -:at 

· t tá · trut ~- é . ' trilhar, nao tiver uma poltt1ca de reorgamzaçao 
reaJus e ~one no - ~ rees __ uraçao mal~ da crise fiscal do Estado que está aí que é 
ampla, e e o que prectsamos: ama nova poli- . . '. 

tic~ industrial, u~a n~va pol.ítica de rend~s, :si::~:s~~~~~~~:~~~~~~e~s:u~b!~~s~t~:V~~~ 
en 1':', um paco e . mutto m_ats complexo . e no; e· Sem que ele tenha capacidade de_ con-
medtdas que precisam s~~ tomadas e cre1o vencera Nação de que 0 caminho é correto. 
que o nc;'VO Governo se quiser governar terá Chamou-me mUito atenção e todos assisti-
que ~oma:las: ma~ a~ho.q~e em alguns pontos mos aqui, 0 zigue-zague do Governo ·samey. 
as d1vergenctas d1mmu1rao. Po~ ~xemplo: no · Qu tr Mi f tro · trê d 1 · 0 
que ~iz V. ~ d~ necessidade ~e atrair capitais Do~~les ~~o ;;r~~~r:o~om~sã~ e~o~~~ou 
de. nsco ao .mves de empr~stlffi~, acho_que depois. Cada um tinha uma proposta diferen-
hoJe essa SeJa um? tes: acetta. C~pttal de_ nsco, te; mais ainda, dois deles foram demitidos en· 
neste momento, e ma1s conveme~te. Nao ne- quanto negociavam, Funaro e Bresser. Ê pos-
go ~u~ no_ passado, quando havta oferta de sível isso? At:.ho que nenhum banqueirotoma-
caprtats, na'? S":_ deve~se tomar os r_ecursos rá ·a -Sério uma proposta de um ministro cujas 
e;cter~os, h~Je nao mars essa oferta, n.a? have- pos-sibilidadeS de manutenção-no cargo estão 
ra. Nao cre1o que o mercado voluntano para - · eJ ente r ·tad co · n a r 
os países, como o Brasil, se reconstitua rapida- Vl.SJv m .: . lmt as, mo a lmpre s no 1-

t tal · · f tí 1 tr · .ta. cta e nowCIOU sempre. 
me~ e; vez se1a mais. ac ve a aJr <;apt •s Então,_ acredito que nesse s;~ntido, se algu-
de n~o. se houver, obvta~e~te, cres-ctmento ma lição se pode tomar da história recente 
econom1co, se houver cond1çoes de uma certa . - . . . 

t b T d d líf d G . da ne:goctaçao da d1VJda e que ou se tem uma 
es a 1 1 a e na po tca 0 overno e creiO política, ou não se negocla de forma adequada 

O SR~ ROBERTO CAMPOS-..::. Permite V, 
EX um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
-Sempre permlto. 

O SR ROBERTO CAMPOS -A T ailándia 
absorveu 9 bilhóes de dólares, no ano passa
do. O mesmo pela Espanha; a Indonésia ab
sorveu 4,4 bilhões de dólares de capital volun· 
tário. o prolema brasileiro e "que· ·estabelece
mos restrições em inúmeras áreas, que acon
tece serem as âreas de tecnologia moderna, 

essa dívida. Uma política. Essa política, a meu_ __ 
ver, _hoje é factível, é possível de ser ... 

O SR. LEOPOLDO PERES- V. Ex> permite 
um festeniUnho. 

OSR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
-Pois não. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Era deputado 
fedei-a], creío que isso se deu em 1965 ou 
1966, e determinado deputado procurou o en
tão Presidente Caste!lo Branco para reclamar 
da política ecofiômica da época, que era diri-

gida no Plancjamento pelo Ministro Roberto 
Campos e na Fazerlda pelo Miõistro Bltlhões. 
Depois de ouvir os queixumes desse depu
tado, que também é um grande empresário 
·no Norte, o Presidente virou-se para ele e disse: 
olhe, fazem-me uma terrível injustiça chamar
me de ditador. Não sou ditador nem pretendo 
implantar ditadura nenhuma. Agora, quero di
zer ao senhor que há dois ditadores no Brasil 
que são os Ministros Campos e Bulhões. E 
com ísso acabou a conversa; demonstrou que 
havia uma política econômica a ser dirigida. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
~ Não quero que sejam ditadores, mas acre
dito que uma política será necessária. 

Por fim, Se!1ador Roberto Campos, V. Ex 
nas suas considerações diz que o relatório des
conhece a composi_ção da dívida. Perinita V. 
Ex", não serei fastidioso, mas aqüi em mals 
de uma tabela se_ d~clara qual é a composição 
dessa dívida, Com tod_a_.a diferenciação do se
tor privado, do setoi- público, a divida de curto 
prazo, se ela contida ou não. O relatório terá 
alguns inconvenientes, seguramente, mas não 
este. Aqui, por .-exemplo, na página 197, se 
mostra como aqueles 112 bilhões de dólares 
se decompõem. Mais adiante-, numa tabela 
também do Banco Central, da mesma ma
neira, se mostra como é que ela se decompõe 
e tudo isso aponta para o quê? Que- efetiva
mente a porção da dívida que é feita com 
o banco privado, a banca, como dizem, priva
da internacional não ultrapassam os 62 bi
lhões de dólares mais os 1 O bilhões de curto 
prazo. [sso é certo, isso é ass[m, isso aqui 
está registrado. 

Quero também deixar claro, ouvi mais de 
uma vez Senadores dizendo que o Banco Cen
tral nunca informou a divida. A nós informou 
com minudência. Tenho aqui os relatórios, 
até mesmo dando detalhes de a que bancos 
devemos, que não dei publicidade porque me 
parece que é uma informação que pode ser 
usada especulativamente, de outra maneira 
não conviria dar publtcidade, nem transcrevi 
aqui, mas não temos nenb!Jma dúvida sobre 
quanto devemos, a quem devemos, em que 
condições devemos, em que_ pr~~ _g~.ial é a 
amortização, ql.le piute disSo é _pai'a o setor 
privado, que parte dis;so é de curto prazo,_ que 
parte diss_o-diZ respeito ao Clube- de Paris, Que 
parte é das agências ÜlteióacionalS~ 1 oda essa 
matéria hoj_e é matéria mais do que· conhecida 

_e eu não cairia no engano de supOr que os 
112 bilhões de dólares fossem dívida aos ban
cos. E não considero, também, que esse mon
tante impossibilite uma negociação nem o 
avanço de um país, em termos proporcionais 
o problema da dfvida interna é .de seu curtis
simo prazo e o da dívida externa é também 
uma questão de prazo e, sobretudo, da flutua
ção _da taXã de ju~,os que leva a uma certa 
dificuldade no equacionamento das nossas fi
nanças e da nossa solvabilidade no pagamen-
to. ~ 

Quero finalizar dizendo, repetindo o que dis
se há pouco, aqui, que a única observação 
que fiz com relação ao presente Governo que 
fez uma negociação e está aí com dificuldades 
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para pagar os juros de setembro, que devem 
ser da ordem de 2 bilhões de dólares; haverá 
dificuldades neste pagamento. Parece-me 
que, polittcamente, da análise aqui feita, re
sulta que é necessário negociar com força 
política e s6 serâ feito no próximo govemo, 
e que cabe a este .governo manter reservas 
adequadas; cabe a esse governo manter uma 
polttica de reservas que pelll'!lta, que dê espa
ço para decisões que serão tomadas no futuro. 
Não fui além -disso. Posso até ser criticado 
por isso, mas como o nosso objetivo era o 
de descrever e acompanhar, não me pareceu 
que eu devesse fazer aqui uma apreciação 
pessoal sobre qual é a melhor maneira de 
resolver o problema da dívida. Deix..emos isso 
a critério, no fundo do eleitorado que esco
lherá os presidenciáveis, e _aqui já disseram 
eles de que maneira pretendem resolver. V. 
EX' dtou o Goverfiador. Brizala. Quero dizer 
que eu não coloquei aqui as debates sobre 
os presidenciáveis e não coloquei os debates 
sobre os presidenciáveis por várias razões, até 
porque nos debates com o Qovemador.Brizola 
ele mencionou o que diz V. Ex• s;obre uma 
incDrreçãD a respeito do seu período, mas pa
receu~me no debate que a argumentação do 
Governador Brizo!a foi tão pouco consistente 
que eu não pude fazer outra coisa senão urha 
Jeve ironia; não tive alternativa __ senão dizer que 
ele tinha um ractocínio de tupinambá com 
um pouco de "gê", um pouco dos fndíos gê 
que contam muitas es_tórias e o discurso do 
chefe, especialmente do gê, é geralmente va~ 
zio, que o discurso dele foi um desfUar de 
histórias interessantes, não pertinentes, mas 
vazias. E como nao queria deixar nenhuma 
marca da mais leve agressividade, não pus 
aqui os debates com nenhum presidencl,áv~l 
para evitar isso, porque não quis jutgar. Quem 
ler verá o que cada presidenciável tem em 
sua cabeça. 

As. sugestões do Senador Roberto Campos 
estão registradas, certamente serão úteis para 
os presidenciáveis futuros, especialmente o 
Senador Chiarem que me parece estar mais 

próximo, hoje, de poder influir no futuro, to
mando as devidas considerações. 
- Agradeço _a v._-~ 

O SR. PRESIDEm-E (Çarios Chiarelli) -
Srs. SenadoreS,, temos, nos termos do art. no 
108 do nosso Regimento, a número neces
Sário-e compatível para deliberar; ouvimos as 
manifestações daqueles que entenderam ne
cessário _sobre q.rnatéria fazer os seus comen.;. 
tários, e eu tomo votos a re_speito dO parecer 
apres-entado pelo Senador Fernando Henrique 
CardOSO. 

Senaâor Leopoldo Peres. 

O SR. RELATOR (Leopoldo Peres) - Com 
o Relator, embora aplaudindo as observações 
do Senador Roberto Campos, sobretudo no 
que diz respeito à negociaçãQBacher e Maíl;-_ 
son. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem)
Senador T eot6nio Vilela Filho. 

O SR. TÊOTÓNIO VILELA FILHO - Com 
Ô Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Senador Roberto quppos. 

o SR. ROBERTO CAMPOS - Discordo, 
Voto "não". - -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cbíarelli) -
Veto em separado. 

Tendo V. Ex" feito uma série de manifes
tações que não sei se estão escritos e prepar~
dos, solicitaria a V. Ex" que ftzesse um encami
nhamento à Mesa para que pudéssemos ane
xar ao documento quando elaborado o docu
mento final a ser encaminhado, nos termos 
do Regimento. 

-0SR. ROBERTO CAMPOS - Não estão 
preparados. 

·a SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
V. ~ poderá fazer as correçOes. 

como temoS, contando comigo que estou 
inviabilizado de votar, assim como de respan--:. 
der as alfinetadas tão cordiais e ao mesmO 

tempo tão estimulantes do nosso ilustre Rela
ta:r, apenas gostaria de, ao encellçlr os traba
l_hos, já que temos aprovado p parecer, em 

_ primeirO lugar, de dizer ao Senador Fernando 
Henrique Cardoso da nossa profunda satisfa
ção ero ver que um trabalho que se iniciou 
de longa data se condui com um parecer tãg _ 
consistente e denso, competente e moderno 
como este feito por V. Ex" - -

Felizmente esta Comis~o ficou no plano 
racional, fu::ou no plano de trabalho necessa
riamehte dlscritivo e analítica, sem pender pa
-ra o emociamilismO, para o radicalismo ou 
para o panidarismo, mesmo em plena .fase 
da sucessão presidência!._ Me~mo de iníc:io, 
basta ler o requerimento inicial que funda- -
mentou a c:rlação da Comissão, nunca se pre
tendeu que ela se transformasSe numa investi
gação persecutór:iã., e, sim~ numa avaliação 

-de todo esse processo e de todo esse quagrq 
sério do pfOblema da dívida externa brasileira, 
no seu decurso históriCo, sobretudo neste pe
ríodo que nos diz r~speito e que coriduísse 
com sugestões. conduísse com Wna avalía
ção, que cOncluísse com ponderações que, 
neste caso, desembocam nesta época- de si
multaneidade da eleição do novo Presidente 
da República. Tivemos a oportunidade de, 
aqui, convidar os presfdenc:'iáve:is e vários deles 
acorreram -_ao nosso chamamento, manifes
taram as suas posições que estão, ai, tranS.: 
critas nbs Anais para que, ao final das contas, 
se passei saber antes e depois e que se passa 
cobrar, depois, de quem vier a ganhar - se 
for o candidato apoiado pelo nobre Senador 
Fernando Henrtque Cardoso, ce~mente nós -
cobraremos como S. Ex~ haverá de fazê-lo 
se nã.o for esse o -Qestino do processo suces
sório. De qualquer maneira, eu reitero o a9ra- ·
deci_mento aos Srs. memOras da Comissão, 
curriPrímentO o nobre Senador Fernando 
Henrique Cardos_o e dou por encer_rado ostra
balhos &fsta se"ssã:ci -e da CoiniSSão. Muito 
obrigado. 

(Levanta-se a reunião ãs 18-horas e 
3Q rhitjdtQS,) · 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 154• SESSÁO, EM 18 
DE OUTOBRO DE 1989 

1.1 - ABERTURA 

!.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Governador 
do Distrito Federal 

- N' I 03/89-DF útW/89, GAG, na ori
gem), comunicando haver vetado total
mente o_Projeto de Lei do DF n"' 54(89, 
que reestrutura a Categoria Funcional de 
Assistente Jurídico do Plano de t.Iasêlfi
cação de Cargos de que trata a Lei n" 
5.920, de 1973, nxa a sua retribuição e 
dá outras provídências. 

1.2.2-- Oficio do Sr. 1"' Secretário 
da Câmara dos Deputados 

- N9 113/89, encaminhando ao Senado 
Federal o Substitutivo da Câmara dos De
putado ao Projeto de Lel do Senado n" 
74/88, que dá nov;;:~. redaçãq aos arts. 1~ 
e 2Q da Lei n? 3.557, de 17 de maio de 
1959; e dá outras providências. 

1.2.3- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Decreto Legislativo no 

10/89 (ri? 132/86;ru~-cãmâtà dos Deputa· 
dos), que aprova o Texto da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
SãO José), celebrado .em Sãq_José da Cos
ta Rica, em 22 de novem_bm d~ 1969, por 
ocasião da Conferênda Especializada Inte
ramericana sobr~ Pireltos Hum_anos. (Re
dação final.) 

-Projeto de Decreto Legislativo no 
12189 (n? 137/86, na. Câmara dos Dep~~-

SUMÁRIO 

dos), que aprova o texto da Convenção 
no 146 da Organização Internacional do 
Trabalho-Orr, sobre Férias Remuneradas 
Anuais da Gente do Mar, adotada em Ge
nebra, em 1976, durante a 62• $essão da 
Conferência Internacional do Trabalho. 
(Redaçâo final.) 

- Mensagem n? 168189 (n~ 391/89, na 
origem), do Senhor Presi_den_te da Repú
blica submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Sr. Ministro _da Fazen
da, para que seja autorizada a República 
Federativa do Brasil, a contratar operações 
de crédito externo, nos valores de até.Can$ 
!0,6Jl,O!l.OO e Us$ 1,500,000.00 ou seu 
equivalente em outra moedajunto à Export 
Development Corporation - EDC e The
ratronics Internacional Umited, destinadas 
a fmanciar a importação de equipamentos 
de radioterapia para o Programa de Ree
quipamento de Hospitais de Oncologia. 
(COncluindo pelo Projeto de Resolução nç 

- 73189). 
-· Emendas nç 1 e nç 2, de Plenário, 

ao Projeto de Lei do DF [l0 29, de 1989, 
que extingue órgãos e cargO", altera a estru· 
tura da administração do Distrito Federal, 
e dá outras providências. 

1.2.4 - Requerimento 

- N~ "555/89; -de Ur9ênéia para 6 Projeto 
· ·de Lei da Câmara n' 42/89 (n• 3.589/89, 

·na Casa de Otigem), que dispOe sObre-os 
- fetiadoS de 12 de outubro de_2 de nov~m
bro. 

1.2.5- Discurso do Expediente 

SEIYADORLE!TECHA!-ES-Encontro 
_nacional de prefeitos em Brasflia. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

-Presença na ·cása -da Sr.' Maria Alaco
que Bezerra de Fifjtielredo, suplente con
vOCada da representação do Estado do 
Ceará, em virtude de lir::ença concedida 
ao titular, Sen-ador"Afon.so Sancho. 

1.2. 7 - Pr$tação de compromisso 
regimental e posse da S~ Maria Ataco
que Bezerra de Figueiredo 

1.2.8 - DiscursoS do Expediente 
(continuação) -· -

SENADORA ALACOQUE BEZERRA -
ConsideraçõeS Sobre su.a posse Õo Seriado 
Federal. 

SENADOR GOMES CARVALHO -
tfnisSão de tifu1os além do permitido, pelo 
Governo Federal. 

SENADOR FERNANDO HENRiQUE 
C4RDOSO - .Suscitand.o questão, res- -
pendida pelo Sr. Presidente, sobre o Pro
jeto de Decreto Legislativo nç 37/89.,_ que 
aprova o ato que outorga permiSSãO. a lva"í · 
Emissora FM Ltda., para explorar, pelo pra
zo de 10 anos, s.em~dire-itR..de.exclusivi
dade, serviço de radiodifusão ~norã ein 
rreqüênc:ia inOO_Ulada, na Cidade_ de Santa 
Isabel do Jvaí, Estado do Paranâ. 

. SENADOR J(ffAH'( J.!AGALHÃES -
Resposta do ex-Gove_inador Waldir Pires 
à carta do Ministro Jader Barbalho ao Pre
sidente do PMDB, Deputado Ulysses Gui
marães. 

1.2.9 -Apreciação de matéria 

-Requerimento n? 552/89,1ido em ses
são ante rio~, de urgê':cia · para o Projeto 
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PASSOS PORTO . 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

de Lei da Cârriara nn 43/89-(it? 1.456/89, 
na casa de origem), que cria a 17~ Região 
da Justiça do Trabalho e o respectivo Tri~ 
bunal Regional do Trabalho, e dá outras 
providências. Aprovado. 

1.2.10- Comunicações 

-Da Senadora Ala coque Bezerra, refe
rente à sua filiação partidária e nome parla
mentar. 

- Do Senador Gomes Carvalho,- que 
se ausentará dos trabalhos da Cas~ 09 pe
riodo de 20 a 22 do corrente. 

1.2.11 -Requerimento 

- N9 556/89, _do .Senador Meiia filho, 
solicitando dispensa de interstído e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de 
Lei do DF no 29/89, que altera a estrutura 
da administração do Distrito Federal, extin
gu~ órgãos e dá outras providências, a fim 
de que figure na Ordem do Dia" da sessão 
seguinte. Aprovado. 

1.2.12- Leitura de Projetos 

- Projeto de Lei do Senado n~ 337/89, 
de autoria do Senador Divaldo Suruagy, 
que dispõe sobre a realização, pela Funda
ção [nstituto Brasileiro de Geografia e Esta· 
tistica - IBOE. de levantamento popula· 
cionaJ no intervalo entre os censos dece
nais, e dá outras providências. 

- Projeto de ReSolução n~ 74/89, de 
autoria do Senador Mauro Benevides e ou
tros Senhores seni:idores, que dispõe sO.. 
bre a remuneração do Vice-Govemador do 
Distrito Federal e- dá outras providências. 

1.2.13- Comunicação da Presldên· 
da 

- Prazei para a apresentação de emen
das ao Projeto de Resolução n~ 74/89, lido, 
anteriormente._ 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 37, de 
1989 (n9 113/89; na ·Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis-

EXPEDIENTE 
CEOITIIO GIIA.FICO DO SENADO FEDERAL 

DIAIIIO DO CONGIIIEUO -CIONAl 
Impresso sob .1 responn1tNhdo1de do~ Meu do Seno~do Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral .................................. ~---·····--··-·- NCz$17,04 

Exemplar Avulso ................ -~.n··~·•••···•·······-·A·-'* NCz$ 0,11 

T1ragem: 2.200 exemplares. 

são à lvai Emissorã FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em frE:qüência modulada, na Odade 
de Santa Isabel do lvaí, Estado do Paraná. 
Aprovado. À promulgação, 

Projeto de Decreto Legislativo n" 27, de 
1989 (n~ 57/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova os textos das convenções 
sobre pronta notificação de acidente nu
. clear ou emergência radiológica, aprova
dos durante_ a sessã_o especial da Confe
rênda Gera1 da A9ênda lntemadonal de 
Energia Atômka, em Viena, d~ 24 a 27 
de setembro de 1986,Aprovado nos ter
J:tlOS-do parecer do Senador Leite Chaves. 
A Comissão Diretora para redação final. 

Projeto de_ Lei do Senado n" _169, de 
1989 - Complementai', ae-autoi'1a do Se
nador Fernando Henrique Cardoso, que 
f.rxa as alíquotas máximas dos Impostos 

- !f"obre Vendas a Varejo de Combustíveis 
Uquldos e Gasosos e sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, de competência muni
cipal, nos termos do inciso I do § 4"' do 

-- a:rt. 156 da Constituição Federal. Aprovado 
ffoS -termos de substitutivo. À Comissão 
Diretora para redação do vencido para o 
turno suplementar. 

Proposta de Emeqda à Constituição nQ 
l, de 1989, de autoria do Senador João 
Meneze-s e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
6"' do art. 14, para desíncompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado,_do Distrito Federal e dos 

-Prefeitos, Votação adiada_por falta de_quo
tum. 

Projeto de Lei da Câmara no 25, de 1989 
(n~ 22:3'6/89, na Casa de origem), de inicia
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a redaçào do inciso 1, alínea b, do 
art 32 da Céf ni 7. 729, de 16 ·de janeiro 

-ae 1989, para indtlir o Munidpio de José 
de Freitas na jurisdição da Junta de Conci· 
liação e Julgamento de_ Teresina, Piauí, 
Aprovado . À sanção. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 25, de 
1988, de autoria do Senador Leite Chaves, 

que susta o Decreto no 96.991, de 14 de 
outubro de_ 198_8, que_ "atribui competên· 
ciá para autorização de pagamentos e re
cebimentos por melo de f2Utras instituições 
financeiras". Aprovado, A Comissão O ire
tora para redação final. 

Projeto de Lei do ~enado n~ 166, qe 
1989 - ComPlementar, de autoria do Se· 
nador Fernando Henrique Cardoso, que 
exclui da incidência do Imposto sobre Ser· 
viços de Qualquer Natureza a exportação 
para o exterior dos serviços que menciona, 
nos termos do inciso 11. § 49)_ do art 156 
da Constituição Federal. Aprovado com 
emendas. À Comissão Diretora, para a re
dação final. 

Veto total aposto ao Projeto de Lei do 
Senado n~ 34, de 1989, que dispõe sobre 
a regularização ou desconstituição de par· 
celamentos urbanos implantados no terri
tório do Distrito Federal, sob a forma de 
loteamentos ou condomínios. ApreciaçEo 
adiada nos termos do Requerimento no 
557, de 1989. 

Proposta de Emenda à C:onsb1uis;ão n~' 
2,-de 1989, de -autoria do Senador Olavo 
Pires e Ol.ltros Senhor~~ Senadores, que 
modifica o § 3? do cart. 4~' do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. Apro
vado o prosseguimento da tramitação da 
matéria. __ -

Parecer da Conitssão de RelaçõeS Exte
riores e Def~a Nacional sobre a Mensa
gem n~- 172, de 1989 (n~ 398/89, na ori
gem) de 9 d_e-agosto_ do corrente ano, pela 
qual o- Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Lui:z Mattoso Maia Amado, 
Ministro de Segunda Classe, da Ca:ireira 
de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República 
d-a Coréi&: Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores c De-fesa Nadonal sobre a Mensa
gem n' 174, de 19~9 (n' 403/89, na ori· 
g'em), de 14 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
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- .......... 
a escolha do Sehhot Júl_[o Gonçalves San- 1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
chez, Ministro de Segunda Oasse, di3 C:ar.;- --Dia 
reira de Diplomata, para exercer a funçãO 
de Embaixador do Brasil junto à República SE/'IADOR MARCONDES GADELHA-
da Guiné-Bissall Apreciação em sessão lricorporaçao à FAB da primeira aeronave 
secreta. N!\:1.., produzida no País em copperação 

Parecer da Coniissão de Rclações Ext~ tedi.ológica com a Itália. 
riores e Defe.s!!. Na<::;ipnal sobre a Mensa- - SÉNADOR FRANCISCO ROLLEM-
gem ~ 179, de 1989 (n" 457/89, na Casa BERG .: .. :.:Dia Mündial dq Médico. _ 
de origem), de 30 de agosto do corrente S.EJYADOÍ? JiiTAHY_ /vrAÓALHÃES _ 
ano, pela qual o Senhor Presidente da R e- Discurso do Presidente Jos~ Samey na 44A • 
pública submete à deliberação do -~ado Assembléia Geral das Nações Urlidas. 
a escolh~ do Senhor Régis Navaes de Oli-
veira, Embaixador do Brasil junto à Jama- --~SENADOR LOOREMBERG NONES 
hiriya Árabe Populaf Socialista da Líbia, pa- ROCHA. - Transcrição do artigo publica--
ra, cumulativamente, exercer a função de do_najom?~I-Diáiiodo Cõinéfcid. Sob titulo 
Embaíxador do Brasil junto à República "CõriVen-ção-vai regular uSo do amianto 
de Malta. Apreciação em sessão secreta. no País". 

Parecer da Comissão à; e Relaç_ões Exte-- SEl'/ADOR MAO RÓ BENE:v!DES- En-
riores e Defesa Nacional sobre a MeriSa- contra, em Brasília, de PrefeitoS e Verea-
gem n9 185, de 1989. (n9 515/89, na ori- dores, em defesa de dotações do furldo 
gem), de 11 de setembro do corrente ~mq, de Parti<;ip_ação dos MunicíPios. - · 

.-...--
2.2.2- Dlscursos do Expediente 

SENADOR RONAN TTTO, como Uder 
- Liberação de verbas para os pequenos 
agricultores. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO
Indicação do Dr. Wadica Waldir Bucchi pa· 
ra o cargo de Presidente do Banc::o Central. 

2.2.3- Requerimento 

- N~ 560/89, de autoria do Senador Má
rio Maia, solicitando séja considerado C_9· 
mo ·de licença para tratamento de saúde 
o período de 2 a 17 do correntg,Aprovado. 

• · 2:2.4;.....;... DiScUrsos do Expediente 
(continuação) 

SENADORES MARCONDES GADE
LHA E FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO, coma ljderes -Indicação do Dr. Wa
dico Wa~dir Bucchi para o cirga de Presi
dente do Banço Central. 

pela qual o Senhor Presidente da Repú- SENADOR RONAN Triô _ Convo~;~ - 2.3-oRbEM bO DlA 
blica submete à deliberação do Senado 

!h d S h S , 1 0 ·-daél_o_PlenárioosSrs.Senadoresparavota- Parecer_dc:t.Coroi&?ião de Constituição, a esco a o en ar _ erg o amasceno ç:ão de matéria. 
Vieira, Embaixador do Brasil junto à Fede- -Justiça e Cidadania Sobre a Mensa-
ração da Malásia, para, cumulativamente, SENADORMARCONDESOADELHA- _gem n9 178, de 1989 (n9 440189, na ori-
exercer a função de Embaíxador do Brasil Solicitação aos Srs. Senadores para que gem), de 24 de agosto do couente, pela 
junto ao Sultanato de Brunei Durussalam. a C-ortam ao Plenário paia Votação de maté- qual o Senhor Presidente da Repúbfica 
Apreciaçtio em sessão secreta. . ri<:t urgente. _ submete ~ deliberação do Senado a esco-

.. • ,_ o --- -· •• - lh~ do Doutor Wadico Waldir Bucchi, para 
Parecer da COmissão de Relações Exte· O SR. PRESIDENTE -- SÕÍidarizando-

riores e Defesa Nacional sobre a Mensa- . Se" cam· ·o -prOr1UiléiaiÍ1-etito. -dO Sr. Fran- eXercer a cargo de Presidente do Banc::::o 
..- ~ · Central do l3~asi!. Aprovado, após usar da 

gem n9 186, de 1989 (n~ 516!89, lia Ori- c1sCo Rolfemberg em ho~enagem aos 
gem), de 11 de setembro do corrente ano, - médicos. · -
pela qual o Senhor Presidente da Repú-
blica sumete à deliberação do Senado a 1.3.3- Comunicação da Presldên-
escolha do Senhor Luiz Fe\ipe de La T otre -da 
Benitez Teíxeira Soares, Embaixador do _ .. , Co$0C::açãó de _sessãO extraordinforia a 
Brasil junto -à República do _Quênia, para, : - realizar-se hoje, àS 18 horas e 30 mlillJ.tos, 
cumulativamente, exercer a função de Em- com a Orde~ do Pía que c:'esigna: -
baixador do Brasil junto à República de 
Uganda. Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da COmisSão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre ~ Mensage~m n9 

187, de 1989~(n" 509189, na origem), de 
8 de setembro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da RepúbliCa sUbrfl.ete 
à deliberação do Senado a escdha d? Te
nente--Brigadeiro-do-Ar Cherubim Rosa Fi
lho, para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal Militar na vaga que se 
abrirá, em novembro vindouro, com à ãpo
sentadoria compulsória do Senhor Minis
tro Tenente-Brigadeiro-do-Ar Antonio Ge~ 
raldo Peixoto. Aprovado. 

13.1-Apreciação de Matéria 

-Requerimento no 555/89, lido no Ex
pediente da presente sessão. Rejeit?JdO, 
após usarem da palavra os Srs.João Mene
zes,Jutahy Magalhães, Mansueto de I.,avor, 
Cid Sabóia de ca-rvalho, Antônio Luiz Maya, 
Áureo Mello, Me ira Filho, Marcondes Gade
lha e Jarbas Passa-rinho. 

-1.4-ENCERl<AMENTO 

2 ,---,<\TA l>A 155• SESSÃO, EM 18 
DE OGTOBRO DE 1989 

2.1-ABERTURA 

2.2-EXPEOIENTE 

2.2.1 -Requerimentos 

-- N9 558/89, d~ urgência, para o Projeto 
'de Lei da Câmara· no:> 44/89, Que cria o 
Tribunal Regional do Trabalho-do Estado 
de Goiás, a respectiva Procuradoria, e dá 
outras providências. 

- N9 559/89, de urgência, para o Projeto 
_ de Lei do Senado n9 210/89, que dispõe 
sobre Q critério de reajust{!men.to do valor 
das obrigações relativas aos contratas de 
alienação de bens imóveis não ~_brangidos 
pelas normas do Sistema Financeiro da 
Habitação, a que se refere a Lei n? 7.774, 
de 8 _de junho de 1989. _ 

palavra o Sr. Leite Chaves. 

2.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Requerimentos no:>s 558 e 559/89, li· 
dos no Expediente. Aprôvados. 

2.3.2 -DeSignação-da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

2.4-ENCERRAMENTO 

. 3 - DISCCJRSO PRONI:ÍNCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

- D_Q Senador João Mene~es, proferido 
na sessão de 16-10-89. 
-4-ATOS DO PRESIDENTE DO 

SENADO FEDERAL 

~ N•' 244, 245 e 246, de 1989. 

5 -DIRETORIÀ GERALDO SENA~ 
DO FEDERAL 

- Extrato de _Contrato n" 50/89. 
6-ATADECOMISSÃO 

7 - MESA DIRETORA (Relação dos 
Membros) 
8- LiDERES E VICE-IiDERES DE 

PARTIDOS (Relação dos M~mbros) 
· 9-COMPOSIÇÃO DE COMIS

SÕES PERMANENTES (Relação dos 
Membros)_ 

. 
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Ata da 154~ Sessão, em 18 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs_ Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

ÀS I4HORASE30MIJYUTOS.ACHAJI!-5E 
PRESEIYTES OS SRS. SENADORES: 

Aluí.zio Bezerra- Nabor Júnior.....;.. ALtreo 
MeUo ~ Odacir Soares - Ronaldo Aragão 
- João Menezes - Antonio Luiz Maya -
Alexandre Costã--João Lobo- Chagas RoK 
drigues - Cid Sab6ia de_ Ca!Valho - Mauço 
Benevides- Carlos Alberto- Raimundo Ura 
- Marco Madel - Ney Maranhão - Man· 
sueto de Lavor -João Lyra-Teotonio VIlela 
Filho --Francisco Rollemberg - L.ourival 
Baptista - Ruy Bacelar - __ Jo~é l@_ácio Fer
reira -Gerson Camata ._ Ronan Tito- Iran 
Saraiva - lrapuan Costa JúnJor - Maurfcio 
Corrêa - Meira Filho - Louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale 
- Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins 
- Leite Chaves .....,.... GoffieS CaMiho - Sílvio 
Narne - Jorge Bomhausen - Nelson We-
dekln. ---

O SR: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de_ presença acusa o compareci
mento de 39 Srs. Senadores. Havendo núme~ 
ro regimental, declaro 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 GOVERNADOR DO 
DISmiTO FEDERAL 

MENSAGEM N• 103, DE 1989-DF 
(!'!' 93/89-GAG, na origem) 

EXcelentíssimo Senhor Presidente do-Sena
do.,federal, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exece
lênda para comunicar' que, nóS teiiriós-do 
§ }?, art. 10, da Resolução n9157_ de 1988, 
do Senado Federal, decidi vetar, 00 todo, o 
Projeto de Lei do Distrito Federal no 54, de 
1989, que "Reestrutura a categoria Funcional 
de Assistente Jurídico do Plano de Classifi
cação de Cargos de que trata a Lei n" 5.920, 
de 1973, raxa a sua· re-tiibuii;ãO e dá outras 
providências, pelas seguintes razões: 

O parágrafo único do art. 134, da Consti
tuição Federal Impõe a organização da Defen
saria Pública do Disti'ítõ Federal por meio de 
lei c_omplernentar e somente após a edição 
da mesma é que seria lídimo ao Distrito Fede
ral dispor sobre este tipo de serviço. 

Um exame mais acurado do projeto sub 
examen revela-nos que o mesmo não se limi-

ta, como_ no~ induz a ementa, a simples rees
truturação_ da Categoria Funcional de Assis
tente Jurídico_ do Plano de Cargos do Distrito 
Federal, frxando, ainda, a sua retribuição, pois 
ao dar outras prOvidências incorreu o projeto 
ao exefcfC:io do veto total, tendo em vista que 
o art. 49 invade a seara alheia numa flagrante 
usurpação de poder, ao_ dispor que: 

PROJETO A QUE SE 
REFERE AO~Y!;:JO " - . 

Reestrutura a categoria funcional de 
Assistente" Jurídico do Plano de Oassifi~ 
tação de cargos de que trata a Lei n~ 
5.920, dé 19 de setembro de 1973, fixa 
a sua retribuiÇão e dá outras providências. 

O Sehãdá Federal decreta: l "Art. 49 Compete à Categoria Fun- · 
dona! de Assistente Jurídico a prestação 
de assistência juridica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de 
recursos." 

Art. 19 A categoria funcional de Assistente 
Jurídico, do Grupo Se!Viços JurídiCoS; do Pia· 
no de Classificação de Cargos de que trata 

--a Lei n9 5.920,_de 19 de setembro de 1973, 

Estávamos pois, atribuindo ao Assistente 
Jurídico as tarefas próprias e exclusivas de _ 
Defensor Público, nos exatos termos do art. 
134 da Constituição Federal que estabelece 
ser da Defensória Pública, a orientação jurídica 
e a defesa, em todos os graus, dos necessi
tados, fato este que se!Viu para conspurcar 
a simples estruturação de uma carreira, e nem 
se diga que o simples veto a este dispositivo 
recolocaria o projeto em seus trabalhos nor
mais da constitucionalidade, posto que corre
ríamos Q dsco_de termos uma carreira estrutu
rada_ corn ~afgos, SalárioS, gratificações, mas 
sem atrib1,.1ições, o que configuraria, no míni
mo, um aspecto inusitado, e de certo modo 
intransponível 

A pár da ímpráprledade já mencionada, o 
projeto abriria também uma exceçâo aos prih
cípios orientadores das Carreiras de Nível Su
perlór que compõem o QuadrO de Pessoal 
do Distrito Federal, propiciando uma onda in~ 
terminável de reivindicações de caráter isonô
mico, sem con-dições de ser suportada pelo 
Erário do Distrito Federal. 

c-umj:>Ye salientar ainda, que _a iniciativa de 
regulamentar e institucionalizar este tipo de 
serviço no Distrito Federal só será viável após 
a edição da já menci_onada lei complementa.r, 
oportunidade em que teríamos o ensejo, em 
não sendo aproveitados os Assistentes Jurídi
_cos do Distrito FederaJ nos quadros da Defen
saria Pública, de dispor sobre a estruturação 
de tal categoria funcional. 

Nestas circunstâncías, claro está que o pro
jeto ao infringir o princípio da legalidade inser
-to no art. 37 da ConstituiçãO Federal não pode
ria merecer outro desfecho, senão o veto em 
Sü~ totalidade, reservando-se_ a este. Governo 
o direito de voltar a propor novo disdplina
mento da questão, tão logo seja editada a lei 
cõmplementar já aludida. 

Isto posto, submeto a matéria à apreciação 
dessa Casa legislativa, na condição que lhe 
é atribuída no § 1 o do art. 16, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, es
perando a confirmação do mesmo. -

Brasflia, 17 de outubro de 1989. -Joaquim 
Domingos Roríz. 

a partir de 19 de setembro de 1989, passa 
a ser constituída de: 

Classe Especial 
la aasse 
2~ Classe 
Art. 2~ À_categoria"fundonal de Assistente 

Jurídico é atribufda a seguinte remuneração: 

Oasse Venciinento 
ou Salário 

Especial .................. ______ NCz$ 4.676.73 
1• ............... -------- NCz$ 4.447,76 
2• ........................ " .. '----~--- , NCz$ 4278,71 

Parágrafo único. - É devida aos integrante_S 
das Casses Especial, P e 2~. a GratificaçãO. 
de Representação Mensal, nos percentuais de 
190%, 185% e 180%, respec~vamente. 

Art. 39 São extintaS, para os integrantes 
da categoria funcional de Assistente Jurídico, 
todas as gratificações percebidas na data da 
publicação desta lei. 

Art. 49 Compete à categoria funcional de 
Assistente Jurídico a prestação de assistência 
jurídica integral_ e gratuita aos q:ue compro-
varem insuficiênCia de recursos. · 

Art. 5° A gratificação adicional por tempo 
de serviço a que fazem j_us os integrantes da 
categoria funcional de Assistente Jurídico será 
calculada, na _base de 5% (cinco por centO) 
por qüinqüêní6 de efetivo exercício, sobre o 
vencimento ou salário e a representação. 

Art._ 6~ Os integrarites da categári"á.funciÕ
nal de Assistente Jurídico pas_sarn a integré):r 
o Quadro de Pessoal do DiStrito Federal, sob 
o regime da Lei n~ 1.711, de 28 de outubrO 
de 1952. 

Art. 7~ Aplicam-se aos proventos e pen· 
sões que ·têm por base de cálculo os venci
mentos da categoria funcional de Assistente 
Juridico as disposições desta lei. 

Art. & Os atuais ocupantes da categoria 
fundóhal de Assistente Jwidico serão aprovei
tados na categoria de que trata esta lei, da 
segUinte forma: 

Situação Atual 

O asses C e Especial 
OassesAeB 

Situação Nova 

J" __ aasse 
2• C1a.sse 
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Art 9" ESta lei entra ~-m vigor na data de 
sua publicação. . _ _ 

Art. 10. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão do Distrito Federal.) 

Oficio 
DO SR. 1 • SECRETARIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafos da seguinte maté!'fa: 

SQBSIDUTIVO DA CAMARA DOS 
DEPUTADOS AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•74, DE 1988 

(n' 1.405-B/88, naquela Casa) 
ru nova redação aos arts. 1" e 2P da 

Lei n? 3.557. de 17 de maio de 1959, 
e dá outras providências. 

Dê-_se _ao projeto a seguinte redação~ 
Dá nova redação .. aos arts, 1? e .2~ da 

Lei n~ 3.557, de 17 de maio de 1959, 
e dá outras providências. 

O-CongresSo Naciona1_decreta: 
Art. 1~ Os arts. ]9 e 2~ da Lei no 3.557, 

de 17 de maio de 1959, paSSani. a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. ]9 será consignada, anualmen
te, no Orçamento do Ministério da Educa
çàÔ, em favor da Campanha Nacional de 
Escolas da Comuniôade- CNEC, soei e~ 
dade civil de fms educadonais, Conside~ 
rada de utilidade públka pelo Decreto no 
36.505, de 30 de novembro de 1954, sub
venção relativa ao número de turmas das 
unidades escolares por ela mantidas em 

. todo o território nacional. 
Parágrafo único. A subvenção a que 

se refere este artigo será fiXada à base 
de NCz$ 250,00 {duzentos e c::inqüenta 
c::ruzados novos), reajustável anualmente, 
de acordo com os índices o fi dais da inOa· 
ção. _ 

Art. 29 Para a consignação da sub
venção de que trata o artigo anterior, a 
Cãfnpanha Nacional de Escolas da Co
munidade - CNEC enviará, até o dia 
15 de mArço de cada ano, ao órgã-o com
petente do Ministério da Educação, a rela
ção das unidades_ em funcionamento, 
c:om os respectivos números de turma, 
alunos e séries, devidamente atestados 
pelo órgão competente do sistema Esta
dual de Ensino respectivo, que emitirá 
parecer sobre as condições da escola e 
informará sobre o apoio e colaboração 
prestados pelas escol.as estaçh,Jal e muni
<::ipal. 

Parágrafo único. A consignação or
çamentária de que trata esta lei terá como 
~mite máximo o nUmero de turmas de 
)9 e ~ graus. com mínimo de 35 (trinta 
e cin<::o) alUnos por turma, sendo atual
mente 12.328 (doze mil trezentos _e vinte 
e oito) turmas existentes nas e$colas vin- · 
culadas à CNEC" 

Art. 2~> Os estabelecimentos de ensino de 
1~' e 2~> graus mantidos pela Caffi-panha Nado-

n~ de Esco_las da Comunidade - CNEC po
derão ter 111ais de um~_ turma~ quando a soma 
dos ã.lur:t<?S de 2 (duas} turmaS nãrS for inferior 
a 75 (setenta e dn<::o). _ · - _ _ _· 

Art. 39 Aplic~_m·se às escolas mencio-na
aas- nesta lei os diSpoSitivos constituC.ioriats 
referentes à gestão democrática do ensino pú-
blico. -

Art. 4~ Quando da aprovação da lei pre
vistano ar_t. 213 da ConStit~Jção Federalt fie;: ará 
a continuidade do apoio financeiro previsto 
no art. }9 da Le.i n9 3.557, de 17 de maio 
de 1959, cOndicionada ao cumprimento efeti
vo das exigências que venham a ser nefa esta-
belecidas. . _ _ ·-

Art. 59 Esta _l~i entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 6o Revogam-se as dispOsições em 
contrário_. · 

(À ComiSsão de Educação.) 

Pareceres 

.. PARECER N• 250, DE 1989 
ba Comissão Diretora 

Redação final dQ Projeto de Decreto 
Legislativo n 9 1 O, de 1989 (n<J 132/86, na 
Câmara dos Deputados). 

A Coniissão Di.retora apresenta a redação 
- finai do Projeto de Deáeto Legislativo n~' 1 O, 

de !989 (n' J:l2/86, na Câmara dos Deputa· 
dos), qUe ·aprova o Texto da Çorwençãá Ame
riCana sobre Direitos Humanos (Pa-cto São Jo
sé), celebrado em São José da Costa Rica, 
ehl 22 ae--novembro de 1969, por ocasião 
da Conferência Especializada lhterani.ericana 

-sobre Direitos Humanos. 
Sala-de Reuniões da Coffiíssão, 16-de outu

bio de 1989. -:- Nelson CàiTJeiro, Presidente 
-POmpeU de SouSa, RelatOI--..:.._Antoni'o Luiz 
Maya -Áureo Mello. _ 

ANEXO AO PARE;o;:R N• 250, DE 1989 

Redaçáo final do Projeto çle Decreto 
· - LegislaYvo n• I O, de 1989/n• 132'186, na 

Câriiãra i/os Deputados), que "aprova o 
Texto da ConvehÇãoAmerlcana sobre Di· 
reítos Humanos (Pacto São José), cele
brado em São José da Costa Ri.ca, em 
22 de novembro de 1969, por ocasião 
dã Confel-énc!a-Espec(a!izada fnterame
ifcaiiiFSOOte Direitos Humanos". 

O Çqri9resso Nacional decreta: 
Art. 1? É aprOvado o texto da Convenção 

Am~rfcano;~ sobre Pireltos Human_os_ (Pacto 
São José), celebrado em São José da Costa 
RiCa, ·em 2Z de novembro de 1969, por oca

-siao dã CqnferêTi.dã ESpe_ciafizada lnterame
ricana sobre Direitos Humanos. 

Ar( 29- Sã6 sujeitos à aprovação"do Con
gresso Nacional quaiSquer atos que possam 
resultar em revisão da presente Convenção, 

.be.m_como_ aqueles qtie se _destinem a· estabe
_le,cer-lhe ãjusies C6ffipfelné1tares. 
, __ Aft. 3? Este decretõ l~gislativo entra em 
-vrgarna data de sua publicação. 

PARECER N• 251, DE 1989 
Da ComiSsão Diretora 

Redação ifn~/-d~ Pr~jet~'-_de- D'ecreto 
Legislativo nPJ2, de 198_9 (n9-J37186, na 
Câmara dós Deputados). 

A Comissão Oiretora-· apre.Sehta a redação 
final do Projeto de_ Decreto Legislativq_ no f2, 
de !989 (n• 137/86, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o teldo da Convenção n"" 146 
da Organização Internacional do Trabalho
orr. sobre- Férias Remuneradas Anuais da 

-Gente do Mar, aqotada em Genebra~ em 1976, 
durante a 62~ Sessão da Conferêndà Interna-
cional do "Trabalho. - - -

. Sala de_ Reuniões da Ccirriissão, -16 de outu
-bro de 1989. --_Nelson Carileiro, Presidente 
-_'p_of!!pel! '!': -~uS<?, Relator·.::_ Au-reo Me/lo. 

ANEXO AO PARECER N' 251, DE 1989 
Redação final do_ Projeto de Decreto 

Legislativo n~ 12, de 1989 (n9J37185_ na 
Câmara f:Jos Deputados), que "aprova o 
texto da Convenção' n9 146 da Organi
zação lntemadonal do Trabalho - orr, 
sobre Férias Remuneradas Anuais da 
Gente do Mar,_adotada" em Geliebiii, ein 
1976,- durante a Q2~ Sessão da Confe

-rên"cia lntemacibnal do Trabalho·: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É aprovado o texto da Convenção 

n" 146 da Organização lntemac:ional do Traba· 
lho - OIT, sobre Férias Remuneradas Anuais 
da Gente do Mar, _adotada em Genebrà, em 
1976, durante a 62• Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho. 

Art. 2~'"-- São sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atOs que põssam 
resu1tar em revisão da presente Convenção, 
bem como aqueles que se destinem a estabe
lecer-lhe ajustes complementares. 

Art. 39 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 252, DE 1983 

Da Cbinissão _de ~untos Econ6mi- _ 
cos sobre a Men.sagem n? 168, de 1989-
(Mensagem ni39 ], na origem) do Senhor 
Presidente da Repúblíca submetendo à 
aprovação do Sena.dQ F~etaf. proposta 
do 5e[1hor Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizéjda a República Federativa do 
Brasil, a contratar operações de crédito 
exter_no,_ nos_ valores d~ até. Can f 
10,631.011.00 e (fs$ 1.500,000.00 ou 
seu equivalente em outra moeda. junto 
à Export Deve!opment Corporation -
EDC e Theratronics lntematlonal Umited, 
destínadas a financiar a rmportaçtlo de 
equipamentos de radioterapia para o 
"Programa de Reequipamentos de Hospi
tiús de Oncologia·: 

Relator: Senador Áureo MeUo _ 

Com a Mensagem n~ 168, de 1989, nos 
termos do art.- 52~ iilciSo V,--da CohStifUíção 
Federal, o Senhor Presidente da República 
submet~ à deliberaÇão do S_eria4o fec:feral pe-

-- dfdà de autorização jjâfa coiiffãtt duas opera-
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ções de _crédito externo, no valqr_ total de Can$ 
12507.071,00 (doze ITJilhOes quinhentos e se· 
te mil e setenta e um dólares canadenses), 
junto à Export Development Cófj)Ofation -
EDC e-Theratronics JntemationaJ Umited, des-
tinados a financiar a irTipOrtação de equipa
mentos para o "Programa de Reequipamentos 
de Hospitais de Oncologia". 

A operação terá as seguintes condições fi-
nanceiras: -- ---

a) Credor: Export Development Corpora-
tion-EDC: · 

- Valor: Can$ 10.63!.011,01l,·· destinados 
a financiar 85% do custo·de aquisição de bens 
no mercado canadense; 

-Juros: 9,35 a.a., eXigíveis semestralmen
te; 

-Amorlizações: 20 prestaçOeS-5elnestrais 
e sucessivas, vencendo-se a primeira 6 meses 
após o embarque final; 

-Comissão- "flat~': 0,75%- SObre o valor 
do crédito, pagável 30 ·dias aPós -a assinatura 
do c_ontrato ou quando da emissão do certifi
:ado de autorização; _ . 

-Comissão de cáiriprori17sSo: 0,5% a.a. 
sobre os valores não utilizados, contados a 
partir da data da emissão do certificado de 
autorização; 

- Despesas gerais: as razoáveis, limitadas 
a 0,1% do valor do crédito. 

b) Credor: Theratronics lntemational Umi
ted: 

-Valor: US$ 1,5 milhões, destinados a fi~ 
nanciar o sinal do preço dos equipamentos 
antes referidos; _ ___ _ _-

-Juros: 7,8% a.a. acima da [/BQR semes
tral, exigíveis junto com as parcelas de prin
cipal; 

- Amorüzações: 4 parcelas semestrais, 
iguais e sucessíveis, vencendo-se a primeira 
5 meses após o desembolso, o qual somente 
poderá ocorrer quando emitidas as guias de 
importação da Cacex. __ 

Com as informações e documentos anexa
dos ao processo, constatamos que a operação 
fmanciará a: 

"- aquisição de aparelhos de T eleco
baltoterapia novos; 

- substituição de fontes de cobalto 
60 {qualquer marca); 

- aquisição de simuladores para ra
dioterapia; 

-aquisição de Irradiadores de sangue; 
- aquisição de computadores para 

plenejamento de tratamento; 
- aquisição de sistema'"" automáticos 

de dosimetria; 
- aquisição de aparelhos de braquite

rapia por ''AfteriOOding" ~utomátlco; 
-aquisição de peças de reposição em 

geral" 
Os equipamentos serão revendidos, me

diante convênio, à instituições .de diversas re
giões brasileiras, de natureza pública, filantró
pica e privada, compreendendo 27 entidades, 
sendo 24% do setor público, 56% do setor 
filantrópico _e 20% do setor privado. 

Segundo as informações do Ministério da 
Saúde, as instituições beneficiadas apresen
tam uma situação financeira compatível com 

a __ presente operação, não devendo os seus 
encargos gerar maiores pressões na execução 
q_rçamentária dos futuros exercícios. 
-"Por olitfo lado, não estamos_seguros quanto 

a necessidade de autorizaçªq legislativa com
petente para permitir a concretização da imw 
portação, já que a mesma implicará em de
sembolsos de recursos orçamentários, ainc!a 
este ano e os mesmos não foram autorizados 
pelo CongresSO Nacional. 

No mérito, tratawse __ de_ uma operação do 
mats-"alío interesse público, porquãnto_ ela _fi~ 
m!nciará o reequipamento imediato da rede 
hospitalar de câncer do País, para combater 
mais eficazmente urn dos ma1es ma.ís graves 
qüe affifiem a humanidade. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento 
da men$_a_f)em nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 73, DE 1989 

Autoriza a República Federativa doBra
sl1, a contratar operações de crédito exter
no no valor total de até Can$ 
12.507.07Í,OO. 

ü Sei-ládo Federal resolve: 
Art. 19 É a República Federativa do Brasil, 

através do Ministério da Saúde, autorizada a 
ultimar-a cOntratação de créditos externos, no 

--valor total de até Can$ 12.507.071,00 (doze 
milhões, quinhentos sete mil e setenta e um 
dólares canandenses),junto a E.xport Develop
ment Corporation- ECD e Theatronics,lnter· 
national Limited, ambas do Governo canaden
se, destinadqs a finanCiar a importação de 
equipamentos de radioterapia para o Progra
ma de Reequipamento de Hospitais de Onco· 
logia. 

Art.- 29 A União poderá revender os equi~ 
pamentos financiados pela presente opera~ 
ção, observada a legislação pertinente e ?5 
mesmas condições financeiras origlnais. 

Parágrafo único. Os adquirentes de natu~ 
reza privada, filantrópica ou lucrativa, deverão 
fornecer carta de fiança bancária no valor da 
operação_ ~e_ crédito, em valor que inclua as 
despesas de frete, seguro, comissões, taxas 
e Outros encargos incidentes n;;t aQuisição ori~ 
ginal dos equipamentos. 

Art. 3ç Esta resQiução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 17 de .outubro de 
1989. -Raimundo Lira. Presidente - Aureo 

-Mel/o Relator -Jorge Bomhausen - Man
sueto de Lavor- Carlos de'Carli- Ronan 
Tito - João Calmon - Gerson Camata -
Nelson Wedekli7- Dirceu Carneiro- Gomes 
Carvalho :...:...RonaldoAragão -Nuízo Bezerra. 

PARECER N> 253, DE 1989 
Da ComisSão do Distrito Federa/sobre 

as ,Emendas n<l 1 e n~ 2. de Plenário, ao 
Projeto de Lei do DF no 29, d_e 1989, Men
sagem n9 47, de 1989-Ctf (n<~ 37-a40, 
de 1989, na origem) que "extingüe ór
gãos e cargo, altera a estrutura da admi
nistração do Distrito Federal, e dá outras 
providêndas." 

Relator: Senador 1'/ey Maranhão. 
O presente projeto de lei, de iniciativa do 

GoVernador do Distrito Federal, já foi examl-

nado e aprovado nesta Comfssão na forma 
do substitutivo apresentado pelo Relator, no~ 
bre Senador Odacir Soar~s. em 19-9.-89, pas· 
sando a ter a seguinte ementa: ''Altera a estru
tura da Administração do Distrito Federa!, ex~ 
tingue órgãos e dá outras providências". 

O substitutivo foi aprovado em plenário no 
primeiro turno, tendo a Comissão Diretora 
apresentado a Ú!dação do vencido, f?:m 2 de 
outubro de 1989, para O tUrno suplementar. 
- Nesta fase foram apresentadas duas emen
das, ambas do nobre Senador Pompeu de 
Sousa. Em 10-10-89, anunciada a discussão 
da matéria, em turno suplementar, foi proce~ 
dida a leitura das emendas em plenário. En
cerrada a discussão, o projeto volta a esta Co
missão para dãr parecer .Sobre essas emendas. 

A Emenda n"' 1 inclui, no art. 6? do projeto, 
o inciso IX. mantendo, também,_ o cargo de 
natureza especial do _Secretário do Melo Am
biente, Ciência e Tecnologia. 

A Emenda n9 2 dá nova red.ação à alínea 
a do ·inciso DI do art. 16, com o objetivo de 
mudar a denominação do BRB __.Banco Re
gional de Brasília S/A, para BRB - Banco 
de Brasília SI A. -

-Tais proposições vêm suprir lacunas exis
tentes no projeto e que permaneceram no 
subsütutivo,lacunas_essas pe_rfeitclmentejusti· 
ficáveis, Uma vez que a Secretaria dO Meio 
Ambiente, Ciência e TecnoloQ:ia (Emenda 11\' 
1) foi criada pela Lei n" 40, de 1989, originária 
do Projeto de Lei do Senado_ n9 38, de 
1989-DF, vindo a esta Casa, posteriormente, 
ao presente Projeto n" 29, de 1989-DF. Quanto 
à mudança de denominação do B_anco Regio
nal de Brasl1ia S/A, para Banco de BraSJ1ia 
s/ A, permanecendo a sigla BRB, já foi apro-
vado nesta Comissão, dia 11-1 0..00, o Proieto 
de Lei do Senado n9 13, de 1988-DF. que 
trata desta matéria. 

Diante do exposto, somos, no âtnbíto dessa 
Comissão, de parecer favorável à aprovação 
dessas duas emendas, e aproveitamos este 
momento de aprimoramento do substitutivo, 
para propor a inclusão no art. 4? do "Gabinete 
de Vice-Govemador'", que foi criado pela Lei 
n"' 46, de 1989, .do DF, originária do Projeto 
de Lei do Senado n9 48-DF, de 1989, vindo, 
portanto, a esta_ Casa posteriormente a est-e 
projeto, nao tendo, por isto, constado nem 
do projeto, nem do substitutivo._ Propomos, 
portanto, a seguinte emenda: 

EMENDA li' 
· Dê~se ao art. 49 a se,guinte redação; 

"Art. 4? lntegraJil ainda a estrutura 
básica da administração do Distrito Fede
ral, o Gabinete ao Governador, constituí~ 
do_ do Gabinete Civil e dQ úabinetE=-Militar,
o Gabiri«~te do Vk:"e-Govemador e a Pro-
curadoria Geral.~' 

Saia das- C6miS.SOes, 18 de outubro de 
1989. -Mauro Behevides Presidente ~ Ney 
Maranhão- Relator- Francisco Ro/lemberg 
-Pompeu de Sousa - Lourival Baptista -
Márdo Lacerda -João Menezes - Chagas 
Rodrigues.- Mauricio Co~a- ...::_ Meira Filho 
- .W/fson Martins. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-0 Expediente lido;:> vai à publicação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO r!' 555, DE 1989 

Requeiro, oos termos do art 336, c do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto de Lei 
da Cãmara n• 42, de !989 (n• 3.589189, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o_s feriê!dOs 
de 12 de outubro e 2 de nqy~mbrç .. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1989. 
- .t=dison Lobão -Jarbas Passarinho- Ro-
nan Tl~o - Chagas Rodrigues. . 

O SR. PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lido .!ier~ Y9tad9 _após a 
Ordem do Dia', nos te!lrloS" regimentais. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Seria-dor -Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não há, no Brasil, homem pú
blico algum que exerça mandato. dentro de 
circunstâncias as mais difiçe~1 seJ?,ão mesmo 
amargurantes, c.omo os prefeitos municipais. 
De um lado, os orçamentos pequen~s e mín~ 
guados, engolfados pela constante inflação e, 
de outro lado, as populações pobres, margina
lizadas que, não tendo a quem recorrer, se 
dirigem, oom constância e freqüêncfa, às. Pre
feituras e, por via de conseqüênda, aos Piefei
tos. A1ém do mais, nem a facilidade de fuga 
S. Ex"" têm, porque Prefeito é como m6Vé1 
e utensíJio: a municipalidade exige sempre o 
direito de saber onde eles estão. E assim, Sr. 
Presidente, Brasília recebeu, hoj"e, a visita de 
milhares de Prefeitos do País. Posso dizer, até, 
que vieram todos, porque os ·que não puderam 
vir Se fizeram representar pelos que já se en
cont:r:am em BrasJ1ia. 

Muitos dos Senadores receberam telegra
mas como este, que recebi, em caráter ur
gente: 

São Paulo!SP 
(Jrgente PD16110189 
Leite Chaves (PR) 
Senado Federal: Anexo Jl; BJ. A, 1" andar, 
Ala Tancredo Neves, 
Gabinete 52 
Brasilia/DF (70!60) 

Senhor Seni:ldor, 
Nós, prefeitos, vic:e-prefeitos, vereado

res e municipaliStas de todo o País) esta_re
mos no próximo dia 18, às IOhs, no audi
tório Petrônio Portella, do Congresso Na
cional, pàra sabermo::? a posição do.que 
pleiteamos nos ofíciOs "noS 67 e 68/89, en
viados respectivamente àos Presidentes 
da Câmara Federal e Senado Federal, 
acompanhados de_ minutas de emendas 
e projetas de lei complementares à Cons
tituição Federal/88, sobre FPM, ISS, 'NVC. 
ITBI-(\1, entre ou_tros. 

Ao convidá-lo para estar conosco na
quele momento, insistimos tambéin na 
sua presença_na reunião dia 17, às 14hs, 
na sede da ABM, SAS quadra 5 - lote 
5-A _._. bloco F, quando, com os presi~ 
dentes de associações nacionais, esta
duais e reglonals, estaremos dlscutindo 
emendas para os projetes_ d~ leis comple
mentares, que versam sobre o SUDS _e 
desenvolvimento urbano, além das estra
tégias para o movimento_ do dia seguifite. 

Com um abraço, saudações munlci~ 
palistas. - Lincoln Magalhães, Coord~ 
nadar do Conselho Brasileiro de Integra. 
.ção Municipal e Preside"nte da Associação 
PaUlista de Municípios. 

Ontem, Sr. Presidente, atendendo a convite, 
estive com_ eles na sede de sua organização 
aqui _em _Brasília, a ABM e hoje~ pela manhã, 
nO AuditórfO-''Petrônio Portella". 

Os ·prefeitos estãO e:.m Situação de extrema 
angústia. No passado, as prefeituras nãO rece
biam verbas. a não ser através do Governo 
Central, que as concentravam -em suas mãos. 
Quando o regime militar de 1964 viu que os 
esteios ·em que repousavam seus fundamen
tos ruíam, passou a concentrar, em seu poder, 
a -renâa nâcional. E os prefeitos viviam de 
"-chapéu na mão" para receber aquilo que pro
Vinha da arr_e-cadação; inclusive do Município. 
Hoje, Sr. Presidente, estranhamente, qUando 
a Constituiç~o descentralizou a receita, asse
gurou maior participação aos Municípios, dan
do-lhes, inclusive, maiores responsabilidades, 
os prefeitos se encontram em igual situação. 

Sr. Pres1dente, trata-se quase de uma de
núncía. As prefeituras, para receberem o Fun
do de Partlcipa:ção, aguardam setenta dias. 
Com- a inflação -a 35 ou 36%, essas rendas 
já chegam sem s19nifk:ação ou sem nenhuma 
expressão econômicã ou mçnetárta. 

Sr:Presidente, aqui estão eles. Quando os 
vi nessa luta ince_ssqnte, meio desesperada, 
conVidei-QS a que viessem ao Senado Federal. 
E quero vincular es~ casa--as suaS reivindi
cações. Que o Senado Federal a eles se vincu
le nesta causa porque, de resto, é a mais ex
presSiva causa riâCiona1, a sobrevi.vênda das 
mUnicipalidades. Não se pode, Sr. Presidente, 
exigir de prefeitos e vereadores, sacrifícios 
maiores do que estão suportando; as mínimas 
necessidades não podem ser por eles atendi
das. Prefeitos há que atendem a despesas pú
blicas, do próprio bolso, pela pressão social, 
em atendimento às necessidades urgentes 
_das populaçõeS que repreSentam. 

Soube, hoje, que o ilustre Presidente daRe
pública não recebeu os Prefeitos. Não creio 
que d Presidente José Samey, que honrou 
esta Casa, nosso ex-colega, que esteve tanto 
tempo conosco, ao_ final de seu mandato -
mandato difícil! -se recusasse a receber pre
feitos. ---

Ninguém pcide afrontar ninguém; ninguém 
pode s~r mais respeitado do que um homem 
públicO--nO exe-rcício da sua função e da sua 
-meta. EsSes Prefeitos nãO representam inte
resses próprios. Dou ·depoimento de que mui
tos de~ ? cargo, ·ao finai do mandato, po-

bres, sem emprego, sem função e sem conçli_
ções de exercer as antigas atividades. 

Pois, Sr. Presidente, nesta tarde, são os pre
feitos do Brasil que aqui estão, Daqui a pouco, 
estarão milhares nesta Casa. E nós, o Senado, 
já -que representamos os Estados e, por via 
de conseqüência, os municípios, não pode~ 
mos ser insensíveis à sua luta. 

Quero dizer aos Prefeitos - pessoafmente 
e em norile da Liderança do meu Partido, o 
PMDB, pela qual respondo também neste mo-
mento -, qUero a-sSumir o compromisso de 
ordenar o esforço desta extraordinária_ Ç~a 
no sentido de que pelo menos essas reivind~
cações sejam atendidas. Não podemO$ ad
mitir que, depois de promulgada a Constitui
ção, ocorra uma situa~ão de flagelo, de des
respeito dessa natureza. . . . 

"Sei que a NaÇão está eXa.UJjda em s~l,JS es
forços e em suas reservas, mas Sr. Presidente, 
não hâ, a níVel nadona!; nenhum assuntO ciue 
diga ·respetto aos interess-e~ so,qais que sejam 
tão urgentes, tão instantes quanto ct situação 
da:s municipalidades. 
- Quero dar um êlepoimento aos Srs. Prefei

tos e pedir que se unanl a essã. Cau$a_. O ffiais 
greve problema nacional é u_m só, para o <Iual 
as municipalidades devem s~ tornar sensíveis: 
a-- <juestão da dí_vida externa: Não há assunto 
mais grave e mais difícil do que esse. Pois 
saibam os Srs. PrefeitOs .que estão deixando 
de receber esses valores que dizem respeito 
ao Furido de P~rt.i.dpiição, ao ISS, aó IVVC, 
porque o dinheiro es~ sendo _carrearl9 para 
o pagamento de juros aos bancos interna-
cionais. · -

Quero dar: conhednl.entõ-a V. Ex"" de que 
há, em tramitação, nesta Casa, um projeto 
que visa à suspensão, por dez anos, do paga
mento da dívida externa.. Dez anos de suspen
são e ma.is dez _anos para pagamento. Ao fllTl 
dos primeiros dez anos, corneçar-se-ia·a paQàr 
essa dívída. Mas, de que sorte? - Inverten
do-se os pólos da posição de exigibilidade; 
ao invés d~ se pagar, primeiro, acessórios, ju
ros e capital, pagar-se-á capital, juros e acessó
rios. Porque, numa situação normal de deve
dor e credor, é aquela a preferência Cfe pãga-::. 
mento. Mas quando a situação se toma diffcll, 
tem-se que inverter os pólos da equação. 

Sr. Presidente, Srs._senadotes e Srs. Prefei
-tos, como já disse, ao justificar o meu Piojeto 
nesta Ca:sa, ele é o mais jurídico, o mais cabí
vel. A motivação é de ordem política, mas os 
seus fundamentos são jurídicos, e o Congres
Sõ Nacional não pode deixar de aprová-lo. Ein 
que consistem os seu:s_ fl!lJ.damentos, para jus
tificar a prorrogação? Primeirô-, -que ningUém 
está obrigado ao impossível. Aqui está a prova, 
Sr. Presidente, de que o Brasil n~o pode conti
nuar a pagar essas dívidas. EsSes llomens, 

- os prefeitos do J3rasil estão de "chapéu na 
. mão"! Estão em situação pior do que- a de 
pedintes; estão em situaÇ:ão de desespero, 
quando o TesourO fica surdo_ inclusive ao 
cumprimento do d~er COI15tit;uctonai! 

Então a. primeira funda·mentação é esta:_ a 
de fo_~:ça em grau de evidência; segundo: quan
do uma dáusul~ contratual fica ao arbít:r:io de 
uma das partes, é- nula No. caso,_ 95 ~ncos 
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podem aumentar ou diminuir os juros de acor
do com a elevação do prime rate e da libor, 
que são as taxas internacionais; assim, eles 
elevam as taxas conforme a sua conveniência 
e a sua vantagem. 

E-ãl:ercéíi"ã é dé -Oí'âem constitucional. Diz 
a ConstitUição que, dentro de um ano, a partir 
da promulgação, teria esta Casa a obrigaçao 
de constituír uma c6inlssão pára levantar as 
causas da dívida, encaminhando, de logo, aos 
tribunais ãQt.ieles que, direta ou indiretamente, 
concorreram para a sua formação. Se há sus
peita sobre a dívida, como manter o seu paga
mento antes de esclarecidas as graves dúvidas 
que a comprometem. 

Houve gente que se aproveitou dessa dívida, 
que foi constituída nao no interesse do País. 
Lembro-me de que, em 1976 e 1977, éramos 
pressionados a aceitar dinheirQextemo, às ve
zes com finalidade indefinida e duvidosa. Não 
sabíamos quem era, mas sentíamos que tanto 
de parte dos prestanistas, quanto de parte da· 
queles que tomavam dinheiro emprestado, 
havia pessoas que mostravam interesses mui
to além dos limites que o interess<:; do País 
poderia justificar. · 

Pois, Srs. Prefeitos, a dívida, se continuar 
a ser paga, ensejará essa situação de dificul· 
dades de margens cada vez mais crescentes. 

Acho que seria o instante de os prefeitos 
do Brasil se aliarem a esta causa do não paga· 
menta da dívida; é uma divida ilegítima con
traída em favor de outros interesses, e a nossa 
situação será de colapso crescente se não en
contrarmos uma situação legal que suste ou 
suspenda o seu pagamento. 

Agora, quero dizer aos prefeitos também 
que aqui, nesta Casa do Congresso Nacion31, 
há pessoas que falam sobre a dívida, mas no 
instante de lutarem efetivamente pelo seu pa
gamento, aí negoceiam. Os própl'ios candi
datos a presidente da República, todos eles 
falam sobre a divida mas, na hora de assu
mirem a posição legal de impe-dir o seu paga· 
menta, tergiversam, porque muitos estão 
comprometidos com os bancos externos-e 
lntemos. 

Saibam V. ~ que os bancos internos na
cionais, com algumas exceções, são apenas 
braços estendidos dos interesses internacio-
nais. -

Entãõ, quando vem ao ConQresso Nacional 
um projeto juridicamente inata'cável, como es
te, encontra ele dificuldade na sua aprovaçã.o. 
A própria Comissão, aqui conStituída, estra· 
nhamente chegou a resultados comprome
tedores e vergonhosos. 

Srs. Prefeitos, V. Ex~ estão no Senado e, 
aqui, muitos recebera-m seus telegramas. Gos· 
taria de ser, a pàrtir de agora, porta·voz de 
todos, dos prefeitos do meu Estado e dos pre· 
feitos do Pais. Se as difíCufdades continuarem, 
se os ouvidos se fecharem, se as responsa· 
bilidades não forem assumidas, aqui estare· 
mos para reclamar. Chegará tempo, em que 
abstruiremos a aprovação de qualquer projeto 
importante. Se _as prefeituras continuarem 
marginalizadas, elas que estão com apoio na 
ConstitUição para o recebimento dessas ver~ 
bas, e não as recebem, nos levarão a impedir 

a aprovação de qualquer outro projeto que 
as prefira. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ex', nobre Senador Leite Chaves? 

O SR. LEI1E CHAvEs- Com todo o 
prazer, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena· 
dor Leite Chaves, no momento em que V. Ex•, 
no exercício da Liderança do PMDB, ocupa 
a tribuna do Senado Federal para registrar 
a presença, nas galerias e na tribuna de honra 
da Casa, de dezenas de prefeitos que hoje 
lotaram o "Auditório Petrônio Portella", na 
abertura deste importante Encontro que se 
realiza em Brasília, desejo, da mesma forma 
çQm_o_fiz junto ao nosso Líder Ronan Tito, 
Ie~ar a manifestação da minha solidariedade 
a esse movimento tão bem inspirado, que ob
jetiva sensibilizar os Poderes Públicos, de for· 
ma particular, o Congresso Nacional, para 
aprovação de diplomas legais que garantam, 
que resguardem os inter_esses das municipa· 
!idades brasileiras. Em maio deste ano, eml· 
nente Senador Leite_ Chaves, tive a oportu
nidade de ocupar a tribuna do Senado Federal 
para reclamar que a Secretaria Geral do Te
scuro reformulasse os cálculos do Fundo de 
Participação dos Municípios, a fim de que não 
se subtraísse das comunas brasileiras aquilo 
que lhes _era devido e que tinha sido explicitado 
no texto da nova Carta Magna em vigor. Por
tanto, no instante em que V. Ex" se reporta 
a esse movimento, que é legitimo, de pressão 
democrática sobre o Congresso Nacional, de 
parte dos Prefeitos, desejo saUdar aqueles lide· 
res que, de todas as comunas brasileiras, de· 
mandaram a Brasília, neste instante, e, daqui, 
levarão a certeza de que Senadores_ e Deputa
dos, irmanados nesta luta, haverão de defen
der os interesses das edilidades do Pais. Esta. 
a nossa manifestação, nobre- Senador Leite 
Chaves. (Palmas.) 

O SR. LEITE CHAVES- Nobre Senador 
Mauro Benevides, agradeço a valiosa interven
ção de V. Ex", bem como em nome de __ todos 
os prefeitos aqui presentes. 

V. & é Presidente da Comissão dO 'Distrito 
Federal, foi Vice·Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte e é um homem de_ grande 
respeito nesta casa~ Queiia:, índusive, contar 
com a sua aluda para a seguinte; convocação, 
em_caráter de urgência, dos Ministros do Pia· 
nejamento e da Fazenda para prestarem de
poimento na Comissão de _Econôrnia ou outra 
Comissão mãiS apropriada. A injustificada re
tenção do Fundo de Participação dos Munid· 
piOs poderá caracterizar até crime de respon· 
sabilidade. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Permite·me 
V. Ex" um aparte, nobre Senador Leite ChaVes? 

O SR. LEITE CHAVES- Ouço, com to
do o prazer, o aparte do nobre Senador Diu
valdo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador 
Leite Chaves., sou testemunha do empenho 
de V. ~ em favor do fortalecimento da causa 
municipalista no Brasil. 

Num encontro que realizamos, na cidade 
de Curitiba, Estado que V.-~ dignifica, fãlan
do em seu nome, aqui, no Senado da Repú· 
blica, v. Ex· teve Uffiã partiCIPação atuante, 
colocando todo o prestígio que merecidarnen·_ 
te goza; no Congresso Nacional em favor deste 
movimento. Na semana passada em compa
nhia de Uncoen Magalhães, Presidente da As· 
sedação Paulista dos Municípios, e em nome 
de todos as entidades que fazem o Movimento 
Municpalista Naciorial, estivemos com o nobre 
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Con· 
gresso Nacional, e logo depois com -o- nobre 
Deputado Federal Paes de Andrade, no exer· 
cícío da Presidência da República, solicitando 
desses dois eminente homens públlcos o 
apoio imprescindível para a agilização da apro
vação desses projetas, que regulamentam e 
disciplinam a aplicação dO Sitema Tributário 
Municipal. V. Ex" merece o nosso apelo. Con· 
gratulo·me em ver V. Ex• ao nosso lado, nesta 
causa digna e tão justa aos interesses maiores 
do Brasil. E não poderia deixar de neste instan· 
te dar o meu depoimento a favor da vida públi
ca de V. Ex•, comprometida também com o 
Movimento _Municipalísta Brasileiro. 

O SR. LEITE CHAVES -Nobre Senador 
Divaldo Suruagy, agradeço-lhe a intervenção. 
V. Ex", que foi Governador de AJagoas, é um 
Senador de projeção nesta Casa e um conhe
cido municipalísta. V. Ex" melhor do que nin· 
guém aqui, conhece essa situação. 

Aliás, é uma situação que assombra, que 
espanta. 

V. ~ também foi prefeito e pode avaliar 
o que eu disse: a situação pungente das muni· 
cipalid"ades, sobretudo as pequenas. De um 
lado esmagada por orçamentos cada véz min
guantes e sofrendo a pressão de populações 
pobres que recorrem primeiro ao prefeito, por 
ser a autoridade mais próxima. Agora, Sr. Pre
sidente, os prefeitos não pedem, eles estão 
aí para exigir o cum:primento da ConstitWção 
que nós fizemos. A Constituição que foi elabo
rada por esta Casa e começ~ a ser descum-

- prida no seu essencial, que é o repasse das 
verbas devidas às prefeituras pelo Poder Cen~ 
trai. Vamos tratar deste assunto aqui reiterada
mente, com constância. Sei da identificação 
de todos os Ses. Senadores com es_~ proble
ma. Temos que cõrtvocar os-Ministros ao es
clarecimento do fato e exí_gir o cumprimento 
da norma constitucional. E mais um fato para 
que Sua Excelência veja que qualquer pressão 
externa para pagamento de juros escorchan
tes não equivale nunca à responsabilidade que 
tem para transferir valores que se destinam 
à sobrevivência das municipalidades, das po· 

_ pulações marg_inallzadas. _Municípios, c-omo 
existem no meu Estado, compostos em 70% 
de bóias.frias, onde a prefeitura é uma fonte 
de assistêrlcia soda!. 

Sr. Presiderlti,- é a prifrH~Ii-a vez que vejo 
prefeitos de todo o País, virem a Brasília para 
pÍeitear - não estão ainda exigindo o que 
a Constitulçáo lhes asseguroU. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
- Solicito- a V. Ex' conclua o seu discurso, 
com o qual estão de acordo todos os Srs. 
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Senadores. V. Ex~ interpreta o pensamento ge· 
ral da Casa. Infelizmente o Regimento pede 
que V. EX' dê o aparte ao nobre Senador J9ão 
Menezes, o último a pedir, e depois encerre 
a sua oração, porque temos que dar posse 
a uma nova Colega nesta CãSa::-

0 SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente, 
atenderei a V. &, só que V. EX.o está sob a 
pressão do tempo, e·o ·que não ciizer dos pre· 
feitos que estão sob a preSsão do ,s;e1,1. dever? 

Eu fiquei satisfeito em que V. Ex- se manifes
tasse solidário co_m essa luta e V. Ex", um dos 
luminares desta Casa, que há muito tempo 
a honra, joga todo o empenho da Presidência 
nesse c:aso. Inclusive, gostaria que V. Ex• in_te~ 
grasse uma Comissão e fosse dela Presidente 
para tratarmos com o Presidente da República 
no caso. V. & recebeu esse telegrama. Sr. 
Presidente, nós perderemos toda a seriedade 
se ao fazermos uma Constituição, com a ex~ 
pressão da que foi feita, a violentarmos, indu
sive, no cumprimento de deveres inafastáveis 
como esse. 

O Sr. João Menezes - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Com muito pra
zer, nobre Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes - Nobre Senador 
Leite Chaves, hoje, pela manhã, presenciei um 
dos espetáculos cívicos mais_ marcantes que 
já vivi, que fói a reunião dos prefeitos e verea
dores representando quase 4 mil e 200 muni
cípios brasileiros._ Realmente, foi algo fantás
tico, porque é _uma maneira de despertar a 
opinião pública, os poderes, de que a noSsa 
riqueza vem do interior. Se não agirmos-assim, 
não dermos proteção aos municípios do inte
rior, não sairemos nunca deste grau de desen
volvimento. É predso, realmente, que a Cons
tituição seja cumprida. Temos um Brasil novo. 
O Brasil mudou. Os prefeitos não podem mais 
vir pleitear verbas para construir um_a barra
gem, uma casa ou um colégio, porque agora 
a CoO.StitUição dá a eles ease direito. Então, 
é necessário que a Constituição seja cumpri
da. Realmente, assim estaremos praticando 
um ato essencial e neces_sârio à nova mu~ _ 
dança do Brasil, como está estabelecida no 
art. 156 e seguintes da Constilulção Federal. 

O SR. LEITE CHAVES- Mufto obrigado 
nobre Senador João Menezes. 

Sr. Presidente, vou terminar. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex" 
um aparte? , 

O SR. LEITE CHAVES - Nobre lider, 
com todo prazer lhe concedo o aparte e pe_ço 
ao Sr, Presidente um pouco de tolerânç:ia, pois 
nem todos os dias estamos com os prefeitos 
do Brasil com uma causa de desespero, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex" se recorda do episódio do dia 13 
de maio. O Império parou para não deixar 
uma senhora esperando. Desta vez é uma Se
nadora que vai tomar posse, por isso é que 
interferi no discurso de V. Ex'. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, 
sei que temos tempo para a poSse da ilustre 
senadora, outros Srs. Senadores estão ausen~ 
tes da-Càsa e quere"m eJ>tar Presentes pára 
aslstir à posse, mas a República tem que parar 
também para ouvir,os prefeitos. E quero mais 
ainda de V. Ex", nobr~ Presidente, que V. Ex< 
presida a Comissão até a Presidê_ncia da_Repú
blica, pois é de extrema importância e urgên
cia. 

Sr. Presidente, os homens chegaram e não 
foram recebidcs sequer pelo Ministro-Chefe 
da Casa- Civil da PresiP,ência c;la ~epública. O 
Presídent~ não os rec~beu. Mesmo que se dís
sesse que não houve a,_1,19iênçia, Sr. Presidente, 
é um fato inescuSãVel. 

o sR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tenho certezã -de que os Srs. S~nã.dores 
Ronan Tito e Maréo Maciel darão breyes apar
tes. Por isso, ~olicito" a V. ~ os conceda. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Leite 
Chaves, logo ·de manhã no momento em que 
se ins~l~va a reunião dos pr~feitos do Brasil 
inteiro, o üder do PMDB na Câmara, dos De
putados lbsen Pinheiro, e eu, foi-riOs até à Me-
sa, para nos colocarmos à disposição dos pre
feitos. DepoiS ae breVe -debate com a direção 
dos trabalhos da AssociaÇão dos Prefeitos, de
cidimos que às 17 horas, na sala do PMDB, 
na Câmara dos Deputados, teríamos uma reu
nião dos üderes de Partido com os líderes 
dos Prefeitos, para estUdarmos como viabi
lizar:rio menor tempo posSível, a votação das 
leis complementares e ordinárias que benefi
ciem as prefeituras. É sabidO, é o óbvio L!h,l· 
!ante, que o homem vive e nasce, se desen
volVe e produz dentro do município, e que, 
no dia em que resolvermos o problema dos 
4.500 municípios do País, resolveremos o pro
blema do B(asil. Tudo isso é óbviO. Diz o_Qr. 
Ulysse_S Guiniarães qu~ o trágiCo· do 6bvio é 
o. óbvio não ser praticado. Vamos tentar prati· 
car o óbvio hoje. Vamos r~unir com os prefei
tos e ten~r aprovar as medidas que posSam 
transfericos re_cursps para qlie os nossos pre
feitos não tenham çlificuldades, conmo foi dito 
lá hoje, para pagar o 139 salário aos seus em
pregados. Parabenizo V. Br pela oportunidade 
e pelo seu conteúdo do discurso. 

o SR. LEiTE CHAVEs - A9radeço a V. 
Ext, nobre Senador. A sua posição é- muito 
importante para os preféitos. v._ Ex" é o líder 
da maiOr Bancada nesta Casa. E um hqmeJ:n 
dos mais lúcidos, eficiente. A partir da Com,is
são que V. Ex" se refere, sobretudo _do Seriado, 
temos que encontrar uma s_olução ime5fiata 
para os municípios, porque, Srs. Senadores, 

- não é Um caso qualquer, é um_S_aso do País,_ 
das suas raízes. Não são pequenos municí
pios, são pequenos, médios e grandes.. 

O Sr. Marco M.adel- Permite-me V. Ext 
ulri--aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Pois não, nobre 
Senador. 

o Sr. Méi"rco Madel - Nobre senador 
Leite Chaves, quero na minha brevíssima inter
venção,~ solidarizar-me com V. EJ.c!', e aduzir 

dois .argumentos. O primeiro diz respeito ao 
problema da distribuiç"ão da Receita tnbutária 
em noss_o País. A meu ver, ?1. CoilStitUinte bus
coU melhorar a transferência da E.ec;~ita paia 
os Estados, e sobretudo para os municípios, 
mas não atinjiu esse objetivo. Talvez até com 
a nova Constituição as_ distorções venham a 
se agravar. Não tenho dúvida alguma de que, 
pof exemplo, isso vai ·acontecer com relação 
aos pequenos e médíos município$._ Em se- , 
gundo lugar, gostaria de_ dizer a_ V. ~' que 
ofereci à consider_ação do COngressO Nacio- _ 
na!, e já se encontra em trami_taçãó hesta Casa, 
prestes a entrar na Ordem do Dia, UIJla pro-
posta de emenda constitucional, que se volta 
para melhorar os critérios de diStríbuJção do 
Fundo de Participação dos Municípios. Preten
do por este caminho melhorar sobretudo a 
situação dos munidpios de menor desenvol· 
vimento ou seja, aqueles munidpios rhais po· 
bres que, conseqüentemente, dependem, e 
d~pendem muito, dos governos estaduais e 
do Gov.erno federal. Portanto, encerro a ininha 
bi-eve inteiVeoç:ão, cumprimentando V. !::x-. 
Realmente, este é OJD-Q,Jflenro-para pensantlos 
- e quem sabe, usando os instrumentos de 
que o _Congresso agora dispõe- em co"rrigir 
essas distorções e d~r~ conseqüentemente, ao 
País, a desejada Federação, porque a Federa
ção no Brasil tem sído, infelizmente, extrema
mente desigual. ~ t.J(fla federas:ão meramente. 
gráfica, do papel, que ainda não se incorporou 
à nossa realidade._ t;: uma Federação- mera
mente formal. posto que, sob o ponto de vista 
ecõnômlco e social, q. Federação inexist_e: as 
disparidades ainda são muito grandes ·em nos
so País, em félc~. _sqbretudo, do péssimo perfil 
da distribuição de renda, principalmente com 
relação à distribuição interespacial de renda_. 

O SR. LEITE CHAVES -Muito obrigado, 
nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cé!!meiro) 
--Fazendo soar as campainhas convido o 

nobre Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Paes de Andrade, para tomar assen
to à Mesa. 

V. Ex' continua com a palavra. 

0 SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, 
. _el'}-c:erro, ~.zendo antes um registro e um apelo. 

J:: o registro da preSença do Presiderite da 
Qirli.ara doS Deputados nesta Casa - aliás. 
nesta Legislatura, é a primeira vis.itã .que nos 
faz. A presença de s: Ex' é de grand_e signifi
_caç:ão para nós - Ul"Õci ViJ;i_ta cordial- e para 
os prefeitos muito siQnificativa neSta hora. _ 

Faço também urh apelo a S. ~. o_ nobre 
Deputado Paes de Andrade, pois S. ~. mé
Ihor do que nós, melhor do que ninguém, 
conhece a Situação das prefeituras, que é de 
preocupar. As prefeituras estão em situação 
de indigência e de deseSpero. S. Ex"-. testemu
nhou, hoje, isso no "AuditóriO Petrôillà Porte
lia", quando teve a oportunidade, inclusive, de 
dirigir a palavra aos prefeitos. 

Sr. Presidente, V. Ex• que é o Presidente 
do Senado Federal e por conseguinte, do Con
gresso Nacional, e o nosso ilustre Presidente 
da Câmara, Deputado Paes de Andrade, pode-
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riam assumir agOra, publicamente, formalM 
mente, essa responsabílidade. 

Aliás, estou há longo tempo no Congresso 
Nacional e nunca vi um caso mais chocante 
do que este, a presença de todos os muni· 
cípios do Brasil em Brasília, no Congresso Na
cional, apenas para mostrar que eles não têm 
condições mais de exercer as suas mínimas 
funções, com poucas exceções apenas. E o 
que eles estão soU citando é que seja cumprido 
o dispositivo da Carta Constitucional que V. 
Ex"' promulgaram perante os olhos da Nação, 
que naquele instante teve o coração alentado 
de esperanças. 

Srs. Prefeitos. a visita de V. EX' a esta Casa 
é honrosa. Tenho certeza de que esta Casa 
e ifbutra do Cõngresso Nacional se levantarão 
em favor das responsabilidades de que V. ~ 
são portadores. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Encontra-se na Casa a Sr" Maria A1acoque 
Bezerra de Figueiredo, Suplente convocada 
da Representação do Estado do Ceará, em 
virtude da licença concedida ao Titular, o no
bre Senador Afonso Sancho. 

/ 

Era o-cjue tinha a dizer nesta tarde, Sr. Presi· 
dente. (Muito beml Palmas.) 

(Durante o discurso do Sr. Leite Cha· 
ves, o Sr. Pompeu de Sousa, 3 9 Secretário_ 
deixa a cadeira da presidência, que _é ocu
pada pelo Sr. Nelson CarneirO, Presiden· _ 
te.) 

O diploma de S. Ex'? foi encaminhado à Me
sa e será publicado de acordO com o disposto 
no Regimento Interno. 

É o seguinte o diploma encaminhado 
à Mesa: 

JUSTIÇA ELEITORAL 
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 

EXTRATO DA ATA GERAL 

A• •17 horas do d'• 03 do ga,npl,za do 19~ 
na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, sob a presidência do 

senhordesembargador.~0-<1J.(; rn..- ~PJ ele. QfQ.t.{tÇJO/ _ 

@ 9J j2, 0:': , presentes o! senhores Juizes 

0-'?a«JéJ li?C!O fi"§": 1 pj ,?O ?fa fkv O 'f.,zom ÓICICD-

~:t::·lt;;tn:Kf~~ 
~O .pi1fj,-jO iG)~~:!x~. ~'2"'-Clj), 
e o Procurador Regional, or. O~.o_t_)],:2Jn::;_t..~1'.ZZI·I.Jp:.Ol a_a..~·12ts:.·d&:!:-,g:Çj,~_!J<.i-~zn.-2:_' ____ _ 

~~~~ei!l.i:l~!JJ:~~LL~_]GQ~~~zclJ~ti~uuei~~~nas 
eleições realizadas no dia 15 de novembro de 1982, como candidato a SUPLENTE 

OE SENADOR com mandato de 8 (oito) anos e obtendo de 4 9 56 7-L/7-
votos apurados 1190 Q6q 

Fortaleza, O?> d o 19..&.3__ 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
O TRIBUNAL REGIONAL El~ITORAL DO CEARA declara eleito 

SUPLENTE DE SENADOR, com mandato de 8 (oito) anos, pela legenda da 

Agremiação Politlcaáb . .zJ:i.di'"Y D-ernod?óf:iro ç»'oóiol 
' ~ 

no pleito de 15 de novembro de 1982, o cldadã11((;1ateia áQq C4Y 

~li A -@.pg.e:zza o'J;i$:j IIPi z.ea.c- de acordo com a ata anexa. 

Fortaleza, 03 d• jameÍizfr de 1a..8.Q.:_ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) A SRA. ALACOQUE BEZERRA (PFL-:-
- Designo os Srs. sena®r~S Mauro _J?ene- . CE. Pronuncia o segumte _dtsc::urso. Sem reVI· 
vides, Divaldo Suruagy e Nabqr -l~Oior para ~ sao da oradora) -S~. Presldente,_Srs. Sena~~-
comporem a Comíssão que deverá -ífiti'.odutir res, quero erguer mm?a v?z, para que espm-
S. Ex' no plenário, a fim de prestar 0 cOmpro· tual_me~te_,_che.gue ~ao tnfimto, ao e!'lcontr<_=> d? 
misso regimental. (Pausa.) s;na;dor Ytrgtlto Tavora, n_osso am1go, cuJa Vl· 

Acompanhada da Comissão, a Sr" Alaco·que vencia de_IX~~ ~arco lum1_n?so. nesta _augusta 
Bezerra dá entrada no recinto, prestando junto Casa, n~ ~eará e no Bra,si\Jnte,ro. _ 
à Mesa o seguinte compromisso regimental: Substitui-o C: atual Jose ~on~o Sancho, nao 

"Prometo guardar a Cof!~tituiução Fe
deral e as leis do Pais, desempenhar fiel 
e lealmente o mandato de senadora que 
o povo me c:onferju e s_ustentar a União, 
a integridade e a independência do Bra
sil.'' (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Declaro empossada Senadora da Repú
blica a nobre_ Sr' Alacoque Bezerra, que inte
grará, no Senado, a Representação do Estado 
do Ceará. . 

A partir deste momento _S. _Ex• Passará a _ 
participar dos trabalhos -ç:l_a _Çªsa .. _ -

O Sr. Nelson Camei(ó.- Pre§idente, dej
xa a· cadeira. da presidêncja que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, J9 Secre-
tán'o. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa, em homenagem especial à nQssa 
nova Colega, Senadora Maria Alacoque Ber-_ 
zerra de Figueiredo, aliás, em contraposição 
à conduta habi:b.lal, dá a palavra a S. ~}me
diatamente. 

Com _a palavra a nobre S~acfoia.Alacoque 
Bezerra. -

havendo por ISSO de continUidade çie ação, 
dada as qualidades inerentes à sua persona
lidade. 

Licenciado para tratamento de saúde, cou
. be a mim, como sua suplente, substituí-lo, 

missão esta que se reveste da mais alta res
ponsabilidade, sem_dúvid<;kS_uperior ao riieu 
merecimento. _ 

_ "Há emoçôes __ que abrem talhos incica~ 
trizáveis na alma da gente" 

-- Esta frase de Paulo SetUbal deixou-me 
·com ·a mesmo sentimento por ser este 
õ meu ~·momento supremo'", porquanto 

- ·-·Scfa ~- _Qrími;fra mulher cearense a ocupar 
. uma cadeira no Senado da República". 

Minha primeira: saudação é para o Cea
rá, com o seu calor caldeante, calor que 
enérgiza, que cria, que confia e que guar

- da .~ua eterna esperança de viver. 
E um mártir v1venao sob prenúncias 

· ctechUVasqueas-vezesnãocaem,equan
-- -- âO~CãeffiSão de forina irregular, deixando 
~ deScãlabro uma região e em súplic:a 
cidades inteiras. 

--~ _V. Ex..s, -srs:· Senadores profundos co
nhecedores da realidade nadon~. não ig-

noram as angústias que envolvem o cea
râ. 

A vida, disse Lacordaire, "É Um movi
mento legítimo e natural em busca da 
felicidade". 

Isso é mais _que um sonho, é desejo 
natural de cada um. E, por qüe o Ce.ará, 
deve se recolher, se acomodar e não par
tir em busca de uma sobrevivência sadia, 
do útil do indispensáv:el? _ 

Sofré"rios _todas as carêric_ias socia_is. 
Bastaria mais _uni pouco· de atenção 

do setor público ·para com o Ceará e .os 
probl~mas que atormentam o bravo povo 
cearense seriam solucionados. 

É claro que o Ceará não quer fa~ores, não 
pleiteia privi1égios exige porém como Estado 
membro da federação, ser tratado em pé de 
igualdade com as demais unidades_federadas. 

Toda promoção humana só pode_s_er obtida 
por um eterno recomeçar. _ 

Contam que _Tame.rlão, _o conquistador 
oriental, observando uma formiguinha que 
te':ltava_ subir à mesa, e que recomeça~a perti
nazmente a tentatiya _após inúmeras quedas 
exclamou: ''É assim que conquistarei a Euro
pa". E foi esta a chave do seu grande sucesso. 
- - Que haja distribuiçãO avultada de recursos 
para O Dnocs, Sudene, Banco do No(ç:l.este, 
órgão.s que refletem o noss_o de_senvolvimento 
pois o bloqueio do_s mesmos reverterá em pa
rada para que o_s_ projetas que emanarão da 
-grande região nordestina não adorme-çam no 
letárgico sono do desânimo. _Que aQram suas 
comportas e despertaremos numa Canaã Pro· 
metida para o progresso_ de uma_ região e do 
Brasil inteiro; 

A Bancada cearens~ no Congresso Nado· 
. na! há muito desenvolve denodado esforço 
em prol da redenção_ econ~mica da _te~r~ da 
~~~·~as, desgraçadamente, sem lograr o êxito 
desejado, pois até agora hão foram conse

·- guidos ao Nordeste os meiOs materiaiS para 
çoryquista de sua libertação. -

O momento~brasi1eiro e çletgrande preocu
Ração, de incerteza e de dúvida; mas, apesar 

_disso, o País_está dominado_ pela esperança. 
__ Um leque de presidenciáveis se __ nos apre

senta com_ discursos niais plallsívefs para solu
donar nossOs angustiantes problemas. 

"BrasiJ, País do Futuro".~este váticínio não 
-- J_~-_cumprirá espontaneamente ele sei-á- fruto 

da rlõssa oPerosidade atual e esta dependen
do do valor humano dos indivíduos que c:om
põem a nacionaHdade. 

A população Drasi1eira peri)lexa atônita diria 
meSmo, desesperada em face da Cre_scente 
e sufocante crise "econômica e social que avas
sala o País está inteiramente voltada ara o atual 
momento político brasileiro na esperarlÇã de 
um futuro melhor, _à ~t1.1ra do merecimento 
deste povo "forte, invenC:íy~l_e _essencialmente 
bom. 

Contudo, este amanhã promissor que todos 
desejamos para o nosso País somente surgirá 
quando a educação do povo for a meta priori
fáiia dos governos. A consciência do b~m co~ 
mum emana da educação. Educar é fazer de-

- ITiocracia. Democracia é fundamentalmente 
educação tantó_ quanto o ·progresso social 
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e_conômlco e poUtico razão por que esta meta 
deve estar nas mãos dos responsá:vets pela 
formação de novas gerações que um dia terão 
sobre os ombros a ingente, porém, dignifi~ 
cante tarefa de conduzir o Brasit para o seu 
glorioso destino. . 

''A Pátria se forja no recesso do lar e 
nos bancos da escola". 

Sr. Presidente, SrS. Senadores; peço um ins
tante a atenção de V. EJr;l para uma viagem 
emocional; ir a Juazeiro do Norte. Juazeiro 
do Padre Cícero, minha terra natal, que sofreu 
no seu ínicio, injustiçada na sua adolescência, 
mas, vitoriando o presente, apesar dos seus 
grandes problemas. Juazeiro do Norte é, sem 
dúvida e sem favor, a representaçào viva do 
Nordeste brasileiro. 

Habitam-na os estados de Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do NOrte, Paraíba, AJagãas 
e parte da Bahia. -

Fatos _de naturere. estranha de ordem psico~ 
lógica, abriram caminho para aquela terra in
domável solidária e generosa-· qUe se ufana 
de ser o santuário da fé do povo nordestino 
e abrigo dos seus romeiros. 

Por que, no Ceará somente Juazeho repre
sentava para aquela gente a segurança o leni
tivo de males irremediáveis do espírito e do 
corpo? Lá estava à espera dos pobreS dos 
miseráveis dos deserdados um virtuoso sacer
dote, o Padre Ocero cujos êpi.Sôdios reliQioSos 
envolveram a sua personalidade em um -halo 
de lendas e crendices. Não se pode negar 
que muitos lá chegaram com a alma povoada 
de angústia, sofrimento e desespero. E encon
traram tranqüilidade, amor e perdão. 

Por isso, Juazeiro é uma cidade difeiente 
de todas as demais do Brasil porque se afigura 
a uma Constantinopla Nacional pela heteroge
neidade do seu povo a religiosidade popular 
e a grande capacidade de trabalho. 

Lendo a "Recordação da Casa dOS Mortos", 
de Dostoiewsky, marcou~me profundamente 
essa frase: "Se QUiSermos ·reduzir um homem 
a farrapos, basta convencê~lo da inutilidade 
do seu trabalho". s_e_quiserinos ao contrário, 
explosões de energia, bastará despertarmos 
do homem a confiança em si mesmO na sUa 
capacidade de trabalho no seu valor de pessoa 
humana. 

Assim desenvolveu-se Juazeiro do Norte a 
cidade que mais cresce no Ceará a mais habi
tada a mais dinâmica a· mais progressista a 
mais religiosa com seus gg·-anos exclusiva
mente dedicados ao Ceará e à Nação bra
sileira. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite~me 
V. Ex~ um aparte, nobre Senadora A1acoque 
Bezerra? 

A SRA. ALACOQUE BEZERRA- Pois 
não, nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dora Alacoque Bez_erra, saúdo a presença de 
V. Ex1' no Senado da República e já neste mo- · 
menta ·ocupando a tribuna da mais Alta Casa 
Legislativa do País. V. Ex• chega ao parlamento 
brasileiro-para ocuPar uma cadeira de que 
originariamente foi Titular o eminente Sena~ 

dor Virgí1io Távora, de saudosa memória, e 
que está sendo ocupada com muito brilho 
e dedicação pelo ilustre Senador Afonso San;. 
cho. O Senadõr Cid Sabóia de Carvalhb e nós, 
conterrâneos de V. EX, que vamos compor 

__ éf Banca~a.do Ce~rá com _a ~u~ participação, 
desejamos $êl:udá-Ja~ e. o faço neste instante 
por credendamentQ do SenadOr Ronan Tito, 
Líder do PMDB, e o faço também em nome 
da· noss_a Bancada, absolutamente certo e 
tranqüilo de que durante a sua permanência 
no Congresso e no Senado a sua colaboração 
será realmente inestimável, para que ajude
mos a consolidação do Estado de Direito que 
se inicio_u em nOsso País com a promulgação 
da Carta Magna de 5 de outubro de 1988. 
SaúdO,_também, neste instante, na altura do 
discurso de V. Ex~ o povo de Juazeiro do Norte 
corri a qUal V. Ex.' tão bem se identifica, e, 
sem dúvida alguma é um povo que tem contri

_buído, ao lado dos nossos demais coestadua
nos, para o progresso e para o ·desenVolvi
mento do Ceará. Faço votos, Senadora Alaco
que Bezerra, que a atuação de V. Ex.' no Sena
do Federal seja marcada sempre pela preocu
pação constante_de servir ao Ceará, servir ao 
Nordeste e servir ao País. 

O S_r._ Gomes Carvalho - Nobre Sena
dora Alacoque Bezerra permite~me V. ~ uril 
aprte? 

A SRA. ALACOQUE BEZERRA- Pois 
rulo. 

O Sr. Gomes Carvalho - Eu gostaria 
de_ saudar V. EX', Senadora Alacoque Bezerra, 
não _só pelas palavras ilustres do nosso Sena
dor Mauro Benevides, mas principalmente 
porque V. Ex• representa nesta Casa a conti
nuidade de uma família que tantos bons servi
ços já prestaram ao Ceará e ao Pais, a família 
B_ezerra. Gostaria de destacar, ainda, a presen~ 
ça, nes_ta Casa, da mJ.t)her modem_a, da mulher 
que não se conforma com aquele_dito popular, 
que "atrás de um grande homem existe uma 
grande mulher". V. EX', por certo, acredita _que 
ao _!~do de um grande homem existe J.lma 
grande mulher. Por isso, festejo a vinda de 
V. Br', porque tenho certeza de que muitos 
bons serviços irá prestar à Câmara Alta do 
País. 

ASRA.ALACOQCIEBEZERRA-Esses 
apartes me deixaram realmente sensibilizada, 
e é com prazer que os inCorporo ao meu dis
curso. 

Sr. Presidente, _Si-s. Senadores, ninguém 
mais qUe V. Ex"'l poderão sentir e imaginar -
os problemas de uma cidade, consmopolita 
por principio desasslstida socialmente com 
carênCia em todos os setores. 

Precisamos urgentemente de escolas: esco
las básicas, _çom o primeiro grau completo, 
segundo grau e faculdades em várias áreas, 
para que o alurio com mais -opção possa vaca
clonar-se para a vida. 

À luz da verdade, mais de trinta mil crianças 
ficam à procura de vagaS riaS escolaS sem 
as encg_otrtlr_._ O segundo grau, também em 
número insuficien_!~. é outrÇ> grande proplema 
S~o mais de mil universitários que buscam 

lá fora os centros de estudo, enquanto mais 
que o dobro fica sem condições de um vesti
bular, por não ter meios de se deslocar a ou
tros ·centros, aguardando-os por Isso, um mí- -
sero salário mínimo nos _t>alcões comerciais. 

O qua&o é desolador. Eé-com o coração 
vohado para essa juventude vibrante de entu
siasmo que me difijo ao Sr. Mii1.istro da Educa
ção, pedindo para Juazeiro Faculdades de 
Agronomia, Ciências C6ntábeis, Enferma-· 
gem, Educação Física, já-que exiSte na região 
uma Universidade Carente - URCA. 

O setor saúde, reconhecidamente precário, 
não atende à clientela da cidade. 

A_ nossa agricultura é sgbremodp rudimen
tar. a enxada, a foice, e o machado imperam 
na casa humilde_ do homem do campo. O 
agricultor abraça sua missão com muito sacri
fício~ desde a dificuldade creditícia ci.té a ajuda 
técnica. Temos uma fabo:a agrícolaTertJ.1íssima 
pela situação e composição do solo, mas, Infe
lizmente, pouco aproveitada. O vale do Carás, 
cujo rio represado forma um potencial hidraú
lico expressivO, n"ecessitã úrgentemente -de 
e!etrificação para o processo de irrigação, -pois 
só assim poderemos ter abundantes colheitas. 

Em rápida ariáli.Se retratamos aqui. Sr. Presi- -
dente e Sros. Senadores, a imagem do Ceará 
e de Juazeiro do Norte. 

EsperO Que a rriiilha voz tenha ressonância, 
e que não seja testemunha anónima numa · 
época que exige definições e participação de 
todos, pois no momento histórico que vive
mos não há lugar para os fraco_s, os tíbios, 
os indecisos, os acomodados. _ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso
Permite-me V. Ex~ um aparte, nobre SenadOra 
Alacoque Bezerra? 

A SRA. ALACOQUE-BEZERRA-_:_: Pois 
não. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Efu nome do meu Partido, o PSDB, manifesto 
a nossa alegria por tê-la nesta Casa. Faço-o 
com muita satisfação, porque fui grande ami
go - pelo menos assim me considerO -
do Senador Virgílio Távora, que déi:icou uma 
ausência enorri1e neste Senado Féáeral e que, 
por sorte, está seQdo preenchida pelo Sem1sdor 
Afonso Sancho, e Y, EX', ao Pronúnciar este 
discurso, demonstra que o Ceará contínua 
bem representado. Aceite, portanto, os votos 
de boas-vindas do PSDB.- -

ASRA.ALACOQ9EBEZERRA-_I'\uito 
obrigada. Incorporarei o aparte de V. ~ ao 
meu discurso. 

O St:: Mansueto de ·Lavor- Permite-me 
um aparte, nobreSenado_r~Alacoque Bezerra? 

A SRA. ALACOQUE BEZERRA- Pois 
não. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Serla
dora_Aléicoi:jUé Bezerra. entrando neSte ~Plená
rio e ouvindo q prrinllndarilento" de V. EX', 
era como se ouvisse a música do meu povo. 
Sou- Seiiaâof pof Pernamliuco. No instante 
em que entrava em PlenáriO; Ouvia V. Ex"-falan
do no meu Estado. Pernambuco, porque a 
sua região é a ffiínha - sou nascido em Bar-
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balha, vizinha de Juazeiro do NOf1.e, .do Padre 
Cícero. Há uma confluênci~. um. iQtercâmbio, 
uma int.eração tal daquelas duas regiões, a 
região do sul do C~l'á com a região do oeste 
de Pernambuco; de tal modo que os serviços 
públicos. os hospitais, as escolas de nível pri
mário, de nível médio e de nível superior, de 
um lado e de outro da cpapada do Araripe, 
são freqüentados por cearenses e pemambu
canos. Eu mesmo~ Como Senador, cada vez 
que preciso_ entrar em cont;;~.to com as· compã
nheiros dos Munidplos de Exu, de Salgueiro, 
de Serrita, de Sftfo dós Moreiras, de.Araripina, 
de Ouricuri e de tantos put,ros '!lUr:tic::íp[os, te
nho que me utifízar do Aeroporto de Juazeiro 
do Norte - Aeroporto Regional Realmente, 
V. Exl' chega aqui c6rrt ·rr.lais uma voz· cearense 
no Senado da República, substituindo o emi
nente, honrado e nunca esquecido Senador 
VlfQíllo Távora. E, ainda, mais, também substi
.tuii1do agora, em licença, o eminente Senador 
Afonso Sancho. Só entre parênteses, Senado
res, eu gostaria de dizer que essa prática de 
os Senadores Titulares céd~rem oportunidade 
aos seus Suplentes é a maiS salutar possível. 
Na nova Constituição se procurou coibir essa 
prática, colocando outros obstá,culos que não 
havia na Constituição antertor. Fui contra, mas 
fui derrotado, e espero que na revisão constitu
cional se abra a permissão para que, sempre 
quando necessádo, os Suplentes possam vir 
aqui e assumir o posto de Senador da Repú
blica. Suplente não é só para ajudar o titular 
na época da campanha eleitoral, porque se 
supõe, assim como Vice~Presidente da Repú
blica ou qualquer cargo que exija um segundo 
ou um terceiro, na escala de sucessão, que 
o Suplente tenha o mesmo espírito público, 
a mesma capacidade, o mesmo amor ao povo 
que tem o Titular quando exerce aqui esse 
mandato. E é isso que a prática tein demons
trado cotidianamente. Temos, aqui, Suplentes 
que assumiram ern definitivo, como é o caso 
do eminente Senador Afonso Sancho, e temos 
outros que transitam por aqui, que passam 
por aqui, por alguns meses, em licença de 
seus Titulares, Suplentes que marc:a_m o seu 
mandato, mesmo por alguns meses, e deixam 
a melhor impressão. EntáO, espero que o tem
po que V. Ex' estiver a_qui - e já sei que o 
Senador Afonso Sancho não vai ser Mínistro, 
e, Deus querendo, que S. Ex" se recupere o 
quanto antes e volte para assumir o seu posto 
--:-que o Ceará não irá, de maneira nenhuma, 
diminuir o peso da sua Representação; pelo 
contrário, vai ser enriquecido, porque, além 
de ter uma Senadora, tem aquilo que nos falta 
aqUi: a presença feminina, coin a sua sensi
e, com a sua intuição, multo mais do que 

·nós, e servindo ao seu povo. Louvo, ainda, 
V.~. porque canto a suâ terra, çlemonstra-se 
apaixonada pelo seu povo, e isto é fundamen
tal para um Representante popular. Então, que 
Deus inspire V. ·EJc'l para que marque a sua 
passagem, o exerddo.do seu mandato como 
Senadora da República, a serviço do povo bra~ 
vo 'do Ceàrá e da ,sua indomável gente do 
<:ariri e de Juazeiro do Norte! (Palmas.) 

ASRA-ALACOQUEBEZERRA-Muito
obrigada pelo aparte, nobre Senador. Espero 

inserir nQ meu discurso as suas elogiosas pala
vras. 

O Sr. Marc:ondes Gadelha- Permite-rne 
V.&, um aparte? 

A SRA. ALACOQ(IE BEZERRA- Pois 
não. 

O Sr. Marc::ondes Gadeilba- Nobre Se
nadora A!acoque Bezerra, eu também, <:om 
muita honra, trago as boas-Vindas a V. Ex' 
ao Senado Federal e ao selo da Bancada do 
Partido da Frente Liberal nesta Casa. Quefo 
dizer a v. ~ do encantamento que sinto ao 
ver_v_. _ _Elr_se iançãr, desde já e ~gora", ao seu 
novo mister. V. Ex•, sem mais delongas, já 
começou a dizer a que veio, revolver intensa
mente a estrutura_~dal deste J'aís, e já susci
tou questões importantes no campo da-educa
ção, da saúde, da assistência Social e das pro
duções primária e secundária na nossa Re
gião. V. ~já trouxe, à colação, os problemas 
do Ceará ~~ de uma forma_muito particular 
da região do Cariri, onde pontifica aquela cida
de--pólo de _extrem& _relevaf!_cia que_ é Juazeiro 
do Norte. Nol:>re Senadora, V. ~ nos tOca 
a sensibilida4e por dois aspectos: por suscitar, 
em primeiro :rnstante, as questões sociais e 
por também mostrar o seu espírito telúrico, 
a sua vinculação com a terra, a sua vinculação 
com o seu povo. Essas questões do Ceará 
também me dizem respeito de forma muito 
particular, porque sou oriundo daquela região. 
A minha cidade natal é quase fronteira com 
o Ceará e recebe influência, direta Qu indireta, 
daquel,e núcleo de civílizaç:ão fundamental do 
Semi-Arido, que é Juazeiro do Norte, e mais 

- a cidade do Crato, que, coni Barbalha, formam 
uma região muito característica e. com uma 
vocação muito pr6pri~. Temos, nobre Sena
dora, um ano cheio de dificuldades e de muito 
trabalho, temos um desafio patriótico pela 
frente, e esta Cohviçção, este entusiasmo com 
que V. EJcl' se lanç~ ao trab?Jlho nos dão bem 
a idéia da contribuiçãq enorme que há de pres~ 
tar ao Congresso Nacional e ao Senado Fede~ 
ral. Temos que conduir a elaboração da legis
lação Coroj:llementãt rejerente à Consbluição, 
e uma quantidade enorme de matérias que 
ainda estão empilhadas nos esc.;tninhos do 

_Senado da República, tudo a nos desc;~.fiar. 
Contamos com V. ~ O Congresso Nacional 
conta com seu empenho. E esta casa sabe 
que pode confiar em V. EX'-Afinal de contas, 
V. EX' ·continua uma tradição da Famflia Se
terra no Ceará, que tantos valores já empres
tou à política brasileira e à causa da elevação 
dos padrões de participação política e do nível 
da qua1idade de vida do nosso povo. Nossas 
saudações em no!Tie da sua Bancada, do Par
tido da Frente Liberal. 

ASRA.ALACOQ(JEBEZERRA-Muito 
agradedda e sensibilizada por suas palavras, 
noQre S~nador. ~ero que é!_f!lif!ha voz tenha 

_ressonânda e não seja testemunha anônima 
numa época em que exigem definições e parti~ 
cipão de todos, pois, no momento histórico 
que vivemos, não há lugar para os frac:Os, os 
tíbios, os indecisos e os acomodados. 

A ['lação está a convcx::ar os brasileiros, sem 
diStinção de espécie alguma, para reconquista 
dõS seus grandes destinos. Modestamente, 
mals com a força patriótica e invencível da 
mulher brasileira, respondo, da mais alta tribu
na da República, a esse chamamento: Pre
sente. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
...,...... Con<:edo a palavra ao nobre Senador Go
mes C~rvalha. 

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Pro
nurtcla a seguinte -discursõ.-Sem revl,são. do 
orador.) __:.Sr: Presidente, Srs. SenadOres. já 
tratei deste assunto na Casa e _volto a fªcaJi
zá-lo. Quero referir-me ao problema e<::onô
mico, não só ocasionado pelos Planos Cr~
dos, Bress.er §Verão. S. EX', o Ministro Maílson 
da Nóbrega, Jaz, neste momento, e conclui, 
p_ela segunda vez, o acordo com .QS empre
Sários. Esse derradeiro acordo, por certo, traz 
e trouxe um;;1 inovação, a criação das Câmaras 
Setoriais. -
- É extremamente váUdo o esforço de S. ~ 

9 Sr. Ministro, para tentac conter a hiperin
fla.ção. 
· A hiperinflação, Sr. Ptesrdente e Srs. Sena.~ 
dores, desarruma a e<:onornia e gera, sem dú
vid5l ~lguma, a nossa auto-extinção. Tem os 
exemplos re<::entes _e_ muito pr6ximos do que 
a hiperlnflação é capaz. 

Poc isso, estou mencionando, neste mo
mento, esse esforço_ da cla~e _empfesa-rial e 
do Governo em tent~r conter a_hiperinflação, 
No entanto, quero trazer bem alta a minha 
vOz para me rebelar contra um fato rec;ente,
O Sr. FrancíScQ Amadeu, a quem me "Vq_IJ.r~fe
rir, esteve na ComiSsão de Assuntos Econó
micos, nã manhã de ontem, quando essa C:O.. 
missão, que também integro, aprovou o seu 
noine para a Diretoria da Polítjca Monetária 
do_Banco Central, declarou _ontem, e _os jornais 
de hoje publicaram, que o Governo e..mlte títu
loS além do limite permitido, o que vale dizer 
_qUe mais uma vez o Governo, no que diz res-
Pe1to às normas e aos procedimentos econõ
mícos. não vem cumprindo a sua parte. 

Não é justo que parte da sociedade seja 
participe de um esforço para benefício de toda 
a Mciedade brasileira. É pre<:iso que o Gover
rio cumpra também a sua pe~rte. 

Lamentã.Velmente, a emissão de títulos, 
além do permitido; é fator gerador de inflação. 
Não é passivei o sacrifício de uns _em detri
mento do pouco esforço de outros. Por isso, 
de forma breve, mas eloqüente, quero denu
nicar aqui, nesta Casa, ria Câmara Alta do País, 
que é preciso que o_ Banco Central, a despeito 
do esforço da sociedade brasileira, cumpra 
igualmente a sua parte. 

Sabemos da dificuldades que o Governo 
enfrenta. Mas, se o momento é de apreensão, 
se o momento é de reconstn,r.ção nacional, 
volto a insistir aqui, Sr. Presidente, que o Banco 
Central cumpra o preestabelecido, pois assim 
ele estará cump-rindo a sua parte e fazendo 
com que não possamos conviver com a hipe-
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rinflação, que é o fantasma do momento atual 
para os brasileiros. - -_--- _ _ __ _ 

Era o que tinha a di:?:er,_Sr, Presidente. (Muito 
bem!) 

(Durante o discurso do Sr. Gomes Cal-~ 
valho, o Sr. Pompeu de Sousa. 3" Secre-_ 
tário, deixa a cadeJi"a da presidêàcia, que 
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 1~ Wce 
Presidente.) 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques-
tão de ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernan
do Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB -SP. Para questão de ordem. 
Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, gos
taria de voltar para uma questão que já foi 
objeto de questionamento pelo Senador Cha
gas Rodrigues, e, por isso, pedi a palavra neste 
momento, antes a Ordem do Dia. 

Está incluído no Item 1 da Ordem do Dia 
o Projeto de Decreto Legislativo n"""37, de 
1989, que aprova ato que outorga permissão 
à Ivaí Emissora FM Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüéncia modu
lada. 

Ocorre que o fundamento pelo qual esta 
matéria está incluída na Ordem do Dia é o 
art 375, item V do Regimento Interno, que 
se refere à matéria de iniciativa do Presidente 
da Repúbltca, matérias privativas do Presiden
te da República. No caso não é isso. Trata-se, 
isto sim, como se diz no _caput, de projeto 
de decreto legislativo. Se dermos a esta maté
ria o trâmite sugerido pelo art. 375, item V, 
significa que ela vai obstar a tramitação de 
qualquer outra matéria constante da pauta. 

Neste momento não tenho preocupação, 
mas, no ano que vem; ou daqui a pouco, tere
mos dezenas de concessões. e ai estaremos 
com o Senado Federal trabalhando exclusiva
mente em função dessas concessões. 

O nobre Senador Chagas Rodrigues levan
tou- ontem uma questão de ordem, que me 
pareceu com certa pertinência, e o Presidente, 
o Senador Nelson Carneiro, resolveu a ques
tão com- fundamento, também, em matéria 
regimental e constitucional. 

Eu me permitiria lembrar que aqui há um 
aspecto que permitirá uma revisão parcial da 
decisão de ontem, porque ela baseou-se no 
art. 223, § 1 e, da Constituição; que remete 
ao- art. 64, § 2~ ocorre que o art. 64, § 2°, 
refere-se a duas matérias: dá um prazo e deter
mina o trâmite das leis que são de iniciativa 
do Presidente. O di@ositivo em pauta se refere 
ao prazo de 45 diaS, e aí, sim, estou de acordo 
- o Senado precisa deliberar no prazo de 
45 dias, mas não se requer que, durante esse 
prazo, a pauta esteja sobrestada. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex' que, antes de 
começar a Ordem do Dia, esdareça este pon
to, porque vai formando jurisprudência, vai forM 
mando rotina legislativa, e, se não formos mui
to cuidados. vamos ter o Senado sob o império 

de pedidos de concessão, que estarão limin
tando outras matérias. Esclareço, ademais, 
que não tenho nada contra o ato, neste mo-
mento; é outra questão. Eu até a discutiria, 
porque hOUve um parecer oral - já discuti 
essa questão da outra vez -, mas agora há 
um parecer -da Comissão, que devia ter sido 
ali emitido. Não quero tumultuar o procedi
mento legislativo, e sim apenas e_scl_arecer. Pe
ço a V. Ex• dirima esta dúvida, porque da maior 
importância para os procedin1entos do Sena
do da República. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Se
nador Fernando" Henrique Cardoso, a -PresiM 
déncia expõe o seu entendimento à interpreM 
tação de V. Ex~ ao art. 375, inciso V, do Regi
mento Interno, que assim dispõe: 

"Não sendo emitidos. os pareceres no 
prazo fixado no inciso IV, aplicaMse o dis
posto no art. 172, inciso II, alínea d; " 

É o que V. Ex.- sustenta. 
E a P'residêndoi UtlliZZI a Lei. Maior, a Consti

O SR. FERNANDO HENRIQOE CAR
DOSO - V. &a tem exatamente o meu enM 
tendimento. Daqui para a frente, não se aplica 
o que es~ dito aqui, ou seja,_ nps té!mQs do 
art. 375,. inciso V, senão o que se aplica a 
outra norma, que diz que o Senador deverá 
deliberar no prazo de 45 dias. 

- 0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aplica-se o § 29 do art. 64 da Constituição 
in fine. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO -Agradeço a V. Ex" 

_O Sr._Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra, de acordo com o art. 14, 
item VII, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra a V. Ex~. com fulcro no 
Regimento Interno. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- · 
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, ontem, fomos surpreendidos, 
nesta Casa, pela leitura de uma carta do Mini&

- tro Jader Barbalho, dirigida ao Presidente UlysM 
__________ :_'Adi:ScU.Ssãõ e votaÇão dosprojeM- ses GWmarães, e como vai constar dos Anais 

tuição, no art. 64, que é claro: 

tos de lei de iniciata do Presidente da Re- do Senado, é necessário que também conste 
públicã, do Supremo Tribunal_ Federal e dosnossosAnaisarespostado_ex-Govemador 
dos Tribunais Superiores terão início na Waldir Pires~ é apenas um caso de justiça. 

__ Câmara dos Depu~dos.- Passo a ler, _S~. Presidente; a resposta do 

§ 2~ Se, no caso do parágrafo 
anterior, a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal não se manifestarem, ca
da qual, sucessivamente, em até quarenta 
e cinco dias, sob:re a proposição, será esta 
iriduida na ordem do dia, sobrestandoMse 
a deliberação quanto aos demais assun
tos, para que se ultime a votação." 

Aqui, diz claramente que são as matérias 
de_inter~s~_d_o __ E_o_def ~ecuti\!o. No ent?l_oto, 
a Presidência também entende que se pode 
apoiar no art. 223, -e seu§ 1~, da Constituição: 

"Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autori
zação para o servíço de radiodifusão so
nora e de sons e imanges, observado o 
princípio da complementaridade dos sis
temas privado, público e estatal. 

§ J9 O Congresso Nacional aprecia
rá o ato J10 prazo do art. 64, §§ 29 ~ 49, 
a contar do recebimento da mensagem." 

--cAPfeSidência entende que sobrestar as ma
térias da pauta para que uma emissora de 
rádio, uma emissora de televisão possa ter 
a sua concessão renovétda, ou possa ser auto
rizada uma concessão; parar o País, parar a 
Nação, é estar, automaticamente, dando gua
rida ao que a Constituição F~deral não esda
rece, __ absolutamente. E, .assim, decide que 
quarenta e cinco dias é o gue deteo·nina a 
ConSütuiÇáO fede[al.Pai-8 que se vote a maté
ria; no entanto, não exige que a pauta fique 
obstruída no que diz respeito à autorização 
ou renovação da concessão. 

Assim -entende a Presidência. 

_ ex-Governador Waldir Pires, publicada no_ CorM _ 
rejo BrCJziliense de ontem: 

Tornei conhecimento, pela reportagem 
política do Jornal do Brasil, da carta do 
Dr. Jader Barbalho a Ulysses Guünarães. 

Lamento seu tom, que reVela pequenez 
de espírito. Nada tenho a ver com às posi
ções do Dr. Jáder, a quern não me referi. 
Tenho a ver com partido que deve ser 
Coeferite, para merecer respeito âos cida
dãos nas horas de decisão nacional. Creio 
que a democracia brasileira precisa disto, 

·-para consOlidar-se. 
Não é a meu pedido que Ministro de 

Estado do Governo elo Dr. Samey não 
deve subir no palanque da eleição presi
dencial. Esta é umã decisão da Direçllo 
Nacional, decorrente da Convenção de 
março último, que me foi transmitida em 
carta, de maio deste ano: A campanha 
presidencial se organiza e desenvolve de 
forma inteiramente independente e des
vinculada do atual Governo Federt3J e dos 
seus notórios representantes. Essa deci
são deve ser cumprida. É lamentável que 
o Dr. Jáder se agarre tão insistematica
mente à cadeira de ministro da PreVid.ênM 
cw: que_~ afinal, desserve, na politica que 
subscreve, de arrocho dos benefícios pre-
videnciários. - -

No meu ~tender, volto a repetir, todo 
membro do partido - progressista ou 
moderado -:- pode e deve participar da 
Campnha ªtivamente. Ma5 o Ministro d~ 
Estado dev~ obediência à política do Pre
sidente da República. Quando o partido 
se desvincula do Governo; ele fica com 
-o -partido ou com o GovemO. Dr. Jáder 
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preferiu o cargo e as facilidades do Go~ O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -As vistas a permitir a representação política pro-
vemo. comunicãÇ?eSlidas vão à_ publlcação. pordonal da população, na composição da 

O Ministério da Previdêltciã é urria fun~ Sobre a mesa, requeõmerlto que será lido Cârhã.ra dos Deputados, determinava a realiza~ 
ção multt, honrosa, mas para ser exercida pelo Sr. 19 Secretário. ~ão decenal do Censo Demográfico, 
com seriedade e competência. Antes do É lido e aprovado 0 seguinte z. OS c~hsqs constituem mais importante 
Plano Cruiado a exer<:i, de 15::3-85 a fonte .de dados estatísticos a nível municipal 
14-2-86. Foram 11 meses de trabalho REQUERIMENTO N9 556? DÉ 1989 de que se dispõe. Esses- dados-têm Variadas 
duro e probo, carregado de êxito, no es-. 28 ·· 1 aplicações de interesse dos munidpi.os, sen- _ 
'orço comum de toda a casa. Nos termos do art. 1 do Regimento nter- , 
" · d' d · - · êvi do, em face de def..l;:rrninações legais, utitiza-

Depol·s do decreto do Plano Cruzado no, requeiro ISpensa e tnterstiCIO e pr a r d . -
d'str'b · - d vu1 p · t d L · dos para o cálculo de quotas de fundos e e-

(28 de reverel'ro de !986) e durante sua 1 1 _ul_çao e a sos para b roJe o e et d p . 
d DF 29 d 1 "89 1 tu rais a eles atribuídas (como o Fun o de a_rtLci-

VI'ge'nc•·a, o notón'o representante do Go- o n" , e ~ '1 , que atera a estru ra h . ~- . 
d d · · tr - d D' 'tof d 1 xti' paçãodosMunicípios);yin_am_servíndo,atn-

vemo do Dr. S.mey na Bahia, e.ra como a a mm1s açao o tstn __ j:: _era, e ngue d ____ _ 
' - d' 'd' · fi d da, para instruir projetas e criação_ de n~vos 

.l.nda e', 0 Min,·stro das Comunicações, orgaos e a outras proVI enctas. a 1m e que d 
fi O.d d D' d - · t municípios, para efeito de ~QIJ1provação e 

Sr. Antônio Carlos Magalhães. Mas o povo Jgure a r em o .)a- a sessao s~m e. -- b I I . 
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1989. Lim dos requisitos esta_ e ec:jdps, por et, para 

baiano quis sua. libertação e votou esma- _Senador frieira Filho. ·- essa criação, que ê _o g_tenditpento dos níveis 
gadoramente ho candidato das oposi- mínimos de população fixados, até a promul-
ções reunidas. Em 16--10-89, Waldir Pi- O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - gação da nova Consti(Lilçâ6. 
res. Aprovado o requerimento, a proposição figu- Além dessas aplicações, os dados sobre a 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. rará na Orderri do Dia da próxima sessão. 
população municipal, levantados através dos 

O SR PRESIDENTE (I Sar l'va) v (Pausa.) censo& dece.nats ou obtidos por intermédio 
• ram a - · Sobre a mesa, proieto de lei que será lido 

~~ rá t dldo (P .... ) J de estimativa. s calculadas nos períodos lnterM ~· se a en · aUNU pelo 19 Secretád_p, 
Na sessão anteder, foi lido o Requerimento censitádos, vêm tendo ainda outras _ _variadas 

n9 552, de 1989, de Líderes e diversos Srs. ~~_}~:lido o ~~guinte. _ utilizações de interesse dos municípios. Entre 
Senadores, solicitando wgência nos tennos PROJ-ETO DE LEI DO SENADO - - --essas-utírizações estão, por exemplo, a fiXação 
do art336,1etra c do Regimento Intel-no, com N? 3:37·, D~ lS_l!~ do número-de vereadores, a distribuição de 
aredaçãodadapelaResoluçãon"58,de 1989, royalties pela exploração marítima de gás e 
para 0 Projeto de Lei da Câmara n9 43, de Dispõe sobre a realização, pela Funda~ petróleo pagoS aos munídpios compteendi-
1989 (ri.9 1.456/89 na casa- de origem), que ção Instituto Brasileiro de Oeogre1fia e Es- -~- dos nas áreas de produção, industrialização 
cria a 17• Região da justiça do Trabalho e tatística (!BOE,), de levantamen_to popu!a- e distribuiç_ão do produto, além de aplicação 
0 respectivo Tribunal Regional do Trabalho, dona/ no ínteJVa!o entre os censos áec:-e- _ em várias matérias de ordem administrativa 
e _ _dá outras providências. naís e dá outras prOvidências. no âmbito de competênc:ia. das prefeituras 

A proposição não foi vota~ n!3q_w:~la sessão, , o·cóngi-esso Nacional-de.cr~tà: municipais. 
por falta de quorum. Passa-se, portanto à vota- Art. 1 e A Fundação lnstil.Ut9 Biasile~o de 3. Ãs estimativas de pOpulação dos munl-
çâo do requerimento. Geografia e EStatística (IBGE) realizará, no pe- cípios nos intervidos intercen-Sítários vêm sen-

Em votação. rio dO corri(:>reetld1d0 entre os recenseamentos dO elaboradas como base no incremento pà-
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram gerais, previstos no art .. 2e da. Lei no_ ~.789, - ·= puJaciOnal vei'lflcaao e-mre-os· dois últill)os 

permanecer sentados. (Pausa) de 14 de outubro de 1965, um levantamento cenSOs, por-métOdos de tendência utilizando-
Aprovado. - .... ~~~al, de campo, Para à.tualização da esta- se técnicãs viSari~d6~~- niiilir'nii:"áf as -distorções 
O Projeto de Let da Câmara n~ 43, de 1989, tíStkã da população do País, através da conta- que podem ocOITer-t1e5Sas estimativaS -ae pc-

será incltúdo em Ordem do Dia, na segun-da gem rápida do número de habitantes. pulação calculadas para; áreas menores. J'+._ dL~ 
sessão ordinâda subseqüente. Parágrafo único. O levantamento será rea· __ nâmica populãd~rlal_ dessas áreas pocle Ser 

lizado nos anos de fmal 5 e coletará, ainda, freqüent~mente afetãda Pelo componente mi-
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Ser as características da população e dos do mi- gratório, que sofre-modüicàções acen_t~:t_adas 

bre a mesa, comunl~ções q":l~ serão lidas <;[ias a serem definidas pelo lBGE, segundo em virtude de fa,tos de natureza conjuntural, 
pelo Sr. 19 Secretário. ' çd_tériõs téCr\icos. de -difícil previsão. - --

São lidos os seguintes Art. 29- Para a realização do.levantamento 
previsto nO artigo anterior serão consignados O IBGE, ao efetuar as projeções··de popu-Em !8-10-89 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra deJ::omunicar a VosSa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7" do Regi
mento Interno, que, assumindo o exercício da 
representação do _Estado do Ceará em substi
tuição ao Senhor Sena.cJ01: Afonso Sancho 
adotarei o nome parlamentar abaixo 'consig
nado e integrarei a bancada do PFLAnteciosas 
saudações. - Nome Parlamentar: Alacoqu~ 
Bezerra. 

Em 18-10-89 

ao lBGE, -rios orçamentos da União, referentes lação a nivel municipal. pelo método de ten· 
aos exercidos finarl.cekos dos_ anos de fmal dência, tem tido necessida.d~ çie ut.Hizar, algu-
4 e 5, os recursos necessários pará oS traba- mas vezes, um sistema místo, _r~correndo a 
lhos de preparaÇão e exe<:ução. levantamentos paralelos de campo, através de 

Art. 3~ 0 Poder Executivo regulamentará contagem rápida, nos casos de áreas de ocu-
e~ta lei no_prazo de 90 (noventa) dias. pação rec:ente, e de intenso afluxo migratório, 

- Arl ·4~ Esta lei entra em vigor na data de constituindo zonas de cres_c_imento atípico, nas 
sua publicação. _ __ __ _ quais o cálculo com base na tendêncja de 

_Art. ~~- Revogam-se as disposições -em crescimento obsetvada em período anterior 
contrário, determinaria fortes distorções, Essa COJ1tagem 

Justificação 

Senhor Presidente, A legislação referente aos recens~amentos 
Tenho a honra de comuntcar a Vossa Exce- bfaSnerrQS prevê_ a realizaçà'õ de levantamen-

rápida foi efetuada, nas estimatiVas de 198;i, 
em áreas de fronteira agrícola, ou_ áreas pionei
ras de migração intensa, especialmente_ em 
Municípios situados na$ regiões Norte ~ Cen
tro-Oeste. lência, de acordo com o disposto no art. 39, tos de populaÇão com periodicidade decenal, 

alínea a, do RegimentO Interno, que me ausen- nos anos terminad_os -em zeto. Esse critério 
tarei dos trabalhos da Casa no período de 20 --]ã a-par~ e na legislaÇão relatiVa ao primeiro 
a 22 de corrente, para breve viagem ao estran- - refenseamento de população de âmbito na
geiro, em caráter particular. clonãl, o de 1872, constando igualmente de 

Atenciosas saudações. - Sen~dor Gomes disposição da primeira COnstituição repúbli-
Carva/ho.. <::afiã~-ae-24-de feverêiro de 1891, que, com 

4. Os dados de população cOnstituem ins
trUmento- fundamental para as atividadeS de 
planejamento económico-social, quer na área 
do poder público,- a nível federal, estadual e 
municipal, quer na área das atiVidades privaM 
das. 
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Com a promulgação da nova Constituição 
brasileira, foram aumentados substancial~ 
mente os recursos a serem repassãdos pela 
União aos Estados e Municípios, e esse maior 
volume de receita irá estimular o desenvol
vimento de atlvidades de planejamento seto
dal, como elemento indispensável ao empre
go desses recursos, fazendo crescer a neces
sidade de dados e informações mais desagre
gados, entre os quais os de população. 

A dimensão territorial do Brasil e seu efetivo 
demográfico, caracterizado por importante 
movimentação interna da população, acarre
tam dificuldades para estimar-se o contingen
te populadonal existente, sobretudo em- áreas 
menores. A dificuldade é tanto maior quanto 
mais distanciado estiver dos últimos recensea
mentos o per'iodo que é objetivo de previsão. 

A realização de pesquisas domiciliares por 
amostragem não permite geralmente urna de
sagregação maior das informações obtidas, 
não fornecendo assim dados a esse nível. Por 
outro lado, a periodiddade d&enal do Censo 
Demográfico determina uma defasagem 
acentuada, ao longo do período intercensi
tário, para avaliação dos efetivos e da estrutura 
demográfica das unidades municipais. 

Esses cálculos de estimativas populado· 
nais, que vêm sendo efetuados pelo IBGE para 
todos os Municípios do País, em anos recentes 
{1975-, 1985 e anos Posteriores), têm provo
cado freqüentes reclamações por parte de au
toridades municipais, que alegam que o dado 
apresentado não reflete a realidade demogr.â
fica do Município. 

Para contornar esse problema, o !BGE tem 
realizado, algumas vezes, em caráter excep
dona1, levantamento especial, de campo, para 
atender à solicitação de prefeituras munici
pais, mediante a realização de uma contagem 
rápida da população do Município. Tal prática 
só se verifica, porém, em circunstâncias espe
ciais, quando as alegaçôes do interessado 
apresentam consistência, justificando a revi
são pleiteada. Por outro lado, esse tipo de le
vantamento vem sendo realizado apenas nos 
casos em que o Município interessado se dis
põe a custear os trabalhos, só atendendo as· 
sim às municipalidades com mais recursos, 
em condições de financiar a operação. 

5. Para que a oportunidade de revisão dos 
dados não fique restrita aos Municípios que 
dispõem de meios para custear um levanta
mento, e para que todos tenham o mesmo 
tratamento e as mesmas oportunidades, tor
na-se necessária a realização de uma conta
gem de população de caráter geral, abran
gendo todos os Municípios do País, no meio 
do decênio intercensitárlo. 

Esse -novO dado proporcionaria uma bãse 
mais segura para as estimativas, podendo re-
dw:ir substancialmente as distorções decor
rentes do distanciamento, no tempo dos nú
meros censitários usados como ponto de refe
rência para as projeções; e das mudanças de 
tendências acaso verificadas ao longo do pe-
ríodo intercensitário. _ 

Em virtude- dO- exposto, apresentamos pro~ 
jeto de lei que dispõe sobre a realização, pelo 
IBGE, de levantarrt(!nto populacional no inter-

valo dos censos decenais. Em face do elevado 
alcance da matéria, esperamos que a propo
sição seja aprovada pelos nobres colegas par
lamentares. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1989. 
~Senador Diva/do Suruagy. 

(À Comissão de Assuntos Sodals -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
projeto lido será publicado e remetido à Co
missão competente. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 19 Secretário. 

I:: lido o 's_eguinte 

PROJETO DE RESOUIÇÃO N• 74, 
DE 1989 

Dispõe sobre a remunert1çâo do l!lce
Governador do Distrito Federal e dá ou
tras providências. 

OSenado.F"eaeral resolve: 
Art. 19 A remuneração do Vice-Govema

dor do Distrito Federal é fJXada em valor cor
respondente àquele estabelecido, na Resolu
ção n" 213, de 1988, para a remuneração dos 
Seéretários do GoVerno do Distrito Federal, 
acrescido de cinco por cento. 

Parágrafo único. A rerrtuneração estabe
lecida neste artigo é inacumulável com a de 
qualquer outro cargo ou função que o Vice
Govemador vier a exercer no Governo do Dis
trito Federal. 

Art. ~ç- A.-remuneração fixada nesta Reso
lução será reajustada nas mesmas datas e nos 
mesmos índices adotados para os servidores 
do Distrito Fedefai. 

Art. 3~ EnqUanto não fJXada, para o exer
cício financeiro seguinte, nova remuneração 
para os cargos de Governador, Vice·Gover
nador e Secretários do Distrito Federal, preva
lecerão os valores estabelecidos em virtude 
da aplicação do disposto nesta e na Resolução 
n' 213, de 1988. 

Art. 4? A despesa decorrente da aplicação 
desta Resolução correrá à conta de dotação 
orçamentária própria do Distrito Federal. 

Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

De acordo com o disposto no inciso V do 
art J9 da Resolução n9 157, de 1988, cabe 
ao Senado Federal fiXar, para cada exercido 
financeiro, a rerl1uneração do Governador, do 
Vice-Govemador e dos Secretários do Distrito 
Federal. 
- O Senado Federal, através da Resolução 

rr.' 213, de 1988, fixou, apenas, os valcires da 
remuneração do Governador e dos Secretá· 
rios do Distrito Federal. 

Com a indicação do \'ice-Governador e sua 
posse, perante o Senado a 21 de agosto próxi· 
mo passado, necessário se torna que esta Ca
sa, em seu funcionamento como Câmàra Le
gislativa do Distrito Federal, estabeleça, tam· 

bérn, a remuneração correspondente àquele 
cargo. -

Este o objetivo do presente Projeto. 
Sala das COmissões, '1 8 de outubro de 

-1989.:- Mauro Benevides - Meira Filho -
FtWJcisco RoOemberg - Márcio Lacerdll -
Uâ/son Martins -João Menezes-:- f'{ey Mara
nhão- Chaglfs Rodrigues -Maurlcío Cot-rea 
- Lourival Efaptista- Pompeu de Soutm." 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
proposlção que acaba de ser lida é de autoria 
da Comissão do Distrito Federal. Nos termos 
regimentais, poderá receber emendas, no pra
zo de cinco sessões ordinárias, perante a Mesa, 
a partir do momento da publfcação da matéria 
em avulso. Se receber emendas, voltará à Co
missão do Distrito Federal, para exame das 
emendas; se não, a matéria estará em Condi
ções de ser incluída na ordem do Dia, para 
apreciação. 

O SR. PRESIDENIE (Iram Saraiva)- Es
gotado o tempo destinado ao Expediente. 

_Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE. DECRETO 
LEGISLATIVO N• 37, DE 1989 

(Incluído em Ordem do D1a, nos 
Tetmósdo 

art. 375, V, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 37, c,te 1~89 _(IT' 
113/89, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à 
Ivaí Emissora FM Ltda., para explorar, pe
Jo prazo de dez anos~ sem direito de exclu
sividade, selViço de radiodifusão ~ora 
em freqüência moduJada, na Cidade de 
Santa Isabel do lvaí, Estado do- Pal-Má, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenârio, da Comissão · 

-de EducaçáQ. __ _ 
·A matéria constOU da sessão ordinária ante· 

rior, tendo a votação Sido adiada -por faita de 
quorum. -

Passa~se à votação do Projeto, em turno 
único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O prçjeto vai à pi"omulgâção. _ 

· E o ~_§J_uinte o projeto aproyado. 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 37, DE 1989 

(I'!• 113/89, na Câmara dos Deputado) 
Aprova o atõ que-outorga ;ienriissão 

à Jvaf Emissora FM Ltda.,_para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radíodJ1Usão 
sonora emfreqüencía modulada, na cida· 
de de Santa Isabel do /vai. Estado do Pa
rlJflá. · 

o·congresso Nacionaf decreta: 
Art J9 Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à lvaí Emissora FM Ltda., para ex· 
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piorar, pelo prazo de 10 (de2:) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de rad_ioÇ!ifusão so
nora, em freqüência- modulada, na cidade de 
Sarita-lsabel do lvaí, Estado do Paraná. 

Art. 29 Este deçreto leg_JS)ativo eritre em 
vigor na data de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE Oram Saraiva) -
Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo .r't"' 27, de 1989 (n~ 
57189, na- Câmara -dos Deputâdos), Que 
aprova os textos das convençOes sobre 
pronta notificaçãp de acidente nuclear ou 
emergência radiológica; aproVadoS dU
rante a sessão especial da Conféêtl~aa~~ 
Gerar da Agência Internacional de Ener
gia Atómica, em Viena, de 24 a 27 de 
setembro de 1986. (Dependendo de pa
recer.) 

Solicito ao nobre Senador Leite_ Chaves o 
parecer da Comissão de RelaçõeS Exteriores 
e Defesa Nacional. 

OSR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para 
emitir parecer. Sem revisão do oraópr.)- Sr. 
Presidente, .Srs. Senador~s, depois daquele 
acidente nuclear_~m_Chernobyl, o Mundo ficou 
muito preocupado com ?I_ operaÇão das us-inas 
atómicas. Aqui mesmo no Brasil, em Goiãnia, 
também sofremos o problema, com conse
qüêntiias-· irremiSsívéis, ficando todos preocu· 
pados. E-õ Bra:sn; que-opera também nesse 
setor, inclusive dispondo de usincis nucleares, 
está bastante preocupado e não podia deixar 
de se unir ao mundo na tarefa de prevenir 
acidentes e, quando ocorrerem de imediato, 
agir de conformidade com os interesses inter
nacionais, para que os prejuízos possam ser 
obviados. ------ --

Em face do determinadO no art. 49, XIV, 
da COnstituiçãO Federa(, vieram ter ao Con
gresso Nacional, encaminhados pelo Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República, os 
textos da "Convenção sobre Pronta Notifica
ção de Açídente Nl,!clear" e. da :·Convenção 
sobre Assistência no caso de Ac;idente Nuclear 
ou Emergência Radlológic8·;;- aprovados du
rante a sessão especial da Conferência Geral 
da Agência Internacional de Enei'gia Atómica, 
que se realizou em Viena, de 24 a 27 de setem
brodel986... ~= ··~ .. 

Como ê do C(Jnheciment.o- gera1,' a questão 
nuclear, outrora circunscrita aos meios dentí· 
ficas, transformou-se, nos tempos modernos, 
em assunto de trato corriqueiro até para as 
camadas menos esclarecidas de?ta nossa "al
deia global". E tal assunto cres_ceu de impor· 
tância, nas últimas décadas, à proporção que 
todos nós passamos a ab~oNerpreocupações 
coma insegurança propiciada pelos múltiplos 
artefatos nuclear~s_ instala~os _em várias re
giões do globo, incluSiVe no BriSíi, lenhani. 
eles finalidades bélicas ou não. 

3. _ Em decorrência das preocupações aci· 
ma referidas, a Agência lnt.im1acional _de Ener· 
gia Atómica, com sede· em Vienã; Austria, e 
da qual o BraSil- fai parte, tratou de examinar 
e equacionar o importante tema da segur_ança 
nuclear, principalmente após o trágico aciden· 
te de Chemobyl, quando ficou patente o perigo 

.da "impo~ção-exportação" não-desejada da 
radioatividade para países limítrofes e suas 
corlseqüêhcias catastrófiCas.- A insegurança 
nuclear, hoje, é_um problema mundial, tal o 
número ··de usinas .iltômicas construídas nos 
cinco continentes. 

4. () texto da '1Convenção sobre Pronta 
Notificação de Acidente Nuclear",- em aneXo, 
dá um passo importante no que concerne à 
implementação de_ mecanjsrl)QS para aumen· 
tara segurança nuclear, objetivando bloquear 
a chamada "liberação internacional transfron
teiriça~· da radioatividade, em caso de aciden
te. E através da cooperação intemadonal que 
se pode e se deve atingir_ tal desiderato, isto 
é, "evitar acidentes nucleares e minimizar as 
conseqüências de qualquer acidente deSse ti
po que possa ocorrer", como bem lembra o 
preâmbulo da dita "O:;ni.venção". O mesmo 
texto~alcança, ainda, diversos tipos de instala
ções e atjyidades relacionadas com a matéria 
e que devam ser objetos de ·cuidados espe· 
cial~i; 'iriClüslVe- cOm --a =nofifíç~ça6 im~diB.ta da 
ocOrrênCia a AIEA, em ·casa-de acidente. 

5.- O texto da "Convenção sobre Assistên
cia·· no ·caso _ _de Acidente Nuclear ou Emer
g~n_dã Radiológica", poroutro Jadó, impõe-se 
como tompléfnentação da-"Convenção'· cita
da rio parágrafo ariierior. Se, por qualquer ra
zãO, o-acidente nuclear vier a acontecer, ela 
prOpõe a fciê1litaçãO na prestação de assiStên
cia, visándo "impedir ou minimizar ferirrlentos 
oU danos que possam ocorrer" na hipótese. 
Por fim, o mesmo texto não descarta até mes
mO as -condições financeiras sob as quais a 
assistência de; um Estaçio-Parte, mediante no
tificação à_AJEA, pode ser concedida. 

6. No que concem~ às partes adjetivas dos 
Acordos (solução de controvérsias, entrada 
em vigor, emendas, denúncia etc), estão elas, 
a nosso·ver, também-em consonância com 
o pre<:eituádQ pelas normas de Direito Interna· 
cional Público. 

7. Quanto ao texto do projeto de decreto 
legislativo, c_omposto de três artigos, nada te
mos a oPor qua'"rilõ--áo -in€rtto. Todayia, pare· 
ce-nos hav~r, no art. 1 o, ligeiro equívoco reda
cional. É que, efetivamehte, são duas as Con
venções submetidas à apreciação do Co-n
gresso Naciona~ conforme explicitação tanto 

· da Mensagem PreSidencial quanto _da Expo
sição de Motivos do Sr. Ministro de Estado 
das Rela~~e~ EXteriores: uma1 a "Convenção 
sobre Pronta ·notiftcação de acidente Nuclear"; 
outra, a "Conveoç:_ãq sobre Assistência no Ca· 
so de Acidente Nuclear ou Emergência Rcldio
lógica". ~ortanto, deve o projeto guardar, em 
ten:nçScl.e titulaÇãO, similaridade absoluta com 
os atas aQrriinls_trativos indicados, em bene
ficio da clareza- e qa distinção que a matéria 
requer. 

8. Em assirrt -sendo, ;amos pela aprova- · 
ção d9 texto do projeto de Direito Legislativo 
n9 27, de 1989, com_ a seguinte emenda de 
redação: 

Art. 1 ç ... ._...._,.'f" ......... l. _____ .. ~--···--··· 

_Onde se lê;__ . 
"São aprovados os textoS das_ Conven

ções s_oRre ~ronta Notificação de Aciden
te Nuclear ou EmBQêrida Rádiológica, 

aprovadas durante a sessão especial da 
Conferência Geral da Agência Internado
na! de Energia Atómica, em Viena, de 24 
a 27 de setemQro óe .19~6." - ------ -o:---

Leia-se: 
"São aprovadOs os textos da "Conven- -

_ são sobre Pronta Notificação de Acidente 
Nuclear'· e -da '"ConVerição sobre·Assis· 
tência no caso de Acidente Nuclear ou 
Emergência Rã:diológiéa", ap-roVadas du
rante a sessão ·especial da Conferêricia 
Geral da Agência Internacional de Ener
gia Atômica, em Víena, de 24 a 27 de 
setembro de 1986." 

É: o nosso parecer, s.m.j. 

. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O 
parecer é favorável ao proJetO, com a emenda 
qüe ·apresenta. 
-Em discussão o proj~to e a -emenda, em 

turno único, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a Palavra, encerro 

a discussão. 
Em votaç_ão o projeto, seffi prejuízo da 

emenda. 
OS Srs. Senadores que· o_ aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o s_eguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 1'1" 27, DE 1989 

(N9 57/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os "textOS das Convenções só-
bre Pronta NotificiJçDo de Açldente Nf)
cJear óu Em"éfgéhcia Radiológica, apro
vadas durante a sessãO espedal da Con
ferênda Dera/ da Agência lhtemadbna/ 
de Energia Atómica, erri Viena, de 24 a 
27 de setembro de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Ficâffi aprovados os textos ·das 

COnvenções sobre Pronta Notificação de Aci
dente Nuclear ou_ Eme_rgênçi~ __ R~<;Ii9lóglca, 
aprovadas durante a sessão especial de tonfe
rência G_eral da Agência Internacional déEner
Qía Atómica, em Viena, de 24 a 27 de setembro 
de 1986. 

Art. 29 Ficam sujeitos à aprOVação do 
Congresso Naçiona1 quaisquer atas ou ajustes 
complementares de que possa resultar a revi
sã'o-ou a mOdificação do presente documento. 

Art. 39 Este- decreto le.Qislativo entra em 
-vígor na data de sua publicaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação a emenda. · 

Os Srs. Senadores gue aprovam qUeiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretóra para a 

redação final. -

É a seguinte a emenda aprovada: 

Art.- 19 .............. ----··-----..-·----··-··-· 
Onde se lê: 
···São aProvados os textos· daS ConvençOes 

sobre Pronta Notificação de Acidente Nuclear 
Ou Einergência Radiológica, aprovadas duran
te a sessão especial da Conferência Geral da 
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Agência Internacional de Energia Atómica, em 
Viena, de 24 a 27 de seten1bro de_ 1986." 

Leia-se: 
"São aprovados os textos da .. COnvenção 

sobre Pronta Notificação de Acidente Nudear" 
e da "Convençao sobre Assistência no caso 
de Acidente Nuclear ou Emergência Radioló
gica", aprovad~s duran~e a sessão especial da 
Conferência Geral da Agência Intemadonal de 
Energia Atómica, éin Vienà, de 24 _a_ 27 de 
setembro .de 1 986... -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Jtem3; 

Votaçao, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n? 169,- de l 989 ..::.._ 
Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que fiXa as 
alíquotas máximas dos Impostos sobre 
Vendas de Combustíveis Líquidos e Ga
sosos e sobre Serviços de Qualquer Natu
reza, _de competência municipal, nos ter
mos do inciso I do § 4° do art. 156 da 
Constituição Fedeiãl,- tendo 

PARECER, sob nQ 170, da Comíssão. 
De Assuntos Econômicos, favorável, 

nos termos de substitutivo que oferece. 
A discussão da matéria foi encerrada na 

sessão ordinária anterior, tendo a votação sido 
adiada por falta de quorum. --- -

Passa-se à votação da matéria que, nos ter
mos dos inciso UI, letra a,_do art. 288, do Regi
mento Interno, depende, para sua aprovação, 
do voto favorável da maioria absoluta da com
posição da Casa, devendo ser feita pelo pro
cesso nominal. Tendo havido, entretanto, 
acordo entre as Lideranças~ a matéria será 
submetida ao Plenário simbolicamente. 

Em votação o substitUtivo, que tem prefe
rência regimental. 

Os Srs. SenadoreS ·que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o substitutivo, fica prejUdicado o 
projeto. 

A matéria irá à ComisSão Diretora, a fim 
de ser redigido o vencido para o turno suple
mentar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado 

-3-
EMENDA No I - CAE (SUBSTITUTIVO) 

F'JXa as a/iquotas mJximas dos impoS~ 
tos sobrf! vendas a varejo de combustíveis 
líquidos e gasosos de competência muni
cipal. nos termos_doincisol/1 do art.156 
da Constitu!Ç§o Federal 

O-Congresso Nadonal-decr_eta: 
Art 19 As_alíquotas máximas do imposto 

sobre vendas a varejo de combustíveis líquídos 
e gasosos, de competência dos municípios, 
não excederão de: 

I-3% (três por cento) para gasolina auto
motiva, álcool e óleo combustiveJ; e, 

11-1% (um por cento) para os demais 
combustíveis líquidos e gasosos. _ _ 

Art. 29 Esta Jet entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
.::ontrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
_ ~~sidénda comunica aos Srs. Senadores que 

o item 4 da pauta está adiado, em razão do 
quorum qualificado. 

E-q seguinte o item adiado: 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à ConstituiçãO no 1, de -i989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhor_es Senadores, que altera os praZos es
tabelecidos no § 6~ do art. 14, para d~sincom
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER. sob no 145, de 1989, 
-da Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues_ e Mauricio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 5: 

Discus~o. em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara no 25, de 1989 (no 
2.236/89, na Casa de -origem), de iniciã-
tiva do Tribunal Superior d_o Trabalho, 
que altera a_ redação d9 indso I, alínea 
"b",--do art. 32. da Lei n9 7.729, -de 16 

-- de janeiro de 1989, para incluir o MUni
c1pio de José de Freitas na jurisdição da 
Junta de Conciliação e Julgamento de 
Teresina, Piauí, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 235, de 
1989, da Comiss.?lo -
-de ConstitulçãÕ, Jusiiça ~ Cidàáa

nia. 

A_- Presidência eScJa"i:eCe-aO Plenário que a 
matéria fiCÕU sobre a mesa durante cinco ses~ 
sões ordinárias, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, inCiso ll,letra d, com
binado-com o art. 277, do Regimento Interno. 

Aõ Projeto não foram apresentadas emen
-das. 

Passa-se- à discussão do projeto, em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peç-a a palavra, encerro 
a discussao. (Pausa.)--- -

Em votação. 
OS srs:: Senadores que o aprovam queiram 

permane.cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O prOjeto_ vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

- PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 25, DE 1989 . 

(No 2.236/89. na Casa de origem) 
(De inidativa do Tribunal 

Superior do Trabalho) 

Altera a redação do inciso I. alínea b, 
do art. 32. dã Lei n9 7.129, de 16 de janeiro 
de 1989, para incluir o Município de José 
de Freitas na jun"sdlçào da Junta de Con· 
cOlação e Julgamento de Teres/na- PL 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. J9 O inciso I, alínea "b", do art. 32, 

da-Lêi n9.i7'29, de 16 de janeiro de 1989, 
passa a vli;Jdrar com a segUinte- redação: 

"Art. 32. . .......•... ~------,··-~·-···--.. ---
b) ·---~~~-----~---~--~--~----
!-Teresina: o respectivo municípiO-e 

os de Altos,_ Demerval Lobão, Campo -
Maior, J.osé de Freitas, Monsenhor Gil e 
União; e no Estado do Maranhã~ o de 
Timo ri;" 

Art. 29 Esta lei entra enl vigor na data de 
sua_ public~ção. _ 

Art. 3o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 6: -

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 25, âe 1988, 
de autoria do_ Senador Leite Chaves, que 
susta o Decreto no 96.991, de 14 de o_utu

- bro de 1988,_ que "atribui competência 
-para autorização de pagamentos e recebi· 
mentes por meio de outras instituições 
financeiras", tendo 

PARECER. sob n' 174, de 1989, da Co
missão- __ 

-de Constituição, Justiça e Odada-
7nTa: pela constituc_ionalidade, juridicidade 
e, no mérito, favorável. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a 
matéria ficou sobre a mesa durante cinco ses
sões ordinária, a fim de receber einendas, nos 
termos do art. 235, inciso II, letra d, cOmbinado 
com o art. 277 do Regimento interno. 

Ao projeto não foram apresentadas emen
das. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno 
único. 

Em discussão~ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ 

-- O projeto vai à Comissão Diretora para reda
ção final. 

É-o seguinte o projeto aprovado: 

· J>ROJETO DE DECRETO 
LEGISlATIVO 1'1' 25, DE 1988 

Susta o Decreto nP 96.991, de 14 de 
outubro de 1984 que "atribui competên· 
cití para autorização de pagamento e re
cebimentos por melo de outras institui-
ções financeiras" · 

O CongresSo Nacionâl decreta: 
Art. J9 Fica sustado o- Decreto n9 96.991,· 

de 14 de outubro de 1988, que "ã:tribui com
petência para autorização -de pagamentos e 
recebimentos por meio de outras inStituições 
financeiras", publicado no Diarfo O!k:ial de 17 
de outubro de 1988. 

Art. 2~ Este deCreto legiSlativo entfã em 
vigor na data de sua publicaç!o. 

Art. 3~ Revogam-se as dispos~ções em 
contrário. 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Quinta-feira 19 5973 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 7: 

Discussão, erh turno único,_ do projeto 
de Lei do Senado n9 166, de 1989 -
ComPlementar, de autoria do Senádor 
Fernando Henrique Cardoso, que exclui 
da incidência do Imposto sobre~_5e1Vi.c;os 
de Qualquer Natureza a exportação para 
o exterior dos serviços que menciona, nos 
termos do inciso II, § 49, do art 156 da 
Constftuição FederaJ!__!~nd_~? _ -

PARECER, sob n' 192, de 19ff9; da Co-
missão : -

-de Assuntos SÓciaiS, favorável, com 
as emendas que apresenta de n'?'õ 1 e 
2-CAE. 

Em -diScussão o projeto e C)S emendas. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Passa-se à votação da matéria, nos termos 
do inciso llL letra a, art. 288, do Regimento 
Interno, que depende, parà sua aprovação, do 
voto favorável da_ma[oria absoluta da campo· 
sição da Casa, devendo_ser feita pelo processo 

· nominal. Tendo havido, entretanto, acOrdo en
tre as Lideranças, a matéria será submetida 
ao Plenário simbolicamente. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das 
emendas. 

OS Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. !Pi;!usa.) 

Aprovado. 

t. o seguinte o projeto aprovado: 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
ri' 166, DE 1989-COMPLEMENTAR 

Exdui da incidência do Imposto sobre 
Serviços de qualquer natureza a e>por· 
tação para o exterior dos serviços que 
menciona, nos termos do indso U do § 
49 do art 156 da Constítulç§o Fedeml. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O bnposto sobre Serviços de qual

quer natureza, de competência municipal, não 
incide nas exportações para o exterior dos ser· 
viços a seguir discriminados: 

1-de engenharia, arquitetura e urbanismo; 
II- de orgariilação, programação, planeja

mento, assessoria, levantamento e processa
mento de dados, consultaria e auditoria; 

DI-de assistência técnica, científica e se· 
melhantes, inclusive os amparados por mar
cas e patentes; 

rv- de reparos navais. 
Parágrafo único. NQs casos em que as 

empresas exportadoras de serviços não te
nham condições de concorrer com os preços 
no mercado internacional, apesar dos incen
tivos fiscais federais à sua atividade específica, 
poderão elas requerer a isenção do imposto 
ao órgão competente do Executivo municipal 
que concederá o favor sempre que esgotadas 
as possibilidades de incentivos fiscais adicio-
nais por parte da própria Onião. -

Art 29 Estão também fora do campo de 
incidência do imposto a que se refere esta 
lei todos os serviços assim declarados em 

_--::_acordos ou tratados internacionais debi tribu
tação e reci))rocidade, ou outro de que o Brasil 
participe. 

Att. _ ,3? 1;sta lei entra em vigor na data de 
---sua publicação. - --

Art. 49 Revo9am-se as disposições em 
cbntrárlo. -

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -
Em votação, em globo, as Emendas n9s 1 e 
2'CAE. . . 

Os Srs. Se_nadores que as aproVam queiram 
permanecer ~ntadds. (Pausa.) 

Aprovadas. A matéria vai à Comissão Dire· 
tora para a redação fmal. 

São ·as Seguint:eS ãs emendas aprova
das: 

EMENDA !'I• 1-MODIACATIVA 

Caput do art. 1 o-acrescente-se um inciso 
com a seguinte redação: 

.. _ '_'V ~ outros serviços definidos pelo 
Executivo Municipal comO relevantes pa
ra a e>Cp'ansão da atividade económica 

)$por_tadora." 

EMENDA 1'1' 2-MODIACA11VA 

Dê--se a seguinte redação ao parágrafo úni
co do art. 1" do projeto: 

"Parágrafo único. Nos casos de ex
portação de serviçO.$ não compreendidos 

_nos itens do art 19 e qu~ gozem de isen
-Ção de incentivoS fiSéàis federais, oS ex

portadores terão o direito de requerer ao 
ó~gão d~ ExeCutivo Municipal a isenção 
do imposto sobre s~rviços." 

Justificação 

O novo inciso V visa a crjar flexibilidade para 
que "outros seiViços", a juízo do Executivo 
municipal, possam vir a benefic:iar-se da não
incidência. A rápida mutação tecnológic::a per
mite e prevê a ocorrência de novos serviços 
exportáveis não compreendidos na listagem 
do projeto em c::::ausa. 

No tocante ao § l 9, a intenção manifestada 
pelo ilustre Senador Fernando Henrique _Car
doso era ampliar o disposto no caput do art., 
permitindo que a exportação de serviços não 
tradicionais tivesse ampliada a sua capacidade 
de concorrência, com a is_ençã.o. do_ imposto 
sobre serviços. A emenda proposta visa-ape
nas eliminar a possibilidade de interpretaçôes 
dúbias do texto original. 

Saia das Comissões, 14 de setembro de 
- 1989 - Jorge-Bomhausen, Presidente em 
exerçíclo- Roberto Campos. Relator- Leu
rival Baptista- Severo Gomes......;. Nelsoli We
dekin - MárciO Lacerda - Gomes Carvalho 
-MeiraFDho-SílvioName-MoisésAbrão 
- Maurício Corr& - Aluízfo Bezerra (sem 
_voto) - O/avo Pires. - -

O SR. PRESIDENTE (1ram Saraiva) -
Item8: 

Discussão, em turno único, do veto to~ 
tal aPosto ao Projeto de Lei do Senado 

n9 34, de 1989, que dispõe sobre a regula
rizl:lçáo ou desconstituição de parcela
mentos urbanos implantados no terrft6rio 
do Distrito Federal, sob a forma de lotea· 
ffientbs ou condominios. 

Sobre a meSa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" $ecr~rfo. 

É lido e ~provado o seguinte 

REQCIERIMEriTO N• 557, DE 1989 
Nos termos regimentais, requeiro o adia

mento da matéria constante do item 8 da Pau-
~ ta, por 48 horas. -

Sala das Sessões, l8 de setembro de 1989. 
-João Menezes. ~ 

O SR. PRESiDEI'ITE (Iram Saraiva)
Em razão da aprovação do requerimento, a 
matéria deixa de ser apreciada na Ordem do 
Dia de hoje. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -
Item 9: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUÍÇÃO N• 2, DE 1989 

(Incluída em Ordem do Dia, 
nos termos do 

art 358, do Regimento Interno.) 
Modifica o § 3? elo art 49 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 
(19 signatário: Senador Olavo Pires.) 

A Comissão incumbida do exame da 
proposição não emitiu parecer no prazo 
regimenta] de trinta dias lmprorrogâveis. 

Assim, a matéria foi incluida em Ordem 
do Dia nos termos do an. 358, do Regi· 
mento Interno, para que o Plenário deli
bere se a ,Proposta deve ter-prossegui
nienlo em sua tramitação. 

Em votação o prosseguimento da tra· 
mitação da Proposta de Emenda à Cons
tituição n" 2, de 1989. 

Os Srs. -Senadores que aprovam o 
prosseguimento queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria terá prosseguimento normal. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -
Item 10: 

Discus_são, em turno único, do parecer 
da Comissão -de Relações Exterlo(es; e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n? 
172, de 1989 (11' 398/89, na origem), de 
9 de a_gosto do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da Repúblíca sub~ 
mete à deliberação do Senado a eScolha 
do Senhor luiz Mattoso Maia Arrii3d0, Mi
riisiro de Segunda Oasse: da -Carteifa-de 
Diplomata, paráexetter a função de Em
baixador do Brasil junto à República da 
Coréia. 

Item 11: 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n~ 
174, de 1989 (n• 403/89, na origem), de 
14 de agosto do corrente ano, pela qual 
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o Senhor Pre:Sidehte da República sub
mete à deliberação do senado a escolha 
do Senhor Júlio Gonçalves Sanchez, Mi· 
nistro de Segunda Classe~ da Carreira de 
Diplomata, para exercer a funÇão de Em
baixador do Brasil junto à República da 
Guiné-Bissau. 

Item 12: 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações_ Exteriores e 
Defesa Nadonal sobre a Mensagem n9 

179, de 1989 (n" 457/89, na Casa de ori
gem), de 30 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação-do Senado 
a escolha do Senhor Régis Novaes de 
Oliveira, Embaixador do Brasil junto à Ja
mahiriya &®e_Popular Socialista da U
bia, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Em6aixador do Brasil junto à Re
pública de Malta. 

Item 13: 

Discussão, em turno único do parecer 
da COmissão de Relações Exteriores e 
DefeSa Nacional sobre a_ Mensagem n" 
185, de 1989 (n" 515/89, na origem), de 
11 de setembro do corrente 'ano, pela 
qual o Senhor Presidente_ da República 
submete à deliberação do Senado a esco- _ 
lha do Senhor Sérgio Damasceno Vieira, 
Embaixador do Brasil junto à Federação 
da Malásia, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Sultanato de Brune i Durussalam. 

Item 14: 

1987, (n' 509/89, na: origem), de 8 de 
setembro do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a esc_olha ào 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Cherubim Ro
sa Filho, para exercer o cargo de Ministro 
do Superior Tribunal Militar na vaga que 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Mas ouvir era fácil, mesmo que eu não 
estivesse vendo. 

O Sr. João Menezes - Mas V. EX" não 
ouviu. De maneira que eu peço a V. Ex~ que 
me conceda a palavra. 

se abrirá, em novembro vindouro, com o SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
a apOsentadoria compulsória do Senhor - _V. Ex"_ tem a palavra. 
Ministro Tenente-Brigadeiro-do-Ar Anto- -Peço ao nobre Senador Luiz Vianã o seu 
nio Geraldo Peixoto. voto, que é indispensável para que haja quo-

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) rum. Basta um sair para não haver quorum. 

--A matéria constante do Item 15 da Ordem 0 SR. JOÃO MENEZES (PFL _ PA. Para 
do Dia, de acordo com o disposto noart. 383, __ 
alíneas g e h do Regimento Interno, deverá encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. 
ser apreciada em sessão pública, sendo a vota· Senadores, o meu eminente amigo e _conter-

râneo Deputado Jorge Arbage apresentou um 
ção proCedida por escrutínio secreto. projeto de lei visando a criação de mais um 

Em discuss_ão 0 parecer. (Pausa) feriado, com a sua inteligência característica 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão, _ realmente tem sido campeão em matéria de 
A vota"1:ão deVerá ser feita em escrutínio se~ dias feriados. Assim é que, já em 1986, apre· 

.creto, pelo processo eletrônico. sentou um ·projeto de lei, no qual o § 29 de 
um de -seus· artigos dizia: 

Eni votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) "O disposto _nesta lei não se aplica aos 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau· feriâ_dos -das demais comemorações do 

-say-- - calendái"!O refigioso." 

(Procede-se irvotaç_ão) Quer dizer, todos os feriados religios_os, de 
O SR. PRESIDENTE (Nelson CameiEO) qualquer religião- católica, -bUdista, presbite-

-Votaram SIM 37 Srs. Senadores; e NAO riana-ou_c_ultocornoaumhanda,poderiam 
2-.-õ'""-- ser comemorados .. sób a égide de uma nova 

Não houve abstenção. lei. 
-Total: 39 votos. Posteriormente, vem outro projeto de lei 
O parecer está aprovado. também querendo fixar o feriado de Nossa 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a mátéria coristante da Ordem 
_do_Dia. 

Passa-se, agora, à votação do Requerimento 
n' 555,-áe 1989, de urgência (art. 336, item 
e do Regimento Interno), para o Projeto de 
Lei da Câmara no 42, de 1989, lido no Expe-
diente. ' 

Em votação ·o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 

Senhora Aparecida contrariando o que estabe
lece a lei. O projeto não pass_ou e o feriado 
de Nossa Senhora Aparecida está sendo co· 
memorado de acordo com a lei. 

Outro projeto de meu colega e amigo Jorge 
Arbage pretende tirar da lei mais o seguinte: 

DisCussão, em turno único, do parecer 
da Comíssão -de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a mensagem n" 
186, de 1989 (n' 516/89, na origem), de 
11 de setembro do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente_ da República 
submete à deliberação do_ Senado a esco· 
lha do Senhor Luiz Felipe de La Torre 
Benitez Teixeira Soares, Embaixador do 
Brasil junto à República do Quênia, para, 
cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República 
de Uganda. 

~--AproVado. 

Serão comemorados, por antecipação, nas 
segundas-feiras, os feriados que caírem nos 
demais dias da semana, com exceção dos 
que ocorrem nos sábados_ e domingos e os 
dos dias 19 de janeiro- Confraternização Uni· 
versai e 7 de Setembro - "Dia da_ Indepen
dência"- 25 de dez_embro- Natal~ Sexta
feira e Corpus Christi." Pretende incluir na lei 
dos feriados o dia de Corpus Christi 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- As 
matérias constantes_ dos itens 1 O a 14 da Or
dem do Dia da presente sessão, nos termos. 
do parágrafo único do art. 383 d6 Regimento 
Interno, deverão ser apredadas em sessão se
creta. 

Solicito aos Srs. funclonários as providên
cias necessárias, a fim de que seja respeitado 
o dispositivo regirrlental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 
16 horas e 22 minutos e volta a ser públi
ca às 17 horas e 2 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
Item 15: 

Discussão, em turno único, dó parecer 
da Cói:nissão de C6nstituição, Justiça e 
Odadania sobre a Mensagerrt n" 187, de 

O Sr. João Menezes (PFL- PA.)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a V(_l:tação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Mas já está aprovado. 

O Sr. João Menezes - Então, eu peço 
verificação de quorum. 

O_ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Mas aí é preciso o apoio de mais três Srs. 
Senadores. 

O Sr. João Menezes- V. Ex1' não estava 
olhando para cá. Eu estava em pé, Sr. Presi
dente, aqui. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Eu anunciei. Ninguérri pediu a palavra, por
que, mesmo que eu não visse, eu o ouviria. 

O Sr. João Menezes- O Secretârio da 
Mesa estava falando a V. ~aí, estava indican· 
do; e eu estava aqui. 

Se aprovarmos esse projeto de lei, que revo· 
ga todas as disposições em contrário, o feriado 
do "Dia do Trabalho" que deve ser comemo
rado no 1 o de maio, cai, também, por terra 
e vai ser comemorado de acordo com a lei, 
!.$to éLila segunda-feira anterior ou posterior. 

Como vê V. Ex", esse número todo de feria
dos que se quer, faz-me lembrar Ibrahirn Sued. 
Diz ele que "O Brasil é o pafs do feüado". 

Realmente, se formos incluir todos os dias 
santificados, vão alcançar um grande número 
de feriados, porque não podemos ter dias reli
giosOs, un_s, preferindo outros. __ 

Então, pergunto eu: por que não se faz um 
feriado para o dia de Nossa SenhOra de Naza
ré, lá em Belém, que é comemorado com 
o Círio de Nazaré, que é, talvez, a maior procis
são do mundo, a maior profiSSão de fé, que 
também teria direito a ter o seu Qia?l O dia 
de Nossa Senhora Aparecida, lá, também terta 
direito a figurar como feriado no dla exatõ. 
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Assim, Sr. Presidente, voto contra _a urgênda 
para esse projeto de lei, porque me parece 
ser o mesmo contra as noiJT)as, cont.ra o traba
lho, contra tudo. É um p?oj~to c9mp1exo, que 
precisa ser examinado com cUidado, sendo 
indispensável o estudo nas Comissões Técni
cas, para organizar um projeto que atende aos 
interesses sOciaís e trabalhistas do Pals. Espe. 
ro que este Congresso não aceite o pedido 
de urgência e dê s_eu voto contr~rio, a fim . 
de que continue em vigor a Lei atual, de n~ 
7 320, que regula esses feriados atf! que se 
faça uma lei definitiv~. _ 

Era esSe; Sr: Presidente, o aspecto que gos~ 
taria de esclarecer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR.JOTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Para encaminhar _a vo.tação.Sem revisão 
do orador.)- Sr, ~r_esldente, (!01. primefro lu
gar, gostaria de saber ~.e já foi publicada a 
resolução aqui votada em plenário a respeito 
dessas matérias urgentes_ urgentíssimas, e se 
já estaria em vigor a decisão do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa já remeteu a matéria à publicação, 
mas eU não poderia informar a V. Ext, c;-om 
certeza, se foi ou não publicada, porque, como 
sabe V. Ex", o Diário do Congresso não sai 
no dia seguinte. 

A Presidência já assinou a_ r.esolução e a 
mandou à publicação. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Então, 
não se sabe com segurança se já está em 
vigor ou não? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiio) 
-Não_ é passivei confirmar a publiCação. Ape
nas que a_ Mesa já remeteu à publiCação. 

OSR.JOTAHYMAGALHÃES-Sr.Pre
sidente, o projeto demonstra que estamos vo~ 
tando esta. questão sem prestar muita atenç_ão 
no que _está sendo votado. 

FizemOs uma lei algum tempo a respeito 
dos feriados, a fim de se evitar os chamados 
"feriadões", para que, quando determinada 
data caísse numa quarta ou quinta-feira, nos 
poupássemos desse nosso meu hábito de 
"enforcar" a sexta-feira ou a segunda-feira. 
Procurou-se antecipar a comemoração des
ses feriados para segunda-feira. Estamos ven
do que, às vezes, temos um feríado antecipado 
para a segunda-feira e mantido na quinta-feira, 
corno ocorreu em Brasüia, há po.uco tempo. 
D~veriamOs pensar um pouco sobre esta 

questão. Como se está fazendo, está-se tor
nando sem efeito a lei anterior votada pelas 
duas Casas do Congres-so. Comã Sê ·está fa~ -
zendo, ficamos praticamente com quase to~ 
dos os .feriados sem a antecipação para segun
da-feira. Isto é beneficio para c.i País? Será_que 
para o Brasil não é importante evitarmos tan~ 
tos feriados assim como está no nosso calen
dário? Será que não é neceSsáriO ·meditarmos 
um pouco sobre esta questão e verificarmos 

o ·que interes_s.a_m_;;,.ls para o desenvolvimento 
deste País? _ 

Sr. Presidente, era para esta questão que 
gostaria de- chamar a atenção dos nobres Se~ 
nadares. Esta i11afériã- -é impoitãnte para ·o 
País. Vamos meditai" -a seu respeito. Vamos 
verificar se não demos evitar o andamento 
dessa proposta ou, se for o· caso, faZer uma 
nova proposta acabando com a lei que preva~ 
Ieee atê o momento, porque o que está ocor
rendo - desculpe-me, Sr. Presidente, a ex· 
pressão- é uma OaQUnça nacional. Com -esta 
eypressão, chamaria a atenção dos Srs. Sena~ 
dores: o que está ocorrendo é uma bagunça 
neste País. _É~[eriado na segunda~feira, é feria
do na quinta-fe[a, e agora vãffios acabar com 
os poucos feriados que ainda estão sendo ~n~ 
tecipados. Ora, vamos res_o[ver de Lima vez 
por todas, mas vanlos pensar principalmente 
no.bem do País, no seu desenvolvimepto. e 

_ .em quanto custa c~da dia de _trabalho perdido. 
Ora, Sr. Pr.esiçiente;. sou cal;óUço, apostólico, 

romano e alguns me chamam de papa-hóstia, 
maS-'rião podemos concor.d;:u: com o que se 
está pretendendo fazer. 

.Com isso, creia: q1.,1e já consegui chamar 
a aten-Ção de algun,s col~9as. O meu voto será 

- <:OOffárfo aor~giJ!Ie d_~ ~rgênci~. 

O SR. PRESIDE_NTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação. (Pausa) 

O Sr. M.ansueto de Lavor - Sr. Presi· 
dente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção. . . -_ ---

O SR. PRE5I!)EN'f!! (Nelson Carneiro) 
_::. Concêdô á Palavra ao nobre Senador Man-
sueto' de Lavor. -

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Para encaminhar a votação. -Sem revi~ 
são do or.ador.) -Sr. Presidente, Sr~. Senado

-res, não precisaria ilustraÇãO melhor que a 
situação legal em que Viveinos, sobre a anteci
pação dos ferfados: rião está mteressando ao 
País, não dá, ce:rto. Na serrianã. pãssada tive
rnçs aqui um reriadão, com antedpação do 
qi~ 12 de_ Q~tl!b.ro, fe,ri;:tdo_nadQrial em home
nagem à PadrQeira do Brasil_ que de\'eria ter 
_sido anteçipado para segunda~feira, mas aqui 
tivemos feriados na segunda e_ na quinta-feira: 
dois feriados. Quer dizer, o obje_tivo, o espírito 
da_lt;i_ origin~l, que:, .aliás,_ é_ uma imitação de 
Rê~ÍSes estrang~ir_os, se hãO esl6u enganado, 
d9. saudoso Deputado JG de Araújo Jorge, 
foi bom, isto_é, para quem não exerce o estran
gulamento, o e_nfo_rcamento de dias úteis oO 
meio de dois feriados, então, se juntavam por 
questão de co_mod.idade, çle facilidade, e havia 
o interesse do País. Neste caso, eu daria ra
zãoao eminente Senador Jutahy Magalhães, 
mas na prática a teoria é outra. 

O que estamos presenciando é que,_ real~ 
mente, essa antecipação do feriado desvirtua 
o sentido dos feriados nacionais. Não s_e_deve 
antecipar o ''Dia de_ Finados", a festa da Paz 
etc. Neste ponto, os maiores interessados, que 
são as-autoridades religiosas, têm, <::onstante
ment~, pedido a derrogação dessa legislação 
de antecipação dos reriados. 

Eu diria_ que, ·em termos ·práfícos, e dentro 
deste objetivo de quem· fala,_ mais trabalho, 
menos feri_ado, Jndusive º-S tetiadós ·mcitos da~ 
queles que se aproveitam de diaS i'ntêrCaladOS 
para não comparecer ao- trabalho, é preciso 

_ voltar ao que era antes, dá mais certo. Se há 
muitos feriado.s no· meio da seiTiailã,-vamos -
diminuí-los. Concordo até que um feriado na
danai seja uma data ímpar - não há razão 
pa:ra que sejam qUatro, cinco, feriados nado
nais. Não vejo por quê. Não é o caso. Mas, 
na práQca, Si-. Presidente, Srs. Senadoi-eS, essa 
idéia, boa. de antecipar os feriados náo fUnCio
nou, não deu certo. E .agora, o que-e-sfaínos 
discutindo, e possivelmente votando daqui a 
pouco, é uma proposta de lei do_ eminente 
Deputado Federal pelo Pará, Jorge, Arbage. 
S. Ex~ quer excluir dessa antec::ipação de feria
dos nacionàiS dua.s datas que, pela sua Signlfi- · 
cação, pela sua importância, não devem ser, 
também no meu entender, antecipadas, por
qUe ·perdem o seu significadO. Uma delas -é 
o 12 de outubro, que causou dois feriados 
na mesma semana_aqui, em Brasília. E princi· 
palmente a segunda, que é a tradicional come
moração universal do "Dia dos _Mortos" ou 
o chamado "F'madbs'"'. Antecipar não siQnifica 
nada, não tem respaldo na tradição, não se 

. coaduna: com--'os sentii-nenfós ae_spliáã"rieOa-. 
de, porque a comemoração universal é o dia 
2. . . . . 

Então, neste sentido, tem toda a razáo o 
Deputado Jorge Arbage. Mas quando se ava
liou aqui a proposta, veiO, então, uma emenda 
do Senador .Jarb.as.Passarinho, sob o seguinte 
argumento: retirahdó:.Se do regime dã lei ante
rior de antedpação· esses dois feriadOs, 12 
de outubro e 2 de novembro, restam apenas 
três feriados que seriam antecfpados. 

Como se sab~ que não está funcionando 
esse sistema de antecipação, por que não ab-o
lir a antecipaçã-o pata todos? Para os dois pro
postos pelo Deputado jorge Arbage e mais 
os três que ficariam aí como um r'eSfdúo. Lo ii-· 
cardo com- a proposta do Deputado Jorge 
Arbage de antecipação,- e mais ainda com a 
emenda_do Sen.adQ~::.Jarbas Passarinho. 

Vejo que não há sentido, os objetivos que 
foram protui'ãaos -p-ela lei de maior funciona
lidade, maior proveito; de não haver estrangu
lamento de dias úteis no meio de feriados, 
tudo isso cessou. A prática é que está dizendo 
outra coisa: em vez de: ym simples feriadão 
de três dias. temos um semanão con~tante
mente, Col-n ·dais feriados sem que houves$e 
respaldo leQal. 

- - Portanto, Sr. Presidente, Srs.senadores, squ 
- inteiramente favorável à proposta do Depu-

tado Jorge Arbage com a emenda_ do Senador 
Jarbas Passarinho, simplesrrtente revogando 
a legislação atual e voltando~se ao sistema_ 
anteridi-. Se há muito feriadO e se o·povo-está 
trabalhando pouco, vamos contribuir para ha· 
ver mais trabalho, diminuindo os feriados, e 
·não os antecipando, provoca-ndo dois feriados 
na mesma semana, como se verificou na se
mana passada. 
08~.-Cid-Sabóiade Carvalho-Sr. Pre

sidente, peço a palavra para encaminhar avo-
taç~o. · 



5976 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO CONORESSONACIONAL (Seção II) Outubro de 1989 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. - - -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
PRONUNCIA DISCURSei QUE. ENtRE
GUE À REVISÃO DO ORN)OR, SERA 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Antõnio Luiz Maia-Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex". 

O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA (PDC
TO. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, os feriados ou 
se referem a datas históricas ou -se referem 
a datas de comemorações religiosas. Estão 
em jogo, portãnto, no caSo dOs feriados, a 
história ou a religião e a fé. Razão pela qual, 
eu também concordo com aquilo que foi pro
posto pelo nobre Senador Cid Sabóiéi: de Car
valho, no sentido de se pensar duas vezes an
tes de se tomar uma deliberação tão urgente 
quanto é proposta, para a eliminação das co
memorações nas datas certas. Ou melhor, an
tes de se votar "sim" ou "não", Com referêiida 
ao requerimento de urgência para essa maté
ria de antecipação, na comemoração das da
tas de feriado nacional. 

Por,,isso, Sr. Presidente, eu gostaria que nós 
refietfssemos em cima exatamente do sentido 
histórico das datas históricas, e no sentido de 
fé das .datas religiosas. 

A comemoração, pd( exemplo, do Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, 
no País inteiro, os católicos comemoram a 
sua Padroeira no dia 12 de outubro. Não 
adianta antecipar esse feriado, porque os _cató
licos vão comertiOrá-lo exatamente na data 
certa e não na segunda~{eira que o precede. 

A mesma coisa diz respeitO-às áatas naciO
nais, como aqui foi anteriormente discutido. 

Na caso d.e_21 de abn.l, este Senado já se 
posicionou, já \!Otou um requerimento, no sen
tido de que_ fosse comemorada a data no dia 
certo, e não antecipada, porque ela tem um 
sentido profundo na História nacional. 

Sou. Sr. Presidente, por que este requeri
mento de urgência não seja votado. Pelo con
trário, que se faça uma reflexão m-ãior em doia 
do senso popular, no sentido dessas datas, 
porque o povo brasileiro ama a sua História, 
venera os heróis que para ela entraram. 

Portanto; essas datas devem ser preserva
das. 

Não se pode pensar na antecipação de um 
7 de Setembro, de um 21 de Abril, assim como 
outras datas nacionais, no sentido de fé tam
bém, Sr. Presidente. É importante que se res
peite a fé do povo. Se o povo tem fé nO nasci
mento do Senhor Jesus, que é comemorado 
no dia de Natal, a comemoração desse _dia 
não pode ser antedpada, por determinação 
do Congresso Nacional. Respeitemos a fé po
pular. Assim, o dia de Nossa Senhora Apare
cida, Padroeira do Brasil, é 12 de outubro, 
e essa data tem que ser preservada. O dia 
dos mortos é 2 de novembro, -nã_o é outra 
data, é um dia universal, portanto, deve ser 

preservado. O povo, nesse dia, em massa, visi~ 
ta os seus mortos. é um sentimento de amor, 

_.,é,.sentimen_tc:? f~urii)iar, a expressão maior do 
sentimento de amor familiar que o povo rn::mi
festa, através da visita ao sepulcro dos seus 
mortos, ·naquele dia Vehe~ado de 2 de novem
bro. 

Sr. Presidente, sOmos, portanto, por que es
sas datas sejam respeitadas, e, assim, não seja 
votado o requ~r_imento de urgência nesta 
oportunidade. 

O SR. PRESID_ENTE (Ne'Json Carneiro) 
- Gostaria. do esclarecimento de V. Ex" se 
se n:t5mi[esta _contra a urg~rida ... · · ' 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Contra 
a urgência. 

O Sr. Mfllra Filho- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-:-Nobre Senador Meira Filho. O Senador Au
reo Mello havia solicitado a palavra antes de 
V. Ex'. Desta forma, darei a Palavra ao referido 
Senador e, em seguida concedê-la-ei a V. Ex•. 
O nobre Senador Áureo Mello será breve. 

O SR. ÁOREO MELLO (PMDB - MI. 
Para entamihhar a votação.) -Serei breve. 
sem dúvida, Sr .. Presidente, como os demais; 
aliás, não é hábito meu a prolixidade. 

q SR. PRESIDENTE (N~Ison Carneiro) 
-E uma satisfação que estou dando ao nobre 
_Senado_r_Mcit:aEilho. . o • • 

O SR. A,OREO MELLO - Aliás. o Sena
dor Meira Filho ~ sempre preciso nas Suas 
intervenções. _ _ 

Quero dizer, apenas, Sf: _Presidente, que 
acompanhei, ao lado do então Deputado JG 
de Araújo Jorge, a proposição que redundou 
na legislação que antecipou o feriado. Real~ 
mente, -o Deputado JG de Araújo Jorge se 
inspirou, apOS uma viagem que fez aos Esta
dos Unidos. As empresas, as fábricas ameri
canas adotavam o costume de não esfriar as 
suas máquinas, não havendo, assim, uma so
lução de continuidade na questão da produti
vidade industrial. Ê O mérito, mais ou menos 
o espírito que presidiu a posição de JG d~ 
Araújo Jorge. Entendo, Sr. Presidente, que es
ta matéria, no concernente à parte religiosa, 
às comemorações religiosas, tem que ser mo
dificada. Não se compreende o_ "Dia de Fina
dos" antecipado, muito menos o de Corpus 
Christi etc. Quanto ·a isso; JiàO há dúvida. Há, 
porém, que analisar, com toda a tranqUilidade, 
a matéria; em- tel"l'rios temporais, razão pe]a 
qual faço· minhas as palavras do Presidente 
da Comissão de COnstituição; Justiça e Cida
dania, Senador Gd Sabóia de Carvalho, enten-

- dendo que o regime de urgência não deve 
Ser cOncedido. A matéria deverá, a posterfori, 
ser examinada em profundidade, acolhido o 
prlncipal objetivo da proposição, que é situar 
aS-datas religiosas em seu devido lugar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Agradeço ao nobre Senador Áureo Mello. 
_ Concedo a palavra ao nobre _Senador Me ira 
Filho. 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. serei 
muito rápido. 

Entendo que o feriado tem que ser discipli
nado em todo nosso País; pretisamos respei
fã:t a traâição, a fé e o civismo do nosso povo. 
t: predso_que o CoriQre'sSo Nacional se debru
ce demoradamente sobre esta questão. 

Há feriados que, ao invés de ajudar o lazer, 
até atrapalham a Nação brasileira. especial
mente no meu setor_ de comunicações, To do 
o feriado atrapalha o nosso trabalho. Evidente 
que ternos que respeitar os feriados maiores. 

QuerO ratificar e dar a minha solidariedade 
às declarações há pouco proferidas pelo SenaM 
dor Cid Sabóia de Carvalho. Vamo-nos debru
çar, meditar s_obre a matéria e respeitar a fé, 
a tradição brasileira, vamos respeitar o nosso 
País. 

O Sr. Marc:ondes Gadelha - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca:meiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARC:ONDES GADELHA (PFL 
- PB. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) -:-Sr. Presidente, Srs. Senado
res, conquanto no mérito tenhamos Inclinação 
favorável à proposta do nobre Deputado Jorge 
Arba_ge, entende que o ilustre Senador Cid 
Sabóia de Caryªlho levantou. uma questão 
processual_extremamente importante e, deve
mos zelar pelas nossas decisões quando têm 
alcance social ou econõmico mais profundo. 

Mas quero Considerar um fato: na prática, 
na verdade, estaríamos revogando, aqui e ago
ra, uma lei discutida exaustivamente ao tempo 
em que foi proposta pelo nobre Deputado JG 
de Araújo Jorge. Esta matéria foi discutida, 
dentro e fora do Congresso, e levou muito 
tempo para lograr aprovação; passou por inú
meras instâncias, foi discutida nos sindicatos 
e nas associações de dasse, envolveu a socie
dade brasileira como um ·todo - afinal de 
contas, feriado é algo muito importante neste 
País - e só ao cabo de pelo menos alguns 
mes~ de sucessivas_ discussões e novas análi
ses, e, depois, mesmo quando levada ã san· 
-ção,-ainda sofreu nova análise. 

Sr. Presidente, com todo esse trabalho, com 
todo esse braín-storm que presidiu a evolução 
desta matéria. estaríamos aqui, em um minu
to, derrogando a norma vigente, através do 
processo de urgência, que, por suposto, supri
me a análise mais aprofundada da matéria; 
se houvesse, assim, uma justificação mais 
plausível para a pressa em se votar esta maté· 
ria, se fosse algo que provocasse conseqüênw 
cias imediafas muito graves, mas uma das 
datas citadas,_ inclusive, já passou, Sr. Presi
dente! 

O nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho 
tem toda ratão; devemos rediscutir a matéria. 
Se foi erro das Jegislaturas passadas adotar 
esse procedimento que, por sina], é aceito em 
muitos países, vamos rever a situação depois 
de ouvir a sociedade, depois de um exame 
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mais detalhado,_ depois de Um estudo mais 
circunstanciado sobre a matéria 

Pessoalmente, penso que assiste razão ao 
nobre DeputadoJorge.Arbage, mas o_Senador 
Jarbas Passarinho já estende aos s:>utros feria
dos; enfim, derroga inteiramen~ a lei, de auto
ria do nobre Senador JG de_ Araújo Jorge, 
que tanta discussão ensejou neste País, dentro 
e fora do Congresso_ NacLQnal, Crelo que isso 
não pode ser feito às pressas .. 

Por isso, Sr. Presldente, embora eu insista 
no mérito, concedo razão ao no_bre Deputado 
Jorge Arbage; a meu ver, não devemos negar 
ao Congresso Nacional, à Nação, o direito de_ 
discutir a matéria mais cuidado.sarnente .. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Peço a pala
vra, Sr. Presiàente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobie Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Para encaminhar a votação.)'- Sr. Presi· 
dente, referiu-se o Senador Marcondes Oâde
lha exatamente à emenda que apres~nte.i ao 
projeto do ílustre Deputado Jorge Arbage. Ve
jamos qual é a situação atual. _ _ _ _ _ __ 

A.inda há pouco, dizia o Seriador Mansueto 
de Lavor - fora do microfone -- que essa 
Lei, chamada Lei JG de Araújo JorgeJ que 
teve como auxiliar o nosso Senador Aureo 
Mello, Deputado, à época: na lingua9em popu
lar, não pegou, porque realmente é difícil se 
conceber comemorar "Dia de Finados" fora 
do c:oncerto universªl de 2 de novembro, e 
se faça em 30 de outubw; 

O que acontece, Sr, Presidente, Srs. Sena
dores, é que a lei que pretende revogar essa 
já aprovada na Câmara, antec:ipa para as se
gundas-feiras as cámemorações de feriados 
-essa, a que se referiu o Senador Marcondes 
Gadelha, exaustivamente discutida, coma di~ 
se o Senador ---:- repito: a le! que se pretende 
revogar, pelo menos parcialmente, antecipa 
para as segundas--feiras as comemorações de 
feriados que caírem _em dia de semana; rnas 
ressalvou, desde logo: 1 o de janeiro -- ''Con· 
fraternização Universal"; 7 de Setembro, que 
não podia ser comemorado senão_ em 7 de 
setembro; 25 de dezembro- Natal-, senão 
acabaríamos sacrificando Jesus Cristo antes 
ou depois da data; e a Sexta-Feira_ Santa, que 
tem que ser Sexta-Feira Santa. Só aí já saíram 
4. 

As alterações posteriores do ·zeloso Depu
tado Jorge Arbage, ilustre Representante da 
Bancada do Pará na Câmara a essas altera
ções, tenho chamado de çanjPaUsmo progres
sivo, porque S. Ex• começou a apresentar um 
projeto atrás do outro, derrubando datas, à 
proporção -que essas da.rns_ sensibiliza-vam a 
opinião pública; e com toda razão. Por exem
plo, excluiu, por antecipã.ção, o feriado come~ 
morado a 1 c de maio -- todo Mundo, com 
exceção dos Estados Unidos, comemora }9 

de Maio; sá os EstadOs Unidos que não, por
que }9 de maio foi justamente a chacina de 
Chicago - então, os Estados Unidos come-

moram em outra data; e a comemoração de 
Corpus Christi, qúe, graÇas à iniciativa do De
putado Jorge Arbage, se rião estou. equivo· 
cado, foi tainbém éliminada da lei, 

a projeto, cigO[a, Pretende _derrbUa( mais 
duas datas: são os· feii.:idos que reçaem nos 
dias 12 de outubro, que é dia de Npssa Senha· 
ra Aparecida, e 2 de novembro, Finados. Ora, 
restarão - se a lei ainda for mantida ~ duas 
ou três datas. 

Então, a:ptesentei ernf!ndã. propondo a revo-~ 
gação completa da lei ~ çqfiversei _com o De
putado Jorge Arbage. S. ~. pessoalmente, 
não se opõe, diSse até que a oposição foi numa 
ComfsSão da Câmara dos DepUtados. Não 
tem sentido a lei _original, com onze ou doze 
datas diferentes, ficar redu~ida a àuas.datas. 

De maneira que, para ~im, __ com urgência 
- ou sem urgência, o que interessava era carac

terizar precisamente a inadequação dessa lei 
que se aprovou num momento, aqui, de ilusão 
de que o que é bom para os Estados Unidos 
é bom para o Brasil 
~ Então, é pi~iso _sabei: se essa data de se
gunda-feira,_ por exemplo, passa a ser boa. 
E ver.dade que há o_ velho _argumen~o __ de que, 
J,Jm feriado no meio çla semana, Se)az o que 
se chama, em linguagem vulgar, "enforca
mente" do resto dos dias. De qualquer modo, 
é ~-emamente esdrúxulo _se: _possa come
morar Finados no dia 30 de outubro, se a 
lei não for derrogcida. Ou- se for aproveitada 
a _inici~tiva do Deputado Jo'rge-Arbéige. 

O Sr. Melra Filho- Não pode "enfocar", 
porque estamos meio enforcados. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
n~o.o_uYi! 

O Sr. Melra Filho - Precisamos acabar 
com esse negócio de enforcar, porque 'esta
mos meio enfoCados. 

O SR_--JARBAS PASSARINHO -E 
o pior é o seguinte: vão enforcar T~radentes 
de novo, porque uma das datas que ficou é 
21 de abril. 

Por ca1.!5a disso, Sr. Presidente_. e~:J propus 
a .emenda. Se __ a urgência for_ votada, quero 
defender, naturalmente, a minha emenda na 
oporturiidade; se a urgência não for votada, 
l~vando em considera_ção as ponderações, eu 
também vou defendê-la dentro da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Em votação o requerimento. _. 

Vamos proceder à nova votação. Na forma 
regimental, a votação será nominal. 

Como vcita o Líder do PMDB? 

O SR- JUfAHY MAGALHÃES (PMDB
BA)-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PFL? 

O SR; MARCONDES GADEUIA (PFL 
-PB)-Não. 

· O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Llder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI) --sr: Preslâen_te, e$1:e assunto fica em 

aberto para a Bancada. Pessoalmente, subs
crevi o requerimento. Uma dosa para mim 
é a ·urgência e outra, o méritó da proposição. 
Em princípio, estou de acordo corn_?IS idéias 
do nobre Sen_adQr.Jarbas: P?1$S.ai:ÍI).ho, que é 
pela revogação .d.a lei.. · 

O SR.-PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-- O Líder do PTe? (Pausa,) 

S. EJcf não está presente. 

--o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota õ Líder dQ PDC? ·.. . 

O SR. ANTÓNIO üiiz MAYA- N~o. 
· . . . lI • I • ' ' • 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--com.6Yota o Líder do PDT? (Pausa.) 

S. Ex"- nãO ·es~ presente. 

-o SR-. PRESIDENTE (Nelson" c~tTieii-o) 
-Como vota' o Uder do PDS? - · · · 

O SR- JARBAS PASSARINHO (PDS~ 
PA)- Abstenho-me. 

-- o SR~ PRESIDENTE (Nelson carneirO) 
-:-Como vota o L.kler do PSD? (Pausa.) 

- S. EX- não e..stá presente._ - ·~ -· _ 
Em face das rnanlfestações das Lideranças, 

a Mesa d~clara rejeitado o pedido de urgência. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira_re_cor:rer da deci
são, atrayés de um pedido de v.erificação, a 
matéria contimiará o curso normal no SenÇJdo 
Federal. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
......... Há oradores inscritos. 

Concedo a palaVra ao nobre SenadOr Jarbas 
Passarinho. (Pausa) 
, S. ~ declina da- palavra. 

O Sen~dor Jarbas Passarinho_ nos priva do 
prazer de ouvir a sua intervenção, que ficará 
para amanhã. 

Concedo a palavra ao nob:re Senador Mar
condes Gadelha. 

O SR. MAR.COJYlJES GADEUiA PRO
NUNCIA DJSêORSO QlJE, ENTREt[CfE 
À REVISÃO 00 ORADOR. SERÁ PUBU
O\DO POSTéRIORMENTE. 

(Durailte o diSCurso do Sr. Marcondes 
Gadelha, o Sr. NelsOn Cametro, Presiden
te, deixa a cadeira da presidêncía, que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa 
.3~ Secretário.) 

. . COMJ'ARECEM MNS OS SRS. SE/YA
DORES, 

Mário Maia- Nabor Júniof- Ç<U"los 
De'Carli- Jarbas.Passarinho- Mois_és 
Abrão - _Edison Lobão - .Hugo Napo· 
leão - Maria Alacaqúe BeZerra ~ -Jos_é 
Agripfnõ- Marcondes Gadelha- Dival
do Suruagy- Luiz Viana -Jutahy Maga-

. - lhães -João Calmon- Nelson Carneiro 
--Hugo Gontijo - Fernando Henrique 
Cardoso ~- Mç!rcos Mendonça~ Pom
peu de Sousa - Dirceu Carn~ifQ: ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa sente-se no dey_er, com _myita s_fttis-
fação, de associ~r-se ªº pronunciamento do 
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nobre Senador Marcondes_ Gadelha, no mo
mento em que S. Ex• congratula-se com a 
Força Aérea Brasüeira por este avanço consi
derável, que nos coloca, realmente, numa po
sição de grande importância, não como po
tência militar, porém como caminho para po
tência no campo do desenvolvimento. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fràn
cisco Rollemberg. 

Ó SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presideriie; Srs. 
Senadores, não é com certo ·desapontamento 
que venho à tnbuna nesta tarde. A Presidência 
poderia até perguntar o qUe me desapontou? 
Tivemos Uma tarde rica. O plenário foi visitado, 
as galerias estavam cheias, aqui estavam os 
prefeitos de quase o Brasil inteiro. Esta Casa 
viveu a festa da posse da primeira muJher nes-
ta Legislatura como Senadora, a primeira Se
nadora do Estado do Ceã:rá. Esta Casa ta-m
bém assistiu a debates, esta Casa se regozijou 
com o recebimento pelo Brasil do seu AMX. 
produto da mais alta tecnologia desenvolvida 
pelo Brasil e pela Itália. 

St. Presidente e Srs. Se"iiadores, há 19 anos 
nesta data, desde que cheguei ao Congresso 
Nacional, sempre ouvi uma palavra, uma refe
rência, um elogio, urriã homenagem, uma 
poesia também, à figura de um grupo de pes
soas, a uma pessoa específica, que tem sido, 
no ma[s das vezes. um anjo tutelar na nossa 
vida: o médico. 

Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, hoje 
é o "Dia Mundial do MédiCo". Hoje este Sena
do~ em nenhum momento, falou nessa classe, 
falou nessa gente, voltou-se para reverenciar 
os seus médicos, aqueles que fazem da Medi
cina brasileira uma grande Medicina, conhe
cida e aceita no Mundo inteiro. 

O Sr. Áureo MeDo - Permite-me V. Ex!' 
um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Com muita honra, nobre Senador Áureo Mello. 

O Sr. Áureo Mello- É com muito prazer 
que constato, pelo menos, a presença de dois 
médicos hoje em plenário, que são V. Ex' e 
o Sr. Senador Marcondes dadelha. E os mo
destos bachãréis aqui presentes não precisam 
dizer que se_ associam plenamente a essa con
gratulação, das mais justas, com uma_ classe 
de verdadeiros abnegados e heróis como são 
os médicos, que não têm hora para atender, 
não têm, às vezes, sequer o direito à sua tran
qüilidade durante o- sono. Eu, que tenho pa
rentes que são médicos, estou acostumado 
a ver o telefone tocar durante a madrugada 
chamando esses abnegados, para que ajudem 
a minorar o sofrimento de seus semelhantes. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Muito obrigado pelo apoio que V. Ex' me traz, 
Senador Áureo Mello. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, qu<lndo 
cheguei à Câmara dos Deputados, no dia 18 
de outubro, era um dia multo requestado. Os 
Srs. Deputados solicitavam a sua inscrição, 
o Presidente daComissãodeSBúdedesignava 

os seus representantes para falar saudando 
os médicos. Recordo~me muito bem que a 
primeira vez que ocupei a tribuna para falar 
do médico, o faz indicado por uma figura muito 
querida, o paraibano Janduhy Carneiro, Presi
dente da Comissão de Saúde. Depois dessa 
homenagem, voltei à tribuna sempre, quase 
que todos os anos. Falava do médico ou falava 
de um médico. Falei de Oswaldo Cruz, falei 
de Carlos Chagas, falei de Lima, falei de Jorge 
de Marsillac, falei de Fernando Paulino neste 
Senado. 

Poderia falar hoje, Sr. Presidente, e home
nagear o médico brasileiro na figura do Sr. 
Paulo Niemeyer, que recebe no Rio de Janeiro 
o tí~lo de "Médico do Ano". _ ~ . 

Sr. Presidente, é a hora do Angelus, é a 
hora da Ave-Maria. Vou-me limitar, tão-so
mente, Sr. Presidente, se V. Ex• me permite, 
a ler a prece do médico, que assim se inicia: 

PRECE DO MÉDICO 
Senhor, eu sou um médico.- Um dia, 

depois de anos de estudos, me entrega· 
ram uin diploma, dizendo que eu estava 
oficialmente autorizado- a clinicar. E eu 
jUfer fazê:.lo ... cOnscienciosamente! Não 
é fácil. 

Senhor, não é nada fácil viver este jura
mento na rotina sempre repetida da vida 
dum médico: consultório ... diagnósticos.. .. 
operações ... receitas ... Contudo, Senhor, 
eu -qUerO ser médico.: . .a1Quém junto de 
alguém. Não mecânico duma engrena
gem, mas gente, salvando gente! 

Que todo aquele que me procure em 
busca de cura física encontre em mim 
algo mais _que o profissional. 

Que eu saiba parar para ouvi-lo, sentar 
junto ao seu leito para animá-lo ... tomar 
sua dor como minha p_ara ajudá-lo. É 
m-uito _importante, Senhor que eu não 
perca-a-capacidade de chorar! 

Que eu saiba ser médico ... alguém jurl
to de alguém .. : gente salvando gente. 

Co.rrto tu, Senhor! 
Attilio Hartmann 

Digo máis, Sr. Pr~dente, pois que~o ~d~r 
a este tema um enfoque especial. Também, 
neste mês, nossa Constituição acaba de coin
pletar um ano. Promulgada ern 5 de outubro 
de 1~~8, a Constituição brasileira, por decisão 
da maior parte de nós ·aqui presentes, reser
vou, pela primeira vez, um espaço importante 
ao setOr saúde, ampliando verdadeiramente 
a noção do termo ·em si e adotando um con
ceito mais moderno que é o de Seguridade 
Social. 

Este conceito é, sem sombra de dúvida, 
muito mais ~brangente, pois, como prevê o 
art. 194, Seguridade Social "compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e_ da Sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos à saúde, à previdência 
e à assistência Soda!". 
-.Corista tambéin do texto -constitudõnal um 

artigo, o de n<? 196, que assegura aos cidadãos 
deste País que "a Saúde é direito de todos 
e -dever do Estado", e que esse direito será 

"garantidQ mediante políticas sociais e econô
mlcas que visem à redução dà risco de doen-
ça". . . . . ' ~ . 

A partir daí, para ~e CtJ!llP,ri~ ~ q:mstituição 
em _vigor, tornou-se indispensável reorientar 
os rumos anteriormente traçadOs, devendo-se 
atacar, globalmente, vários ·problemas ao 
mesmo tempo, sem dissociãr, de maneira aJ. 
guma, "as ações de C.:irátér ecoOômico das 
ações de cunho social". ' --

Estamos vivendo agora um período de ade
quação do texto à noss~ realidade, mas temos 
de lutar para que _a Constituição seja cumprida. 
E. sem essa abordagerri concomitanente, 
abrangendo-outras áreas problemáticas que 
estão intrinsecamente ligadas às ações básl
c~s de saúde - tais como a_ da nutrição, a 
da educação, a da higiene, a do saneamento 
básico, incluindo o tratamento de lixoT o abas
teciemento de água potável, a rede de esg9to 
e a da distribuição de energia elétrica - _s.erá 
totalmente impossível atingir o estágio de de~ 
senvolvimento que almejamos. 

Torna-se cada vez mais urgente uma ação 
concreta e efetiva do Poder Público. Sem a 
implantação de programas que se odestinem 
a sanar as deficiências existentes em. todas 
essas áreas, Sr. Presidente, Srs. Senadores 
o tão prodamad_o "direito à saúde;', que fize~ 
mos questão de inserir no texto constitucional 
do Pafs, ficará só no papel. Sem Isso, nosso 
objetivo de introduzir verdadeiros avanços no 
campo social, visando garantir, a toda a popu
lação brasileira, uma qualidade de vida dentro 
dos padrões dignos a que todo ser humano 
tem direito, será letra morta. 

Infelizmente, ainda há muito a set feito para 
melhorar nossos padrões de saúde! O quadro 
sanitário brasileiro é absolutamente vergonho
so. Aqui, as_ doenças evitáveis -como a des-
nutrição, aS_ doenças respiratórias, o sarampo, 
a difteria, e-ntre outras- e a mortalidade infan
til têm incidência só compaÍ'ável à de países 
com nível de desenvolvimento muitíssimo in· 
feriar ao nosso. As doenças endêmicaS, como 
a esquistossomose, a malária, a doença de 
Chagas, a hanseníase, tipicas de países verda
deiramente subdesenvolvidos, apresentam ín
dices muito elevados no Brasil. 

Mas, Sr. Presiáenfe;· Srs. Senadores, Como 
poderia eu, justamente hoje, Dia qo Médico, 
abordar aqui os problemas da saúde no Brasil, 
sem me referir a esses profissionaís _qüe são, 
na prática, os principais agentes da.P.r~s"tação 
da assistência médica à nossa população? 

Em primeiro lugar, gostaria de~chamar a 
atenção dos Senhores para uffi problema gra~ 
ve: o da formação de nossos médicOs. Desde 
meados dos anos 70, verificou~se Úni<i Veida
deira prOliferação de Faculdades de Medicina 
em nosso País, existindo atualmente _no mer
cado 9.000_ novos profissionais. Este âildo, Sr. 
Presidente, Srs. Seriadores, poderia àté pare
cer pOsitivo, pois havendo atualmente hõ País 
cerca de 170.000 médicos, o Brasil s'e enqua
draria dentro dos padrões estabeleciâOs pela 
Organização Mundial de Saúde, quanto à_ pro
f>orção do número de médicos por· habitante. 
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Porém, não se podein omitir, aqui, duas 
circustâncias extremamente preocupantes: 

I) o nível das Fac;uldades de Medicina. 
Em artigo publicado na revista VEJA. o Dr. 

Assaf Hadba, Vice~Pre,sidente do Conselho R e_ .. 
gional de Medicina do Estado de São PaulO, 
afirmou que "80% dos médicos recém-for
mados nas universidades brasileiras carecem 
das condições básicas para o exercício da pro
fissão, pois apenas 3% das escol~s de medi
cina dão uma formação adequada a seus estu
dantes". 

2) a concentração dos profissionais nos 
grandes centros. 

A distribuição dos profissionais pelo territó
rio brasileiro é extremamente irregular e des
proPorcional. Nas regiões NorJ:,e e Norteste, 
há casos de existência de apenas um médico 
para cerca de 4.000 habitantes, enquanto que, 
em São Paulo e no Rio de Janeiro, há uin 
médico para cada 590 paulistas e para cada 
350 carioc:as. -

Entretanto, gostaria de registrar que a ativi
dade desses profissionais que, diariamente, 
têm de lutar para minorar os sofrimentos ·do 
nosso povo e para curar o alto índice e a enor
me variedade de do~nç:as que assolam este 
País, possUi características frnpares, que extra
polam o simpleS exercício burocr4tico de U!Tla 
profissão. É inegavelmente neCessário um ele
vado grau de abnegação para, nas condtç:ões 
atuais, pretender Continuar-se a exercer digna
mente a medicina no Brasil. Diga Isso par
que a função de curar, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a função de salvar vidas perdeu 
sua dignidade e foi :trªnsformada em mera 
atividade de consumo. Os médicos brasileiros, 
em sua grande maioria, apesar de serem con
siderados profissionais liberais, amargam hoje 
a condição de stmples assalariados. E, o que 
é pior, a de assalariados mal remuneradqs, 
tanto pelos órgãos públicos quanta pelos gru
pos-e- entidades particulares de prestação de 
serviços de assistência médlco-hospíta!ar. 

Como se pode aceitar _que um profissional 
a quem cabe tomar decisô~~ s_obre. a_ própria 
vida de seus semelhantes. e que é o único 
responsável pelos acertos e pelos erros de de
cisões. ·que envolvem tal grau de responsa
bilidade, possa ser tão mal renumerado, a pon
to de ter de se sujeitar a viver correndo de 
um emprego para outro; a cumprir jornadas 
sucessivas de acumulação de horários; a dar 
plantões intermináveis para suplementar seu 
orçamento. _ _ _ 

Bem -sabemos que a própria Constituição 
permite ao médico_ a <lc_u_rnlJ]aç_ãp_ ®_~mpre~ 
gos, mas, em última análise, essa permissão 
só o beneficia aparentemente. Na verdade, ela 
funciona multo mais cOmo um fator contrário 
a ele. 

Seria n1uito melhor que Se deixasse de _c_on
tratar o ':J.édico em r~gime de tempo parcial 
e se passasse, o quanto antes, à implantação 
do tempo integral e da dedicação exclusiva. 

A adoção dessa política representaria, real· 
mente, um passo adiante no sistema de fun
c:::ionarnento dos serviços de saúde em nosso 
País, e facilitaria bastante não ·só a execução, 

mas também a própria avaliação da qualidade 
dos se !Viços médicos prestados à nossa popu-
lação. . 

O qu~ estou aqui afirmando_ é-~Úmpleslnente 
uma questão de rac_ionalização de custos e 
d.e irwe~ento na qualidade dos serviços: 
Depende, sobretudo, de de.dsão política. De-· 
pende da implantação de Uma política de re
cursos hvmanqs que va1orize o p~ofissional 
mêdico, estimulando-o a trabalhar no setar 
público, gararÍ.tindo a ele boas condiç._ões de 
trabalho, perspectivas de carreira e de atuali· 
zação profissional, salários dignos; e admissão 
exclusivamente através de concurso público, 
cOmo, aliás, já prevê, a Constituição. Só_ assim 
se recuperará o prestígio e o nivel que os servi
Ços públicos de saúde já tiveram em_ nosso 
País. _ _ 

Tenho plena corlVi.CÇão- de que, se assegu
rarmos ao profissional médico uma boa for
mação e as condições indí_spensáveis. q,o exer
cício de_ sua atividade, estaremos dando um 
passo importante também para a melhoria 
dos níveis de saúde da_ nossa população, pois 
ti preciso que se reC::onheça a relevfinda da 
parttcipação da classe médica na saju_ç-ão des
te grave problema social. Indiscutivelmente,. 
Sr. Presidente, Srs. _Senadores, g_sta categoria 
profissional C[ue estamos hoje homenageando 
tem urn importantíssimo papel a desempe
nhar, na recuperação do quadro atual e na 
reversão dos vergonhossos padrões de_ saúde 
que o Pais tem hoje, indignos e iJ"!COmpatfveis 
_com a importância e com o lugar que o Brasil 
ocupa no cenário mundial. 

- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Pre
Sld'erite,-srs: senaaores;-rnats-ümin'ez,-âãndo 
cumprim'ento à tradição que reffionta aos pri
mórdios da Organizaç-ão das Nações Unidas, 
ocupou o Bras_ij_a tribuna ao ensejo da sessão 
de abertura de sua 44~ Assembléia Geral. 

Nessa st,ta ú1tima apariÇão perante as Na
ções Unidas, proferiu a Presidente José Samey 
discurso de trinta e sete minutos, através do 
qual apresentou e_ explicitou os pontos de vista 
brasileiros acerca d_as mais cruciais questões 
da atualidade internacional. Abordou ele ai

-guns das graves temas do momento, tais co
ma_: a_questão ecológica, o tráfiCo de drogas, 
a díVida externa e o- conseqüente empob~
cimento da América Latina, a necessidade da 
revitalização das Nações Ui1idas, o monopólio 
da técniCa e do saber por parte das nações 
industrializadas. 

É de se ressaltar que, ao longo de seu pro
nonciamento, jamais se afastou o Presidente 
Samey dos princípios e diretrizes tradicional
mente adotados pelo Brasil no foro interna
cional, princípios estes que vêm fundamen
tando a forinulação de nossa política externa 
no decorrer das duas últimas décadas, a des
pe_ito das <::orreções de rumo verificadas no 
âmbito da nossa política interna Com efeito, 

embora acusada por_ alguns de demasiada
mente "principista" ou -de meramente "deda
ratória"(dedaratory policy), tem no enta_nto a 
-política externa brasileira granjeado, ao longO 
çlos anos, o respeito da comUriidciqe inter!1a~ 
clOnai pela coerêhda e fidelidade_ aós princí
p~ios que sempre a nortearam,- c:omo os. da 
não intervenção, da solução pacífica dos,c.on
flitos, e do respeito à auto-dêterminaÇão -doS 
povos, prindpib.S estes consagrado_s pela 
ConstituiÇão- Federa] de 1988, em~ s~.fi _ ªrt .. 4~. 

!':{ada mai~ representativo d.ess.a. coe(ência 
po_ que a advert~nc~ Q.o I?r_esidenj:e -Si;'l.iTieY, 
efn mqmento parHCula,rlnente feli2; qe__-s:eu p'ro· 
nuJ1ciamento, qUandp, ao denun.ctar sítilaç:õ_e'S 
~e pobie48. ~ est"aanação .em-qil.e _s~· debate_m 
_as países de.vedore,s, ress,alto4 (!: !l~c_~sjc::{açfe 
de_ se a dotar IJJ;na, e,stratégia p_,ra .a quest~o 
-da dívidã., qU:e pãrte do pressupó'Stã da reto
mada do cresc;:_imento_ qos países devedores .. 
· COm efe.ito, já. em Seu hfstóiico dlscursb 

prOferido perante a mesma Assembléia_ da_s 
Nações Unidª& erp 196~ ;-:- disÇ::t.Jr~o r:narep 
de nossa História Qiplomática - iritroduzia 
o _entao _Ch~c:.eler do_ ªr?Sil_J_oàç_ .:\ygu_stpA~ 
e.,raújo Castro a fórmuJa que~~ tprna~a conhe
-Çi~a como OS ~-3; ~": çi~?Jrfna.rriento: d~sço
loni4ação e desenyolvimento .- 9!>Jetivos pe
loS quais proPu9iíáriã.- desde ·ent~o a hóssa 
política extema: Naquela o~_asião, mqst(OU 
Araújo Castro a frãgilidade de uma paz mun
dial alicerçadã effi _uma estrutura de_ suposto 
-equilíbrio de forÇas' tãntO eco"n6m,iÇa)i Qti~nto 
mil_itares onde na verdad~ doi$ terç:osA~.hu
manidade viVem ein níveis de mera _Sl.!bsis
_t~ncia, sofren~o. e'T' t~dé\ a ,s~;-~~ ·~.~o ps 
males sociais e econômicos típicos dos países 

__ em·estágici de suOde.Se'nvqlvitJú:~ryt9.:ehquaD!P, 
. ao lado desse imenso contingente humano, 

uma minoria da população mundial ã.tingé- al
tos niveis de prosperidade económica e bem
estar social. Naquela ocasião, alertava o repre
sen@,nte brasileir:o ~ família, d~s Nações Uni-
das p3.ra o fato de que: - · 

· -' " ... a SégU~::inÇt~. 'icofi6inkã ·e social 
atingida por alguns está em risco, se essa 
segurança ec0_n91llka~ e sOçi_~I --~ão ~o_ r 
atingida por todos. -EStãffios~ Ccini e(eito, 
no lim'iãr da coristrU_s:áo-de lul)a·nové! co
munidade inte·ni~dobal, em_ qu~ ?_sobre
vivência de foimcls eéõnõmicâ e- Sodal
mente sUbdesenV6lvid<ls: Será um riSCO 
<::oletivo. Vivemos um sistema de cauSa 

.. e efeitos reCiprocas. Assim corii -a Paz 
é indiviSível- pOls a pai: implicá úm nexo 
de interdependência cuja c_ons_o_liçla~o 
requer a ·coopen'tçã.O · çlas sobj:irãriiaS ..:... 
asSim tariib~ii1 _é tndiyisív_el _ ?_ desenvol
vimimto ecoriôffiko· e -social, condição e 
expressão dessa paz." 

Sr. Presidente, Srs.' Senadores; às pàlavr_?s 
que acabo de citar, tão adequadas à realidade 
que neste momento viv.emos, dataJ'l"!_ ~e.rria!s 
de duas décadas. Como podemos sobeja· 
menta verific,ar,_ hão se tratam_ elas de Uma 
fantasia ou de_ Uffiil abs_trªçiio,_ Pl,.l de inera 

. figura de retórica. . 
Não nas seria possíVel, nesse final de déca

-da, exagerar a gl-avidade do quadro ecanô-
- mico dos países devedores. 
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E nem poderíamos ousar fazer previsões, 
senão as mais sombrias, dadas as tendências 
hoje prev:alecentes entre as populações desses 
países, de revolta e desesperança - revolta 
e desesperança que poderão atê mesmo levar 
a uma completa falência dos chamados ·valo
res ocidentais". Pois, alquebrados pela misé
ria, pela violência e i;-J<ploração, ao voltarem 
esses povos os olhares perplexos para as de
mocracias dos países ricos, nelas nada mais 
vislumbrarão do que a preocupação imedia
tista com o seu próprio bem-estar e a sua 
própria segurança. 

Ao destacar em seu dis_curso na ONU o 
esmae<::imento do conflito Leste-Oeste, com 
a redução dos armamentos nucleares acor
dada entre as superpotências, assim como- a 
redemocratização dos países da América do 
Sul, lembrou o Presidente Samey aos países 
credores de que é preciso encontrar urna nova 
solução para o problema da dívida externa, 
como forma de evitar o aumento da violência 
e a cristalização das revoltas que se multipli
cam pela América Latina. "Atuemos antes qUe 
seja tarde", exortou ele, ''antes que os sacri
ficios e- as frustações se cristaliZem em revol
tas. Antes que, em s_ua autocomplacência, os 
satisfeitos se tornem insensíveis às justas de
mandas dos que pouco ou nada têm. Antes 
que os espaços de negociação se vejam redu
zidos pelo temor reciproco e pela confron
taçáo intransitiva". 

Ao reclamar uma participação mais efetiva 
das Nações Unidas "nas grandes causas da 
cooperação internacional'_', renovou o Presi
dente Samey antiga reiVihdicação do Brasil 
- avançada já na Conferência de-Cãncun, 
em 1981 - sentido de se_ conferir à divída 
um tratamento polltico, e não meramente eco
nómico-financeiro, em um foro iiiternacionar 
do porte da Organização das Nações Unidas. 

Em que pese, entretanto, a lingUagem viga· 
rosa, com laivos de dramaticidade, emprega
da pelo Presidente em seu pronunciamento 
na tribuna da ONU, não nos parece poss1Vel 
visualizarmos a adoção de medidas revestidas 
da necessária eficácia, taiS como a sus-pensão 
dos pagamentos aos bancos credores - por 
parte do atual Governo. O Presidente Samey 
encontra-se preso a compromissos políticos 
inconfessáveis com as- fOrças que o apóiam 
internamente, os quais o iiitpedem de colocar 
em prática as medidas de impacto capazes 
de estancar a maciça transferência de recur
sos em favor dos credores latino-americanos 
em "exportadores de dólares". Ademais, co
mo bem assinalou um de nossos comenta
ristas políticos, o Governo Samey pecou por 
deixar escapar o momento em que gozava 
da credibilidade e da popularidade, no âmbito 
interno, capazes de conferir a necessária legiti
midade a uma mOratória. Em 1986, quando 
da implantação do Plano Cruzado, o GoVe-rrio 
tudo tinha nas mãos para impor aos credores 
internacionais uma solução para a dívida que 
realmente passasse pelos interesses brasilei
ros. 

Assim, mais uma vez se verifica, entre as 
palavras proferidas pelo Presidente _e a reali
dade de suas ações, uma distância abissal. 

Nesse seu melancólico final de mandato, care· 
ce Ci Governo de um mínimo de credibilidade 
junto ao público interno para que possa con
vencê-lo de sua sinceridade e seriedade. Na 
prática, o que vivemos e testemunhamos é 
a total Inércia de sua equipe econômica em 
face da escandalosa deterioração de nossa 
economia, fruto em grande medida dos péssi
mos acordos que vêm sendo negociados com 
os bancos credores. É necessário que o Brasil 
adote, junto aos nossOs credOres, uma nova 
postura que os force a aceitarem maiores per
das nas negociações da dívida. --

Para o sofrido povo brasileiro, as denúncias 
e apelos formulados pelo nosso Presidente 
na distante sede das Nações Unidas pouco 
ou nada sigÔificam, habituado que está a teste
munhar, estarrecido, os abusos e escândalos 
e a mais absoluta irresponsabilidade no que 
diz respeito à gestão do dinheiro público, que 
vêm marcando este Governo. 

Por outro lado, foi feliz a postura adotada 
pelo Presidente Samey ao fazer-se intérprete 
do pensame-ntO -latinO-americano com relação 
à dívida externa. A dimensão latino-arilericana 
de nossa p-olítica externa ocupa hoje lugar de 
destaque_em nossas prioridades. Foi·se o tem· 
Po em que nós;-países do continente sul-ame-
ricano, dava-nos as costas para contemplar
mos,_ extasiados, nosso- g_ig9-ntesco vizinho do 
norte e sua s_ocledade afluente. Estamos hoje 
compenetrados da importância da substitui
ção do antigo isolacionismo pela integração 
dos países da América Latina. Trata-se agora 
de uma questão de sobrevivência, se quiser
mos legar às gerações futuras umpr6jeto viá
vel, que não poderá deixar de passar pela di
mensão continental. 

__ Nesse contexto, fazendo-se porta-voz dos 
países latino-americanos, o Presidente Samey 
apontou os aspectos mais dramáticos daquilo 
que chamou de "inovação" Ça_América Latina: 
em 1988, .o Produto Interno Bruto da reQião 
enContrava-se no mesmo nível de 1978, en
quanto que a transferência líquida de recursos 
alcançara, naquele ano, a cifra de US$ 29 bi
lhões. Só o Brasil, nestes últimos cinco anos, 
remeteu cerca de (IS$ 56 bilhões. "t: um-plano 
Marshall às avessas", concluiu. 

Ao abordar a portentosa questão da prote-
ção ambiental, expressou o Presidente Samey 
a sua preocupação com o enfoque que lhe 
conferem as nações industrializadas. Acusan

- do aqueles países de deterem a maior parcela 
da cu]pa pela poluição e destruição do meio 
ambiente~ lembrou que "os países em via de 
desenvolvimento não podem aceitar, como 
base para um novo relacionamento interna
cional, um conceito de desenvolvimento eco
logicamente sustentável que confira apenas 
a eles a tarefa de assegurar o equilíbrio ecoló
gico d9planeta". 

É interessante observar que as principais 
nações do Primeiro Mundo, enquanto pare
cem favorecer a renúncia a uma parcela da 
sobenmia por parte dos países em des_envol
vfrne'nto, effi favor de um controle a ser exer
ddo através de uma estrutura supranacional 
sobre as questões do meio ambiente, mos
tram-se, por outro lado, inapelavelmente ape-

gadas, do modo mais intransigente possível, 
à forma mais antiquada de soberania, quando 
se fala na Implementação de um sistema ver
dadeiramente efetivo de cooperação econô
mlca internacional. Não fosse assim, não te-
riam as nossas exportações de defrontar-se 
com toda sorte de empecilhos até que possam 
iristalar-se nos mercados dos países desenvol
vidos, e não teríamos de sofrer retaliações por 
conta da reserva de mercado na informática. 

Sr. Presidente, Srs. Seõadores: reflitamos, 
a partir das palavras do Presidente da Repú
blica, sobre o que representam, de uma pers
pectiva histórica, esta onda de democratização 
e este movimento integracionista que avança 
sobre todo o continente sul-americano. Esta
mos vivendo, e testemunhando, um momento 
ímpar da história da América Latina, quando 
finalmente, se cumpre e se materializa o binô· 
mio democracia - integração. É o ideal de 
Simon B.olívar que parece, finalmente, pafiãr 
ao alcance de nossas mãos. São os povos 
Irmãos, irmãos pelos idiomas semelhantes, 
pela proximidade geográfica, pela afinidade 
c.ultural, e principalmente pelo passado colo
nial do qual emergiram para a liberdae ao 
cilbo de tantos sacrifícios e lutas, que final
mente tomam consciência deste feixe de afini
dades, desta inescapável identidade de inte
resse, para buscar a sua união. 
_ Fomos, durante muito tempo, um continen
te dilacerado pela luta entre a hegemonia in· 
glesa e norte-americana. Durante rriãis de _um 
século, os interesses imperialistas ingleses e 
norte-americanos mantiveram-nos divididos, 
endividados, imobiJizádOS ein uma situação 
de total dependência das economias industria
lizadas. O fim da Segunda Gúerra Mundial 
marcaria a consolidação do pan-amerlcanis· 
mo na América_ Latina, cujas d_iretrizes destina

-vam-se na realidade_a servir os interesses dos 
Estados Unidos da América, em detrimento 
de nosso progresso e de_senvolvimento. -

Essa a tragédia da Ãmédca Latina. 
Hoje, entretanto, animados pela nova cons

ciência da dimensão continental de nossos 
prãblef!las ~ r_espectiVas soluções, podemos 
pe!Tnitir-nos sonhar com uma América Latina 
forte, integrada, onde prosperem e se aperfei
çoem a_s in~ituições democráticas. Porém, a 
persistir o quadro de estagnação e empobre
cimento com que agora nos deparamos, cor
remos o grave risco de perdemos tudo aquilo 
que conquistamos à custa de tanto sofrimen
to. 

Disse de certa feitã o Presidente Nixon que 
para onde fosse o Brasil, penderia também 
toda a América Latina. O Brasil não alimenta 
veleidades de hegemonia. Mas o Brasil pode, 
corno Q fez o Presidente Sarney na ONU, ex

-pressar para a comunidade internacional as 
aflições e angústiaS, a perplexidade de todo 
um subcontinente. E o Brasil pode, corajosa
mente, tomar as medidas necessárias à reto
mada de- seu crescimento e assim resgatar 
o futuro de toda uma geração. 
· -"Nenhum país escapa a seu destino", disse 

Araújo Castr9", e, feliz_, ou infelizmente"; o Brasil 
está condenado à grandeza. A ela condenado 
por vários motivos, por sua extensão teriitOrial, 
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por sua massa .P~mqgrá.fica, por sua comp·o
sição étnica, pelo seu ordenamento sócio-eçoM 
nômico, e sobretl,l.do, por sua incontida vonta
de de progresso e_ desenvolvimento. f!,.s solu
ções pequenas e medíocres não convêm l)em 
interessam ao Brasil .. , 

Deixo-lhes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
com esta mens..agem _de fé nos destinos de 
nosso País, a minha profunda convicç~o de 
que, em futuro muito próximo, junto com nos
sos irmãos latino-americanos._ estaremos no
vamente trilhando os caminhos _do progresso 
e do desenvolvimento, vocação inarredável e 
aspiração máxima de todo o povo brasileiro. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Concedo __ a palavra ao nobre_Senador Lou
remberg Nunes Rocha, _ 

OSR. LOUREMBERG NUNES ROCHA 
(PTB _.:.... MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr .. Presiderite, Srs. Senàdores, no trans· 
correr de setembro passado, o COngresso Na
cional.aprovou o texto da convenção 162 da 
Organização lnternadonal do Trabalho (OIT), 
que regulamenta o uso seguro- do amiantO 
no BrasiL Com isso, os trabalhadores das em
presas do setor passam a contar com maior 
segurança nos seus lo<:;ais_ de trabalho, já que 
as indústrias devem instalar equipamentos 
adequados para controle ambiental. 

No editoriar de 13 ele s~ernbro de 1989, 
o Jornal Dián"o do ComérciO, da Associação 
Comercial de São Paulo, enfocou com muita 
habilidade a repercussão que tal matéria terá 
junto aos trabalhadores do País, sobretudo os 
que trabalham no processamento do amianto, 
rnatéria~prirna fundamental para o ·desenvol
vimento harmônico das indústrias de refratá· 
rios, têxtil e de cimentos. _ __ 

Pela importância do assunto, rogamos à V. 
~ o obséquio de autorizar a publicação da 
mencionada matéria nos Anais do Senado Fe
deral, pelo que antecipadamente agradeço. 
(Mufto bem!) 

DOCGMENTO A Q!JE SE REFERE O 
"SR. LOGREJifBERG NGNES ROÇHlt EM 
SEG DISCGRSO: . 

CONVENÇÃO VAI REGULAR 
USO DO AMIANTO NO PAÍS 

O Congresso Nacional acaba de aprovar 
a Convenção 162 da Organização Internacio~ 
nal do· Trabalho (OIT), que regulamenta o uso 
seguro_ do ami;:mto no BrasiL Com isso, os 
trabalhadores das empresas do setor passam 
a contar com maior segurança nos seus loc:ctis 
de trabalho, já que as indústrias devem instalar 
equipamentos adequados para controle am
biental. 

A convenção estabelece também que os 
trabalhadores devem ter um acompanhamen
to de saúde constante por um médico especia
lizado, para prevenir doenças ocupacionais. 
O amiailto, se manipulado em condiçÕe$ ina
dequadas, pode causar doenças pulmonares 
apôs longo periodo de exposição direta do 
trabalhador ao produ_to. Pela convenção_ da 
OIT, uma comissão irá fiscaJizar o cumpri
mento das normas contidas no_ documento. 

A Convenção 162-C:ontém 22 artigos, lodos 
refe_r.entes_a_medidas de segurança no traba
lho nas empresas que extraem e industrializam 
o ªmianto, mineral utilizado na fabricação de 
mª-js de mil produtos industriais, entre os qu8is 
fiProcimj;!nto~. fios, emb_alagens etc. A conven
çãp;; que foi aprovada através de Decreto Le
gislativo nQ 51, vinha tramitando no Congresso 
desde 1986, mas sofreu atraso devidÕ aos tra
balh9.S da Constituinte e por causa __ de uma 
_emenda equivocada da Câmara, já que a ma~ 
téria não pode ser emendada. 

·-EmpreSas 

O Brasil é o quartO país a adotar a Conven
ção 162-âa OIT, seguindo decisões do Cana
dá, Suécia: e ·Fin1ândia._ Para o pr'eSidente -da 
AssociaÇão Brasileira do Amianto (Abra), João 
Carlos Duarte Paes, a aprovação da conven
ção significa um passo importante para garan
tir o uso seguro do amianto . no Br_a_siL_ I;] e 
diz que as normas são rígidas em termos de 
~~urança no trabalho, mas muito necessá
rias. 

João Carlos irÍforma que não haVerá gran
des· dificulç!ades em adequar as empresas às 
nqyas normas e que 60% das indústrias de 
fibrocimento já trabalham seguindo essas re
corne:ndações. Segundo ele, o problema 
malar será em relação às pequenas empresas, 
a1gumas das quais sem os equipamentos ade
qUados para garantir o controle ambiental. Al
-guns desses equipamentos são caros e irão 
af~r o orçamento das_ pequenas. Mas, gegun
do_ João CarlOS: a-Abr.ã ~dafá todo o apoio, 
em termos de informação, planejamento e 
treinamento, a e~ssas empresas de pequeno 
-porte com dificuldades em se adaptarem às_ 
novas exigências. 

Das mais de 100 empresas que trabalham 
com amianto no País, 70% usam o mineral 
como ftbrocimento, o que facilita o controle 
ocupadonaL A Abra conta hoje com 62 em-
presas associadas e _boa parte possui pratica
mente todos os equipamentos de segurança 
especificados na Convenção 162, como equi
pamentos de despoeiramento do ambiente de 
trabalho. "Procuramos orientar nossos asso
ciados a adotãrem normas de seQuáiriÇa no 
trabalho para preservar a saúde _do trabalha~ 
dor. As ~mpresas estão preocupadas coin es
sa questão e, por iniciativa própria, já vêm 
pro-curando orientação sobre como comprar 
e colocar esses equipamentos para aumentar 
a segurança dos operários que manipulam 
diretamente_ o ami_cmto", explica João Carlos. 

O presidente da Abra considera fundamen
tal a aprovação da Convenção 162 da OIT, 
para que os trabalhos teiiham c_ondições de_ 

_ segurança e a exploração e industrialização 
ç;lo mineral não sofra prejuízos. O produto tem 
um peso _significativo na economia brasileira, 
sendo utili?2Jdo em mais de mil produtos in· 

- dustriais, desde pastilhas de freio a caixas d'á· 
gua._AI~m disso, o Brasil é o- terceiro maior 
produtor ffiuildiaf do ffiinério, superado ape.. 
nas pela União Soviétlca_.e:_Saoadá. 

Detalhes 
A Convenção 162 foi definida na 7';,• Confe

rência da Organização lntemac:ional do Tr~l;la
lho, em junho de 1986, em Genebra, da _qual 
participou uma comissão tripartite bra_sile_ira 
- formada por representantes do_s traP~Ibél
dores, dos empregadores e do Governo -
sob a coordenação do então ministro do Tra
balho, Almir Pazzianotto. No Brasil, a conven
ção passou ainda por uma análise da comis
são tripartite e depois foi enviada ao Congres
so Nacional, para apreciação e votação. 

A convenção estabelece, em seu Artigo 15, 
que "'ein tactoS os locã:.is de trabalho onde 
os trabalhadores estejam expostos as asbe!sto 
(amianto), o empregador deverá adotar todq.s 
as medidas pertinentes para prevenir ou cnr:t:_ 
trolar o desprendimento de poeira de asbesto 
no ar". Já o Artigo 1_8. de~rrTlin_a que "o em
pregador deverá fornecer roupa de trabalho 
adequada, roupa de proteção especial e equi-

- pamento de proteção individual, ficando tam
bém responsável pela limpeza, manutenção 
e guarda dessas roupas'". 

Q_ Artigo 20. pOr sua vez, estabelece que 
"quando for n_e_ces_Sário, para proteger a saúde 

-dos trabalhadores o empregador deverá medir 
a concentr~ção- de poeira de asbesto em sus
pensão no ar nos loc<.\is de trabalho e verificar 
a exposição dos trabalhadores ao- asbesto a 
intervalos_ determinados pela autoridade com
petente e de conformidade com os métodos 
aprovados por esta'', 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-~ Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE Pronuncia o seQúirite qi~urso)-Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, uma concorrida reu
nião, com a participação de lideranças de todo 
o País, vem-se realizando em Brasília, desde_ 

· às 1 O horas de hoje, com o madço compare~ 
: cimento de Prefeitos e Vereadores de grandes, 
· médios e pequenos municípios brasileiros. 

No auditório Petrônlo Portella, com as suas 
dependências lotadas, ouviram-se represen
tantes de todos os partidos, expressando inte
gral apoio a proposlções_legislativas, que obje
tivam corrigir distorçii_es no repasse de recur
sos do Fundo de Participação. 

Recorde-se que, na elaboração constitucio
nal, Senadores e Deputados empenharam-se 
no sentido de _que a distribuição tributâda fos
se processada de molde a permitir a Municí
pios e Estados um melhor aquinhoamento 
na Receita da União, pondo-se fim à excessiva 
centralização que vinha caracterizando a desti
nação, a cada mês, das respectivas dotações. 

Em maio deste ano, ocupando a tribuna 
desta c~!@. r~port~~me ao cálculo das quotas 
mensais do FPM, discutii1do, então, o~cjuanti
tativos do primeiro semestre, situados aquém 
dél expectativa Qos edis brasileiros. 

A própria Secretaria Geral do Tesouro~ atra
vés do Dr. Luiz_Antô_nio, inc;umbiu-se de reexa~ 
minar a partilha de tais recursos, a fu:n de 
que fossem reparãdãs as injustiças com as 
quais são desfavorecidas as nossas comunas. 
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Do meu Estado, Sr. Presidente, vieram nu
merosos Prefeitos e Vereadores, estimulados 
pelo propósito de ver solucionada uma ques
tão de real magnitude, que atenta contra os 
interesses de 4500 municípios. 

Não pode o Poder Exe<::utivo Feâeral, com 
a retenção das dotações ou mediarite cálculo 
irreal, subtrair numerário constituciOnalmente 
assegurado às comunidades brasileiras, _cuja 
utilização é considerada fundarneil.-tal para 
acelerar o desenvolvimento do País. 

As lideranças municipais, que se desloca
ram à Capital da Repúbllca, estão mobilizadas 
para acompanhar o trabalho do Congresso, 
apoiando as modificações que vierem a ser 
processadas no trâmite das proposições, em 
nossas duas Casas Legislativas. 

O Senado não se furtará em acelerar o enca
minhamento dos mencionados projetas, ga
rantindo _aos Munic:íplos_aquilo que lhes é devi
do no cômputo da arrecadação a cargo do 
Poder Central. 

O PMDB, pela voz de seu Uder Ronan Tito, 
no plenário do Auditório Petrónio Portella, po
sicionou-se a favor das prefeituras, inadmi
tindo qualquer artificio que possa representar 
prejuízo para os cofres municipais. 

Essa atitude correta sefá unanimemente se
cundada pela nossa Bancada, com o respaldo 
das demais representações com assento nesta 
Casa. "(Muito bem!) 

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço 
a palavra para breve comunicação: 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra a V. EX' para uma brevís
sima intervenção, de vet: que nos restam ape· 
nas 13 minutos, e estamos convocando uma 
sessão extraordinária para as 18 horas e 30 
minutos. 

O SR. RONAN mO (PMDB- MG. Para 
breve cornunlc:ação. Sem revisão do orador.) 

-Sr. Presidente, é justamente para convidar 
a todos os Senadores da Bancada do PMDB 
qüé ·ocórrafu ao plenário, porque devemos 
apreciar, dentro de instantes, na sessão que 
V. Ex• está convocando o nome do Dr. Wadico 
Bucchi, indicado para a Presidência do Banco 
Central. 

Por isso mesmo, faç-o este apelo a todos 
os Companheiros que estão nos--corredores, 
ou debatendo com os Srs. Prefeitos que nos 
visitam hoje, ou mesmo nos seus Gabinetes, 
que acorram ao plenário, ao toque das cam
painhas, a fim de que possamos obter o quo
rum necessário para a votação da indicação 
do Presidente do Banco Central. 

-o Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presi· 
dente, um minuto só, para urna comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com a palavra o nobre Senador Marcondes 
Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
_- PB, Para breve comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, quero reforçar 
também o apelo do Líder do PMDB, Senador 
Ronan Tito_. Peço encarecidamente aos Mem

. bras da Minha Bancada, o Partido da Frente 
Uberal, coin assento no Senado Federal, com
pareçam ao plenário desta Casa, para atender 
à sessã_o_extraordinária que V. ~vai convocar, 
IÇ>go em seguida, para a votação do nome 
do Presidente do Banco Central, Sr. Wadico 
Bucchi. 

Está-se criando urna situação incómoda, 
pela delon_g~ nesta votação, uma situação que 
enfraqUece· a posição do Banco Centra] nas 
negociações, e o S_enado Federal não pode 
ser responsáVel por esta situação. 

Apelo, então, a todo o PFL.que compareça 
agora a plenário, para votarmos o nome do 
Sr. Wadico Bucchi para Presidente do Banco 
Ceiltiaf, nõs termos da convocação que será 
feita pelo Presidente Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa vai cumprir a obrigação regimental 
de convocar esta sessão a realizar-se às· 18 
horas e 30 minutos, não sem antes manifestar 
a sua solidaridade à homenagem qu~ o ~ena~ 
dor Francisco- Rollémberg: prestou pelo "Dia 
dos Médicos". 

Realmente, a profissão médica, e o Senador 
que presentemente ocupa a Presidência dos 
trabalhos sabe muito bem disso, porque é filho 
de médico, a profissão médica, através do ju~ 
ramento hipocrático, constitui a do_ação do 
indivfduo à sociedade, e nada mãis nobTe do 
que isso. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, a presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar~se ho~ 
je, às 18 horas e 30 minutos, com a s~uinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão em turno· único; do pare_cer 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania sobre a mensagem n~ 178, de 
1989 (no 440/89, na origem), de 2.4 de 
agosto do corrente arte, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a ecolha do douw 
tor Wadico Waldir Bucchi, para exercer 
o cargo de presidente do Banco Central 
do 13rasil.-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- Está encerrada a sessão. 

(LevarJta~se a sess.Do às 18 horas 
e 21 minutos.) 

Ata da 155" Sessão, em 18 de outubro de 1989 
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Iram Sarajya 

ÀS IBHORASE30MINUTOS,ACHAM·SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior-Carlos De'Carli-AureoMello-Oda
cir Soares- Ronaldo Aragão --João Mene
zes-- Jarbas Passarinho - Moisés Abrão -
Antonio Luiz. Maya- Alexandre Costa- Edi
son Lobão -João Lobo ~Chagas Rodrigues 
- Hugo Napoleão - Alacoque Bezerra -

Od Sabóia de Carvalho .;,___ MªurQ Benevides 
-C~ r los Alberto -José Agripino- MarCon· 
dt!s Gadelha - Raimundo Lira - Marco Ma· 
dei - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor 
-João Lyra- Divaldo Suruagy- Teotonio 
Vilela Filho- Francisco RoUernberg- Leu~ 

rival Baptista - Luiz Viailã - JUtahY Maga· 
Jhães - Ruy Bacelar- José lgnádo F_erreira 
-Gerson Carilàta -João CaJmon- Nelson 

Carneiro - Hugo Gçmtijo - Ronan l}to -
Fernando Henrique Cã:rdoso- Marcosf\en
donça -lran Saraiva -lrapuan Costa Junior 
- Pompeu de Sousa - Maurício Corr~a -
Meíra Filho - Louremherg NUnes Rocha -
Márcio Lacerda - Mende.s Canale - Rachid 
Saldanha Derzi-Wilson Martins- Leit~ Chaw 
ves - Gomes ea·rvalho - Silvio_ Name -
Jorge Bornhausen - Dirceu Cameko- ~el~ 
son Wedekin. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
lista de presença acusa o comparecimento 
de 58 Srs. _Senadores. Havendo número_regi
mental, declaro aberta a sess_àq. 

Sob a proteção de Deus, inic-iamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa requerimentos que serão li
dos pelo Sr. to Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 558, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Com base no Reaimento Interno do Senado 

Federal, art. 336, alíneª-. C:. solicitamos a V. 
Ex" que inclua na pauta, em regime de urgên
cia. o PLC-44/89, que Cria o TriPunaJ Regional 
do Trabalho do Estado de Goiás, a reSpectiva 
Procuradoria, e dá outras providências. 

Sala das Sessõe_s, 18 de outubro de 1989. 
~ Ronan Tito_ Nelson Wedekin- Cid Sabóia 
de CaJValho- Mansueto de Lavor- Edison 
Lobão -Fernando Henriqu~ Cardoso .. 087 

REQUERIMENTO N• 559 DE 1989 

mo os Colegas João Lyra e Fernando Henri
que Caú:IOso, que pas_sa da hora. 

SabemOs que a safra de verãO se faz em 
cima de dois fenômenos: as chuvas de verão 
e a sólaiídade;--sabemos que encontramos o 
dlm_é)X da solaridade, aqui, no Centro-Sul, no 
dia 23 de dezemb{o. Ora, o <::ido da agricultura 
de sequeiio, como o ciclo dos plantios de 
grãos - o milho, a soja - são, no mínimo, 
de 4 meses, Então, precisamos· de uma solari
dade intensa de 90 dias, no mínimo, para que 
obtenhamos uma boo safra. Temos, indusive, 
div"er_s~s áreas já preparadas, aradas, gradea
das, mas falta o dinheiro para comprar os insu
mos básk:os, falta dinheiro para comprar adu
bo, falta dinheiro para comprar as sementes. 

Ainda ontem li na Gazeta Mercantil, jornal 
bastante_ ~ério, que trata da ec_onomia, que 
o Governo se compremete_u a, nem que tives
se cfue et'nttir, soltar o dinheiro. O problema 
agora já não é mais dinheiro; é tempo. Desta 
tribuna canelam o_ as .autoridádes financeiras 
deste Pais para que atentem para o fato de 
que existe um .tempo, a esse tempo vence; 

Requeremos urgêncía, n-õs- retmos- do art. precisamos de dinheiro imediatamente para 
336, alínea C: do Regimento Interno, para 0 plantar a nossa safra de verão:- soja, ffiilho, 
Projeto de Lei do Senado 0 o 210/89. Te1;aõ, i~irroZ. Sem isso não há comida. -- -

Sa1a das Sessões, 18 de outubro de 1989. Disse _ _aqui, outro dia, que o brasileiro já 
- Jutahy Magalhiies - Mauricio Corr& _ aprendeu a viver ou a conviver com uma infla. 
Ney &~aranhão- Chagas Rodrigues_ Mar- ção de_40% aq mês. Nenhum país nos deu 
condes Gade[ha- .jarbas Passarin~. e:st_e~-receituário, isto é know-how - '"Brasi

leiro, profissão esperança". Não sei de ne-
0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os nhUrn p_aís, em nenhum momento da história 

requerimentos lidos serão votados após a O r- do_ Universo, que convivesse com u_ma in!la-
dem do dia, I)OS termos regimentais. ção de 40%. Pois a e·rasil sabel Prova que 

O Sr. Ronan Tito- Sr. P_r.~idente, peço sabe é que está convivendo. -No entanto, Sr. 
a palavra. Presidente, nilo s_ei se vam_os cqlseguir know

how própria para viver sem comidã. E se não 
O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) - se plantar imediatameote, não t~remas comi-

Concedo a_ palavra ao nobre Senador Ronan da. Não haverá milho, não haverá frango, nem 
Tito que falará como Lider. boL NãQ _havendo feijão, não havendo arroz, 

O SR. RONAN mo (PMDB- MG. Co· como o povo brasileiro vai viver?- --
mo Uder. Sem revisão do orador)- Sr. Presi- _ Então, aproveito este _pequeno espaço que 
dente, Srs. Senadores, ainda há poucÕ __ o_Sena- me __ foi d~do _para fazer esta breve -cOmum-
dor Marcondes_ Gadelh~ Lide-_r do PFL, usou cas:ão às autoridades e_conômi~s e financei-
da tribuna para conclainar os M_~mbros do r~s do País;_ o tempo é agora. Hão_ podemos 
seu partido a virem até o plenário. E eu, tam- ma_is r_etardar. . 
bém convoquei como Uder, todos os nobres .f.. enc_errand6, Sr. Presidente, voltO a- Con
Senadores_ do PMDB que estavam ou nos ga- . clamar oS Srs. Senadores presente-s n<;l. Casa 
binetes ou junto aos prefeitos do Brasil inteiro - a que venham para o plenário, a fim de que 
que hoje, para alegria nossa, visitam o Cqn- possamos apreciar o nome do Dr. Wadko 
gresso Nacional, para que viessem ao plená- Bucchi, já apreciado na Comissão; é um fun-
rio, a fim de que pudés_semos apreciar e votar cionário d~ carreira Q.o Banco e, por isso mes· 
o nome do Dr. Wadico Bucchi para Presidente mo, deve ser apreciada suá indicação -agora 
do Banco Central. no Plenário._ O bcmÇQ Central ~s:tá com o cargo 

Renovo este convite, peço aos Compã.ilhei- vago e esse funcionário estâ como Presidente 
ros Senadores ac;orram ao plenário, a fim de interino, e não é bom para a instituição a interi-
que possamos dar o quorum. -= nidade. Por isso, Sr. Presidente, volto a concla-

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, m;,[ o_s Sts. Senadores a que venham, urgente-
para falar do meu assu_nto predileto- e estou ~n~.e. para o plenário, a fim de que possamos 
ficando monocórdio. É a agricultura, que não apreciar o nome do Dr. Wadico Bucc:h(. 
espera. Passou o tempo, São Pedro começou 
a despejar a chuva, não dá para plantar mais. 
O Governo disse que vai liberar a dinheiro; 
tivemos três grandes safras, e .é verdade, su
cessivas~ e até agora não temos dinheiro para 
o custeio, e sem dinheiro para o custeio, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não há como- os 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presiden
te, peço -a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
.Concedo a palavra'ao nobre Senador Jarbas 
passarinho. - - -

agdcultores descapitalizados plantarem. Ainda · O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -
agora, estavam falando alguns Senadores, co- -PA Pela 'ocdeffi)-&: Presidente,' desejo, iní-

cialmente, apenas fazer uma pergunta à Mesa: 
o nobre Lider Senador Ronan Tito falou levan· 
tando questão de ordem, pela ordem, ou co
mo breve comunicação? 

O SR. PRESIDENTE _(Iram SarãiVa) _:.:_O 
nobre Senador Ronan Tito usotr da palavra 
~amo Llder. E assim também a concedo a 
V. Ex", como Uder. 

O SR. JARBAS~PASSARINHO (PDS
PA. Como Líder) --sr. President~,_agradeço 
a V. õr-, porque a minha interpretação tinha 
sido diferente; pareceu-me que S, Ex" tinha 
pedido 'a palavra parã.-lúriab-reve comuniCa· 
ç:ão, como terminou dizendo, e, nes~ caso, 
eu não- podia aparteá-lo, razão pela qual, 
V. EX" me conCedendo a palavra como Uder 
do PDS, quero, primeiro, dizer que condamei 
a minha Bancada _a vir, e ela está tot~imente 
presente, porque o outro componente, que 
é o Senador Roberto Campos, está- fora, S. 
Ex' está ~usente com li~nç·a do Senado. 

Eu queria. solici_t.é!r aos Senadores que nos 
estão ouvindo, ainda nas seus Gabinetes, por 
obséquio, venham ao plenário, porque esta
mos com POssibilidade de número, estamos 
bem próximo de te~ o núní.ero para decidir 
em torno, exatamente, da apreciação da maté
ria, que é a tndicação, para Presidente do Ban
co Central, do Dr. Wadico Bucchi. 
· Nós temos o maior -interesse erri que esta 

sessão possa ser bem conduzida, e o será 
certamente, Pela Mesa, mas que também pos
sa ter bom resUltãdo. De maneita que, en
quantõ estamos aqui ganhando um pouco de' 
tempo, para faz.er com que os Senado_r_~s se 
desloquem dos seus Gabinetes para o plená
rio, nós qUeriamos salientar que me parece 
ser esta a primeira oportunidade, dentro_ da 
nova ConstituiÇão, em que vamos ter um no~. 
me de Presidente do Banco Central sumetida 
à apreciaÇão do Senado Federal, cqrno já_ o 
fo~, na. Comissão competente, com muito bom 
resultado, e agora estamos prestes a fazer a 
votação final da indicação. 

Essa indicação é extremamente importante 
para nós, que temos o objetivo de fazer do 
Banco Central uma institulção a1tamente res
pE:itada, inClusive pelo Governo em si, fazê-la 
íridependente, autônoma, para qUe possamos 
ter condições, _amanhã, da condução de uma 
política econômica no Brasjl que possa ter, 
no Banco Cefitral, a sua âncora fundamental. 

Esta, a razão pela qual pedi a V. E.i, Sr. 
Presidente; a oportunidade de usar da pa1avra. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1ç Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 560, DE 1969 

Nos termos do art 43, I, do Reg_imenta Inter
no, requeiro seja considerado como de llcença 
para tratamento de saúde, conforme atestado 
médico, o período de 2 a 17 do corrente. 

Sala das Sessões, 18 de outubro d~ 19&9. 
-Senador Mário Maia. 
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ATESTADO 

Atesto para os devidos fins que o Senador 
Mário Maia esteve impossibilitado de compa
recer as suas at:Mdades no Congresso Nacio
nal durante o período de 2-10-89 a 17·10-89 
por motivo de doença._ 

OD--401.1/8 
Ein IS de outubro de 1989._::.Dr.Edgelson 

Sargino Cdélho, Orurgia -geral - Dr. Aderbal 
Jurema JúmOr. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, sêrâ concedida a 
licença. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcon
des Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) 
___:_ Sr. Presidente, pedi a palavra para reiterar 
o apelo aos Companheiros da Bancada do 
PFL para que compareçam ao plenário, a fim 
de votarmos a indicação do Sr. Wadico Bucchi 
para Presidente do Banco Central. 

O Senado Federal tem que resolver, agora, 
este problema, não podemos mais prosseguir 
com esta situação indefinida, para o bem da 
nossa própria economia, para a estabiltdade 
das instituições e para que o Presidente do 
Banco tenha autoridade para negociações, a 
nível internacional e também, para disciplina
menta interno dos parâmetros da nossa eco
nomia 

Estou convencido de que o PFL acolherá 
esta solicitação, este apelo ao comparecimen
to, e votará nos termos propostos pela Comis
são espedfica que analisou, previamente, o 
currículo e o desempenho do Sr. Wadico Sue
chi nas diversas instâncias das instituições fi
nanceiras por onde passou. (Muito bemJ) 

Durante o discurso- do Sr. Marconde_s 
Gade/ha, o Sr. Iram Saraiva, J? Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. l'l~son Carneiro, 
Presidente. 

O Sr. Fernando Heruique Cardoso -
Peço a palavra como líder Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Concedo a palavra ao nobre senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB-SP. Como líder. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, em primeiro lu
gar como )[der do PSDB, também exorto a 
Bancada do PSBD a comparecer ao plenário 
e, em segundo lugar, dou o meu testemunho 
de que a pessoa indicada para a Presidência 
do Banco Central trabalhou durante o Gover
no Montara, em São Paulo, foi funcionário 
do Banco desse Estado e é j:>es-soa de Carreira 
ilibada, do ponto de vista bancário. Não há 
nada que me pareça possa imp-edir que o no
me do Dr. Wadtco Bucchi venha a ser apro
vado. 

Senhor Presidente, antecipo a opinião da 
liderança dos PSDB favorável à indicação. 
(Multobeml) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
- A Presidência convoca os Srs. Senadores 
a ocuparem os lugares no plenário, quaisquer 
que sejam. 

Passa-se_ à 

-ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno únko, do Parecer 

da Comissão de Constnuição, Justiça e 
Cidadania sobre a Mensagem no 178, de 
1989 (n~ 440/89, na origem), de 24 de 
agosto do corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Dr. 
Wadlco Bucchi, para exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central do Brasil. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro 

a discussão. _ 
Po::~ssa-se à votação, que será feita por escru~ 

tínlo secreto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex-. 

OSR. l-EITE CHAVES (PMDB-PR. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, a 
comissão aprovou, não houve uma dúvida 
maior levantada neste caso, mas quero adver
_ tif o Senado de que, antes_ mesmo de a Consti~ 
tuição estabelecer a obrigatoriedade de apro
vação dos membros do Banco Central, dos 
seus diretores, muitos deles já ai! estavam. 
t: uma situaç_ão diferente daquela de ministros 
do Supremo Tribunal Federal ou de Cortes 
Superiores. que o são definitivamente. Essas 
nomeações, entretanto, são para cargo de 
confi~nça, de_missíveis ad nutum. Acho que, 
yei?JS _ supeitas passadas, pel():S _fatos havidos 
em relaçáo até ao presidente anterior, pela 
sua vinculação a esses dire:tores, seria o caso 
de_o Senado, pata--ficar estreme de dúvida 
·das Seus comportamentos, solicitar ao presi
dente da República, que referendasse os no
mes dessas pessoas, encaminhando-os ao 
Senado. Não tem sentido que o presidente 
seja agora nomeado, a aprovação confirmada 
pelo Senado, enquanto diretores de altas res· 
ponsabilidades lá continuem, sem que haja 
essa aprovação; 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os Srs. Senadores já pOdem_ votar. (Pausa.) 

O Sr. Ronan Tito- $r. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex*' tem a palavra. 

o SR. RONAN mo (PMI:lB- MG. Para 
esclarecimento. Sem_ reVisão do orador.) -
A sessão é pública, mas o voto é secreto? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O voto é secreto._ 

O SR. RONAN TITO- Estamos votando 
o nome do Dr. Wadico Bucchi pc:ira Presidente 
do Banco Central? 

O SR. PRESIDErrrE (Nelson Carneiro} 
- EXatamente. 

O SR. RONAN TITO ~Sendo a votação 
secreta, não há encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Já foi feito. O nobre Senador poderia usar 
da palavra pela ordem, discussão, mas prefe· 
riu um esclareçimento. 

O votá é secreto. O debate· e· amplo. (Pausa) 
Tõdos os Sis. Senadores já votaram? (Pau~ 

sa) 

(Procede-se à votaçdo) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram SIM 36 _Srs. Senadores; e_ NÃO, 
3. 

Houve 2 abstenções. 
Total: 41 ~q_tos. 
Aprovada a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Lembro aos Srs. Senadores que é indispen
sável a presença à sessão do Congr~sso N~
cional, na Câmara dos Deputados, para a vota
ção dos vetos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....... Passa-se à votação do Requerimento de 
Urgência n~ 558/89, lido -no_ Expediente: (art. 
336, c, do Regimento Interno), para o P~ojeto 
de Lei da Câmara n~ 44/89. 

Em votação. _ 
Os Srs._ Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. _ _ 
A matéria constará da Ordem dQ Dia da 

segunda sessão ordinária subseqüente. __ 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se à votação do Requerimento de 
Urgência n'~" 559/89, lido no EXpediente (art 
336, c, _do Regimento Interno) para o Projeto 
de Lei do Senado, n? 210/89. -

Em votação. _ 
bs Srs. senad9res que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa)_ 
Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da 

sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sess-ão. designando para a ordinária 
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a se· 
guinte 

ORDEM. DO DIA 
·__:_t___: 

PROJETCH5E: LEl DA éÂMARA 
N- 37, DE 1989 

(tncluido em Ordem do Dia nos termos do 
Art. 64, § 1 o, da Constituição, 

combinado com o 
-Art. 172, parágrafo único, 

.do Regiiil.ento fnterno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara no 37, de 1989 (n? 2.974/89, na 
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Casa de origem), de inídativa do Senhor Presi~ 
dente da República, que dispõe sobre a organi
zação e o funcionamento do Conselho da Re
públic:a, tendo 

PARECER, proferido em plenário, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Odadania, fa
vorável, nos termos -de substitutivo que ofe
rece. 

-2-
PROJETQ PEJ:lECRETO 

LEGISLATIVO N' 18, DE 1989 
(lncluído em Ordem do _Dia, nos termos do 

art 376, e, do Regimento_ Interno) 

J:?is~cussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 18, d_e 1989 (n~ 138/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo sobre Transporte Aéreo entre 
o GoVerno 'da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Canadá, flrmãdo em Brasma, 
em 15 de maio de 1986. {Dependendo de 
parecer.) 

-3-
PROJETO DE LEI DO DF N> 29, àe 1989 
(Incluído em Ordem 4o_Oia nos termos do 

art. 281 do Regimeftto Interno) 

Votação, em turno suplementar, do Projeto 
de Lei do DF n~ 29, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal; que altera 
a estrutura_ da administração do_ Distrito Fede
ral, extingue órgãos e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n• 236 e253, de 1989, 
das <::omissões 

- Diretora, oferecendO a redação do venci
do; e 

-do Distrito Federal, favorável às Emen
das de Plenário noS 1 e 2 e apresentando a 
de n~ 3-DF. 

-4-
Discussão, em turno suplementar, do Subs

titutivo ao Projeto de Resolução n1 53, de 1989, 
de autoria do 'Sena_dqr Fesoa11d9 Henrique 
Cafdõso; qUe estabele_çe critério de conversão 
para os valores expressos em OTN e_em cruza
do, nas proposições que autorizem Estados 
e Municípios a contratar Operações de crédito, 
tendo 

PARECER, sob n' 239, de 1989, da Co
missão 

-Diretora, oferecendo a redação c;lo ven
cido. 

-5-

Yotação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Cons_tituição n~ 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senador~s. que altera os prazos es
tabelecidos no § 6• do art. 14, para desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores_ de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de 1989 , 
-da ComisSão TefrlporSría,-favOrável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
co_m voto vencido do~~enadores_ Chag-as Ro
drigues e Mauricio Cori'êã:- ----

-6-
PROPOSTA DE EMENDA À 

. C()NST!TlDÇÀO N• 2, DE 1989 . 
- -(Induídã em Ordem ·do Dia nos tefmos do 

art. 358, § 29, do Regimento Interno) 

DiscuSsão, em prímeíro turno,·-da Proposta 
de Emenda à Constítuição nG 2, de 1989, de 
autoria do Senador Olavo Pires e outros Se
nhores Senadores, que mo-difica o § 3" do 
art. 4" do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

-7-
, PROPOSTA DE EMENDA À 

CONST!TlDÇÀO N' 3, DE 1989 
(lncl~da em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 358, do Regimeritii.Iritemo) -

Acrescenta parágrafo ao- art. 159 e altera 
- a redação do inclso U do art. 161 da ·consti

tuição Federal. ( 1? signatário: Senador Marco 
Maciel.) 

O SJ!. -PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está encerrada a sessão. 

- (Levanta-se a sessão às 19 horas e 15 
fiíiífütOS.) --- ---

D~SCURSO PRONUJ'ICJADOPELO SR. 
JOAO 'MENEZES NA SESSIÍO DE 
16:10-89 E Q{JE, ENTREGUE À REVJ. 
SAO DO ORADOR, SERIA PUBUCADO 

'--posTERJORf11ENTE. 

_ OSR:_JÕÃO MENEZES (PFL-PA. Pro
_:__ntm_cia Q_ seguinte discurso.) -Sr. PreSidente 

__ e_ Srs. SenaQ.o,r~s~ :·o yoto ê a fonte da repre
sentaç~o e __ a_ representação_ é a alma da demo
cracia. Onde a representação é: inautêntica, 
einas.cul_a_da e_ a_rtifidal, _não existe democracia, 
mas o autoritarismo, qualquer que seja a Sua 
expressão, de maior ou 'menor viru[ência, mas 
sempre autoritarismo". Palavras de Tancredo 
Neves, por ocasião de um discurso sobre re

_fQrma eleitoral. 
Hoje, infelizmente, a situaçã:o _se asSemelha, 

porque em torno do voto, em tomo da repre
SentaçãO, esperamos venCei' este período de 
transição, e entrar realmente em uma nova 
senda, em que se possa estabelecer as normas 
e os princípios necessários ao equilíbrio, ao 
pr:~~_esso e_ ao desenvolvimento do País. 

Dwante algum tempo, por quase um ano, 
tive o privilégio de exercer a Vice-Liderança 
do Governo, e das conversas que tive com 
o SenhoJ Pres_idente José Samey, que~ no Al
vorada, quer no Palácio do Planalto. ou quer 
no seu Sítio Pericumã, nunca trouxe para este 
plenário qualquer dado dessas conversas que 
mantive inúmeras vezes. 

· - Eritretãntó~ hoje quero afirmar e declarar 
que o Senhor Presidente Jo?é Samey nào tem 
candlaatõ à Presidência da República nesta 
próxima eleição. 

Pretende orientar o pleito como verdadeiro 
estadista, na transição necessária, lndispen
sáVerque· todos nós queremos. 

Renunciou àquele direito que teria, de ter 
um candidato a disputar este pleito, apenas 

-pórque Sua Excelência acha que uma ação 
m·aior, que é o exercício de Magistrado da 

transição, o chama, e é isso que yai cumprir 
e fazer . 

Ocupei esta tribuna por várias vezes para 
fazer um exa(iie-;;-Oõ panorama ~leitora!; e che

_ _guei a propor que s_e fizesse uma radic:alização 
democrática, isto é, que de um lado colocás
semos aqueles que defendem a livre iniciativa, 
e de outro aqueles que de[endem o socia
lismo. 

Infelizmente não fomos ol,Nldos, não conse
guimos fazer com que se corporificasse essa 
idéia, e estamos presenciando a dilapidação 
das candidaturas- parece-me que em riúme

-rode vinte_ e dois- que representam as fac
_çôes e Lormas_ mais variadas e intereSsailtes, 
e, _por que _não dizer,~~ j9cosas. -

Na oportunidade quis apresentar e defender 
a <:andidatura do ddã:dào. Leónidas Pires Gon
Çalves, porque me parecia qUe p-oderia solidi
ficar a urü~o das forças g~ livre iniciativa, para 
que chegássemos a um pleito com tOda or
dem democrática e liberdade. _ _ ~ _ 

O nosso companheiro, Senador Jarbas Pas
sarinho; hom-em -fOrmado no militarismo, é 
aqui, e em todo País, tido como um ver:Qa~eiro 
demo<:rata, e o fato de u_m cidadão vestir um_a 
farda não quer d_iz.er que ele não tenh~ p-_espí
rlto democrático; <:apa·z âe suste-ntar o País 
e a ordem erri todaS as partes·, sem autorita
rismo, que é o caso do cidadãp Leônidas Pires 
Gonçalves. , -- - . 

Enfim, as cOísa:s _cãminharam; e o qu~ -~~ta
mos vendo é que o voto está perdendo a sua 
expressão, porque os partidos estão se diluin
do. Aí estão o P2:1rtido do Movim,ento ,Demo
crático Brasileiro e o Partido da Frent~Liberal, 
os dois mafor:es Partidos, as dUas-rri;:~.!o{e_s or
ganizações que existem no País. E o que se 
vê? Vê-se que não adíanta nem os _arroubos 
do .eminente Ude( Ronan Tito- que, infeliz
mente, não está presente - nem adianta o 
sUêncio inteligente do Uder do PFL, Marcon· 
des Gadefha. 

O fato.é que as candidaturas foram sy_rgindo 
e os Partidos foram sendo relegados a um 
segundo plano, e procura-se_ fazer urna eleição 
que é a negação da democracia, porque os 

- candidatos não representam os Partidos, e os 
Deputados, Senadores e até .Vereador~ es~o 
procurando o seu pouso, a sua orientação sem 
o acompanhamento partidário. 
~ O que é triste é que n~ democracia a base 
são os Partidos políticos, e os P~dos políticos 
estão ai, à deriva. Os componentes de todos 
os partidos políticos não o sustentam, cada 
um vai procurando o seu lugar onde po.$Sa 
melhor caminhar sem o peso e sem a respon
sabilidade da camisa do Partido que repre
senta. 

Encontramos, por esta razão, candidaturas 
que vão desde Marronzinho, - que não pode 
falar --atê o candidato do vale-transporte, 
do vale-alimentação, do vale-residência e do 
vale-tudo; ~ isso_ que encontramos nessa dis
puta. Por quê? Porque não há uma orientação 
partidária. orientação partidária não_ exis_te, 
não se- faz, e tanto iSSo é verdade que Depu
tados e Senadores, que fepresentam a estru
tura democrática do País, estão divididos, cada 
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um procurando apoiar o candidato que lhe 
parece mais viável e, quem sabe, até eu. 

Tudo é fruto da época, fruto da ocasião, 
fruto das ·cJrcunstândas. Vemo_s as candida
turas entrando em um funil e na beira encon
tramos candidatos como Collor, Brizola, Lu1a, 
Aftf, Covas e outros na beirada ào funil como 
Ma1uf e alguns bem .mais atrás. E .essa luta 
que vai se travando entre eles faz com que 
já se come~ a ter receio de que serão vitorio
sas as forças da esquerda. O que irá aconte<::er 
é a "erundiníiação" do Pais, como já ocorreu 
a "erundinização" em Sâcf Paulo, ficando to
dos preo_cupados sem saber que rumo real· 
mente tomar. Essa é uma verdade que aí está. 
uma verdade que existe em função do exposto 
e ainda em conseqUência de um artigo escrito 
na Coluna do Castello, vemos que poderásur· 
gira vitória do Sr. Lula, do PT, que será, segun
do dizem, uma ameaça para a Nação. Aqui 
sempre defendemos que deveria haver a divi
são da luta, que colocássemos de um lado 
aqueles que_defendem a livre iniciativa, do ou
tro os socialistas, e, quem ganhasse, levaria. 
Foi e continua_a ser esta a nossa tese. E hàje, 
alguns que não quiseram, na oportúnidade, 
ouvir ou aceitar uma opinião política isolada, 
aparecem, como o Sr. Mário Amato, a declarar 
que se acontecer a vitória de ''B, C ou H," 
sairão centenas e centenas de brasileiros, so
bretudo os industriais, que irão se estabelecer 
em outros países corno se-aqui não mais se 
pudesse, com a eleição ter um ambien~ _Qro
pfdo para a vida, para o trabalho, para o pro-
gresso. ---

Felizmente, em contrapartida, ouvimos o 
Presidente da ConfederaÇãO Naê:ioiiãl àãS ln
dústrias, Senador Albano Fnmco, diz-er o Con
trário:-" ... que os brasileiros esfão para trabalhar 
aqui, que devemos continuar nossa luta, o 
nosso trabalho". Por isso felicito o Senador 
Albano Franco pela afirmação, ocorrida _em 
boa hora, em bom ·momernn: 

Estamos vendo, nessa luta que aí se trava, 
candidatos que são tidos como de extrema 
direita, candidatos tidos como de extrema es
querda e, até como diz a crendice popular, 
candidatos a candidatos à extrema-unção. 

É verdade. Há um grupo de candidatos que 
está disputando este pleito sem condiç_ões de 
vitória. Não temos as forças da D. Neila Alk
min, mas damos apenas uma visão do que 
pensamos e sentimos a respeito do que está 
acontecendo, devido à nossa vivência política. 

Tenho um quadro feito pela Datafo/ha no 
dia 12 de outubro, que -mostra a situação de 
vários candidatos, sobretudo pelos índices de 
rejeição e de aprovação. Chegamos à condu· 
são de que realmente estão dentro do funil, 
procurando passar.,no gargalo: Collor, Brizola, 
Lula, Afif é o Covas: "e, pela beira, ainda fazendo 
força, está o Maluf. Os restantes estão fora 
da luta. 

Chega-se a esse resultado pelo que está 
acontecendo hoje. Esse exame da Data/olha 
foi feito no dia 12 de outubiO. Por ele observa
mos que o candidato de ma{or rejeição -
e isto é triste para todos nós - é o PMDB, 
com um índic-e de 45%. E tristeza lnaior ainda 
éverocandidatodoPFLcom 24% .::.-::reieição. 

Entre esses lá está o candidato Brizola, com 
29% de n~jeição, e o candidato Lula, com 25% 
de rejeiÇão. 

Então, desse exame que fazemos, se formos 
comparar- com os resultados daqueles que 
aprovam os candidatos, chegaremos a uma 
conclusão mais prática. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permiie-me 
V. gx- um _aparte? 

OSR. JOÃO MENEZES-Ouço o nobre 
Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor João Menezes, vejo que V. Ex~ faz uma 
apreciaçat;- sobre o momento político e sobre 
as próximas eleições e o faz. com a sua autori
dade, e como democrata. Esta é uma Casa 
de democrata$. e:m que cada um tem suas 
idéias e as defende. V. ~ fez referências aos 
candidatos que, de acordo com as pesquisas, 
apresentam altos índices de rejeição. Eu gos
taria de lembrar a V. f:x!', vendo o aspecto 
positivo das coisas, que, o candidato que é 
apresentado com o menor índice de rejeição, 
é precisamente o nosso Colega, o eminente 
Senador por São Paulo, Mário Covas. Gostaria 
ainda de dizer a V. Ex', nobre Senador, que 
só há duas maneiras de se chegar ao poder: 
ou de acordo com a lei ou _contra a lei. Para 

-chegar aO poder, contra a lei, uns se servem 
de golpe, outros de revolução. Nós, que somos 
democr~ªs. lggalistas, defendemos o com
portamento de acordo com a lei e com a Çons
tituição. os- candidatoS que- âí estão, pleiteiam 
O-póâer na forma da lei, e aquele que for 
eleito, como disse V. Ex.', deverá tome~r posse. 
Se--O nosso povo não se encontra politica
mente amadurecido, a culpa não é dele, é, 
sim daqueles que durante quase 30 anos im
pediram o povo brasileiro de livremente esco
lher o seu Presidente da República. Estas elei
ções vão nos ensinar muito. As próximas elei
ções serãO bem melhores, mas agora o que 
se Impõe é que cada um vote no seu candi
dato, lute por ele para que o País tenha um 
candidato que possa atender a esta que é, 
sem dúvida, a pior crise pela quaJ o País já 
passou. 

O SR. JOÃO~- Muito grato 
a V. Ex'. 

Realmente coloquei o candidato Mário Co
vas dentro do funil, porque S. EX' tem um 
menor índic_e de rejeição, de 13%, em~o_ra 
tendo urna aceitação muito pequena, de 7%. 
Então, por essa raZão, penso que S. Ex' ainda 

_ tem possibilidade de disputar o pleito, motivo 
pelo qual resolvi colocá-lo, também, dentro 
do funil, dentro do bolo. 

Vemos,_pqr exemplo, que está também den
tro desse funil o candidato CoUor, sendo o 
que tem maior índice de aceitação, com 29%; 
mas, em compensação, é o que tem a maior 
queda. Ê um fato muito interessante: além 
de ter a maior queda, tem um alto índice de 
rejeição. Ele teve uma queda de 4% e tem 
uma rejeição de: 24%; uma das maiores rejei
ções aqui no quadro é a do candidato Collor. 

Apesar dessa rejeição mu~o contundente, 
e apesar de ele estar ainda liderando não sei 

se, como nas corridas, S. ~ aguentará a reta 
final, que me parece complicada porque, ape
sar de S. EJc' tei um alto índice, este vem bai
xando consideravelmente; em todos os levan
tamentos, é o candidato que tem malor queda 
além de uma alta taxa de r(;:jeiçáo, taxa esta 
que chega a 26%. Se f12ermos Uma compa
ração entre a _queda que S. ~ está tendo 
continuadamente, a taxa de rejeição e a posi
ção em que se encontra, nãO é -preciso ser 
grande conhecedor nem grande intérprete da 
política para se afinnar que S. Ex' está corren
do dentro do funil, mas com· ·o risco de não 
chegar ao segundo turno da eleiçãO. Vemos, 
por exemplo, que o candidato Afif Domingos 
tem uma aceitação ainda pequena, na pes
quisa do dia 2 de ptitubro - 8% - mas, 
em compensação, o seu lildice de rejeição 
é também muito pequeno- 15%. Se compa
rarmos o índice de aceitaçáo e o de rejeição, 
vamos verificar que- S. Ex', natvralmente, por 
esses dados, vai-se encontrar dentro do funil 
para disputar a reta final. 

Isto foi o que pudemos constatar. 
O Sr. Leonel BrizOia empacou nos 13%, 

14% e, como disse o nobre" Senador Edison 
Lobão, não saiu disso, até agora. Mas, S. Ex', 
taTnbern, n~o tem um índice de rejeição muito 
grande~29% e, talvez, isso o esteja ajudando 
e daí S. Ex' ainda está dentro do páreo, porque 
sua aceitação é de 13%, o que significa o 
segundo lugar dentro do quadro _que se apre
senta. 

Nestas condições acho que a eleição conti
nua indefinida. A elelçáo agora, nesses últimos 
trinta dias, vai _tornar o $eu caminho, e estão 
nessa corrida final, no nosso entender, o Sr. 
Collor, o Sr. Brizola. o Sr. Lula, o Sr. Afif, o 
Sr. Covas e, um pouquinho por fora, o Sr. 
Maluf. Essa é a nossa impressão, diante do 
quadro que estamos apresentando. Os outros 
estão muito aquém daquela serra. 

Sr. ~~esidente, com o quadro que temos 
náo pódemos afirmar, hoje, que candidato es
tará no primeiro e no segundo turno. Podemos 
ter no segundo turno: Srizola/Afif, Lula!Aflf, co
mo podemos ter Lula e Brizola. Tudo pode 
acontecer! Aí quero ver, aqueles que não en
tenderam que era necessário fazer a união 
das forças que defendem a livre inicJativa co
mo ficarão. Erri qUem iráo votar já que recusa
ram tudo? Criaram todas as dificuldades. Digo 
isto porque andei por este País inteiro tentando 

- -encontrar um domine~dor para as forças de 
livre iniciativa e n.!§o consegui, porque cada 
um tinha seu parti prís, sua maneira de exami
nar e, agora, ameaçam até deixar o País se 
a vitória for de um homem de esquerda! Agora 
não po'dem sair? Quem ganhar, fica! Se o 
País se "erundinizar", devem ficar. Têm que 
ficar, para ver o que acontece. 

Esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a im
pressão que temos do pleito eleitoral que aí 
está. Continuaremos a defender, coino sem
pre, a idéia de que quem ganhar, leva. Quem 
ganhar, tem que levar. Não devemos aceitar 
essa ameaça. Se o Sr. Lula ganhar, leva! Nin
guém quis se unir, cada um quis trabaJhar 
como trabalhava em São Paulo. Agora, nesta 
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hora, sair do páreo? Não, n4Q pode! Tem que 
ver o que acontecerá e as_sumir a responsa
bilidade. 

Sr. Presidente e Srs._ Se_nadores, _terminan
do, quero dizer que a hora é grave. O País 
é assolado por todas as espécies de crise ... çorn 
origens e causas mais diversas. Precisamos 
a<:reditar na força da Nação e nos. <:onscien
ti2:armos de que não podemos abandonar esta 
grande oportunidade da e1eição pres[dendal 
para, corn ela,_ assegurar a legitimidade do 
poder e a estabiJidac;le, garantinc:Io .a posse de 
quem vencer .. 

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

ATO DO PRESIDENlE N• 244, DE 1989 
O Presidente do Se_nado Fed~ral, no uso 

da sua competência regimental e re,gulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro~ 
cesso n• 9!4493/89-6, 

Resolve aposentar, voluntariamente, Maria 
Auxiliadora Viana de Souza, Assistente Legis
lativo, Oasse "Especia1", Referência NM-35, 
do Quadro PE::rmanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40, inciso m, alínea c, 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 433 e 414, 
§ 49, da Resolu_ção SF n~ 58, de 1972; artigo 
)9 da Resolução SF n<:> 13, de 1985, ãrtigo 
29 da Resolução SF n~ 182, de 1987, e artigo 
s~ da Resolução SF no 155, de 1988, com 
proventos propordonais ao tempo d-e serviço, 
à razão· de 25/30 {vinte e cinco trinta avos) 
do seu vencimento, obseryado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 17 de out1-1bro de 1989. _ 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. _ 

ATO DO PRESIDENlE N• 245, DE 1989 
O Presidente do Senado Federal, no u.so 

da sua competência regimental e regulamen
tar, em oonformídade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da COmissão Diretora, n9 82, d~ 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n9 014.176/89-0, 

Resolve aposentar, por invalidez, José Çae
tano Sobrinho, Técnico Legislativo, Oãsse 
"Especial", Referência NS-25, do Quadro Per
manente do Senado Federal. .. nos termos do 
artigo 40, inciso I, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 428, inciso III, 429, inciso Jll, e 414, 
§ 49 da Resolução SF rio 58, de 1972; artigo 
39 _da Resolução SF n9 13; de 1985, artigo 
2?, da Resolução SF n" H32, de 1987; arti_go 
59 da Resolução SF no 155, de 1988, e artigo 
1"' da Lei n9 1.050, de 1950, com proventos 
integrais, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, da Constituição Federª!_. 

Senado Federal, 17 de outubro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PREstDEI'il:E ri• 24&; DE 1989 
O Presi"dente do SeO.ado F ede~al, _no uso 

da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
comp~~c~~ qUe lhe foi outorgada pelo Ato 
n" 2 de 1_9'Z3, e tendo em vista o que consta 
do ~ce_sso no 013417/89-4, . -· -

ReSoly_~ manter a contratação,_ sob -o regime 
jurídico da Consolida_ç~_o das Leis do Trabalho 
_e do Fundo de G<;lraD.ti.a_por Tempo de SerViÇo, 
do_ Senhor Antonio Soares _Bordalo F~ho, no 
empreg-o de Assessor Técnico, com o salário 
mensal equivalente ao vencimento do cargo 
DAS-3, a partir de 12 de setembro ·de 1989, 
·ootrr lotação e exercício no Gabinete do Se-
gundo Vice-Presidente, Senador Alexandre 
Costa. - · 

Senado Federal, 17 de outubro de 1989. 
- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

EXfRATO DE CONTRATO 

Espécie: Co_ntrato no 50/89 
Contratada: COOperativa Central Rural de 

- -aoiás Ltda. 
Cohtr;itante: Senado Federal 

--Objeto: Aquisição de _leite pasteurizado tipo 
"C', em embalagem plástica de 1 (um) litro, 
marca GO-GO, destinaclo ao est<;>que do Al
moxarifado do Senado. Federal, durante o 
exercício de 1989. 

l.Jcitação: Convite n9 154/89 
Oédíto pelo qual correrá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho O I 01 00!.2229/721, 
Natureza da Despesa 3120-0500/8. 

__ Ef!Jye_i7ho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 01758/2, de 15-9-89. · 

Valor CoÍltratual: Estimado em NCz$ 
5.000,00 (cinco mil cruzados nOvos). 

Vigência: 12-10-89 a31-12-89. 

. __ .Sigoªªrios:-Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Pôito. 

Pela Contratada:. Sérgio Souza Neto. 

----~An;_B!!IJI Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administraçao de Material e Patri
mônío. 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Oiadifafravés dO Requerimento n.o 10, 
de 1989, destinada a apurar as denúncias 
sobre a devastação da HHéia Amazônica 
e a participação estrangeira nessas de
núnCias. 

15~ Reunião, realizada em 
5 de setémbro de 1989 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano· 
de mil novecentos_ e o i ter) ta: e nove, às nove 
horas .e trinta minutos, na Sala 4, Ala Senador 
Nilo Coelho, presentes os Senhores -Senado
res Leopoldo Peres_ (Presidente), Jarbas_ Passa
tinha (Relator), Mário Maia, Nabor Júníoi,Aluí
:z19 -ª~~ra, Aureo M.ello e José Fogaça, reú

~ne_~:Se i:f COtnissãp Parlamentar de Inquérito, 
destinada a apurar as denúndas sobre a de--

vastação da hiléia amazônica e a participação 
estrangeira nessas denúncias. Presente, aind,a, 
o Senhor Senador Louremberg Nunes Rocha. 
Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os Senhores SenaÇio_res Ronaldo_ Ar<!!_gªo, 
Odacir Soares, Téotohio Vilela Filho e Edlson 
Lobão. -

Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente dedara abertos o_s trabalhos da Comis· 
são e, ·solicita seja dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior que, JogO após, foi Conslde
rada aprovada. 

Com a: palavra, o S'enhor Senador Jarbas 
Passarinf'!o, reqlte(- que seja ofidadO a__o Se~ 
nhor Embaixador Marcilio Marq1,1es Moreira, 
pata que forileça elemeritos de ampro·às suas 
suspeitas, a pretextos de impedir a suposta 
devastação ela floresta amazônica e as dificul
dade~ criadas para com os pleitos-brasileiros, 
quer juntO~ ãOBIRD 6-u-ao BID, quer nos orga
nismos financeiros em geral. 

O Senhor Presidente_ defere o requerimento 
do Senador Relator e convida o Prof. Armando 
Dias· Mendes, Cienti~ e Pesquisador da Uni
versidade de Brasília, para tomar assento à 
Mesa. C:om a palavra, o depoente inicla sua 
explanação tecendo algumas considerações 
sobre a evolução das diversas politicas aplica
das até agora na região amazônica, visando 
sua ocupação e _o aproveítamentó do seu po
tencial de recursos naturais. 

Concluindo, o depoente apresentã. algumas 
línha de sugestões. 

Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória 
quando usam da palavra, pela ordem, os Se
nhores Nabor Júnior, Mádo Maia, Jarbas Pas-
sadnha e Aureo Mello. - · -" ~-

A seguir, o Senhor Presidente susPende a 
presente reunião até às deú:sseis horas_ e trinta 
minutOs. · 
_ Reaberto os trabalhos da C:OiliiSSãb, o Se
nhor Presidente convida o Dr. FrederiCo Mon: 
teiro Álvares Afonso, Cohselheiro do InstitUto 
Superior de Estudos Amazônicos, para tofnar 
assento à Mesa, 

Com zi'palavra, o Dr. Frederico Afonso ínicia 
sua explanação abordando a volta do cacau 
à região amazônlca; as experiências e projetas 
agrícolas de porte internadonal; As_ experiên
-Cias de colonização _oficial, como no caso de 
Bragantina e do Núcleo_ do (apas em R6ridô~ 
nia; os projetas Probor I, D e m no cultivo de 
seringais e o projeto do Senhor Ludwing. 

Concluindo, cita, aind_a,- o Projeto Cacau[ 
Pará nas zonas tradicionais de Cametá e Maca
juba. 

Prosseguindo: passa:~e à fas_e lnterpelatória 
quando usam da palavra pela ordem os Se
nhores Senadores Má!io Maia e Jarbas Passa
rinho. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente agradece a presenÇa do depoente e en
cerra Os trabalhos da ComisSão às dezenove 
horas e, pata C6D.star, eu, SóséAugUsto Panis
set Santana, Assistente da Comisssâo, lavrei 
a presente Ata, que lida e aprovada, será àssi
nada pelo Senhor Presidente e irá à publicação 
juntamnte com o apanhamento taquigráfico. 
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A!YEXO Ã ATA DA 15• REGNIÃO DA 
C0/1!SSÃO PARI.AMEI'ITAR_DE INQ(JÉ. 
RITO, CRú\DA ATRA vt:s' DO REQ(JERI
MEI'ITO N' 10, DE 1989, DESTINADA 
A APGRAR AS DENÚIYC!AS DOBRE A 
DEVASTAÇÃO lM H/LÊ/A AJIVIZÔNIO\ 
E A PARTICIPAÇÃO ESJRANGEIRA 
NESSAS DENÚNCIAS, DESTINADA A 
OGVIR OS DEPOIMENTOS DOS SE· 
NHORES PROF. ARMANDO DIAS MEN 
DES, CIENTISTA E PESOOISADOR DA 
GNIVERSIDADE DE BRASIL/A E DR. 
FREDERICO MONTEIRO ALVARES 
AFONSO, CQNSELJJE/RO DO 11'/SnrG· 
TO SaF'ERIOR DE ESTÚiXJS AJIV\ZÓ
N!COS. Q(JE SE PGBUO\ COM A DEVI
DA AaTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. --

Presidente: Senador Leopoldo Peres 
Relator: Senador Jarbas Passaânho 
(fntegra do apanhamento taquigráfico da reu~ 
nião.) 

·o SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
havendo número regiment211, declaro aberto 
os trabalhos da CPI da Hiléia Amazónica. 

Temos, hoje, a honra de receber, <::omocon~ 
vidado, o Professor Armando Dias Mendes, 
cujo nome, na Amazônia, independe de apreR 
sentação. -

Antes de conceder a palavra ao Professor 
Armando Dias Mendes, peço ao nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, Relator desta Comi~ 
são, que se pronuncie. 

O SR.-RELATOR (Jarbãs Passarinho) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, antes de ouvirmos 
a palavra do Dr. Armando Dias Mendes, gosta~ 
ria de submeter à CorriiSsão uma proposta 
que estou mandando datilografar, agora, que 
é dirigida ao Ministro das Relações Exteriores. _ 

Em março deste ano, quando coletei o ma~ 
terial, para: começar o trabalho da CP!, impreg.. 
sfonou~me muito uma conferência que o Em~ 
baixador Marcilio Marques Moreira fez par<:! o 
Colégio Interamericano, em Washingtg11, on~ 
de S. EX' declarava que os países desenvol
vidos - não citou, individualmente, os Esta
dos Unidos - estavam fazendo uma campa
nha c_ontra o Brasil, aproveitando dois temas: 
um dos temas era Direitos Humanos; e, o ou
tro tema, era exatamente este_ de Desflores
tamento da Amazônia, em que S. Ex" denun
ciava isso como uma espêcie de manobra pa
ra impedir que o Brasil 

(Falha na gravação) 

... me levou a propor à Comissão - que 
entrego, agora,_ao Presidente- uma proposta 
p<!:~.ra que nos dirijamos à Comissão, em vez 
de chamar o Embaixador aqui, poderíamos 
fazê-lo, mas fica muito dispendioso, e através 
do Ministério das Relações Exteriores, S. Ex" 
se pronunciasse em resposta à nossa pergun
ta, se S. Bc' poderia oferecer dados concretos 
que sustentasse a sua tese. 

Portanto, esta_é a proposta que formulo. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Em discussão a resposta do nobre Relator 
Jarbas Passarinho. 
(Pausa) 

___ _Não havendo_ quem peça a palavra, encerro 
~ discusSão. -

_, Em votação. 
OS Srs. Senadores que a aprovam queiram 

.-permanecer sentados .. 
(Pausa) -
- -Aprovada. _ 

COncedo a palavra ao nobre Professor Ar
mando Dias Mendes. 

··.-O SR. ARMANDO DIAS MENDES- Nobre 
Senador Leopoldo Peres, Presidente da CP! 

- da Hiléia Amazónica; nobre SenadOt Jarbas. 
··Passarinho, Relator desta CPl; nobres Srs. Se-

nadores: 
é: sempre urna satisfação participar de reu~ 

· niões em que se 'debate a Amazônia e o seu 
futuro. Parece-me qoe a responsabilidade des· 
ta CP! é extremamente significativa, no sentido 
de que.seus trabalhos devem fornecer subsí~ 
dios para uma avaliação serena, porém, segu~ 
ra daquiJo que está acontecendo em relação 
i!l nossa região. 

Forp-edido -·se_ bem ent~ndi - que eu 
oferecesse alguma reflexão sobre a evolução 
das políticas aplicadas até agora, na Região 
Amazónica, visando a sua ocupação e o apro
veitamento do seu potencial de recursos natu
rais. lmag'fno que isso pode ser feito através 
de alguns t6plcos que- denomlnei, primeiro, 
de "Políticas"; segundo, "Características"; ter
ceiro, "Defeitos"; quarto, "Novos Sinais"; quin
to, "Novas Visões". 

Pareceu-me - e acredito que essa é uma 
interpretação correta-,- que .interessava à CPJ 
rep-assar e~ -eve-ntualmente, avaliar as políticas 
efetivi:ldas .até agora e seus resultados, mas 
também extrair delas lir;ões que nos permitam 
contornar as dificuldades e os obstáculos que 
s~ antepõem a um efetivo desenvolvimento 
regional, integrado ao nacional 

Em reJãÇ-áo às·-ações- dO Poder PúblicO cité 
agora desencadeadas na região Amazónica, 
abstraindo o período colonial e mesmo grande 
parte da fase da Independência, Primeiro e 
Segundo Impérios, costumo propor à reflexão 
a seguinte periodização: houve uma fase em 
que a ênfase - perdoado o jogo de palavras 
- foi na defesa, mais ou menos, no início 
do século; podemos situar esta fase até o fim 
da Segunda Guerra Mundial. 

A ênfase na defesa verificou-se não apenas 
em relação à Amazônia, mas· também em 
relaç~o ao Nordeste. Em relação ao último, 
basta lembrar o fato de que foi nesse período 
que surgiu a lnspetoria Federal de Obras Con
tra as secãs, ·ou séjã; de defesa contra os efei
tos da seca, depois, transformada no DNOCS. 

Com relação à Amazônia, o período é mar
cado pela criação da Superintendência de De~ 

· fesa da Borracha, em 1912, de vida efémera, 
e, posteriormente, a criação do Banco de Cré
dito da Borracha, em 1942, e da CEDB -
Comissão Executiva de Defesa da Borracha. 
-Parece-me que a atitude oficial, a atitude 

do Governo, nesse período, a partir de uma 
-~concepçãO de econoínla que tinha muito a 
·-ver· Com as doutriil.as vigentes na época, eram 

no s~tiQg de proteger, seja no caso do Nor
deste, as pop-ulações contra os efeitos de um 

fato da natureza, .as secas períodicas, seja no 
caso da Amazônia, proteger a sua economia 
contra a ameãça <:juejá se efetivava da concor

--renda interrlacional. 
Vou recordar p episódio da transferência 

. de mudas de hevea brasiliensis pelos ingle
ses para o Extremo Oriente e o surgimento 
das plantações, que o Brasil não desconhecia 
estarem senc!o criadas, até a chegada da bor
racha produzida ali, no mercado internacional, 
com a conseqüente débâc/e da enonomia go~ 
mífera amazónica. 

A resposta do Governo brasileiro, como dis
se, foi a criação de uma superintendência para 
a defesa da borracha, que envolvia, na prática, 
o l Plano de ValoriZação de Desenvolvimento 
Econômtco da Região e que não vingou, por
que Jogo no orçamento de 1914 lhe foram 
negados recursos para o prosseguimento da 
sua ação. 

Convém apenas recordar que, a partir de 
1912, ·quanâo se atingiu o maior volume ex
portado de borracha seca da região, em torno 
de 42 mil toneladas, até o início da Segunda 
Guerra Mundial, a região viveu uma fase de 
depres~o. de retrocesso, "de tal maneira que, 
nos anos 30, produzimos apenaS cerca de 6 
mil toneladas. 

_ Todos conhecem também o episódio dos 
acordos de Washington, negociados entre os 

_governos brasileiro e norte~americano, em 
março de 1942, no sentido de o Brasil propor
danar aos Estados Gnidos da América apoio 
mediante o fornecimento de materiais estraté· 
gicos, entre eles, a borracha. _ 

Como ·se sabe - arrisco-me a fazer um 
comentário a esse respeito na presença do 
ilustre Relator - os exércitos modernos mo
vem-se sobre rodas. E depois que os japone
ses haviam ocupado praticamente todas as 
áreas de plantação de borracha no Extremo 
Oriente, o produto tomou-se escasso para o 
esforço de guerra das nações aliadas. Os Esta
dos Unidos havia mentrado na guerra em de
zembro de 1941. A borracha era, portanto, 
um produto estr-atégico. 

Isso significou um aparte de capitais ameri
canos, apoio técnico, apoio financeiro, de tal 
maneira que no conjunto de medidas e de 
iniciativas que se_desen_cadeou à época, surgiu 
o Banco de Crédito da Borracha, como surgiu 
o Serviço Especial de Saúde P~J::>!ica, hoje, 
fundação SESP, como surgiram vários outros 
organismos que se esgotaram com a própria 
guerra: o Serviço· de Encaminhamento de Tra
balhadores para a Amazónia, o Serviço de 
Abastecimento do Vale Amazónico, etc. 

O -im-portante t que aquela concepção- de 
que era preciso estimular a produção de um 
produto estratégico, como a borracha, foi reto
madp agora, via o mecanismo de financia
mento do setor produtivo, uma espécie de 
super- "aviador", c:omojá foi chamado, que 
era o Banco de Crédito da Borr"-cha. 

A ~egunda fase ou segundo período, pode
mos datá-lo de. 1945, mais predsamente 
1946, até 1966. Era a valorização. Como se 
recorda, o Deputado Leopoldo Peres repre
sentou na Constituinte de 1.946, uma emenda 
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que resultou no art. 199, pelo qual a União, 
os Estados e os Municípios da Região AmazôK 
nica se obrigavam a aplicar, pelo menos, duM 
rante_20 __ anos, no mínimo 3% da sua receita 
tributária na execução de um plano de va!Óri
zação económica da região._ 

O termo ''valorização" é uma das poucas 
contribuições da Ungua Portuguesa ao jargão 
económico mUndial, resultando_ em neologis
mos tais como nosso valorization, va/orización, 
etc. E tinha aí uma significação muito abran
gente que, depois, foi substituída pelo termo 
.. desenvolvimento", mas que visava a dar con
dições efeWas para uma vida humana con
digna a partir de ações que confluíam, quer 
no se to r econômie.o, quer no setor social, para 
garantir-lhe essa perspectiva. _ _ _ .. _ __ 

O arl 199 somente veio a ser regulamen
tado pela Lei n9 1.806. do início de 1953,_ qU:arl~ 
do foi criada então, a Superintendência do 
Plano de Valorização Eç:onômica da Amazô
nia. Mais ou menos na mesma_ época, o Banco 
de Crédito da Borracha foi transformado em 
Banco de Crédito da AmJ:!~_ftj~, oU sejã,_ ComO 
tenho díto em vArjas oportunidades,- dêixôu 
de ser o banco de um produto para passar 
a ser o banco de uma re:gião. Ele assumia 
as responsabilidades em todo~ os setores pro
dutivos da região, possibllitando ou_ eytimu
lando as atividades produtivas. 

A paJ1ir dos anos 50, ganhou espaço no 
jargão especializado o_terroo_:_'desenvolvimen
to", não apenas no Brasil, sabemos são con
ceitos que surgiram o_u ganh.~ram corpo a par
tir da 11 Guerra Mundial: desenvolvimento e 
subdesenvolvimento. E ai pudemos marcar 
o surgimento de um terceiro momento na evo
lução das políticas oficiais em relaç_ào aos pro

_blemas de desig4alc;lades sedais ~ regionais 
porque houve situações. em que ganhou maior 
destaque o esforço, visando ao desenvolvi
mento nacional, ou seja, a ênfase era dad~;~ 
~-ãlgurrsMtorc-s-dl geonotrüa.. alguns setores 
da vida nacional, na suposição ou partindo 
do press_uposto de que a expansão e o fortale
cimento desses setore_s_s_ignificavam a criação 
de condições efetivas de melhores_meio_s para 
o atendimento das necessidades humanas do 
País e dos brasileiros coma um todo. Entraram 
aqui apenas o Plano Salte, da época do Gover
no Outra, o Plano de M.el:.ª-s do Gov~rno Jus<:e
lino Kubitscheck e algumas providênciãs im
portantes, entre elas,_a criação do BNDE. Mas, 
houve, também, um momento em qué a ênfa
se principal foi concentrada na dimensão. re
gional do desenvolvimentQ,_sobretudo a partir 
de 1959 com- a criãÇão da Sudene; pouca 
antes havia sid_o criado o Banco do Nordeste 
do Brasil. 

Ao contrário do que s_e diz, habitualmente, 
não foi a Sudene a primeira experiência de 
planejamento para des_envolvimento regional_, 
dado que a SPVEA _antecede_u~a por alguns 
anos. Porém, a nova concepção que se intro
duzia, modificava a linh~_ seguida em relação 
à Região Amazôni_c?l __ e, inc:lusive, partia da críti
ca a resultados colhido~ pela ação da SPVEA, 
à época alvo de fortes_acusa_ções àe fracas$9s, 
de erros ~-de _dt;svios_, Em 1966, a_ própria 
SPVEA foi transforma,çla na atual Sudam, ao 

mesmo tempo em que, na mesma época, sur
glram outras superinténdências voltadas para 
a ªç:ão e!!!_ diferentes regiões do País. 

Em 1966, 1967, deu-se o desencadeamen
to-da chcl'mada ""OPeraÇãO Amazônia'" que en
volvia no seu bojo uma série de medidas de 
mituiel.ã.legal e institucional, que modificaram 
amplamente O quadro de a<;ão do Governo 
Federal na região: a primeira delas, já referi, 
foi a tian'sfo"rrriação dei SPVEA_ na Sudam; a 
segunda, que aliás antecedeu por poucas se
maria's a transformação da SPVEA, foi a trans
formação c:lo Banco de Crédito da Amazônia 
no Bcinco da Amazônia S. A., concebido com-o 
um B<:!Jnco de Desenvolvimento, que, na verda
de, ê uln barlCo misto, com capacidade tam
bém para realizar as demais operações ban~ 
<::árias. 

ama "terceira I é i foi a Lei dos Incentivos Fis
c8is, ampliando e modificando uma legis1ação 
anterior menos ambiciosa. Pode-se acrescen
tar aíriC:Iã-- isso tU.do foi ent-re setembro e 
ou_tubro de! 966 ---=, qiie, em jàneiro de 19Õ1' 
a leT(jue definiu a politica nacional da borracha
-e; fir\ZIImente, em fevereiro de 1967, não mais 

- por lei aprovada pelo Congresso Nacional, 
mas por de<:::reto-lei, a transformação da Zona 
Franéa de Ma~us~ que já existia previame-nte 
em termos legais, e a criação da Suframa. 
-ESs-e períodO, Qortanto, desenVolveu-se 

mais ou menos no final dos 50 até os anos 
70. 
__ O quarto período, eu o chamo de integra

ção. Vejam que as datas não são Mgidas e 
períodos posteriores, por vezes, montam so
bre periodos anterior<::S. Eu 1;1esitaria - e no_ 
texto esc-rito assim o fiz ..:..... er'n caracterizar 
eSsa periodização como uma sucessão de fa
ses bem--delimitadas, e preferi chamá-las de 
.. ênfases". 

A ênfase no período que vai, mais ou menos, 
d9s al?ofôO ~!é os noSsOs dias, é ~da i_nteg~a
ção. Nessa época, regtstra-,se i!,ão_ apenas a 
abertura- das primeiras grandes estradas de 
ligação . fiSica entr_e a_ Região Amazónica e o 
resto dÕ Pãi:; -......: a primeira delas foi a Belém 
-Brasília -mas, também prognimas comã 
ci'PIN, que, inclusive, foi responsável pela cons
tr_lição;- maiS tarde, da T ransamazônica, e o 
Proterra -- -

-Já'D91nício dos anos 80, o surgimento do 
Programá Grande, CarajáS: Nesse ínterim, a 
elaboração e exeq.tção de alguns planos na
Cionats· de desenvolvimento e a __ contrapartida 
'i-egionai, os planos de desenvolvimento da 
Amazônia.· - · 

Polarila.t6nia e PC?Ionordeste: megaprojetos. 
Os grandes projetas começaram a se implan
~r flã- r:egião, seja para geraÇão de energia 
hidrelé..trica, como Tucuruí, seja para o apro
veitamento_ de recursos minerais, c_omo é o 
caso do Projeto _Mínero-metalúrgko de Cara~ 
jás e, também, o aproveitã.mento da_ bauxita 
em alguns pontos da região. 
_ Eu pr~ponho à reflexão desta Comissão a 
idéia de_que, tàlvez, estelamos, a partir de 1988 
Cor:n a promulgação da 'nova Constituição, ini

- ciando uma nova fase ou -pondo ênfase no 
ri ovo aspecto que se poderia chamar de articu
,laÇão. A idéia, parece~riie, é o fato de que 

ademais da simples integração, cujos efeitos, 
como veremos adiante, nem sempre são em 
termos líquidos favoráveis à Região, ademais 
da simples integração, se deVe cogitar agora 
de um conjunto de ações articuladas que Vi
_sam estabelecer uma integração iiSica tam
bém indispensável, necessáría, Uma integra
ção econ6m[ca, não hã o que: contestar, m!'l_s, 
sobretudo, a inserção em um projeto nacional 
harmônico, articulado de tal maneira que as 
regiões se beneficiem por igual do produto, 
dos efeitos, dos investimentos ali realizados, 
ou seja, as regiões exportadoras de renda não 
vejam frustradas produzir-se o efeito mu1tipli
cador de:sses investiineilt6s ror a- da-_ Reg_iã9. 

Depois desse ref)ãsse- muito rápido da evo
lução recente das politicas de ocupação em 
relação à Região Amazónica, algumas idéias 
no sentido de caracteriZar o que se verificou 
nessas últimas déCadas. Em primeiro lugar, 
parece-me claro que a tendência, sobretudo, 
nos últimOs anos, cada vez mais acentuada, 
é de_ urria clara inserção da economia amazó
nica na economia naCional e na mundial. Quer 
dizer, o fato de que se tenha promovido uma 
efetiva integração da Amaz6ilia ao todo brasi
leiro, significou, tambérp, uma integração da 
Amazônia ao sistema produtivo nacional e, 
mais aind?J, a economia mundial via o aprovei
tamento de seus imensos recursos minerais. 

Aqui não se apresenta uma grande noVida
de, pélo fato -de que, também no período da 
bomtcha, por exemplo, a economia ~egional 
era relacionada e dependente dos centros 
mundiais consuniidores desses produtos. 

. Um segundo ponto que, creio, se deve d& 
tacar é o fato de _que as açQes desenvolvidas 
na Região terri como ótica C-e_ntral a geraÇãO; 
a _expansão, o cresdmento do produto~ QUer 
dizer, a preocupação não é uma preocupação 
voltad~ diretamente e claramente para satisfa
ção de necessid_<tdes das populações iegio
_nais. É-dare_ que eu e$tou simplificando e isso 
deve ser eventUalmente CofiSTC:reraaõ em--reJa~ 
ção a aspectos específicos. -

Mas, olhando de l!rn ponto de vista macro, 
de um ponto de vista globalizante, parece-me 
que aquilo em que as ações desenvolvidas 
na Regiãq partiram de políticas de crescimen
to económico a sua ênfase foi essa 

Em terceíro lugar, e já está implLCito "rias 
c_plocas:ões anteriores, o fato dé que são políti
cas extra-regionais, políticas que não partiram 
necessariamente de dentro, não signíficaram 
u_ma ausculação prévia de aspirações e neces
sidades das popUlãções regionais, embora pu
dessem e deves_sem levar e.m consideraçã9 
essas aspiraçõeS e eventualmente responder 
efetivamente aos seus reclamos. 

Em quarto lugar, e é um de:sdqbramento 
das consjderações anteriores, parece: me nós 
pOdemos chegar à conclusão de que não ha
via um comprometirnento-fnafor çorrf essas 
expectativas regionaiS. Por fim, deve-se regis
trar o fato de que muitas ações foram desenca
deadas e talvez ijãO Pudesse ser de outra mÇ!l
neira, na·s circunstâncias do moineli.to e dO 
lugar, sem um perfeito, sem um maior cOnhe
cimento científico_ de cerU!s condicionantes 
que, como depois se verifiCo~, influíram nega-
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tivamente em alguns aspectos nos resultados 
colhidos. 

Quais foram os efeitos principais que pude~ 
ram ser registrados a partir da evolução dessas 
ações na região? t.claro que houve_um cresci-_ 
menta demográfico, embora a região ainda 
seja hoje, em termos ma:cros, relativamente 
desprovída de população, todavia, está muito 
longe de ser aquele deserto humano a que 
se fazia referência: não há muito tempo. 

Houve um sensível crescimento demográ
fico- e os percentuais da população regional, 
dentro do todo nacional, ampliaram-se. Estf
ma-se que hoje estamos em torno de 15 a 
16 milhões de pessoas. Ainda neste aspecto, 
deve-se levar em consideração o rato de que 
o padrão histórico de ocupação do território, 
que foi marcado pelo mapa dos rios da região, 
se alterou s_ubstandalmente. O que eu quero 
dizer, em palavras, mais claras é que, como 
é sabido_, desde o ink:io da ocupação da Ama· 
zônia, essa ocupação se fez, como não poderia 
deixar de ser, ao longo dos r!os. Os rios eram 
as grandes vias de penetração e os núcleos 
populacionais se fi-xaram nas suas margens 
e à pequena distância. ~ claro que no caso 
de alguns afluentes que permitiam uma pene..: 
tração, maior, a população se espalhou para 
distâncias mais longínquas em relação ao eixo 
central do rio Amazonas. Porém, em muitos 
casos, como é o caso dos afluentes da mar~ 
gem direita, sobretudo na Amazônia Oriental, 
quando à pequena distância da foz desses rios 
se verificavam obstáculo, corredeiras, ca~ 
choeiras, etc, essa penetração parou a uma 
distância relativamente curta da própria calha 
cb rio Amazonas. 

A partir da construção dos grandes troncos 
(Odoviários, Belém~BrasJlia, depois a S8nta~ 
rém~Cuiabá, embora incabada a Brasilia-Acre 
e a Transamazõnica, passou-se a verifiCar a 
possibilidade, que se tornou efetiva, de uma 
penetração maior em áreas-até então inaces
síveis, inclusive, ocupaçao mais significativa 
de áreas de terra firme, já não -ãpen"ás da vár
zea, como era o caso da ocupação condicio
nada pelos cursos d"âgua. 

Esse é o primeiro aspecto que deve- ser con
siderado. Apenas à guisa de ilustração, se deve 
levar em conta, por exemplo, o_ fato de que 
entre os Censos de 1970 a 1980 a região 
amazónica foi a região que, populaclonalmen
te, mais creceu no Brasil. Cresceu muitO mais 
do que a média nacional e cresceu mais do 
que se verificou em outras regiões. 

E se nôs cfecompusermos-a Região Amazó
nica, considerada como um todo, em algumas 
sub-regióes ou subáreas, nós vamos verificar 
que as taxas de crescimento, como 'é o caso 
de Rondônia, foram, de fato, extremamente 
aceleradas. Houve situação em municípios _em 
que essa taxa chegou próxima a 20% ao ano, 
taxa geométrica anual de_ crescimento popula
cional, números absolutos. 

Em alguns municípios do sul do Parâ, em
bora não chegando às taxas de Rondônia, 
houve também um crescimento extremamen
te aceletado. _ 

Em contrapartida, e é importante registrar 
esse fato, porque ele vai ter repercussões mais 

adiante, Estados do Sul do País tiveram a s_ua 
taxa de crescimento populacional extrema
mente reduzida e até certas áreas em que hou
ve perda em números absolutas da popula
ção. O Estado do Paraná, por exemplo, entre 
1 f)70 e 1980; acUsou um CtescifT'!ento posi
tivo, real, apenas na Grande Curitiba; pratica
mente, todos os outros municípios do Paraná 
perderam população que se desloco_u ou para 
a Graõae Curitiba ou para Roiidónia, para o 
norte de Mato Grosso, para o sul do Pará, 
etc. Nós sabê'mo·s que grande parte do fluxo 
migratório verificado nesse período para essas 
subáreas am_azônicas velo do ex;t:remo sul. No 
Rio Grande do Sul, n-ãO na mesma escala que 
no Paraná:rTtas também houve municípios 
do_ Rio Grande do Sul que t!veram perda abso
luta da população. 

Talvez_ não seja o momento de nós anali
sarmos por que isso se verificou no Sul e por 
que também c~p!Jca~as, al~m de nordestinos, 
que tradic:!Onalmente se dirigiam para a re
gião, tambéfl} foram para lâ. O importante 
é registrar_ o_ fato de que_ se __ conjugaram dois 
fatores coffipfementares; de um lado, a expul
são da mão-de-obra pela modernização, pe_l~ 
transfo_rmação_v_erificada na agricultura do Su
deste e o do SÜL- foi quando surgiu a figura 
do bóia-fria....,..... e_ de outro lado a atraçã.o da 
terra abundante e barata que parecia ser a 
solução para aqueles que de repente se viam 
seni Condições de se manter no setor produ
tivq do campo. 

E$se é_ o primeiro- .iSpectó, extremamente 
importante. Há numerosos estudos a respeito 
das migrações verificadas para a região, e tam
bém nas migrações internas dentro da região 
e que são bastante inte~s em algum_as subá
reas, além do crescimento demográfico sig_ni
ficativo da população urbana. Belém e Man~us 
estão entre as capitais brasileiras que mais 
cresceram populadonalmente nesse período . 

.qn segundo lugar, creio que é importante 
~gistrar o fato rl_e que a integração da Ama
zónia ao todo nacional teve uma contra parti
da, de sinal invertido, dentro da região. Ela 
s!gnificqu a desintegração regional. Hoje, só 
forÇando um pouco as palavras, ou baseado 
essencialmente em alguns aspectos físicos
mesmo esses são mais diversificados _do que 
se poderia supor algum_ telllpO atrás -, só 
assim se pode falar ainda em Amazônia no 
singular. - · 

_Na_ verdade, a Amazônia se fragmentou. A 
desintegração significou o qUê? Significou que 
certas interligações e certas dependências 
econômlcas que haviam entre algumas subá
reas da região desapareceram. Todos sabe
mos! por exemplo, qtie durante o período de 
expansão da economia gomífera, mais ou me
nos entre os anos 60 do século passado e 
o início" da Segundã década do século atual, 
o aviamento dos s!'!'ringais dos altos rios, na 
.extremidade ocidental da Amazônia, seja no 
Amazônas, seja no Acre, ou mesmo .na área 
que depois se converteu no atual Estado de 
Rondônia, se fazia pelo suprimento das casas 
aviadoras s_ediadas em Manaus e Belém. É 
Claro que isso era êxtremamente antieconó
mico porque significava um percurso de mi~ 

lhares de quilómetros e muitas vezes em rios 
que durante alguns meses do ano não davam 
navegação, mesmo para embarcações de por
te médio ou até pequenas; havia todo um pro~ 
blema logístico de suprimento dos seringais 
e de retirada da produção dos seringais. Mas, 
o fato é que _isso criava uma -articulação e 
uma ligação entre as diversas sub~regiões da 
Amazônia, qu.e se perderam, que desapare
ceram com a abertura das estradas. Quer di~ 
zer, a& várias subáreas da Amazônia passaram 
a se ligar diretamente com o Sudeste, com 
o centro dinâmlc:o do País, a fazer suas expor
tações e suas importações por caminhão de 
e para São Paulo, para outros pontos do BrasH, 
sem necessidade de transitar mais, quer por 
Manaus, quer por Belém, e fazer aquele longo 
périplo de navegação fluvial e, depois, de nave
gação de cabotagem que se fazia_ à época 
e que demandava meses. A título de curiosi
dade, registre-se o fato de que a distância, 
por via aquática, entre Belém e os altos rios 
no Acre, p-ol exemplo, é equivalente ou supe
rior à distância entre Belém e Porto Alegre, 
por via de cabotagem. 
~sa desintegração regional $lgnificou o fra

donamento que tem repercussões, também, 
na própria postura e nas próprias atitudes dos 
líderes empresariais, políticoS; etc.; -d-a região. 
E, de repente, por exemplo, com o surgimento 
e C? fortaleci!T}ento, a rápida expansão da Zona 
Franca de Manaus, conseqüentemente, uma 
JJ<?Iític:~._pr~pri~ d~ açâo, na chamada Ama
zônia Ocidental, significou o fato de que os 
Interesses da Amazônia_ Ocidental, como um 
todo, ou, principalmente os interesses centra
dos nas indó.strias localizadas em Manaus, 
passaram a ter muito pouco de comum -
se é que tem alguma cOisa errl comum -
com os interesses dos empresários, por exem
plo, da Amazônia Oriental, que obedecem a 
um outro padrão de ação e_ que respondem 
a um outro tipo de atitude e de investimento. 

Eu próprio e, seguramente, muitos dos pre
sentes, já temos tido oportunidade de parti
cipar ou de testemunhar o fato de que encon
tros, congressos, etc., que se convocam para 
discutir o problema da Amazônia no singular, 
põem a nu, fazem vir à tona uma série de 
contradições e até de conflitos entre interesses 
das duas grandes Amazônias. Mas me parece 
qu~ essa desintegração regional se tornou 
mais aguda e se aprofundou na medida em 
que o próprio Governo federal multiplicou e 
diversificou as suas ações na região. Ele pró
prio, fazendo surgir novos instrumentos de in
tervenção, novos instrumentos de ação- vou 
usar uma expressao usada recentemente pela 
Professora Berta Becker, que, há muito tempo, 
estuda também os aspectos da geograf121 eco
n6míca e social da Amazônia -, criando no
vos ·•territórios administrativos" na região. isso 
significa o quê?' Significa que, além da ação 
da Sudam e do Banco da Amazônia, que têm 
por Jurisdição toda a Amazônia legal, definida 
pela Lei n~ 1.806 de 1953; a Suframa, põi' 
exemplo, superpõe, sobre o mesmo espaço, 
a sua ação a partir de uma nova visão de 
um outro tipo de medidas que respondem, 
exclusiva e diretamente, às necessidades, en-
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foi o produto da engenhosida.de de um emi
nente amazonense à _época Secretário-Geral 
do Ministério do Planejamento, Dr. Arthur 
Amorim. Foi ele quem concedeu e propôs 
sub-repticiamente- nAo vai nenhum sentido 
pejorativo no termo- a criação da Zona Fran
ca pelo mecanismo mais fácil e expedito do 
decreto-feL 

Mas o que significou lssÕ nã prátic.ii? Signif
cou que os incentivos daquela legislação de 
outubro de 1966 "natuáibnente" tinham mais 
possibilidades de serem aplicados em relação 
ao setor industrial no entorno de Belém, quer 
dizer, onde havia aqueles pré-requisitos míni· 
mos para os investimentos produtivos desse 
caráter: por outro lado, a partir da implantação 
do efetivo funcionamento_ da Zona Franca de 
Manaus, foram introduzidos incentivos pró
prios, que são outros, diferentes dos que a 
Sudam administra para a região como um 
todo, e podem se somar a eles. Isso tudo signi
ficou aquilo que hoje nós vemos em Manaus, 
quer dizer, uma próspera indústria de eletrodo
mésticos etc. abrigando dezenas de milhares 
de operários, mas tendo co_mo efeito o quê? 
Tendo como efeito o __ esvaziamento popula~ 
clonai da Amazônia Ocidental. 

Nós sabemos que hoje Manaus concentra 
algo como 2/3 da população do Estado do 
Amazonas. Se isso é bom ou ruim, é matéria 
a discutir. Estou apenas registrando o fato. 

Em escalas menores isso se reproduziu de 
certo modo, como disse, em relação a Belém. 
Além do mais, os incentivos aplicados ao setor 
agr_opecuário possibilitaram o surgimento de 
numerosos empreendimentos, sobretudo de 
grandes fazendas, no sul do Parâ, norte do 
Mato Grosso e depois em outras áreas. 

Não quero discutir ainda no momento a{é 
que ponto o sistema de incentivos foi ou não 
eficaz, e as _suas distorções. Voltaremos ao 
assunto. Quero apenas registrar agOra o fato 
de que se concentraram detenninadas ativida
des, determinados empreendimentos e con
seqüentemente se passou a criar uma nova 
potencia1idade económica em áreas localiza
das da região, sem que seus efeitos positivos 
comunicassem ao restante da região-leia-se 
ao restante da população amazônica. Que_r 
dizer, para usar o jargão dos economistas, o 
efeito multiplicador para adiante e para atrás 
desses investimentos fazia-se, com maior fre
qUência, em favor de empresas ou de investi
dores situados fora da regiáo. 

É claro que q-uando são investidores sedia
dos, por exemplo, em São Paulo - e todos 
sabemoS que a Associação dos Empresários 
da Amazônia é, na verdade, constituída de in
vestidores do Sul- são_eles __ que ao se apro
priarem da rend~ gerada, nãq_ são obrigados 
a reaplicá-la na i"egião .. Não há mecanismos 
de retenção dessa renda gerada na região. 

As grandes empresas que operam no pro
jeto minero-metalúrgico de Carajás e associa
das ou são multinacionais ou sã.o estatais, co
mo a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce 
é um capítulo à parte. Na verdade, é uma 
empresa multinacional brasileira extrema
mente efidente, porém que age como empre
sa privada. Dificilmente, nós podemos ver na 

ação da-Vale do Rio Doce proje_ção da instru
mentação de uma política global de desenvol
vimento nacional ou regional. Ela não tem 
nenhuma obrigação de reaplicar os seus lu
cros, na região amazônica. 

Em quinto lugar, creio que se deve destacar, 
e -esse é o grande tema em discussão, b-oje, 
não aperlaS no Brasil, mas no mundo inteiro, 
a desordem ecológica, para usar um termo 
que está _s_endo m_ais _QU menos consagrado. 
Eu próPrio, na semana passada, estava no 
Rio de Janeiro, pilrticiPando de um seminário 
que tinha por titulo "AAmazônia e a Desordem 
EcolóQ-k:a". Era um seminário patrocinado pe
la Unesco,pela fundação Ford, por uma outra 
fundação alemã, outra canadense, além de 
organismos nacionais._ _ ___ _ 

O que é que se pretende dizer com desor
dem ecológica? ~sse __ é _um grande tema _e 
evidentemente vamos voltar a ele_ em ma1s 
de uma oportunidade. Mas, em resumo, pre
tende-se di:z;er que a ação de desenvolvimento 
da região se fez desordenadamente e em con
dições predatórias. Destrói-se a natureza e se 
compromete, com [sso não apenas o futuro 
da própria região, mas o futu_ro d<)_ humani-
dade. _ 

A acusação mais pesada é em relação aos 
projetas_ agrÕpecuârios, porque eles signifi
cam o desmatamento de extensas áreas para 
substituir a floresta pelo pasto_ e, conseqüente
mente, isso tein repercussões nos ecossiste
mas, gerando-se algo irrecuperável que vai 
pesar sobre as futuras gerações. Também há 
uma crítica forte em relação aos efeitos da 
co_nstrução _das gra~des represas para gera
~ão de energia elétrica. E a própria abertura 
das estradas, dos grandes troncos rodoviários, 
não apenas pelo fato em si, de que é um 
rasgãO na floresta, mas pela circunstância 
conseqüente de que isso possibilita a penetra
ção de grandes levas de migrantes. Enfim é 
um conjunto de postulações que convergem 
na mesma direção e levam à mesma canse

- qUência lógica. 
Se as estradas são danosas, se _as hidrelé· 

tricas sã.o inconveniente_s;~se os prÕjetos agro
pecuários sãO prejudiciais e assim por diante, 
entãO, o que se deve fazer é parar tudo isso. 
Talvez eu esteja caricaturando, mas o faço 
consciente e deliberâdamente para destacar 

-as implicações das atitudes que se vem to
mando aqui e Já fora em relação à região. 

E aí entra todá uma mitologia, já hoje em 
çlia mais oU menos desmascarada e, segura· 
mente, neste_ CPl,_ já amplamente debatida e 
eviscerada, de forma que creio que não deva 
me deter sobre isso. A Amazônia náo é mais 
o "pulmão do mundo", como se dizia há al
gum tempo atrás, passou a ser, talvez, o clima
tizador do mundo. É como se fosse um grande 
aparelho de ar condici_onaçjo, que serve para 
regular tempera~uras am_bientes no mundo in- _ 
teiro, iSsO'ãenft'õ'da visão que num artigo re
cente, publicado no jornal A Crítica, de Ma
nau_s, numa edição especial do fim de julho 
sobre o problema, chamei de projetes natu-
ristas. . , . ... _ _ 

Vejo que há, hoje, do[s tipos, não de proje
tas, mas de visões ou de teorias a respeito 

da Amazônia. Primeira, aquelas visões que são 
de caráter naturista, quer dizer, baseadas es
sencialmente na natureza, que seria Intocável. 
Se a Amazônia é indispensável à saúde plane
tária, então ela não pode ser mexida. Isso tem 
duas vertentes, o projetes '"bom ar", é preciso 
preservar o bom ar do resto do mundo, e 
a outra vertente, que é o Projeto Central Park 
em escala mundial. Então, a Amazônia deve 
ser mantida intocada, como um grande par
que para os ócios dos habitantes do mundo 
desenvolvido que poderão ir ali fazer um turis
mo ecológico, nã_o sei bem o que significa 
isso, quando lhes aprouver. 

Por outro lado, hâ propostas integraciOtiiS
tas, que são aquelas que pretendem integrar 
as potencialidades, as enormes potencialida
des económicas da região a partir dos seus 
recursos naturais, nas correntes dominantes 
da economia mundial, brasileira ou mUndial. 

As suas duas versões, portanto, são: a 
'"Amazônia Património da Humanfdade" e a 
"Amazônia para os Brasileiros" - e eu per
gunto quais brasileirOs :.:...... se _utilizarem dos 
seus recursos. A Amazônia é vista, para usar 
a expressão de um colega nosso de Belém. 
o Professor Wilton Brito, um imenso almoxa
rifado, que dispõe, ali, nas suas prateleiras, 
de todos esses minérios, essas coisas funda
mentais Para o futuro da humanidade, que 
podemos ir lá e rétírar ao bel·prazer dos dife· 
rentes interessados. 

A Amazônia é também vista - e esta é 
uma visão que tende a crescer dentro do País 
-como a grande usiria de força da economia 
brasileira:· A Amazônia passa a ser grande su· 
pridora de energia elétrica, uma vez esgotados, 
os mananciais do_ Centro-Sul do País. As gran
des usinas projetadas pela Eletronorte para 
o Rio Xingu são tomadas como a solução 
para a fome da energia elétrica do Sudeste 
desenvolvido e como garantidora da possibi
lidade da contínua expansão do setor produ
tivo da área economicamente avançada do 
País. 

Mas, enfim, neste quinto ponto, o efeito ma~ 
crorregional que _quero colocar, é o da desor
dem ecológica no sentído de que, de fato, 
alguns recursos naturais estão sendo destruí~ 
dos, que há um desmatamento progressivo 
que preocupa, embora, talvez, tenha havido 
muito alarmismo a esse respeito, como o rela
tório preliminar da CP! já colocou em evidên~ 
cia- e os números ~o coriflitanteS, segundo 
as fontes que fazem a mediçãO desse efeito 
-, há espécies vegetais e, sobretudo, espécies 
animais que estão se perdendo, estão desapa· 
recendo, porque não houve o cuidado de pre
servá~las. A Amazônia é o maior repositório 
de vida do mundo, vida em termos de vida 
animal e vida vegetal, é o maior banco bio-ge
nético da humanidade. Isso, sim. precisa ser 
preservado, n.§!_Q devemos admitir ou contri· 
buir para que investimentos na região ponham 
em risco essa riqueza de que a humanidade 
necessita, sem dúvida nenhuma. E aí entra, 
então, a grande contradição, que vou apenas 
referir, porque ainda não é -o momento de 
discutir: como conciliar a preservação dessa 
riqUeza natural, naquilo em que ela é funda-
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mental, indispensável para a própria vida hu
mana sobre a face da terra, naquilo que ela 
tem de extremamente rico e ainda des.cOnhe
ddo- a maioria das espécies da região ainda 
não são sequer cientificamente conheddas -, 
como conciliar essa preservação com as exi
gências de programas e planos de desenvol
vimento, quer de caráte_r regional, ou seja:, para 
responder às necessidades da população da 
região, quer de caráter nacional, projetes de 
desenvolvimento inseridos num contexto mais 
amplo de um progresso técnico e uma expan
são econômica socialmente equilibrada que 
beneficie por igual a população de todo o País? 

Como digo no artigo publicado em_A Critica, 
sob o título provocativo de "lntroQução às Teo
rias de Salvação da Amazôn.ia",_-~ projetas 
naturistas_ exigem_ que a Am~nia _continue 
virgem e os projetas integristas ou integrado
nistas necessitam _que ela seja viola_da. Como 
articular essas duas c.oisaS e cêlebrar Um casa
mento decente é algo que está ainda em abef-
to. .. . ---- --

Isso tudo desembocou neste ambiente ca
tastrófico, a nível mundial, que se __ des_enc.a-_ 
deou em relação à Amazônia. 

No início da reunião, o ilustre Relator, S~na
dor Jarbas Passarinho,. propunha à Presidên
cia, e a Comissão aprOvou, que fosse ouviQo. 
o Embaixador brasileiro _ern Washington sobre 
uma acusação que ele teri_a _ _feito há pouco 
tempo atrás, de_ que há todo um concerto 
mundial dos países desenvolvidos no sentido 
de bloquear o desenvolvimento n_aciortaLbréi'si
leiro a partir da denúncia dos crimes ecoló
gicos que se estão ç:om~tendo "-ª Amazôni~. _ 

Seguramente, isso é uma matérta para refle
xão e eu gostaria de voltar qo assunto .mais 
adiante, porque há realmente suspeitas que, 
no mínimo, merecem s_er levadas em conside
ração. De repente, o grande guardião da pure
za ecológica da Amazôni.:~. é o Banco MunQial. 
Ele passa a fazer tantas _exigêncías em relaçã!=> 
aos aspectos ambientais dos projetas, por 
exemplo, das hidrelétricas_na região que prati
camente as torna inviável por se negar a suprir 
os recursos de financiamentos de que elas 
dependem para sua efetivação. .__ 

O termo catastrófico não foi por mim inven
tado para colocar nesta refl~xão.._ Nesse m~?
mo Seminárto que assisti na s~mana passada, 
os antropólogos discutiam a "atitrbpologia da 
catástrofe", ou seja, quais são as reações do 
ser humano, das_ coletividades urbanas e dos 
indivíduos frente a essa perspectiva, frente a 
essa visão, a esse cenário apocalíptico que 
está se coloca_odo na_ Jrent_e dos seus olhos 
e a denúncia de _que se a Amâzônia não fOr 
contida, se a Amazônia não for controlada, 
enfim toda a humani4ade serâ condenada a 
perecer num prazo relativamente curto. 

Eu deixo a m_a1éria _qui apenas registrada 
neste momento para que retomemos a _essa 
reflexão, se for o caso, mais adiante. 

Portanto, abusando da paciência de todos, 
eu me propus até agora a fazer um repasse 
das poUticas públicas _em relação à Amazôni_a, 
sobretudo no presente. Não me detive nas 
coisas que ocorreram no período colonial. e 
no império, as suas características e os seus 

efeitos principais. Reparem que não pretendi 
fazer uma listagem de efeitos exaustiva e não 

_ qUís m~ deter em asPectos muito P.a~cul~
rizados, pretendi antes oferecer um~ v1sao arti
culada em dimensão macro que, é claro, é 
_imperfeita, talvez inCompleta e que precisa ser 
questionada, discutida e aprofundada. Porém 
agora eu quero propor à reflexão de V. Ex"'. 
dois noyos tópicos, que têm a ver mais com 
o que está acontecendo hgje na Amaz?nia 
.~com o que pode acontecer para adiante. 

O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
(Faz soar as di:ITipainhas.) ... É só para informar 
que V. S' tem só mais dez minutos. Por mim 
teria mais uma hora porque está muito bo_a 
a sua-explanação. 

O SR ARMANDO DIAS MENDES-Tudo 
bem. _Ern tetmbs de novos -Sín"ãiS, o ,_que pre
teridO dizer é que, em primeiro lugar, aquele 
próprio clima catastrófico, apocalíptico, já re
feríd01 permitiu o SuigírTu~-ntO ou _o aumento 
de um;:,_ conS.ctênciá. ecológica. Eu cteio que 
iS-So ~-muito positivo. De fato nós estávamos 

_muito distfâídoS em relação a esses aspectos 
_e"cqntinuávamos agindo como_hlstoricamen
te agia o çQlonizado:;>r e e)cpf6iãdor das.[iquezas 
naturais do novo mundo, como se elas fossem 
inesgotáveis e como se a aç:ão predatória so
bre ela não tivesse conseqüências danosas 
1rieversíveis. 

Em segundo lugar, registro algumas res
postas que parecem positivas, do próprio setor 
produtivo. Não há tempo de aprofundar a ma
téria e_ eu mesmo ·oão <::laminaria todos os 
_ru;,pectos da qu~!3tão. Limito-me a registr_?r, 
por exemplo, o fctto de _que parece (não posso 
~fíançar, são_ apenas, até agora, noticias çie 
jornal) que- o- r'eflorestamenlo hoffiogênéO, 
exemplo tipo Jari, que até agora era extrema
mente _questionável e até do ponto de vista 
econômic.o ba_Sfante discutível, começa_ a ofe

- r_er;;e.c _rg~ul_ta4_os positivos. Se for_ verdade,· é 
promissor. -- - --- --- - -

Por outro lado também, um pesquisador 
americano, da Universidade da Pensilvânia, 
trabalhando até seis anoS no Cepatu em Be
lém, ãjjfêsentou, semana passada, um docu
mehtõ onde registra a sua experiência emrél_a
ção às atividad'ªs madeireiras e pecuárfas no 
Pará. Isso· _não_ Pode ser éxtertdido a toda a 
região, ·mas ele apresenta b _res\.lltado d~ algu
mas observações- qüe mostram como parece 
-·~r_surgindo ym_ !:J.Q_VO tij)q_ de pecuarista e 
madeireiro. também já preocupado com a re-
posiçãO da flOresta. . .. 

~ ~ =E)1t_oio, _@ projetas de. reflorestamento em 
_execução, em escala bastante ~onsidefáVel no 
sul do Pará e~_há cuidados que não havia ito 
inkio da aplicaÇão do sistema de_incen_tivos 
fisç_~is em favor do setor que permitem a_gora 
obter Lli:Oa _produtiVidade _e um rendimel)to 
suste._ntc;~.do, -quer diz~r, -cOntinuado ao longo 
dos anos que não implica na destruição dos 
r_ecursos naturais, mas inclusive na su_a reposi
ção, com uma resposta' económiCa positiVa, 
~considerável. 

-Em terceirO !UQar:começa a surgir um con-
-junto de resultados que riós podemos chamar 
_ de corqamento de pes_quisas agr~nômicas e 

agrológicas em curso, quer na reg1ao, quer 
fora dela. E o caso da domesticação de certas 
espécies nativas. Agora mesmo, não foi nem
na região; fo_i em <;arnpiriãs, no"fhS~futO-Agfo
nômico 'de -camPinaS, jbrhais nôficíam qUe 
eles obtiveram uma espécie de palmito híbri
do, uma enxertia entre o açaizeiro; nativo da 
Amazônia, e aJuçara, que é-da mesma família 
mas com algumas características diferentes. 
O enxertia permite então_ a plantação, em larga 
escala, dessa _i)alffiei_r(p~raextração do palmi
to, de tal maneira que isso poderia afastar o 
fantasma da distribuição_ dos açaizais da re· 
gião. _ ----

Hâ o caso do- dendê, da rurunha do cacaU. 
do guaraná, do CuPuaçu, etc., algo que come
ça a produzir resultados produtivos e aprovei
tã_vets econpmicamente. E também <:::pmes-.a
ram a ?e'r divulgados Os primeiros resultcidOs 
da exp"eriênda que há tririta -arios, a-proxim.:ida
mente, vem sendo feita sob o patrocínio dÇJ 
Sudam e com apoio da F AO,-áe__inanejo de 
florestas nativas do Tãpãjós. Foi até uma divul· 
-gação muito polêmica porque os responsáveís 
Por esse manejo ofei'ecern algumas conç]u
sões inesperadas ·como o fato de que o Ideal 
desse m"anejà Será via -_9 que eles cham-am 
- flo~stas secundárias,_ pela eliminaÇão de 
subbosques inibidores. QUer di~er, h-á Certas 
espécies nativas que 'inibem o cresclrriento 
das espécieS que economicamente se deseja 
aproveitar. Portanto, informam, dev_~m ser su
primidas isSàs_ espécies inibidoraS, para que 
os subbosques ou essas florestas secundárias, 
regeneradas naturalmente (quer_ dizer, é a pró· 
pria floresta manejada que Permite a sua rege
neração} permttãm um aproveitamento ec-o
nômico que, segundo eles, pelas experiências 
c@b!das _até ã.QO~:~ no J_"~pajóS, -vai de 6 a ~ 
vezes acima do resultado colhido a partir -da 
exploração da floresta nativa intocada. 

Se esse r~IJ.ltado se confirmar, é extrema
mente piõffiíSSOTj)of<:fue àbre urn imenso ca
minho para 6 aProveítamento econômico sem 
destruição da flqresta natiVã, porêrri, digamos 
assim_, cqrrigida pela ação do homem. 

Em_ quarto lugar, o renasdmentõ do extrati
vismo. Seguramente a Cprnissão tem entre 
_os seus m.'emQtos- pessoas qi.Je;·pela própria 
vivência, poderão da[ um depoimento muito 
rnaL~_segUrõ- e ·eficiente do que ci_ meu. Algu
mas notícias têm sido divulgadas; no sentido 
de que experiências feitas êm alguns lug~u~s 
do Acre e_ d_i_Q_ytfos pontos da Região mos
tram_que o aproveitamento inteligente da flo
resta nativa, que dizer, rec1.4rsos de flora e (e
c_ursos de fauna e eventuª"Jmente de subsolo 
permtte aos seus ocuPanteS um: rendimento 
eConômico superior, por eXemplo, ao que teria 
_aquelà. mesma área se desmatada e transfor
mada em_ pasto para gado. 

Inclusive, há um dad9 ffiuito int~ressante 
d~ pesquisa feita numa ilha sob ré o :Rro GuarDá 
em frente a Belém, .a jlha do Coinbu. N~o 
ch"ega a ser uma eweriência- no sehtido de 
Uma aç.ãÕ deliberada, é ·apenas Um levanta· 
menta de dados relativos à ação espontânea 
dos -Tlabiia.ntes-da ilha em que moStra que 
eh~s estão Õbtendo um o rendimentõ per capita 
em-tomo de 3_mil dQl_ares/ano simplesmente 
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pela extração_de essências na!_ura~s. de c_erto_s 
tipos de frutç~s, de certos animais que vão ven
der em Belém. E ainda se_ dão----ª.Q_\uxo de 
trabalhar apenas 3- dias por semana, segun
da-feira nâ.o é dia para trabalho e nem sexta
feira, apenas terç~. quarta ~ quinta._ 

O SR. PREStDENTE (Leopoldo Peres) -
Que nem o Parlamento. 

O SR. ARMANDO DIAS MENO~ ~ E esc 
tão satisfeitos. Por outro lado, começam a sur
gir agora para as primeiras reservas extrati
vistas, com toda uma açãã -desencadeada a 
partir de trabalho com os sindicãtõs. rurais de 
seringuei[OS. por exemplo, que começar.a_m 
a dar alguns frutos. Recentemente_foi criada 
a reserva de M~piai lriauini, não sei se o nome 
está correto e há até uma notícia curiosa de 
um grupo de ecologistas italianos que está 
se propondo a adqulrlr uma áfea, para man
tê-la como reserva extraUvista, fazer uma expe
riência de -aproveitamento das PotencialidadeS 
da própria floresta, numa região qúe eu não 
localizo, alguns dos presentes esclarecerão. 
Se"gundo os jornais se chama RiO Tejo- nao 
sei se o Rio Tejo transmigroü para a Amazônia 
ocidental-_lá no alto dq Jurl,lá,_ 

O SR. NABORJÚNIOR- É Tejo Moa, vem 
do Peru, da S_erra do Tejo Moa. 

O SR. ARMANDO MENDES- Ml.!ito obri-
gado, Seil.ador. _ 

Por outro lado, nota-se o recrudesc_imento, 
digamos assim, da demanda de ProaUtãs flo
restais no exterior, quer dizer, a descoberta 
do óbvio. Pois temos uma série de frutas pãra 
ofere<:er e que têm um_ S.cfsto Cmererite, que 
são bo?ls de tomar, nós_. 9~ paraenses sab~
mos muito bern dis~, com- as no~s sorv~
terias, e que agora parece que CQmeçaram 
a ser descobertas lá fora e a demandar quanti-
dades crescente_s desses _Qr_odutos. __ 

Em quinto lugar, correndo um pouco; a ate
nuação da pressão demográfica. Aquele fato 
que se v:erificou entre 1970_e_1980, e também 
nos primeiros anos da década de 1980, se 
atenua. Segundo os dados mais recentes que 
consultei, atualmente estariam chegando a 
Rondônia algo em torno de 5.000 a 6.000 
pessoas/mês, quando houve periodos em que 
chegavam 65 mil migrantes ·cad~ mês. __ Os 
fluxos migratórios, portanto, não se estanca
ram, mas, seguramente, houve uma queda 
substancia~ o que significa que a pressão pela 
aberturl'l; de novas áreas para a produção agri
cola ou mesmo para criação de gado começa 
a se atenuar, Há, jQclusive, casos de refluxos, 
de grupos de migrantes que retomam a suas 
regiões de origem. 

Em sexta lugar, a ·queda do ritmo de desma
tamento, matéria que já foi analisada em pro
fundidade por esta Comissão. Acrescento ape~ 
nas um fato novo divulgado após a publicação 
do relatório preliminar da Comissão, que é, 
para surpresa de muita gente, o êxito e o resul
tado positivo que já começa a se v:eriflcar da 
ação do Ibama, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente, sobretudo no sul do Pará. De repen
te, aviões, helicópteros, veículos foram postos 
à disposição do lbama, uma ação efetiva foi 

desencadeada, multas pesadas foram ap\ica
dã,S e o !Íúinero_ de qUeimadas e a extensã_o 
c;I.QS desm~meQtos, pelo menos -no sul do 
Pai'~;- parece-· ter -diffifnuJdo ·sensivelmente. E 
~ explicação que oS d'rigentes do Ibama dão 
é de_que pela primeira vez estão tendo recur
Sos, p9rque as próprias multas CfUe são apUca-

- das revertem a favqr do órgão e são por ele 
utilizadas na ampliação dos mecanismos de 
-controle. - ~ . _ 
. Isso parece, finalmente, promissor pelo fato 

de que indica a possibilidade de uma ação 
r.~al de cont,role desses abusos, na medida 
~ que haja_ r:neios disponlveis. _" 
. Em sétimo lugar, alternativas teCnológicas 

_que surgem para a. solução de problemas crô· 
nlcos. Por ex.e.mplo, todo mu_ndo com~nta ho
l~Jaquilo que se chama o desastre de Balbina, 
o fato de que Balbina significou a inundação 
de uma -área -iTiãis ·ou iiierioS eqUiV~enle--à" 
ªI-ea do Lago de_.Tucuruí, para g~ar uma per
çentagem ínfiinã dé _ eneigia, se comparada 
com a energia gerada por Tucuruí, com todas 
as_ implicaç~es ecológicas negativas que isso 
~ignifica. ··-~ - - . ~- _- _ . 
, Agora parece que a Eletronórte já está de

. .§gnvolvendo um projeto, associada à Petro
brâs etc., para aproveitamento cio gás natural 
do Urucu para geração de energia elétrica, 

. que não tem essasjinpllcações e que significa 
qrn investimento mais racional. 
_ Em oitavo lugar, a inserção regional, para 

.J.J~ar a própria linguagem do programa ou seja, 
.:,__ preocupação de fazer com que os grandes 
ipvestime_nto_s hidrel~ÇQ? na reg_ião tenham 

_W::n__r_eflexo dir~to e _!meci,Iato, positivo, bené
_fjco, sobre a economia da região e em favOr 
!fos níveis,_ dos padrões de vida das popula
~es _regionais. Que não sejam, fundamen
talmente, grandes usinas geradoras de energ_ia 
~.étrlc.a para exportação, como foj o caso ini

_l:ial de Tucuruí. . _ . . .. _ 
E, por último, o aba-ndOno de alguns mitOs, 

,matéria que j~ foi _discutida _aqui, em __ gn:mde 
p_arte, que me permito, por issO,- pãssãr -por 

.-f:!.ma. -· ___ ·.--~~ -. 
_ Só para concluir, Sr. Presidente, se me-tolera 
_ _por mais uns poucos minutos, eu só gostaria 
.,Q_e :referi!' que entre as novas proposiÇões que 
se apresentam hoje em dia no Br~sil e no 

_,exterior em re)açêo ao futuro da Amazônia 
.devemos levar em consideração algumas que 
nos parecem ou dignas de serem examinadas 
e aprofundadas, ou- fonte de preocupação 

_muito séria, pelas Implicações de natweza po
Jítica que elas envol~ern. 
,_. Algumas dessas propostas significam a 
pOSSJbüidade de se desenvolver, o que se po
deria chamar uma barganha, no bom sentido, 

~ çom a dívida externa. Por exemplo, o conhe
ddo cientista Thomas Lovejoy, do Smithso
nia_n lnstitute, propõe a possibilidade de per
dão de uma parte da dívida, em troca do com
promtsso nacional d.e preservar a região, para 
sermos justos, sem _ _preJuízo d9_ desenvolvi
mento de projetes que possam possibilitar a 
_melhoria das condições de vida das popula-
_çõeS locais. ____ _ _ 

Parece que era na mesma linha, mas infeliz
mente não tiVe aCeSso ao documento, a hão 

ser algumas notlcias imprecisas da imprensa, 
a proposta que causou muita celeuma, feita_ 
assim um tanto arrogantemente pelo repre
sentante do Pnuma, Progfama das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente, em unia confe
réncia que se realizOu aquférri Brasília, creio 
que em abril deste ano. Seria também um 
compromisso pela preservação, pela via de 
conversão de parte da dívida, não conheço 
os mecanismos propostos para fazer isso. 

Uma- outra linha de sugestões, aparenta~a 
dessas, porém com algumas diferençaS subs
tantivas, é a que fala na c;riação.de !Jm imposto 
~mbjental_. A proposta 'é do ProfessOr Si:;lmuel 
Be_oc_himol, sei que-ele já esteve aqui, segura
mente tratou_ da matéria. É alguma coisa se
melhante a um fundo ecológic_o que o Ministro 
do Interior defende ou a cobrança de Royalties 
pelo Brasil, como proprietário da :Amazônia, 
em funÇão do uso do oxigênio purificado que 
a Amazônia fornece 'aO resto do Mundo. E 
algo que conheço apenaS "de referências indi
retas, que teria sido sugerido pelo Professor 
Mário Henrique SiriiO!lSen. riãó f_enho d~talhes 
a respeito. 

Há idéias relacionadas c;om o que se chama 
desenvoJvimento pós:industrial para a região, 
à POSsibilidade de se promoVer a expansão 
do setor produtivo a parttr <las potencialidades 
naturais da Região, sem prejudicá-Ias, em be
neficio direto das comünidades locais. E&Sa 
é üma visão, ilão quero dizer agropastoriJ, maS 
uma visão baseada essencialmente no fortale
Cimento de pequenas comunidades, não __ of~
rece uma resposta às necessidades e às carac
teristlcas das pOpulaÇOes urbanas das grandes 

-cidades. 
Uma sugestão cjue-me pareceu muito cutio

sa, surgida em um artigo do Professor e ilustre 
Deputado César Maia - e o curioso aí não 
é _no sentido restritivo, cwioso por partir de 

-uma- pessoa oriunda de outra regiâo, -embora 
descendente de amazônidas, creio que o pai 
dele é ou era p.3raense - maS que fetoma 
uma velha idéia por nós discutida durante mui
to tempo na região e que nunca obteve r_esso
nanciã fora dela e aiitda hoje, ao contrário, 
encontra fora da região uma--grande resistên
cia: a idéia de que uma região com as caracte
risticas da Amazônia, uma região de fronteira, 
de periferia, uma região em· grahde inedida 
humana ou pOpulacionalmente desocupada, 
ou seja, ainda por desbravar. Não pode ser 
cOnsiderada na definição dos investimentoS 
a serem ali, realizados em função de um~ Pro
posta de crescimento, de desenvolvjm~nto 
econômico- e social da me$ITia m~eifa que 
uma região desenvolvida, com-as caracterís
tiCas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Mina~ 
Gerais, do Paraná, etc ... O Deputado Ce5ar 
Maia retoma sem usar o termo, uma, idéia 
que os economistas fraiic.eses há trinfã- ,iJ:"nos 
chamavam de investimentos de antecipação, 
quando propõe que os investimentos e .:fiPfra~ 
estrutwa em capital social básico na Amazônia 
antecedam os investimentos produtivos o que 
é lógico, e parece elementar. Mas conforme 
disse, a proposta não encontra ressonância 
rios centros d.ecisóiios--deste País, A bem da 
verdade, registre-se o fato de que a Amazônia, 
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excluída do Plano R9dov!ário Nacional, há 
mais ou menos 30 anos, foi reposta neste 
Plano por considerações e preocupações d~ 
natureza estratégica, Os grandes' troncos ro
doviários que se desenharam, a partir de en
tão, tiveram essa inspiração. 

Da mesma maneira, o Plano Nacional de 
Telecomunicações não considerava a Ama~ô
nia, porque havia uma análise de custo-be
neficio e era antiecoriôli'úco fazer os pesados 
investimentos que o sistema de telecomuni
cações exigiria na região e náo haveria um 
retomo compensador para isso. Foram raZões 
de ordem estratégíca que determinaram a in
clusão da região no Plano Nacional de T eleco
municações. De outra maneira, continuaria
mos lá, isolados no resto do P~. 

São investimentos de antecipação. Eles an
tecipam e criam condições para que os investi
mentos produtivos possam se instalar na re
gião. Muitos presentes aqui se lembram que, 
quando a Belém - Brasília foi_ aberta, __ circu
lou-se a expressão que era a "estrada das on
ças", porque ela não tinha nenhuma função 
económica. Ela-serkia apenas para as onças 
transitarem em dire:ção n&o sei çl.e onde. Com 
relação à Transamazônlca disseram e conti
nuam dizendo a mesma cois_a até hoje. E as
sim sucassivamente ... Diz-se o mesmo, agora 
- não morro de amores pela i"naneira como 
foi feita - da Ferrovia Norte-Sul. Creio _que 
a idéia em si é válida. Deveria ser estendida, 
não sei pol que não o foi até o. ~ará --: l)_áo 
há nenhuma justificação para isso. O ar_gu
mento de que se precisaria dobrar a produção 
de grãos da é.rea que vai ser cortada pela ferro

. via para tomá-la econôrnlca é um argumento 
infantil; enquanto _não_ houver estrada não vai 
dobrar nunca a produção. É a estrad~ que 
vai criar condições para aumentar a produção 
agricola nesta região. Isso é:_ que precisa ser 
feito. Fico multo .feliz que uma pessoa que 
representa o Estado do Rio de Janeiro com 
a sua competência reconhecida, nome de 
maior respeito nos meio_s económicos, nos 
meios acadêmicos da universidade brasileira, 
o Professor e Deputado César Maia, reto'me 
essa idéia dos investimentos de antecipação. 
É iss_o que precisa ser feito. 

Fmalrnente, perdoe-me, Sr. Presidente, que
ro apenas me referir ao fato de que se de.ser;t
valve agora, aqui e lá fora, a proposta de um 
projeto de desenvolvimento auto-sustentável 
para a região. 

J::. claro que esse c:onceito ele desenvolvi
mento auto--sustentável ou auto-sustentado é 
antigo, mas tinha urna c:onotaçáo de caráter 
puramente econômfco, enquanto hoje passa 
a ter também uma conotação, não sei se pre
ponderante, mas, pelo menos, equivalente, de 
caráter ecológico. O conceito auto-sustentável 
pode significar o fato de os investimentos reali
zados e a ffil!ltiplicação d<m efeitos desses in
vestimentos na própria região garantam a esfa 
uma dinâmica própria, que permita sustentar 
as taxas de crescimento, de tal rna.neira que 
a renda per capfta e a sua distribuição equili
brada se mantenham ao longo do tempo. 

MJJJtas v~zes quer significar também um de
s.envolvimento que permitã utilizãi adequada, 
iJlteligentemente os rec:ursos naturais sem 
destruí-los, permitindo renová-los ou recupe
rá-los, sempre que possível (alguns, é claro, 
não são renováveis), de tal maneira que o uso 
desses recursos pelas gerações atuais não 
comprometam a possibilidade do seu uso pe
las gerações futuras. J::. uma auto-SUstentação 
do ponto de vista ecológico, do ponto de vista 
de potencialidade~ utilisáveis por sucessivas 
gerações sern nenhuma perda irreparável. 

lsSo desemboGa nã necesSidade de algo 
que parece hoje em diª já mais ou menos 
tirn ç:Qii_Sérlsg na conscjênciã: de polític_os, de 
Ii_deranças, de acadê~cos,_ pessoas que pen-
sam a matérta no plano acadêmico e no plano 
cientifico, que é a necessidc_~:_de do zoneamento 
econQrnjco e ecológico da região. Esse zonea
meO.to, a meM.ver, sign~fica o ataque às causas 
daqueles efeitos-_negativos qUe se --ª_cumul~
ram ao longq dos anos ~e as propostas impli
cam, Por -exemplo, no corte a determinados 
tiPos de incentivos oU, pelo menos, na sua 
redução; na diminufção -das PressõeS demO
gráficas sobre a região. Isso é extremamente 
imPortante, porque a Amazônia não gerou ela 
própria os se_us problemas, ímportou-os de 
OUtras reQiões. Se, de repente, centenas de 
milhares de paranaenses, catarinenses, gaú
chos, cãpixabas, nordestinos, goianos, se diri
giram para a· região, é porque não encontra~ 
ram mais Condições adequadas de subsistên

Clã,âe Vida digna na sua região de origem. 
A origem do problema, portanto, não está 

na Amazônia, está fora dela. E só há uma 
maneira de diminuir essa pressão demográ
fica, rri.igratória, resolvendo os problemas na 

-Sua ·atjgem. Isso significa, eventualmente, re
forma --agrária; significa reforma do sistema 
produtivo como um to'do. Talvez, signifique 
redj.recion"ar em grande parte o setor produ
tivo: por exemplo, da agricu1tura, não tão ex
CluSivamente como ocOrre agorn---exdusiva
m.ente é iJrii.-pOUCo forçado - ou seja, não 

-tão preponderantemente para o mercado ex
.- temo e mais para o mercado intemo. 

SiQ-nifica consolidar a ocupação da Ama
z6niã e-do Centro-Oeste nas fronteiras ecoriô

-iii.icas fá desehhadas; significa formas de ocu
pação não predatórias, por exemplo, essas ex
periências que parecem agora se materializar, 
das reservas extrativistas. Isso é um ataque 

-às causas daqueles problemas que se foram 
:acumülando nas décadas recentes da regiãÇI. 
Estou· aqui reproduzindo no mesmo passo a 

~p~i)Osta deüm pesquisador da Universidade 
Feder .ai de Minas Gerais que, há muitos anos, 
estuda-os problemas migratórios e demográ
Bcos da região. É um brasileiro naturalizado 
mas é americano de origem. Trata-se do Pro-
fessor Donald Sawyer. -

Por OUtrO lado, além do ataque às causas, 
a meu ver, esses eleinentos significariam um 
controle dos fatores que atua:m sobre a região. 
Eiri Primeiro lugar, a necessidade de se am
pliar, cons_olidar ~ aprofuridar o conhecimento 

- cientiTíco integrado da região. Do p€lnto de 
vi§ta c~_entífi_c~, a região é uma incógnita em 

muitas coisas. Muitos dos temas amazónicos 
não podem ser abord"ados senão a pZtrttr-de 
uma visão integrada, istó é, multidisciplinar 
Ou interdisciplinar. · 

Essa necessidade foi recónh"ecida e piocla
mada nas conclusões do .seminário da sema
na passada no Rio de Janeiro. Era uni semi
nádo para pesquisadores; para o mundo aca
dêmico. No ano passado, dentro da mesma 
linha, tinha sido realizadO um Semiriário, reu
nindo os setores regionãis, quer empresariais, 
quer seringueiros e outros, de maneira a con
jugar as duas visões. 

Logo, há necessidade de atacar cientifica
mente alguns problemas da região, através 
do estudo_de equipes multidisciplinares e atra
yés do esforço, que não é fácil, de uma análise 
interdisciplinar em que se suplantem as fron
teiras entre as disciplinas científicas e se tratem 
c:onjugadamente os diferentes aspectos que 
a matéria envolve. . --

Em segundo lugar, a difusão desse conheci
mento e de uma outra proposta que foi apro
vada neste seminário: a da nece:;sü;lad~ de 
promover urna ação artkulada dos institutos 
de pesquisa. Hoje em dia, multiplicam-se pes
quisas sObre o mesmo ~unto.ffi"l váljos pon
_tos, desperdiçam-se recursos e não se insere 
a totalidade dentro de um amplo quebra-ca
beças, em que cada um construiria alguma 
peça ou algumas peças, mas de maneira a 
articulá-las numa visão conjunta. 

Se_o tempo permitisse, deveríamos traçar 
algumas idéias a respeito de uma política na~ 
cional d!=t_d~senvolvimento qu~ l~ve em cqnta 
as diferenç~s intere~gionais, com respeito à. 

. identidade r~gional, e os instrumentos para 
isso e os parâmetros constitudonais definidos 
pela Carla de outubr9 de 1988; qUe ainda es-
tão no aguardo da sua regulamentação. 

Não é demélis terminar f'1zendo (eferência 
a algumas propostas, oriundas quer do mun· 
do acadêmico, quer do mundo político. Não 
vou comentar, mas apenas registrar a suges
tão de urna pessoa-que está acima de qualquer 
suspei):.a, como o Professor Presidente ~ran
çais Mitterrand, da França, no sentido de que 
o Brasil devesse renunciar a parte de sua sobe
rania sobre a região amazôn!ca, a fim de que 
os países desenvoiyido!> pudessem dizer o _que 
fazer e como fazer lá dentro. Afinal, ele nã() 
é nenhum tolo, nenhum irresponsável; é o Pre
sidente da França que faz essa proposta. Mas 
é curioso que ele não prop·onha que todos 

-oS países do mundo renunciem a parte de 
sua_sober_anjÇ~; para que o problema da polui· 
ção mundial, em conjunto, seja enfrentado por 
um programa comum, em igualdade de con. 
dições. 

Conviria recordar aqui, corno já é ampla
mente sabido,. que a Amazônia é um poluidor 
da atmosfera mundial, mas não é o maior. 
Os maioreS poluidores da atmosfera mundial 
são os próprios países desenvolvidos do Hf:
misfério Norte. 

Há uma proposta curiosa de dois profes
sores da Universidade do Texas, Katzman e 
Cale, mais ou menos nessa linha de renúncia 
ao direito de desenvolvimento da Amazônia, 
em troca de alguns b_ene~cios de caráter finan-
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ceiro, que compensariam a renúncia. Ess_es 
recursos financeiros seriam repassados a uma 
fundação criada dentro do pafs, que adminis
traria os recursos. Dessa fundação, participa
riam, com voto predominante, os países de
senvolvidos e as organizações econômicas 
principais, quer da Europa Ocidental, ou CDE, 
quer do mundo socialista, o que é bastante 
curioso. E se beneficiaria de royalties-para ven
da de licença para pesquisa, o que signtficaria, 
portanto, na prática, a renúncia à soberania 
nacional sobre a região, a qual passaria a ser 
administrada por uma fundação internacional. 

Há uma outra proposta extremamente mais 
interessante para nós, de um outro professor 
de uma universidade americana também, mas 
que foge a esses aspectos - digamos -
ameaçadores, naqui1o que diz respeito à capa
cidade, de o Brasi1 gerir o seu próprio futuro, 
dentro dele o da Região Amazónica. 

Terminaria aqui pedindo desculpas à Presi
dência e aos presentes pelo abuso do tempo, 
mas, enfim, o tema amazônico é amazónico 
também na sua extensão. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRES[DENTE (Leopoldo Peres) -
Encerrada a exposição do professor Armando 
Mendes, quero apenas fazer uma observação. 
Quando V. S• pediu que a Presidência tolerasse 
por mais algum tempo, quero dizer que a Pre
sidência, fugindo às suas normas, alegrou-se 
em poder conceder-lhe mais algum tempo. 

Muito obrigado. 
Consultaria ao profeSsor Armando Mendes 

se deseja que se suspenda a sessão por alguns 
minutos enquanto repousa ou se quer passar 
imediatarriente à fase de interpelações. (Pau
sa.) 

Com a palavra, como interpelante, o Sena
dor Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
Sr. Relator, Srs. Senadores, Professor Arman
do Mendes, realmente a _exposição que o se
nhor acaba de fazer perante_ esta Comissão 
foi uma das contribuições mais valiosas que 
obtivemos aqui, para orientar os trabalhos des
ta Comissão e,_ certamente, o relatório final 
apresentado pelo Senador Jarbas Passarinho. 

Já o conhecemos de multo tempo, assisti
mos a várias palestras que ·a senhor fez quan
do era Presidente do Banco_da Amazônia, na 
Câmara dos Deputados, na Comissão da 
Amazônia, a qual pertenci, e sabemos real
mente do seu valor, da grande experiência 
que_ o senhor tem em relação ao desenvol
vimento da Amazônia. 

Fiz ~lgumas anotações aqui para orientar 
as interpelações que faria, mas, em virtude 
do adiantado da hora, vou me restringir a ape
nas dois aspectos. 

Primeiro, como o senhor se referiu ao renas
cimento do extrativismo. Sabemos que o ex
trativismo é presel"i.:.. lonista; ele não concorre 
para a devastação da região. Sabemos tam
bém que foi em decorrência do abandono 
dessa atividade na região que ocasionou a 
venda dos seringais na Amazônia para a im
plantação de_ fazendas na região, principal
mente no Acre,· em Rondônia, etc. Também 

sabemos que a venda -desses seringais por 
parte dos seus proprietários decorreu, princi
palmente, da quebra do chamado monopólio 
da borracha, no governo Castello Branco, até 
por ínspiração do Dr. Artur Amorim, que era 
o -SecretáriO-Geral do Ministério do Planeja
mento, naquela época, dirigido pelo atual Se
nador Roberto Campos. 

O senhor foi Presidente do Banco da Ama
zônia,, _Onde fez uma Q:eStáo profícua; Séfia, 
competente, honesta - todos nós reconhe
cemos. Gostaria de ouvir sua opinião a res
peito dessa proposta que resultou na queda 
do monopólio da borracha, em 1967, inadim
plência dos seringalistas e, conseqüentemen
te, da venda dos seringais para os investidores 
do Sul implantar o projeto pecuário na região. 
Seria a primeira indagação. 

A __ segunda indagação seria a respeito da 
conversão de parte da dívida externa do Brasil. 
O· senhor se reportou, mas não f~rmou uma 

_posição, um c;:onceito Qesse ponto. Gostaria, 
então, de ouvir a sua opiniãO a respeito desse 
tema, se essa proposta é aceitável, se é conve
niente aos interesses do País e da região, ou 
não, a cOnverSão de Parte da dMda externa 
pelo compromisso de se preservar a Amazô
nia. São essas as perguntas que teria a fazer 
a V. St 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES -Pois 
não, Senador Nabor Júnior. Muito _obrigado 
por suas palavras. 

- . Creio que os dois temas são extremamente 
importantes, centrais, na nossa discussão. Na 
verdade, tinha aqui algumas anotações rela
cionadas ao futuro da região e os cenários 
alternativos desejáveis, a respeito dos quais 
poderíamos imaginar a construção de uma 

-Amazônia diferente. O tempo não permitia --e 
talvez _ não fosse mesmo um objeto próprio 
dessa discussão, na CP! do Senado. 

Começando pelo fim, em relação à co-nver
são da dívida externa, limitar-me-ia a dizer que, 
-de fato, tenho registrado, não posso dizer que 
tenho acompanhado, as propostas feitas. Ape· 
nas conheço-as de notícias de imprensa. Salvo 
no caso desta última a que me referi, dos 

-dois professores norte-americanos da Univer-
sidade do Texas, em Dallas, encontrei um tra· 
balho recente do professor Roberto Santos, 
da Qniversidade Federal do Pará, o qual foi 
apresentado em um seminário sobre "Popu
lações Humanas e Desenvolvimento Amazó
nico", realizado - creio - na Universidade 
da Amazónia Colombiana, em Aorencia, sob 
iniciativa e. patrocínio da Unamaz, que é a As
sociação das Universidades Amazónicas. Essa 
Associação ·surgiu há dois anos, precisamente 
em setembro de 87, em uma reunião realizada 
em Belém, e congrega todas as universidades 
da Pan-Amazônica não apenas a Amazônia 
brasileira, mas também dos outros paises que 
têm alguma área amazónica Está desenvol
vendo uma série de programas na área de 
ensino, treinamento a nível de pós-graduação, 
pesquisa e informação e documentação sobre 
a região. 

Outro Seminário realizado na Universidade 
da Amazônia Peruana em (quitas, se debruçou 

sobre o tema Informação e Documentação 
na Amazônia, ou seja, como colocar o conhe
dmento disponível sobre a Região a dispo
sição daqueles que têm alguma coisa a dizer 
sobre a Pan·Amazônia. 

Nesse texto do Professor Roberto Santos 
ele faz uma alusão à proposta, que é um tanto 
estranha e delirante, porque passa por cima 
da consideração da existência dos Estados 
binacionais, -- _ · 

É claro que podemos em um- plano filosó
fico, ao imaginar uma humanidade futura dife
rente da atual, em que as barreiras nacionais 
~jam superadas e -sejamos todos irmãos, 
que igualmente nos tratemos, independentes 
de longitudes e atitudes. Acho que é uma uto
pia digna de consideração e _de~icação, mas 
para futuro- parece-me- um tanto remoto. 

. Como se· propõe qUe uma parte da-dívida 
seja convertida num fundo financeiro adminis
trado por uma fundação que, embora se si
tuando nos limites territoriais da. nação Ama
zônica em causa, vai ser administrado por um 
consórcio em que predominam representan
tes dos países desenvolvidos e de algumas 
organizações internacionaiS de países desen
voMdos do Primeiro Mundo, capitalista ou so
cialista, começo a ter alguns arrepios. Veja 
bem que de certo modo isso é uma retomada 
de uma idéia que, felizmente, não vingou do 
Instituto Internacional da Hiléia Amazónica. 

Como·v. Ex!' saóe, sua -Criação foi proposta, 
em 1946, salvo equíVO<:o, na Unesco, 6rgão 
recém criado da constelação das Nações Uni
das, pela delegação brasileira, mas foi detur
pada na sua formulação de tal maneira que, 
na prática, o Brasil e outros paisesAmazónicos 
abririam mão de parte de sua soberania em 
favor de um instituto internacional em que 
os paises desenvolvidos praticamente davam 
_as _cartas. E foi este Congresso, a partir de 
uma campanha nacional de esclarecimento 
e combate em que se destacaram pelo exem
plo do Deputado Arthur Bernardes e o Sena
dor Augusto Meira, do Estado do Pará, que 
se recusou a homologar o acordo e aí não 
vingou. Então, é uma retomada. Porém, ho-
nestamente, não- disponho de dados suficien
teS para fazer uma análise em profundidade 
de tals propostas dessa doença; apenas uma 
delas. 

Em tese, não me oporia em considerar a 
idéia de o Brasil se beneficiar do perdão de 
uma parte da dívida em beneficio do compro
misso flffile de preservar a ecologia regional, 
sem prejuízo das ações que se façam indis
pensáveis para o beneficio das populações lo
cais. Não se pode, a partir da preservação, 
co_ndenar as populações ribeirinhas, os povos 
da floresta a vegetarem em 6ondições de vida 
subumana. É o mínimO que tem que ser fe1to, 
ainda que eventyãlmente fira aquela pureza 
ecológica, para qUe aquelas populações que 
já lá estão se beneficiem do progresso denti
fic:.o, tec:nológico, econômico, social, etc. 

Parece que a nossa preocupação Central 
deve ser com o homem, com a população. 
E1:1~ pessoa_ln:tente, qucindo Talo effi Amãzônia, 
e penso em termos de futuro d_a Amazônia, 
de desenvolvimento da Amazônia, penso no 

\ 
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desenvolvimento do ser humano, que é o úni
co desenvolvimento. O ·resto é- instrumento, 
é meio para que parte desses fluxos migra
tórios devam ser eSI;an_cados naturalmente, 
porque a própria taXa de creScimento poPula
cional do Pais está se atenuando. Entre os 
censos 70/80 eJas ainda eram 2,8% ao ano; 
está reduzida, hoje, a 1% ou muito menos. 
Se não estancarmos o problema vai continuar 
se agravando, é claro_. Há de haver uma res
posta para as aspirações da população. 

Em-tese, repito, não me oporia a examinar 
uma proposta séria - não essa a que estou 
me referindo- de conversão em que o Brasil 
não abra mão de sua responsabilidade de ad
ministrar os recursos em beneficio da preser
vaÇão ecológica ou que não abra mão do po
der de deliberar sobre a produção de uma 
vida mais digila p<l:ra as populações _que Já 
estão, ou que para lâ se dirigirem. Assim pode
se pensar em igualdade, com os demais paí- _ 
ses, dentro de um~ proposta global. 

O que repudio é a idéia de qué a Nnazôhia 
está sentada no banco dos réus, de que ela 
é responSáveJ de tudo o que de ruim está 
acontecendo ou pode acontecer para o resto 
do mundo, por problemas ecológicos, que o 
Brasil deve ser condenado à execração pública 
mundial porque é o dono d;;~ Amazônica e 
não sabe administrá-la adequadamente. Não 
conheço em detalhes as propostas que têm 
surgido a esse r~peito. Reservo-me, portanto, 
dar minha opinião mais fundamentada no ca
so de vir a conhecê-los. 

Com relação ao antigo extrativisrno, de fato 
devemos considerar toda urna mudança, urna 
transformação de atitudes a respeito, da ques
tão. Eu -próJfrio participei e -partilhei, durante 
muito tempo, da visão de que o extrativism..o 
estava condenado definitivamente. Era um 
processo que historicamente tinha seus dias 
contados e não poderíamos basear qualquer 
proposta de desenvolvimento humano, social, 
da região, com base na ativid.ade extrativista. 
A idéia que se f~. por exemplo, é de que 
a b'orracha - V. Ex" conhece muito melhor 
do que eu, numa vivência do terreno -.- a 
borracha nativa oferece a possibilidade de al
gumas árvores, alguns pés por hectare, en
quanto a heveicultura não exige aquele traba
lho penoso _de abertv_ra d5lS ".estradas", com 
todas as dificulda<;ies que se conhece para 
chegar a elas, para sangrar a seringueira e 
extrair aquele láte:x. A produção ·que se obtém 
por hectare é uma produção que, teoricamen
te. se multiplica quando se faz o plantio racio
nal, porque num hee@re de agricultura se con
c:entram centenas de árvores, ao contrário de _ 
um número limitado de hecj;a.(e da floresta 
nativa, etc. É claro que o seringal de cultura 
~nfrenta problemas que na floresta não exis
tem, por exemplo, o problema de moléstias 
que, uma vez contaminando uns pés, rapida
mente se propaga aos demais. Essa ~- uma 
das vantagens do extrativismo, uma das vanta
gens proporcionadas pela heterogl'!neidade da 
mata virgem, o fato de que as espécies estão 
espalhadas e a doença que a~ca uma unidade 
dificilmente se transmite às outras, pois há 
.uma barreira natural de outras espécies que 

não são afetadas por aquela doença e _que 
protege outras árvores mais adiante. 

ComO- disse, as informações iniciais que te· 
nho a respeito são ainda muito preliminares 
e nós precisamos vê-las com cautela. Essa 
análise feita, por exemplo da ilha de Combu, 
como me referi, mostra que o rendimento atin
ge uma média que os estudiosos que fizermn 
esse levantamento calculam em tomo de três 
mil ou três mil e duzentos dólares-ano por 
pessoa: Referi que os protagonistas dessa vi
vência têm aspirações limitadas, eles conti
nuam vivendo nas suas casas simples, modes
tas, desfrutam de alguns benefícios do pro
gre-sso fecnológlco - televisão, rádio, barco 
a motor - para ir'em a Belém levar os seus 
produtos, fazer suas compras, visitar os ami
gos, os vizinhos, que às vezes ficam a quilóme-
trOs de distância. - - -

Parece-m_e que é válido rever o assunto, re
considerar-se_a possibilidade de sustentar po
pulações a partir de uma base extrativista, e 
isSo deye ser- incehUVado. A minha dúvida é 
se o modelo é aplicável -à generalidade d.a 
população numa região como a Amazônià. 
_Peu:ec!i-me, em prinCípiO, que issO- pode ser 
bom, pode ser válido para grupos populacio
nais relatiVamente reduzidos, localizados em 
área bem i:lelimitada, maS creio que d_ifi_dl
mente s_e poderia generalizar esse tipo de-res
posta às necessidades da população para a 
totalidade da população da Amazônia: deres
seis milhões de pessoas. Vamos trazer todo 
o munà_o para os seringais, os castanha is etc.? 
Não creio. As populações urbanas têm outro 
tipo de horizontes, de aspirações, de expecta
tivas, inclusive de hábitos já adquiridos, que 
talvez não s_e satisfiZessem plenamente, não 

_ s6 com o estilo de vida que o extrativismo 
impõe corno ccim os resultados concretos que 
_ele proporciona. 

Permito-me, todavia, dar uma notícia muito 
rápida de alg_o que tenho sugerido como ma
téria para reflexão, em outros estudos já publi
cados: a necessidade de considerar ã Arna
~ôni~ na sua heterogeneidade. M~s uma ~ez. 
retomando o que disse antes, é muito difícil, 
hoje, cada vez mais difícil, pensar na Amazônia 
no singular. Ela não é una e homogênea nem 
mesmo no ponto de vist& físico. Há subregiões 
que se diferenciam bem_ de um lugar para 
o outro, mas sobretudo do ponto de vista c:ul· 
turªL-~Qrnico e .\)ocial, há diferenças cqnsi
deráveis. Por exemplo, hoje em dia, toda a 
ênfase está colocada na discuss~o dos proble
mas surgidos com a ocupação crescente da 
terra fi_rme, a. partir dos grandes eixos rodoviá
rios e Q.e algumas frentes de penetração, des~ 
!ocamente da fronteira eCo11ômica _nacional 
na direção sul-norte. E um novo problema 
surgiu-do choque entre o posseiro, o garim
peiro, o extrativista, o grileiro, as grandes em
presas, os grandes empreendimentos, etc. 

Há toda uma população ribeirinha, tra;dk:io~ 
na!, histórica, os primeiros ocupantes da re
gião~ que não eStá sendo. considerada nessa 
reflexão, está sendo considerada margi!)al
mente. Há toda urna população urbana extre
mamente significativa, que n~o está sendO 
considerada nessas propostas. As respostas 

que podemos ter para os chamados "povos 
da floresta", como são hoje denominados, se
guramente não é~ mesma_respÕsta que deve
mos ter para outros_ contingentes populado· 
nais da região. É preciso que haja projetas 
que respeitem as especificidades de cada 
agrupamento populadonal e que não signifi
quem o refechamento, o isolamento anacrô
nico das populações regionais em si mesmo_s, 
quer dizer, se reconvertendo à economia de 
auto-subsistência, com apenas um pequeno 
excedente da produção para o mercado, para 
obterem aquilo que não podem produzir no 
local, e se contentando com estilos de vida 
menO$ complexos e menos diversificados, Q.e 
menor ac_essibilidade .aos_benefí.cios. _que O 
progresso cientifico, tecnológic:-o e económico 
pode propordor.ar. 

Em outros textos; em outras oportunidades, 
tenho desenvolvido a consideração de que 
também grandes projetas já estão lá implan
tados, alguns outros nãO vamos ter condições 
de evitar que se implantem. Eles respondem, 
inclusive, a uma "vocação regional" para dar 
solução a problemas nacionais. Não podemos 
nos furta_r a isso. A minha proposta não é de 
autarquização da Amazônia, Não pretendo 
que ela_se torne autá_rquica ou independente, 
mas, por _outro lado, tem que ser levado em 
consideração esse outro tipo de visão de mun~ 
do, de concepção de vida que certos grupos 
populacionais podem ter e devemos satisfazer 
através de procedimentos como esses, de um 
aproveitamento racional de manejo da flores-
ta, em bases extrativiStas. _ -

Não sei se satisfiz à sua indaga-ção. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Senador Mário Maia, V. ~ quer interpelar? 

_ O SR.-~10 MAlA- Infeli2:mente, não pu
de estar pr_eSen_te ã __ estã ComissãO desde o 
início da palestra do Prof. Armando Dias Men·. 
des e, portanto, estou pegando o trem andan
do. Mas, pelas perguntas fonnuladas pelo Se~ 
n~dOr Nab_or Júnio_r, _~_em respostaS- muito 
sabiamente colocadas pelo_ Prof. Armando 

- Dias Merid>is, ima-gíno que po~so colocar tam
bém as minhas perguntas e preocupações, 
que são permanentes e objet.o _de questões 
que tenho f~ito insistentemente a outros deba
tedores, a outros conferencistas_ q~e tê~ com
parecido a esta. Comfss?~o. O _objetivo é ver 
a ururormidade_ e o pensamento sobre o mes
mo assunto, qual a opinião dos estudiosos 
qa região. 

Como V- s~ ~eix01,.1 tr_ansparecer, a região 
Amazôniça é realmente muito complexa. São 

_ dezenas .de.amazônias dentro de uma mesma 
Amazônia,_ desde a das _n(]__SC:ente$ do-s_ ri_os, 
à Amazônia da várZea, da flora, -e tênl"SidO 
objetO de diScussão de outros estudiosos.
Uma preocupação que nos assalta a todos 
é _?I forrnaçàQ biofitolôgica da_AmazÇ>nia, que 
é a mais recente, a sua _exfstêticia O"l<)i_s primi
tiva, no extrativismo, e cor'n.o.:nós podemos, 
atrav_és do extrativlsmo, desenvolver B; Ama· 
zôni?~? . . , . . . _ . 

A Professora Oara Pandolfo, uma estudíosa, 
uma cientista da Amazôniâ, faz unia "feferên~la 
muito interessante e define a Amazônia do 
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ponto de vista de subsolo, que, por se situar 
a vasta Planície Amazónica entre dois planal
tos, escudos cristalinos, que são as rochas 
mais primitivas da formação da terra, que de
ram origem à formação, são núcleos de for
mação de todos os continentes, tanto o ameri
cano, o escudo canadense, o ~uiano e o brasi
leiro e os outros escudos da Africa, dos conti
nentes. Mas, aqui na América, a Amazônia se 
situa entre dois escudos cristalinos, que é o 
escudo guiano e o e-scudo brasileiro, que têm, 
nos estudos dos geólogos; a existência míni
ma de três bilhões e 500 milhões de anos. 
Com o·decorrer do tempo, foi-se desgastando, 
com a erosão, e se formando essa vasta planí
cie sedimentar, que tem sedimentos primi
tivos, também, que foram se transformando 
nos sedimentos mais modernos, mais recen
tes. Então, na Amazônia há solos de desde 
3 bilhões e 500 milhões de anos, conforme 
a profundidade, até os mais recentes quater
nários, que formam as margens dos rios, for
mando os solos de várzeas e a vegetação de 
várzea também, que são os mais recentes. 

A formação amazônic21 fit016gica é a mais 
recente formação geomorfológlca da região, 
que te da a existência de_ 1 O a 15 mil anos 
para cá, que teria essa floresta: atual passado 
a se formar a partir da última glaciaçáo para 
cá. -

T errios a-centuã.dO, q-uase c:onCeilualmente, 
que o extrativismo a que_ nos referimos é o 
extrativismo referido a parte de floresta: o ex
trativisi'rio da borracha, da castanha, das ma
deiras, das essências nobres. _Mas, não nos 
referimos ao eXtra"tivismo minei-ai, que é _o que 
tem se acentuado ultimamente. a partir dos 
estudos do Projeto Radam, para cá, que identi
ficou várias provindas, verdadeiras províncias 
minerais, não só de ferro como de todos os 
outros metais industriais de valor estratégico 
pelo seu uso intenso e pela raridade, tamq~m. 

Então_, verifica-se que na Amazônia, em 
comparação tom a varíedade múltipla fitoló
gica, pela variedade também múltipla dos mi
nerais. Então, nesse corrceito de extrativismo, 
como V. 8' pode nos orientar, no que diz res
peito para o desenvolvimento, preservando os 
dkeitos das populações nativas, como V. s• 
acentuou: as ribeirinhas e os seringueiros, mas 
num conceito não apenas de preservacionis
mo, como aquele que não' pode ser tocado 
porque não vale a pena tocar, porque se tocar 
vira deserto, comparando -com o conceit~ 
conservacionista, aquele que podemos tocar 
e explorar e tornar a natureza mais rica do 
que ela é, com a inteligência hun:tana, como 
V. S• poderia nos orientar nesse desenvolvi
mento do extrativismo, abrangendo não ape
nas o extrativismd"_clássico da floresta, o extra
tivismo da borracha, castanha _e as essências, 
como agora no re<:ente extrativisrt:JO mineral, 
uma vez que, .à primeira viSta, fi_ca mais qu _ 
menos conflitante porque pa-ra fazer a extração 
do subsolo, a· extrativismo do subsolo implica 
na depredação do solo. Como compatibilizar 
e ter essas duas naturezas de extrativismo? 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES -Muito 
obrigado,_Senador Mário Maia. 

Devo confessar que o assunto da Amazônia 
tem mais perplexidade do que respostas. Creio 
que isso é mais ou menos o sentimento da 
maioria dos que se debruçam sobre os proble
mas da região. 

O Presidente me pede para eu ser menos 
amazónico na extensão das respostas. Vou 
tentar resumir meu pensamento a respeito. 
(Risos) 

O SR. JAR9AS l'ASSi\RINHO·=- O grande 
drama é a feitura do indagador e do expositor ... 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES __:.. o .X. 
trativismo mineral se expandiu na Amazônia, 
nos últimos anos, como todos sabemos, os 
garimpos de ouro etc_., e o extrativismo de 
castanha e coisas assim. 

Nós ficamos, nesse tema, perante um dos 
problemas clásskos como o que se coloca, 
em posições frontalmente contrárias e confli
tantes, uma resposta puramente econômlca 
guiada pela preocupaçáo da eficiência e uma 
resposta de natureza social, guiada pela preo
cupação da eqüida_<?e. 

Se analisarmos de um ponto de vista ime
diatista, o problema do ponto de vista social, 
é claro que vamos desejar e estimular a manu
tenção e até a expansão das atividades garim
peiras, porque ali são dezenas de milhares, 
o_u talvez centenas de milhares de pessoas 
que se -ocupam dessa atividade. 

Se queremos dar_ uma resposta que seja_ 
eCOnomicamente justifiéãda, factivel, teremos 
que substituir o garimpo, a atividade extrati
vista, por uma atividad~ mineradora industrial, 
o- que exige pesados investimentos, mas de 
retomo garal}tido e de acesso aos mercados 
internacionais ou nacionais, pela maneira 
mais articulada com o sistema produtivo co
mo um todo. 

Por outro lado, é cJãro-qUe a atiyid{14e extra
t1Vista tem um potencial predatório. muito 
ffi"ã.ior.Todos sabemos disso, todos estamos 
conscientes, hoje, do que significa a poluição 
de muitos rios pelo uso do mercúrio. Se bem 
que, recentemente, se tenha noticiado que 
professores e pesquisadores_ da Universidade 
do Pará desenvolveram um equipamento que 
permite utilizar o mercúrio sem os efeitos ne
gativos que isso gera até o momento; é certo 
que esse equipamentO ainda não foi industria
lizado, não está disponível e temos que temer 
por uma poluição altamente prejudicial, inclu
sive à saúde humana, à vida human..a, das po
P.ulações que ficam rio abaixo, que ficam a 
ju.zante das atividades _garimpeiras. 

É muito _difícil conciliar uma resposta que 
signifique garantir oportunidade de ocupação 
economicamente ativa para essa massa de 
pessoas que se dirigiu para o garimpo e conci
liá-la com as preocupações_ e.cológicas e, ao 
mesmo tempo, inserir essa atividade nos cir
cuitos do sistema económico, tal como ele 
se apresenta em todo o País. Não vejo respos
ta, set1ão de fato substituir gradativamente, a 
atividade garimpeira, por unia atividade indus
trial de extração mineral, desde que isso se 
faça dentro de um conjunto de iniciativas, den
tro de uma programação macroeconômlca 
para a região que permita absorver essa mão· 

de-obra em outras atlvidades economicamen
te produtivas, mas sustentáveis na dupla di
mensão a que eu me refeJj antes. Atividades, 
inclusive, mais seguras, do ponto de_vista_da 
auto-sustentação do trabalhador e de sua fa
mília, ainda que não permitam eventuais sur
tos de riqueza individual, decorrente _da _sorte 
de alguém que de repente descobriu uma pe
pita que vale não s_el quantos milhões de cru
zados. 

Não vejo, por mais que isso possa- parecer 
numa ótica de prazo curto contestável, solu
ção a rné_dio e longo prazos, senão a substi
tuição por uma atividade economicamente 
mais rentável. Insisto: desde que considere· 
mos a questão nas suas múltiplas dimensões 
e, portanto. criando alternativas de emprego 
para essas pessoas que ainda hoje se dirigem 
para os garimpos. 

O SR. PRESIDENt!:: (LeopoldO Peres) ..:.._ 
Concedo a palavra ao Sr. Relator, Senador 
Jarbas Passaririho. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- Dr. 
Armando Mendes, acho que a sua exposição 
foi muito útil para os objetivos desta Comissão. 
Ê e"vidente que gostaria de- explorá-lo muito 
mais, mas ainda temos aqui, também, inclu
sive o Dr. Afonso, e existe um hábito aq)..li 
no Congresso que, a partir de 13 horas nós 
falamos só para dois ou três. 

O SR. PRESlDENTE(LeoPoldo Peres) -
Principfllmente na Semana da Pátria. 

OSR.JARBAS PASSARJNHO-Air1da mais~ 
na semana da Pátria. 

Os assuntos são múltiplos e foram desdo· -
brados de maneira magn1fica. 

Gostaria _de ouvir mais. por exemplo, sobre 
o problema dos incentivos fiscais, e o Dr._A~ 
mançlo ficou de falar, se fosse necessário, pos
teriormente, sobre ele. 

O que me intriga rriutto, n:o problerria dã: 
ocupação da Amazônia, é que durante muito_ 
tempo nós que somoS agOra povos da floiesta, 
V. Ex' e eu, e os outros, Mário Maia, os quatro 
Senadores, pelo menos, que estavam aqui, 
passamos tanto tempo da nossa vida inteira
mente marginalizados dos interesses .de estra
tégia nacional. Vivíamos de teimosos. E, no 
meu Exército, tínhamos a responsabilidade 
apenas de garantir as frOriteiras, e· era Ufna 
garantia meramente simbólica, porque qu8J1-
do- fui Chefe de Estado Maior do Comando 
Militar da Amazônia, eram onze mil quilóme
tros de fronteira, só desse Comando, onde 
havia, e em condições irregulares de e_spaça
mento, onze unidades militares, uma das quais 
com 34 fuzis apenas. Então, era meramente 
simbólica. Como agora se fala, por exemplo, 
nessa possibilidade de invasão de agentes do 
narcotráfico colombiano barrados na fronteira 
-amazónica. Quero ver barr.::i-los. 

Que-m conhece a floresta, como nós conhe
cemos. verifica que é absolutamente impos
sível fazer uma cerca que possa impedir essa 
penetração. Mas nós, pelo menos, cumprimos 
um papel, que foi o papel de balizar a fronteira 
e tentar, através de um projeto que me coube 
até desenvolver, com o General Décio Esc~ 
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bar. na ocasião, sem grande_êxito depois, que 
foi o da preparação das colónias militãre:;. . 

O objetivo das colónias militares era .exata· 
mente, fazer com que o soldado que, _nesse 
caso; podia casar, constituir família, pudéSSe 
se radicar na região-, depois que ele tivesse 
o licenciamento para o serviço ativo. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Um pouco de lime romano? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - É. Poder 
ser. Ma.s acontece que entre nós o problema 
de território-era cotilpletamente diferente. E, 
então, eu chamava o meu General de "o últi
mo Více-Rei", porque ele ôa~a- se.$Irlarias, se 
fosse necessário, para um soldado, que podia 
ficar com seis mil e seiscentos metros de fren· 
te por seis mil e seiscentos de fun-do. E não 
conseguimos. CJevelândia não foi_ bem sw:e
dida. TivemOS um resultado razoável com bu
balinos, na área apenas de C!evelândia, e isso 
mostra até hoje que, com a Calha Norte, por 
exemplo, todo esse problema se relaciono1-1, 
outra vez, com uma suposta garantia militar 
contra penetrações- de forças estrangeiras no 
Brasil. 

Depois veio-o problema do Poloamazõríia. 
Antes, falando dos incentivos fiScais, em que 
Dr. Armando foi, no meu entend_er, um dos 
grandes teóricos e práticoS da aplicação da 
operação Amazônia. Eu tíilha àquela altura, 
uma-dúvida, se o que era melhor er<). incentivo 
fisca]"ou serra; por exemplo, fazer algo como 
o Peru fez, que depois o próprio Peru não 
se deu bem, com a lei da selva. Que me parece 
um pouco semelhªnte à Suframa~ ·porque a 
lei da selVa eVItaria essa indiscutível corrupção 
generalizada na captação de recursos, dos in~ 
centivos, e faria ccim que aS empresas que 
tivessem possibilidade ou desejo de atuar na 
Amazônia, tivessem isenção de impostos. Era 
isso que a lei da -s-elva previa. E, de algum 
modo, com as vantagens que a Súframa··reCe
beu, ela supre isso, mas com as características 
que o Dr. Armando dtou, ela transformou Ma
naus numa macrocefalia do Amazonas. Penso 
que 60%, no mínimo, da população se trans
feriu para lá 

Assim dá para perceber porque o Poloama
zônia já visava ao contrário. Enquanto nós, 
na área militar, visávamos vir dos lindes para 
o interior, o Poloamazõnia fazia pólos que se 
desenvolvessem e, à proporção em que eles 
se desenvolvessem, aumentassem os- -s-eus 
raios de ação, eles interpenetrariam e a área 
inteira ficaria deSe_hvOlvida. Bom; aí, (muito 
en pt~ssant falamos dos grandes projetas; ·que 
é um dos objetivos qUe temos-que ·analisar 
aqui na Comissão. 

ESseS grandes prOjetas foram bem ou fo
ram mal? 

A chamada ocupação com ·a pata do boi, 
na Amazônia, que era muito importante ouvir
mos. Até sugeriria, se fosse possível, depois 
- já que a aula do Professor AI:mando teve 
que se encerrar pelo prazo - obter dele, que 
naturalmente é um homem muito fértil de 
pensamento, bibliografia, material, para ser re
metido à Comisosão;-

Relativamente ao problema da migração, 
fiqUei apenas com uma dúvida, porque com 
a colocação, por exemplo, de perda popula
cional do Paraná e outras áreas, como Rio 
Grande do Sul etc., o que vimos, inclusive 
nas campanhas eleitorais e af tem que juntar 
um pouco do político com a inteligência uni
versitária- era feita uma pergunta, geralmen
te pelo Governador que comandava os comi
Cios;- milhares de pessoas: Quantos são pa
raenses adultos, aqui? Não se levantavam dez 
braços de paraenses adultos. Agora. a massa 
populacional não era de pâ.ranaenses, não era 
de gaúchos; era de goianos e maranhenses, 
~?pecialmente_ os- rnaranhenses que ocupa
ram o Jari, que ocuparam Serra Pelada, que 
fizeram essa transferência. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Talves tenha sido assim no caso do Eará, mas 
talvez no caso de Rondônia foi um pouco dife

----rente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Bom, aí 
é_ diferente. Estou falando. do m~u_ problenla 
pessoal aqui então, para o lado de Rondônia, 
é diferente._. · -_ .. 

Quando estivemos no Ministério da Educa
çãO,-POr exemplo, e vimos alguns defeitos do 
Projeto Rondon, que discutíamos por não ter 
_permanência no tempo, lembro-me de ter re
cebido uma carta de um cabo eleitoral meu 
-de M.ocajuba, que dizia que o Projeto Rondon, 

__ Ii~-- sua fase iriidal, tínha aparecido lá, tinha 
si CIO ótinio~ passaram doiS meses fá :as mi.tlhe

-res tive[am partos apoiadoS;-e perguntava co~ 
mo era agora, daqui para adiante. E disse a 
ele: vá para a Tabela do Knauss. Faça a tabela 
até_o novo Projeto Roridon chegar ãí e _re59lv~r 
o áSsuiitO. - · 

Então víamos choques cúlturais importari
tes. Por exemplo a Universidade de Minas Ge
rais em Altamira. Ora, Altarnira era uma área 
fechada totalmente~ _Era uma sgciedade pa
triarcal antes da Transarrtazônica. Depois da 
_Transamazônica, um problema completa
mente diferente, a partir do que o Dr . .Armando 
salientou, col_!l a desintegração da região. Era 
um choque, como foi o choque da Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul em Ron
dônia. 

Então, aí a idéia seria mais ou menos saber 
s_e essas diversas políticas de ocupação, pelos 
se_us açertos e pelos seus erros, poderiam suM 

_g_erir a alternativa que o Dr. Armando a ela 
se referiu. -

Te ri fiO umas pequenas dúvidas. por exem~ 
plo1 quanto a sua condenação,_ pareceu-me 
-que foi umél_condenação total, quanto à possi
bilidade do ferro gusa, do pólo guseiro, na 
_regii~o do Marabâ. Ao contrário, achei que, 
quando no fim dos anos setenta, a Companhia 
Vale do Rio Doce propôs o aproveitamento 
da_ região, em função da presença de Tucuruí, 
então~o pólo alurninífero importante do Brasil 
seria o Pará, e depois deslocou~se para o Mar a~ 
nhão, e por cause. e. ao mesmo tempo, ele 
teria, ao pé da obra, as melhores jazidas çle 
minério de ferro, de muito boa qualidade, e 
o melhor redutor para produzir o ferro gusa 
mais puro, qu_e__ é _o redutor_vegetal Então, 

o problema, para mim, seria caracterizado, 
exatamente, na oecessidade da_ capacidade de 
fiscalização pelo Estado. 

Eritão, o Dr. Armando referiu-se ao Ibama 
e aqui quero fazer urna ligação com o proble
ma de propostas que recebemos. Eu mesmo- -
recebi dignitáriOS alemães, e canadenses, que 
vieram aí, e achei muito interessante o que 
eles propunham: Em vez de querer o nosso 
François Miterrand dividir a nossa soberania 
relativa, eles propunham participar de uma 

fundação, que seria dirigida por brasileiros, 
atràvês de recursos, e teríamos a obrigação 
de aplicar esses recursos. mediante, natl,.!ral
meil.te, uma Satisfação. E esses recurso§ seM 
riam para quê? EspeciaJmente para teimas 
uma polícia florestal, que não temos, como 
o canadense propunha, recursos humanos 
treinados para poder fazer o que estamos fa

··-zendo agora. assessoramento remoto, aviões, 
helicópteros, para, rapidamente atuarem na 

-área e obstaculizarem a devastação. Nesse 
perito estaVa eu inteiram-ente favorável. 

No caso do ferro gusa, se obríga a fazer 
o quê? Cada empresa que vai lá fazer uma 
determinada produção terrl que ler u,m Projeto 
de viabilidade,_ e nesse projeto de viabilidade 
se prova-que conhece a fazenda_do desmata
mento,_e quando ele chega no ponto desma
tado já deve ter chegado com a_regeneração 
da floresta, de maneira que tudo outra vez 
se faz sem prejuízo final da floresta, sem a 
devastação. __ 

A desordem ecológica, em relação ao clima, 
tivemos aqui doutores_, Phd de _Clill_'latologia, 
que provam claramente que o problema ainda 
hoje _é _altamente discutid_o. A própria questão 
do efeito estufa é altamente discutid.a, E._até_ 
o Dr. Alvim citou uma _coisa interessante, POr 
exçmplo: se tirarem 2-0%, derrubarem ~o da 
a floresta amazónica de uma vez, Perderíamos 
cerca-de vinte por cento das chuvas regionais, 
e isto iria diminuir a temperatura das regiões 
temperadas e frias e entraríamos em uma no
~ Era Glacial. Ao cOntrário, com o efeito e$JU:;.
fa, auinenta-se a temperatura. E então_ diz eles: 
será muito bom para a União Sovfética, por 
exemplo, ou para a Sibéria, que teriam um 
clima temperado, ou ainda no _Canadá Seria. 
ainda, algo cfiscutível._ 

O problema da moratória, apresentado pelo 
Professor Samuel Benchimol, que não o fez 
aqui pessoalmente, porque o_ mandou primei
ramente como documento, é aquela utopia 
a que o Dr. Armando se referiu _e o considero 
como" tal, mas ele não_ se referiu a Samue"J 
Benchimol, eu é que me estou referindo, por~ 
que penalizar Estados Unidos e União Sovié
tica, p-orque Os países industrializados jogam 
cinco bilhões de toneladas de Co2 na atmos
fera por ano. O Brasil, qUe aparece como prin
cipal vilão na estória, aparece _com trezentos 
e trinta e seis niilhões de toneladas por ano, -
de desmatamentos e mais consumo de com
bustíveis líquidos. 

Ora, Como fazer com que a_ ONU possa 
obrigar Estados Unidos, União Soviética. Ja
Pão, etc .. a pagar cem dólares para cada emis
são de toneladas de Co2_ que eles joguem 
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na atmosfera? Seria o Ideal a faz.er! Com isto, 
eles pagariam, inClusive em um ano, pela mo
ratória do Dr. Benchimol, todo o débito do 
TerCeiro Mundo com os bancos privados e 
os multinacionais. Creio que 'seria excelente, 
mas é a teoria da concordância, de quem não 
quer pagar. 

Relativamente ao problema do Programa 
Nossa Natureza, eu gostaria de ouvir uma pa
lavra do Dr, Armando _Dia_s _Mendes_. se tiver, 
sobre como interpreta esse problema Nossa 
Natureza. Seria uma alternativa realmente boa, 
desde já, ela está em ser, porque ainda está 
tramitando- no Congresso, se poderíamos ter 
o tipo de observação a respeito. 

Finalmente, esta questão levantada, agora, 
pelo nobre Senador Mário Maia, que é a ques
tão dos garimpeiros com as reservas indíge
nas, como a área dos Yanomanis, por exem
plo. 

Já tivemos, no passado, cassiterita, na área· 
de Rondônia, e foi possível fazer, porque foi 
feito -com o Ministro Costa Cavakante exata
mente a substituição da garimpagem preda
tória pela industrialitaçã,o. Mas como fazer, ho
je por exemplo, na área dos Yanomanls, com 
quarenta mil garimpeiros colocados dentro do 
Território de Roraima? 

São essas perguntas assim en passan~ por
que eu as gostaria de fazer multo mais, mas 
diante desse avanço de tempo, eu pediria ao 
Presidente que visse que fiz várias perguntas 
ao depoente. 

O SR ARMANDO DIAS MENDES- Mu;to 
obrigado, Senador Jarbas ~assarinho. 

Realmente, são dez perguntas que provoca
riam dez palestras. A função do Relator é per
guntar. ~ muito simples dizei: você tem um 
minuto para perguntar e você tem- dez para 
responder, mas não se precisa de um minutos 
para perguntar, p-or exemplo, o que é a vida. 
Será que, em dez minutos, responde-se o que 
é vida? Não sei. (Risos.) 

Mas ao perguntas formuladas envolveriam, 
é claro, brincadeiras à parte, uma série-de algu
mas palestras seguidas de debates para apro
fundamento dessas questões. 

Então, muito rapidamente, o Senador Jar
bas Passarinho tem razão em cobrar um co
mentário maior, a respeito da experiênda dos 
incentivos fiscais. Esse- é um tema extrema
mente atual, porque a Constituição de outubro 
de· -1988--consagra- a- utilizaç&r-dos- incentivos 
fiscais, entre outros instrumentos, para a pro
moção do desenvolvimento regional. E há co
legas de universidade, da área científica, que 
se opõem intransigentemente a essa idéia, ale
gando. os próprios defeitos _da aplicação do 
sistema ao longo desses vinte e tantos anos, 
quase trinta anos, porque, embora limitada
mente, já antes da legislação de 1966, havia 
legislação de incentivos fiscais. 

E muito dtficil resumir, e_m poucas palavras, 
uma posição a respeito, mas talvez pudés
semos partir da seguinte proposta de reflexão: 
e larga medida, quer-me parecer, o chamado 
fracasso e as distorsões do sistema_ de incen

. tivos fiscais não se _deyenJ tanto ao instrumen-

to em si, e mais à sua má-administração, má
gestão. 

Há relatório de técnicos do IPEA, datado 
de um ou dois anos atrás, pouco divulgado, 
mas citado em vários estudos a respeito do 
-assunto, o que mostra como um número mui
to restrito de projetas pecuários, por exemplo, 
foram efetivamente implantados, e a grande 
máioria deles, ou estão em fase de implan
tação, muito atrasados em relação aos crono
gramas iniciais, ou simplesmente foram, 
abandonados em termos de um mecanlsmo 
~uisito, que se chama recompra, que per
mite ao investidor recuperar aquela parcela 
dos valores de Imposto de Renda que ele deve
ria recolher e que aplicou at, e reaplicá-Ja em 
qutras atividades i~clusive,_ fo~a_ da regiãO:· 

Então, tenho a impressão _é claro que esta 
-é uma resposta muito sintética e, portanto, 
defeituosa e imprecisa de que o problema está 
P,enos no sistema em ~(do que na sua aplica
ção. É claro que qualquer sistema, qualquer 
mecanismo, qualquer instrumento que seja 
mal aplic~do, r:nal_fisçalizado ~que nã_ofuncio
rte como foi previsto, "dá com os burros n'á
gua", vai ter que levar a resultaqos ind~sejáveis 
e inconvenientes, extremamente prejudiciais. 

Em um sistema em que oitenta ou noventa 
por cento dos projet_os não são acompanha
dos, o investidor não é cobrado da aplícação, 
ou não-aplicação, ou má-aplicação do que fez, 
tlão-sofre qualquer sanção, não perde o seu 
projeto, continua tendo capacidade de solicitar 
·novos recursOs _e reaplicá-los, e assim por 
diante, é claro que- os resultados têm que ser 
extremamente negativos ou, pelo menos, dis
cutíveis. 

Ma-~doi o sistema em si? Não creio. 
Em publicação que fiz, há cerca de treze 

ou quatorze anos, dãndÕ continuidade a um 
livro publicado há pouco menos de vinte anos, 
.se para lá vai tanto tempo, intitulado "A Inven
Ção da Amazônia, neste segundo texto "Instru
mentos pa"ra a Invenção da Amazônia", publi
cado como caderno do "Núcleo de Altos Estu
dos Amazónicos", da UniverSidade Federa] do 
Pará, associaclo ao Departamento de EconO
mia da UNB, onde no momento eu trabalhava, 
PropOnho uma série de novos mecanismos, 
ou mecanismos reformulados, entre .eles o de 
incentivos. Baseio-me inclusive, da experiên
cia de muitos países que os aplicaram e conti
J)Uãm apticancro;·sem esses· r-esiiltados-tãp-ne
gativos ou tão censuráveis C9rí10 aqueles que 
Se denuntiam, hoje, caso da experiência bra~i
l~ira. E vejam quei o sistem-a de incentivos, 
na sua_ amplitude maior, começou no Nor
-deste. Os que existiam para a Amazônia era 

- muito limítados. Então, fói a própria experiên-
cia nordestina que Inspirou a extensão do sis
tema, talvez imprudentemente, à Amazônia, 
com essa amplitude maior. 

Os incentivos aplicados em relação ao Nor
deste, embora nem todos os resultados sejam 
altamente favoráveis, não estão sendo acusa~ 
dos das mesmas inconveniências e dos mes
mos resultados tremendamente discutíveis . 
Pelo menos no que acontece na Amazônia, 

portanto, é um problema que tem a ver, um 
põi.lco, com a maneirà como· a· Coisa é cOn
duzida. 

À guisa de curiosidade também chamaria 
a atenção para o fato de que a concepção 
da estrutura da SUDAM, tal como foi inserida 
na sua lei original, de outubro de 1966, era 
diferente da estrutura da Sudene, em que se 
levava em consideração que ·as especificida
des da Amazônia não reproduziam aquelas 
que são próprias do Nordeste. E havia, inclu
sive um órgão técnico, do mais alto gabarito, 
que deveria s_er o órgão de triagem dos proje
tas a serem incentivados.· 

Mas numa reforma, a meu ver, prematura 
e infeliz. pouco tempo depOiS, quando Ministro 
do Interior o General Albuquerque Lima, o mo
delo nordestino, da Sudene, foi simplesmente 
transplantado para a Sudam, sem levar em 
consideração as diferehças de realidade física, 
humana, cultural, social, ecoriômica, etc. En
tão, passoU a prevalecer noVafnenfe ... 

O SR JARBAS PASSARINHO - Mudou o 
nome de SPVEA para Sudam. 

O SR. ARMANDO DIA MENDES - Não, 
D~pots. Então, o Conselho Deliberativo da Su
dam, em grandes medidas, voltou a atuar com 
base em critérios predomfnarrtemente políti
cos. Não é em si mau, é claro que o político 
tem que interferir no processo, mas nem sem
pre está ele muito preocupado com esses as
pectos de eficiência económica. A própria na~ 
tureza da composição dQ Conselho Delibe
rativo, que em princípio deve reunir os Minis
tros, ou seja, representantes diretos, acabou 
significando; na prática, unia reunião de pes
soas do terceiro, quarto, quinto escalão de 
cada Ministério, cumprindo certas instruçêies, 
às vezes não muito precisas, e baseando-se 
quase como-um ato de fé em alguns pareceres 
preparados por órgãos supostamente técni
cos, também de nível inferior, da própiia Su
dam. Então, eu contexto muito, pelo menos, 
como ponto de partida para reflexão, a idéia 
que se difundiu que o sistema de incentivos 
em si é ruim, deve acabar. Não me parece 
que isto esteja comprovado, o que está-com
provado, a meu_ ver, com base no relatório 
do IPEA, para se falar num documento de 
maior consistência, é_que eles foram mal-ad
ministrados. 

O Pólcimazônia deSapareceu, se não me 
engano, em 1987. _Era uma concepção que 
se·in:sptrava;· emiarga-rnedíclinlas-proposttfs 
do Professor François Perroux, eminente eco
nomista francês, embora em -outro contexto 
sótio-econômico totalmente distinto dO nos
so, mas que foi adaptado, de alguma maneira, 
à realidade amazónica. Significava, por outro 
lado, Senado_r Jarbas Passarinho; em retomar, 
agora a partir de uma outra linguagem, de 
outro arcabouço teórico, e~c. aJgo que Se con
tinha, a meu ver, no próprio programa de 
emergência do primeiro plano qüinqüenal da 
SPVEA Elab_orado em 1954, esse Plano já 
identificava certas áreas prioritárias a partir de 
critérios, aí sim, eminentemente régionais.Isso 
se deve muito à inteligência de Sócrates Bon- ! 
fim, que foi o relator des_ses textos, para con-
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centrar as ações daquilo que, na épo<:a, se 
chamava de _valor~a_ç;ão. ~çgn.Qmic"'- ~ por _ex
tensão, valorização social. O ~LIT!_QL ç_omo -dis
se é _um neologismo do ecqnornês, introd,u
zido no Brasil a partir da experiência, da valorí
zação do café, desde o convênio _de T:;~.ubat~, 
em 1906, E aí era: outrã- -coi~. era télmbém 
algo que se situava dentro d?!qu.ela ótica, a 
que me referi no início,_ de defesa. Era um 
programa de defesa do café ao mercado mun
dial, quando não havia urna politica nacio[,à.J 
de café _e, .sim, ~a política dos Estados pro
dutores de café, que concorriam ~nqe_ si. Dts
sa época, resolveram __ s~ _UT)ir para terem uma 
ação comum conc_ertad~. e da~o_que o termo 
adquiriu depois uma conotação muito _mais 
abrangente, que foi introduzida no texto _comr 
titucional e depois no legal, do Plano de Va)gti-_ 
zação Económica da Amazónia. E aqui eu 
gostaria de retomar. t,.~ma col_ocação que fiz 
antes, muito sumariamente. ,Ago~a. fala-se, é 
mais ou menos consenpl.!-al, que a Am~nia 
deve ser objeto de um ambicioso zoneamento 
económico e ecológico. De inteiro acordo, 
mas não creio que seja suficiente. Se a Ama
zônia não pode ser entendida nem planejada 
como algo isolado do resto _do 6_rqsil, se. ela 
tem que ser entendida como urna parte com
ponente de um todo nac:lon~l, e que esse todo 
nacional, por sua. vez, também se insere nos 
grandes contextos, mundiais. Então, o zonea
mento económico - ecológico da Amazônia 
não é bastante. Porque a Amazônia continuará 
a ser vítima, digamos, para usar uma palavra 
forte, prOvocativa, da pirataria de outras re
giões, em relação às suas potencialidades. On
de é que se está plantando borracha hoje em 
dia, a seringueira, a hevea brasUiensis? Em 
São Paulo. Por quê? é mais barato ter a produ
ção de borracha junto à indústria de artefatos 
de borracha, não é preciso transferi-la, trans
portá-la de milhares de quilómetros de distân
cia, e tudo se faz ali mesmo, se esgota ali 
mesmo. Mas, é desejável do ponto de vista 
de um des_envolvimento econômico nacional 
integrado que se faça, prevalecer essa lógicã, 
que é a lógica concentracionista do capital? 
A ser assim, é claro que a Amazônia nunca 
terá vez para nada, porque a pesquisa cientifi_ca 
e a experimentação científica estão aí, para 
adaptar as espécies a condlçõe~ de clima, de 
solo, etc., diferente das orjginais. Há algumas 
âreas_em São Paulo, como a Baixada Santista, 
parecidas às da _Amazôni~, pelo menos do 
ponto de vista de precipitação pluviométrica, 
como é_ também, o caso do 5,ul da 6.:1hia, onde 
igualmente se faz plantação de borrãcha asso
dada à de cacau. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Permita-me Dr. Armando? 

Por outro lado, também há quem defenda 
no Sudeste, mais tarde, a transferência da po
tência, não do potencial, hidro-energética da 
Amazônia para o Sudeste. 

O SR. ARMANDO _DIIiS MENDES - Eu 
me referi a isso, volto ao_ assunto se_n~cessário. 

Então, dentro des@_lógica do capital, é Claro 
que a Amazônia continuará sendo tempora
riamente exportadora de certas matérias-pri-

mas que a natureza lhe proporcionou, mais 
isso mesmo ameaçada, sempre que for possí
vel, pela transferência_ das_ espécies para as 
áreas onde se console, onde se utiliza, indus
-trialmente, essas matérias-primas. Pini.enta dã 
reino está sendo plantada em vários lugares 
deste País, a.té juta, que é Uma cu1tura de vár
z_ea. Introduzida pelos japoneses na Amazôniã, 
!ftdusive com_crédito de bancos o~cia:ls, con:t 
incentivos, como por exemplo, riO caso da 
borracha fazia a SUDHEVEA, parece-me que 
Joi extinta recent~mente. Mas isso correspon
de a uma política nacional integrada, equili
brada, de desenvolvimento, que considere as 
re_alidades regionajs diferenciadas? Não. Não 
.corresponde. - - -

__ ~ãO; o zoneainento ecoriõiT!icO-ec-ológico 
não é a solução para a Amazônia, se ele se 
limitar às fronteiras da Amazônia. Não basta 
diief: aqui não vamos permitir projetos pecuã
r:fQS •. porque aqui é regfão de mata densa, e 
t:tão d_eye: S:er-de:rr:ub?c;la, a. floH~sta, lo_go o gado 
n~o t~l""[l vez ~qui. _J\qut é área de IT,írieração, 
aqui é á~ea pisso_ ryu daquilo. Acho que o i:Q
nearnento regional é necessário e importante, 
ma5: não é _suficiente. Tern que haver o zonea-
ffiénto -naClOnal_. - -

Agora, mesmo o Goverriá.dor de São Pal)l_o 
está lançando ações concentr~das em três 
frentes: a de, construção de habitações, a deS.. 
centralização do sistema- educa~iona!, repas
sando as responsabilidades maiores para os 
municípios e um amplo e ambicioso progra
ma de industrialização. Pelo amor_ de Deus! 
Mais indústria para São Paulo! Mesmo que 
não seja na Grande São Paulo, que seja des
c:entral~adi.\, seja nos -IJlUnicípios do interior, 
mas ainda em São Paulo? Por que não pensar 
na associação da industrialização, por exem
plo, dãs matéria_S.:primas que_ a natureza forne
ce na Região ArTtazônic:a, como as fonte:s 
abundantes de energia elétrica que estão ali 
e _rião em SãO Paulo? Por qae ·não pensar 

-e-m utilizar o potencial hidroelétrico, de Kar.::l
raô, agora Belmonte~ - Kararaô é um nome: 
rrtaJdito -, e de várias _ou._tta_s represas ao lon.: 
go do Rio Xingu, para transportá-la_ através 
de uma união de -cinco mii-(Jui[ôinetrcis- até 
ao SudeSte? EsUt b,em Q\.(e as fontes de ener
·g-ia da Amazônia se inteêliguem coin Os siste
mas das_ várias áreas do PaJs e que se obtenha 
assim o_ maior aproveitamento. Mas por que 
não pensar em utilizar essas fontes para o 
processament;Q _e_ a transformaç_ão das maté
rlas~primas regionais? Isso só_ poderá ser feito 
por uma po-lítica de zoneamento nacionãl, 
quando _se estabelecerem restrições, limi~
çôes, desincentivas, e até proibições, como 
em outros países mais avanÇados já fizeúiln. 
A França fez isso, a Inglaterra está fazendo, 
por que _o_ Bra;silnão pode fazer? Tem é que 
haver um contrapeso entre incentivos de um 
!~çlo, e desincentivo.s __ de_$)_1:_1tro. Vos::ê não pode 

. ~alizar_ çert,as. atividapes e_m certos lugares: 
se voc~_quíser, fáÇa com-" recursos próprios 
e- flão Com financiameidOs oficials. Eu não 
lhe do-u fmanciamento oficial. Eu não dÕu ne
nhilinã isenção. -

O SR. JARBAS PASSARINHO (Relator) -
Aumente nas restrições na Ama~ónia em plan~ 
tar café. por exemplo, ou açúcar. 

O SRcARMANDO DIAS MENDES '-'-Ainda 
agora, há um mês, Belém estava com falta 
de açúcar, por que a produção locãl não era 
mais suficiente e não se conseguia ii"riportar. 
Então, tem que haver, do meu ponto de vista, 
o zoneãmerit6 nacional. Haverá condições po
liticas para isso? Não sei. A resposta está com 
os Srs. Mas, será mais uma falácia se nós 
não nos limitarmos ao zoneamento eçonômi
co-eccilógico da Regiâo Amazônka erfl si, iso-
ladamente. · ---

0 SR. JARBAS PASSARINHO (Rd~t~r) ~ 
Dr. Armando, sobre isso, permita~meJembrar, 
ainda com as recordações do .tempo de mili
tar, que o General Oamelan -e _eu já o citei 
aqui na Comissão - foi o primeiro chefe de 
missão militar, e a única missão militar que 
o exército b_rasileiro ~~v~ foi francesa depois 
de algum tempo que ele tomou conhecimento 
do problema brasileiro, ele dis_se .que, eomo 
Oficial de-uin Exército~_ que era colonial, por
que tinha a Indoçhi_na, _tinha, toçfas _a_s áreas 
de domínio da Frarlça, fora do·territó~io-met;ro~ 
politano, era o primeiro qUe ele Via no Brasil 
em que a metrópole convergia com a sua 
área subsidiária sem o mar. -

O SR. ARMANDO DIAS MENDES - Sem 
continuidade fLSica territorial. 

Quando eu uso o termo de coJônia, colonia
lismo, nos meios ac:adêmicos_do _centro-Sul 
é um espanto; há uma alergia violente a isso. 

Os grandes PrOjefos são" inatéfia para uma 
enorm_e _ refie~o., que_ em grande parte tem 
sido feita. ~u. Própdó tEm !lei textoS- PUbiicados. 
TIVe oportunidade, hâ algum tempo atrás, de 
oferecer ao Seriador Jarbas Passaririho e ou
tros parlamentares um livro ciue contém al
guns desses teXtos: ·· 

Parece-me_ im!vitãVef citie haja grandes pro
jetas, na medida em que há grandes ocorrên· 
das, grandes jazidas minerais e de potencial 
hidrelétrlco, e-a es-c~!ª eC:õnômica mundial, 
hoje, é nessa base. Mas, ~m dúvida, temos 
que refletir um pouco sobfe alternativas. · 

Tucwuí não beneficia díretamelite a maior 
parte das populações dos municípios por on
de passam as suas linh~s; ela não foi_ feita 
pÔr tsso; foi feita para complementar-e equili
brar o fornecimento de ene_rgiil elétrica_ao No_r
deste e para alimentar alguns grandes projetes 
d~ produção de_ alt.iinínio~que, como sabemos, 
é um consumidoi ~ra~ de eletricídade; a ma-
1~ria-pfima da transform~ção d~ bauxíta em 
alumina e _depois de alumínia em alumínio 

_é a energia elétrica. O resfo -éSecundário. Tam
bém Belém _está ~bªste_cida, dentro da área 
.-rTiai.S Povoa.da do Pará; a região nordeste do 
Pará, sena branga.ntina, sana guajarina, são 
abastecidas por Tucuruí. Mas não é o seu.obje~ 
tive. 

Se VOitarn1oS a pei1~r_ em atividades_extrati
vista-s, integradas, auto-sustentáveis, em_co
munidades, pequenas comunidades espalha
das em determinadas áreas da Flores~ Ama
zônica, e de outr~s_á_reas da região: então é 
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legítimo pensar também na alternativa das usi
nas para aproveitamento dos potendals de 
baixa queda; isto é, o aproveitamento de cur
sos dágua, que não dispõem em altos desní
veis, mas que com baixas quedas podem gerar 
energia em escala menor, todavia suficiente 
para abastecer as necessidades de consumo 
daquelas comunidades no entorno. 

A Eletrobrás e a Eletronorte, sua subsidiária, 
reagem, assim, escandaJizadamente a essas 
propostas. Eu não domino o assunto, não sou 
um técnico na matéria, mas me parece que 
é válido pensar niSso, também. · 

O SR JARBAS PASSARINHO (Relator)
A França acrescentou dez milhões de quüo~ 
watts no seu potencia] instalado.a partir cüsso. 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES-Exala• 
mente. Consideram-se ainda outras fontes po
tenciais enormes que a região tem, como a 
biomassa, por exemplo; até para exportar. Há 
propostas no sentido de que a Amazônia pos
sa se converter na grande supridora de energia 
elétrlca, e não apenas do Centro-Sul do Pais, 
mas de grande parte da humanidade, pelo 
aproveitamento inteligente, auto-sustentado, 
quer dizer, sem depredação, sem perda líquida 
da sua biomassa. Mas, por enquanto, a bloe
nergia é uma matéria objeto de pesquisa, de 
experimentações em escala de laboratório -
ainda não pode ser generalizada; mas talvez 
seja um dos caminhos. 

Fico lhe devendo, Senador ·Jarbas Passa
rinho, uma discussão mais aprofundada sobre 
os grandes projetas, porque não sairíamos da
qui tão cedo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (Relator) -
Eu lhe agradeço muito. · 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES - A ob
servação sobre as migrações de sulistas em 
parte, já foram respondidas. De fato, não foi 
para o sul do Pará que s.e dirigiram, foi mais 
para a Amazônia Ocidental. 

Os choques culturais são claros, são eviden
tes, e são agravados, inclusive, pela própria 
integração - digamos ~física da Amazônia. 
As redes de televisão estão .aí, por todo este 
País, e o linguajar de Ipanema se generalizou, 
hoje, em detrimento dos Unguajares locais. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
lpanemizaram o Brasil. Senador, é um proble
ma um pouco mais complicado. Veja, não 
é que eu seja, em principio, contra a possibi
lidade de esse subproduto - digamos assim 
- da grande exploração minero-metalúrgica 
de Carajás. Agora, o estüo, o modelo adotado 
para essa$ unidades de produçi!lo, ao longo 
da estrada que cerca Carajás, implica em apro
veitamento intensivo muito. grande da floresta 
nativa para a produção do carvão vegetal. É 
claro que há um compromisso formal de repo
sição da floresta; há um compromisso formal 
de reflorestamento, porém, alguns guseiros 
foram muito claros ao mostrar que, se eles 
forem obrigados a isso, os seus empreendi~ 
mentes deixam de ser rentáveis. 

O ~SR. JARBAS PASSARINHO (Relator) -
Aí eles deveriam ser proibidos, porque senão, 

Dr. Armando- permita-me um ap.3.rte -· co
mo é que eu vou faz.er a .indús.trie .madeireirã 
também?.Se.eu não tiver uma indústria madei~ 
reira seletiva para poder préservar a floresta 
-aliás, conservá-la, nAo é preservá-la - co
mo é que ~ll vou faz..er tanjbém a exportação 
da madeira? 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES - Não te
nho dúvida; estou de inteiro acordo. 

0 SR JARBAS PASSARINHO (Relator) -
Se O lbama tive.r, por exemplO,· força - e 
aí sim que ess.e auxmo externo podia ser muito 
útil a nós, mas a parlir do momento em que 
preparássemos meios ê inStrumentos, recur
sos humanos, para iril.pedir a mesma cbisa 
que você se_r_eferiu na questão dos incentivos; 
no que um grande escritor brasileiro, Tenório 
Cavalcanti, que escrevia com metralhadora, 
disse .uma vez que não se ·pode cUlpar a vas~ 
Soura pela existência do lixo. 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES ____:É, Ó 
Rima, o Relatório de impacto do Meio Ambien~ 
te, tem que ser respeitado e não o é, em grande 
parte (e é 9 que aconteceu também com os 
incentivos); quer dizer, é aquilo que se põe 
nq papel na hora de elaborar o projeto, para 
mostrar a vfabilidade, etc., depois não é respei~ 
tado e não é <::obrado. O problema não é do 
sistema .em si. 

O SR. JARBAS i>ASSÀRINHO (Relátor) -
principalmente a_falta de cObrança e de. fisca
lização. 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES - Claro, 
da sua adininistração. Assim, em relação não 
a·prõjetos à margem da Estada de FerroCara
jás. Alguma coisa, não sei localizar bem, na 
Amazônia Ocidental, está sendo cogitad", ou 
negociado já, a substituição do carvão vegetal 
pelo catvão mineral, importado da Colômbia. 
Não sei se isso seria uma respOsta. adequada 
do ponto de vista ecológico. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (Relator) -
O duto não é o mesmo, o ferro-gusa de caf'lãb 
vegeta1 é muito mais puro. 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES- BÓm, 
é uma parte técnica que, realmente, não dom i~ 
no; apenas estou me baseando, por exemplo, 
um relatório muito interessante do IDESP, 
analisando todos os impactos do projeto gu
seiro ao longo da estrada. 

• O SR JARBAS PASSARINHO (Relator) -
E, realmente é perigoso, inclusive recebi um 
telex do Secretário Executivo dó Projeto Cara
jás que me preocupou. E veja a explicação 
que ele dá: no momento não está havendo 
nenhum perigo em relação à floresta porque 
os p6los guseiroS eStão trabalharido com os 

- resíduos das serrarias. Ele vai buscar isso lá 
em Paragominas? Por quanto sai? Isso me 
preocupou 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES --Não, 
a coisa foi aprovada sem nenhuma preocu
pação .com esses impactos. A reação aos efei
tos negativos na e.c.ologia foi posterior, agora, 
procura-se consertar de alguma maneira, etc ... 

-~Quahto à proposta ·canadense, de fato, eu 
hão a cbnl"!e·ço; tenho· apenas algumas refe
rências superficiais, como disse em resposta 
a. uma. indagação do Senador Nabor Júnior. 
Não me negaria a analisar qualquer proposta 
desse tipo, desde que séria, desde que respeite 
a nossa autonomia, a nossa Soberania, a noSsa 
capacidade de levar adiante a condução do 
assunto~ Creio que es.ses primeiros resultados 
.colhidos pelo Jbama ao sul do Pará mostram 
.que isso é. viável, desde que haja recursos. 
Então, se os recursos nos chegam, com a 
.vantagem de aliviar a noss.a dívida externa, 
etc., muito bem, ser~o bem recebidos. 

. QUàntO aO Clima~ . de fato, é um assunto 
que também não dorilino, não· é bem o meu 
quintal, mas, enfim, se está· vindO à tona é 
que, de fato, também no terreil6 cientifico ha
via muita mitologia, hav_ia multo chute, se me 
permitem a palavra, ·quer dizer; havia muita 
coisa que se.dizia sem o conhecimento sólido, 
sem nenhuma investigação mais aprofundada 
do ponto de vista científiCo, sem nenhuma 
observação mais adequada e prolongada no 
tempo sob condições de controle, dos resulta· 
dos, etc., .etc .. A Veja, da semana passada, 
publicou nas páginas amarelas uma entrevista 
Com um eminente dentiSta da Univ_er.sidade 
de Harvard, Michael McElroy, onde a afirma
ção que faz em resposta à prímeira pergunta, 
é simplesmente esta: não vai haver falta de 
oxigênio no mundo, Jiã"O" há hipótese. alguma 
de faltar oxigênio no Inundo; infelizmente, ele 
J1ão· jUstifica, do pohto de vista cientifi_co,_por 
que diz isso. Se _é Vf?i"dade, então grane~ e. parte 
9e tu~o de que. se está acusando atéagçra,a 
Amazônia, de riscos potenciais, de ameaças 
iminentes, etc., cai por terra. O que j)àrece 
claro é que ainda se conhece bem esses pro
cessos naturais, que retiram e repõem oxigê
nio; desapareceu aquele mito de_qu_e_a Flo
resta Amazónica criava oxigénio, produziã Õxi

. gênio; quer dizer, em termos líquidos, PrOpor
danava uma· sObra de oxígêrilo. Não, ela ape-

. nas o reproc~~sa. Não vamos voltar ã fsSo. 
Por fim a questão da moratória pioposta 

p~lo Professor Benchimol, na verdade um im
posto mundial. I:: claro que não temoS, ainda, 
um governo mundial, um mínimo de articu
lação mundial entre os diferentes países que 
nos permita sonhar com a possibilidade de, 
em prazq ra;zoáyel,_ obter algo desse tipo, quer 
dizer, todos os países medindo o grãU da sua 
reSponsabil1dade na poluição mundial e pa
gando proporcionalmente, em favor de um 
programa mundial de cqntrole ambiental. 

O que me parece válido na proposta do 
Professor Benchimol é ~.sua potencialidade 
de escândalos. Proporia ao Govenlo brasileiro, 
se pudesse, a um Governo . capaz cfe !iderar 
coisas, não apenas no plano nacional, mas 
no plano mundial, um futuro Governo brasi~ 
leiro, que levantasse a bandeira Já fora para 
escandalizar. ~preciso mostrar o gr~ú de res
ponsabilidade dos desenvoivldos que ·noS co· 
bram a pureza da atmosfera, e pelo menos 
enconstá.-los na parede e obrigá-los a pensar 
em termos sensatos, em conjunto conosco, 
o que fazer com a Amazônla? Não nos impor 
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soluções sem nenhum fundamento, emocJo
nafs, etc., e preconceituosas, COIT}O aconteo;:e 
atualmente. 

O SR. JARBAS PASSARINHà (Relator) -
Nesse aspecto nãO foi esse cas9 :a:que V. ÉX' 
se referiu do_ Pinuma, que causou mal-estar 
e foi objeto, inclusive, de uma resposta ime
diata do Governo brasileiro. 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES- Certo, 
nessa linha, sim, acho que a proposta Benchi
mol é válida, acho que seria importante difun
dir essa proposta ComO GOVem:o-lirãSileiro, 
eu até aliciaria, âigainos assiríi, OutrOs gover
nos e países em situação semelhante à nossa 
para promover uma grande conferêJ"!cia inter
nacional sobre a responsabilidade dos países 
desenvolvidos na poluiÇão mundial. Não é dis
cutir a Amazôriiã, é discurtir o problema mun
dial, na sua totalidade. colocar os países de
senvolvidos no banco dos réUs. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Debate ecológic-o universal. 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES --'É cla
ro. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (Relator) -
O Brasil está-se propondo a sediar a próxima 
conferência mUndiaL 

O SR. ARMANDO DIAS MENDES- Penso 
que se _deveria cQegar lá com propostas desse 
tipo para escandalizar, como disse, colocar 
na parede _os outros. O Pro[~~r [gnati Sachs, 
que é muito conhecido nosso, i_nclusive fr~
qüenta Q BraSil há mais de querenta anos, 
em uma conferência sobre o assunto,_ profe
rido~na_ Suíça, em maio deste ano~- Ele é 4e 
país. desenvolvido, mas ele adquiriu a sensibi
lidade, a consciência do outro lado da questão 
por estar c:onosco, não apenas com o f3rasil, 
há muitos anos, Ele disse, em resumo:-"Não, 
os países_do Hemisfério Norte, o:'!- Europa Oci
dental, os Estados Unidos, o Canadá, também 
o Japão e também os países do Primeiro Mun
do e .dél E,_uropa do Leste não t~m_ autoridade 
par?J cçbrar coisas dos pobres em termos de 
restringir investimentos,. d.e proibir certas ini
ciativas enquanto não derem exemplo, en
quanto, por exemplo, eles não obrigarem os 
seus automóveis a disporem de um filtro, que 
existe, e que não foi tornado obrigatório até 
agora, porque custa algo em .torno d!=! 200 
dólares_ por unidade, Entã_o, para não aumen
tar o preço do automóvel em 200 dólares, 
eles cOntinuam jogando gases na atmosfera. 
A mesma coisa em relação às indústrias po
luentes. Existem mtros para todas elas o que, 
é claro, aumenta o custo do investimento. Isto 
tem uma repercussão na rentabilidade, etc., 
na viabilidade económica da _empresa, e por 
causa disso não se faz realidade. Ejogam cin
co bilhões de toneladas de poluentes na at~ 
mosfera e ficam cobrando da Amazônia e do 
Brasil a responsabilidade, porque jogamos tre
zentos milhões por ano. 

A Amazônia, segundo depoimento de vários 
amigos cientistas, pesquisadores, etc., brasi
leiros .e estrangeiros, que têm vindo a essas 
reuniões, a Amazônia e o Brasil estão sendo 

apresentados lá fora como os grandes vilões 
da humanfdãde, OS re'sposávi!is por tudo d~ 
ma1 (Jué-está acontecerido- ou que irá acori
teCEir daqUi-por diante para o futiJ.fo"da huma
nidade. Só po'demos inverter essa- ótica, ou 
Pelo me nós paralisá-lã, através de uma contra
õfetisiva." Aí que ·acho que a'{roposta do Pro
fessor BenChimol é vá1ida. dare que sabe
mos de antemão que ninguém vai aprovar 
esse imposto, mas serve para mostrar o tama
nho da responsabilidade deles. 

O SR. ACJREO .MÉLLO-S~na interessante, 
indusiv~e. que se -alinbC~~em tQdps os detalhe.$, 
os itens, todos os aspectos, dentro desse pla
no, dessa c6nt!.a-ofei1.siV~. ,da responsabilida
d.e mundial _na poluiçã.o, na desoxi9enação", 
n-ãquilo exatamente que nos acusam e publi
cár; diVulgar através de todos.os_mefos de 
comUnicação mündiais, em itens sintéticos ~ 
inteligíveis a parte da responsabilidade deles. 
Por exemplo, como .se fosse uma dessas notas 
pagas; que se costuma colocar nas primeiras 
pá_QinaS Oõs joriiaiS, repándo a verdade dos 
fatos. A- responsabilidade rnl!Jldi:al por exces~ 
so, por ausência de filtros, por excesso de poM 
hielltes injetados na atmosfe.ra e _a9 mesmo 
tempo da parte da Amazônia, mas isso divul
gado até- as fezes à sociedãde; ao ponto de 
conscientlzar a população mundial, porque .a 
maioria das pessas entra niss_o de boa-fé, entr_a 
àcredltafldo que está em-pllhnado uma ban
deira idealista. Outro dia falei com uma senho
ra sueca, a Suécia, inegavelmen~ é um paí~ 
qUe podemos considerar dos mais adianta.
dos, dos mais neutros, dos mais evoluídos, 
e· elá estâv'a. Cõii.stiente de que o Brasil e a 
Amazônia estavam contribuindo para a deso
xigeftãÇão do mundo e essas teses todas que 
eles têm divulgado, e sabemos que, por trás 
disso, existem aquelas segundas intenções. O 
Ideal era que, por exemplo, podia partir até 
da própria punição. O relacionamento de to
dos os itens, de todos os_aspectos, da respon
sabilidade dos países principalmente ditos 
adiantados do mundo, nessa questão da qual 
nos-·acitSa'irl. Isso devia ser divulgado através 
-de televisão, através da impren-sa e de todos 
os meios e, inclusive, mesrrio que- fosse pre
ciso-um investimento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (Relator)::-
0 problema, nobre Senador, se tivéssemos 
que chegar a um relatório preliminar, dentro 
·daquela tese que o Dr. Armando falou de aJar
mismo, que chamª-ria de histerismo interna
cional, nosso. ::elatório teria t;omado conta do 
mundo. Mas como ele provou o contrário, faz
se o silêncio total sobre ... 

O SR. ÁUREO MELLO - Exatamente, pois 
é'!SSOéjiieêpi'êeiso divulgar, divulgar a prova, 
a conclusão de que eles que estão errados. 

- Isso divulgado perante a massa, perante o po
vo porque cOntinuam a existir ... 

O SR. JÁRBAS PASSARiflHO (Relator) -
Esse a":té vai ser h1erios Ofensivo a nós, porque 
ele levou umas mordidas de formiga de fogo. 
ajudOu ... Agora o problema maior, ao que me 
parece, são determinados senadores ameri
:canos importa~rt_~~s,_com~_o ~erador Timolthy 

Wirth, vamos di,S:Çutir ainda, vou P!Opor ao 
Presidnete e à Comiss<io_ a__discussão interna 
noSsa sobre _o projeto do Senador Albert Korr 
que está sendo votado_ no Coil9resso amari· 
cano e o Senador Korsteri, que declarou Já 
que exatamente er~_ a mesma far.sa, o mesmo 
mito de_ qu~ ~stamo-s prejudicando o forneci
mento de oxigênió para eles. Quando disse~ 
mõs, o Senhor tem problema no pulmão? De
ve· verificar se nãO é efiiema pulmonar em 
vez de ser problema da Amazônia. 

O SR. ÁURE0./'1\ELLO ~Inclusive,· _esses 
indivíduos_ que_cientificam.énte, honestamente 
são nossos .c;~migos, congregá~I6s, reladoilá
los e engajá-lOs na -própria campahha.de repo
sição da verdade. Isso que é importante. -

O SR. ARMANDO DIAS MENDES - Já 
houve quem levantasse a suspeita, registrou 
esse fato no artigo· publicado na· edição da 
Crítica, de 28 de julho, que já me refei; que 
o que está por trás dos obstáculos ao financia
mento da co_nstrução de hidrelétricas na Ama~ 
tônia, via Banco Mundial_e__outros-organismos 
internacionais, é o lobby da indústria nuclear, 
não sei se é verdade. A lndúst_ri~ nUclear, 

ela própria também está muito no_ banco dos 
réus, porque apresenta considerável potencial 
de risco. 

O SR. ÁUREO- MELLO - Se me permitir 
um rápido aparte, também os plantadores de 
coca e· também os contrabandistas de ouro, 
?egundo foi denunciado no artigo do Profes
sor daqui da Universidade, que hoje está na 
Al~manha ... Porque quanto menos o Exército 
aparecer lá, quanto menos hoLNer interferân
cia oficial, majs_ <lS. plantações se ampliam, 
mais o contrabando de ouro se concretiza. 

O SR. ARMANDO DIAS MENDEs - Por 
outro lado, apresenta o veto que teria sido __ 
aposto pelo Presidente Bush, embora. is.so não 
tenha ficado muito claro, mas . de qualquer 

-maneira a resistência também ao financia
mento do prologamento da estrada que ligaria 
o Brasil ao Peru; em Puca1pa. Estaria refletindo 
-o temor de que com isso se abriria o acesso 
-dos produtos brasileiros e de outros países 
da região aos mercados do Pac.ífico, on_d_e, 
claro, não querem competidores e foi adiante. 
Pode i;ier que isso seja até manifes_tãçãb do 
Ç>utro lado da história mundial sobre o assunto. 
Não quero me envolver naquilo que já se con
vencionou chamar de teoria conspiratória da 
História. 

Não pretendo qUe haja uma conspiração 
mundial contra a Amazônia. É claro Que há 
um jogo de interesses económicos que nã·o 
ignoram e nem devemos com isso, também, 
minimizar - é claro -_o papel da Amazônia 
nisso tudo. E1a tem papel importante, há um 
risco sem dúvida nehuma, se os desmatamen
tos nã.o forem e.ontr_ota_dQS. Não s_e trata de 
exirt1ir a nossa responsabilidade ou de deixar 
.de assumir posições claras sobre 6 assunto. 
Mas,_ também, não há por que nos subme
termos, enfim, a uma gritaria concertada, sem 
muito fundamento. fic:;Q devendo ao Senador 
Jarba Passarinho uma referência ao Programa 
Nossa Natur~za. De fato, aind~ .. não me detiye 
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nos detalhes do programa. Mas, em linhas 
gerais me pare-ce válido, não seja real pcsstbi
lidade de implantá-lo. Pessoalmente o que eu 
posso_ dar é um testemunho, de que, em certo_ 
momento, fui chamado individualmente para 
oferecer um depoimento perante O grupo que 
elaborava o programa. E, no mesmo dia, esta
va lá a Sr" Oafa Pandolfo também chamada 
em caráter individual, para uma conversa de 
1 ou 2 horas, _com pessoas da região, não 
muitas n:tais. O programa é algo que foi elabo
rado aqui em Brasília, nos gabinentes, inclu
sive ligados à área de segurança nacional, sem 
muita Participação e sem muito aproveita
mento da experiência dos organismos regio
nais que, boa ou má existe e que deve ser 
levada em consideração. Em encontros sobre 
a Amazônia, com a partiCipação ampla dos 
nossos irmãos sulistas e estrangeiros, eu cos
tumo dizer: "Há sinais de vida inteligente na 
Amazônia". Então, Serfa interessante chamar 
aJgumas pessoas de lá para dizerem sobre 
como eles pensam, como eles tentam, como 
eles têm Vividos esses assuntos. Esse Progra
ma feito muito à revelia, sem prejulzo disso, 
não obstante, como digo, em linhas gerais-, 
embora não tenha lido a ninguém em detalhe, 
me parece que pode servir de ponto de partida 
e poderiam os discutir ·aspectos específicos. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Antes de dar a palavra ao Sr. Relator, para 
que agradeça, em nome da Comissão, pre
sença do Dr. Armando Mendes que deu a to
dos nós uma extraordinária a.ula sobre econo-
mia Amazônica, éu gostaria de, comunicar 
que está aqui presente o Dr. Fre.derLco Afonso 
para ser' ouVido. 

Eu gostaria de consultar à Comissão se de
vemos ouvi-lo imediatamente, na s_eqOêncía, 
ou se devemos suspender a sessão e ouvi-lo 
à tarde? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - O meu 
parecer dado ao nosso Presi~ente foi exa~
mente propondo ao Dr. Afonso ... Porque, hoje, 
com certeza, não deveremos ter nenhumil de
liberação no plenário dO Senado. E al, por 
volta das 16:30, poderlaníos retomar à reu
nião, se o Dr. Afonso concordasse em retornar 
aqui 

O SR. FREDERICO MUNTEIROALVES 
AFONSO- É lógico. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Porque já 
são dez para as treze horas e debates seriam 
prejudicados por esse intervalo. O Dr. Afonso 
concorda? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO-_ Perfeito. . 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Com a palavra o Sr. Relator, para agradecer 
a presença do Dr. Armando. · 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Considero que temos alguns que justificam 
na Amazônia essa declaração que ainda há 
pouco o Professor Dr. Armando fez de que 
há pessoas inteligentes na área. Ete é uma 
das pessoas que dão sinais constantemente ... 

O SR. DR. ARMANDO MENDES _- Há si· 
nais de vida inteligente ... 

O SR. RElATOR (JarbaS Passarinho ) -
E acho que a Coirilssão se -prOpõe, Dr. Arman-· 
do, fazer um trabalho mais rápido, por isso 
a razão do re{atório preliminar pÕrque o gran
de problema era aquele, queimadas, hoje, nós 
vilão do mundo_ inteiro, para poder chegar à 
urna condusao. Depo!_s chegarmos ao funda
mental, o essencial_é essa fase agora. É como 
fazer esse desenvolvimento auto-sustentado, 
que foi tão berrl ·dé(irlido ãí pOr V. ~·ainda 
há pouco.· 

E as idéias que 'fOram· trazidas na palestra 
de hoje, eU acho que fertilizam muito o ilosso 
raciocínio aQui denúo da Comissão Parlamen~ 
tar. VamoS ouvir, ainda, pessoas que são alta
ri-tente qualificadas como o Dr. Afonso, que 
foi um dos nossos mais brilhantes dirigentes 
·do senatur dos Amazônia, já temos apinlões 
que permitem divergênCias, portanto, a partir 
das dúvidas ê que devemos chegar a alguma 
coisa que sêja COmpatível com o esperado 
na ComissãO Parlamentar, as_ comissões, de 
·um modo ·geral, são conSideradas inócuàs, 
pois não tê'rri poder de execução mas na ver
dade elas fornecem um material extraordiná
rio para quem quiser se debruçar sobre o estu
do de temática brasileira, e a sua participação 
~y_-ª_çhp 1,1m ponto alto, como foi ainda antes 
de V. Ex" outros depoentes aqui: E vejo, com 
muito prazer, que o es_tudioso da Amazônia, 
que conheci -há-quanto tempo, tive a honra 
de trabalhar com V. EX' na equipe da SPEVEA, 
continua 6 mesmo homem lúcido, que é ca
paz: de noS dar lições magistrais_ como foi esta 
destamanhã. __ __ _ . _. 
_ Agradeço-_o_, muito, como Relatqr, a conti:i

buição que nos deu hoje. 

O .SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) ~ 
Srs. Senadores, suspendo a sessão, conv.o
cando a co_ntinuação da mesma para às 
J 6:30h, desta tarde, para ouvirmos o Dr. Fre
derico Afonso. 

Muito obrigado. 

(Suspende-se a reum'ão às 13h.) 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Srs. Participantes, vainos dar continuação à 
reunião de hoje. Apresento o Dr. Frederico 
Monteiro Alves Afonso, humaitaense, um dos 
Jrtelhores especialistas_em assuntos agrícolas 
E:. como amaz6nida, também um conhecer 
profundo da região da qual é filho. 

Concedo a palavra, para sua exposição, ao 
Dr. Frederico Momeiro Alves Afonso. 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO -Sr. Presidente, Senador Leopoldo 
Peres, Sr. Relator, Senador Jarbas Passarinho; 
meus Senhores e minhas Senhoras, é com 
exttehia satisfação a oportunidade que tenho 
de vir à CP! da Hiléia Amazôriida fazer um 
ielato q~e não tem muito de teorizações, mas 
é !Tll!ito _mais uma experiência Vivendada e 
uma história, que está justamente agora ape
nas nos seus_ capítulos iniciais, que é a questão 
da volta do cacau a sua or-igem. 

Ao trazer para a CP! da Amazônia o proble
ma do cacau, permito-me recordar tantos in· 
sucessos que a Amazônia já impôs a projetas 
agrícolas, sejam eles de porte internacional, 
como foi o cas.o de Forlândia e Belterra, que 
em 1927 trouxe alguns milhares de dólares 
para tentar fazer uma agricultura aveícola nas 
paragens paraenses, em que elementos técni
-cos como o problema da sempre falada doen
ça das folh~s. como 9 probtema de relaciona
mento e de e_scassez de mão-de-obra mas, 
principalmerlte, o posterior advento da produ
çãq çj~ Qogacha sjntética f~erallJ daquele pro-
jeto um fracasso. _ _ 

_ Tivemos_t{lmQém as experiências de coloni· 
.zação oficial, não a colonização oficial mais 
recente, da quaJ ainda apenas estamos tendo 
as primeiras análises, as primeiras informa
ções, mas a_ colonização oficial na Bragantina 
e do núcleo do lAPA em Rondônia que pouca 
coisa de!xou, senão a destruição e o deserto, 
pois ainda recentemente em Rondônia tive
mos _oportunidade de discutir esse tema da 
desertificação da Bragantina e o técníco- do 
Ç'epatur- Embrapa, ao ProfessOr Cláudio Fa
leze, dizia que em absoluto vê destruição- e 
vê problemas de maior monta na colonização 
da Bragantina. Mas, de qualquer forma, a Bra
gantina não conseguiu fazer nada mais do 
que alguns punhados de agricultores bem su
cedidos e outros. na sua maiOria, mal suce
didos. 

Tem os o exemplo de hoje, já t,~in pouco 
debatido aqui pelo Professor Armando Men
des, quando se discutia o problema dos incen· 
tivos fiscais e a pecuarização da Amazônia, 
quando se discutia dos insucessos, e o relató
rio sobre o qual falava o Professor Armando 
Mendes- e tenho aqui uma cópia em mãos 
- ele diz que na análise feita dos_ projetas 
jmplantados e dados como implantados, a 
maioria desses projetas não conseguiam se
quer ter rebanhos constituídos, que equiva
liam à produção de um ano; não é a questão 
de ter alcançado o plantel para o qual se pro
punha, mas ter no todo o aproveitamento do 
rebanho, sem falar no maior mal que fez a 
pecuarização para a Amazônia, que: foi a ques
tão de criar e implantar uma estrutura agrária 
absolutamente injusta da grande propriedade 
_naquele mundo. 

Depois tivemos de novo a borracha, através 
dos sucessivos Probor um, dois e três, em 
-qu-e deveríamos ter implantado 380 mn hecta
res de 1 972 a: esse pedaço e nada mais alcan
çados que 106 mil hectares de seringais de 
cultivo. Não precisamos dizer que não conse
guimos ak;ançar o alto abastecimento, e muito 
menoS exc.edentes de exportação que o Pro
DOr ·3 anunciava. 

Hoje a Amazônia é declaradamente il1apta 
ou não é uma solução boa para o plantio da 
Héveci-e se prefere- aquilo que está seOdo con· 
ci~itUado como zona d_e escape; o que s"ão as 
áreas já referidas hoje aqui -do planalto pau
lista, seja do litoral capixaba, a Bahia não tão 
zona de escape, mas na mesma sorte de pro
blemas de doenças das folhas, como é a nossa 
Amazónia. 
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Mas, de qualquer forma, d Sudhevea não 
logrou, não conseguiu fazer aquilo que se pre· 
tendia, e o engraçadO é que- o niOdelo que 
a Sudb_evea tem p~ra financíar e custear os 
projetes e veículos tem um contraditório, e 
que logo mais iremos nos referir entre o ca:cau, 
a Ceplac e o seu desenvolvimento. E centrá· 
ditório consiste em que quanto menos borra
cha o Brasil lograr produzir, mais recursos ar
recadará a Sudhevea para seus programas, 
porque a taxa de organização e regularização 
do mercado da borracha é aplicada em dma 
de uma equa1izaçâo dos preços da borracha 
extrativista das nOS$_a,s regiões amazónicas 
comparada com o preço da borracha que vem 
da Malásia, qtie· Chega em uma relação de 
um para dois ou 'dois e ·meto" de desfavora
bilidade para o produto amazôntco. 

Por último, sem me_ atrever ~_esgotar, por
que seria algo inalcançáve[, i~a~ry.gível tería
mos o megaprojeto do Sr. Ludvig, rriega em 
tudo, por qualquer parâmetro que se queira 
aferir, de ter feito um;3 aplicação inicial de um 
bilhão de dólares com a idéia de floi"estas ho
mogéneas de guimelínea, logo seqüenciada 
pelo pinus e gora felizmente buscando alterna
tivas mais adequadas para _a régiáci, que é 
o eucalyptus lograndis. Em cima disso a: Com
binação com a extração do caulím, com o 
problema da pecuária para a sustentação do 
projeto e também para excedentes, e_p a,b_so
luto fracasso que foi o ProjetO Rizfcula, de São 
Raimundo. 

_ -~-E$5--ªS_ duas oportunidades, seja a da derru
ba total, que para alguns já é uma violentação, 
seja a do plantio em mata caborocada ou em 
mata_ raleada,_c:te qualqut!r_~ma d~las que se 
torne é segurcimente_ uma reprodúÇão-6u uma 
Jimitã~ãQ' dã f!Õre5ta 'ai-íi;Jiilal, oride se tinha ----ou n~o ocorrência'de.cá.cauais. + • 

· Discutir -os valores de Uma ou dé oUtra talvez 
não seja bem a OJ?ortunid'àde, ~más- podería
mcis dizer que, via de regra, nos trabalhos que 
a Ceplac veffi Conduzindo na Amazê:nia, a téc
nicã. ·ma:is· utilizada 6Li o inétodo mais utilizado 
é ~o da derruba -teta), porqUe ~a n'?ssa Ama
zônia-_ é ·muito çlíficil fazer aquilo que deveria 
ser feito, ciU seja, faZer ·um· raleio das árvoreS 
e 'deixar uma sombra maiS ou iliehos distri
b:uídaJ pOrqu-;;-convivem ~pécié:S dà_p_o_rte de 
uma, castaoheira ·e do _porte de um mognd 
Que tem uma copa com Uma derrama de pau: 
co m_ais de 4 a 5 m~tros de diâmetro. 

Além disso, as nossas florestas têm sempre 
siStema -radicular muito superficial, e quando 
se faz um raleam"ento a área i:ernanescente 
fica 'em um 'ete'mô-êa1-Cài. Nesse Cãi-cai, cair 
r..iiità ãrvóré ainázôhíCá rio meio de um bosque 
de cacau retêrn-Plari_taào, ·signifiCâ a destrui
Ção ae algumaS i::éniénaS de --planfas, e tam
bém tem um óutro eféito inuito ):irejudícial 
ec0n()n1k:arrienfe" que e reléirdar ~o cido produ
UVa do cácau._Quarído.voce tem o-cacau esta~ 
beledQo -·à 5Qmbra dà bananeira, vo-cê tem 
L!ni sistem.à de abre-e-feCha de guarda-chtivã~ 
ou. gl!ard.a-sol, onde vOcê _dá chOque de luZ 
erh · cirrià dàs plaritas ali estabelecidas e tem 

Então, essas coisé!s que me permito passar um cacaual que em dois' ànos, dois anos e 
aos Senhores, e são exemplos que parece meio, __ OJJ três anO§, já esten'l.a pr'odução de 
bem que a Amazónia ainda está naquela fase )50 ·quilos por be:<:tare. Quatídd você tern-a 
em que não sabemos explorá-la convenien- árvore da floresta servindo como sombrea-
temente e não temos ainda os ingredientes rnerto definitivo, voçê tem uma· situação de 
para fazer com que seja a Amazônia desen- retardar, pelo menos, dois _e até três anos esse 
volvida e seja oportunizada pela agricultura ciclo produtivo do cacaual. 
ou pela agropecuári~. A nossa Amazônia., indubitavelmente, é o 

Começamos a falar um pouco do cacau _be_rçp da cacauicultura, é o berço de açÇles; 
como uma opção e_cológlca, e _dentro dessa çiesc;l~ 1_1$76 q __1 681, a_ CQT9<i3 portUguesa já 
questão da opção ecológica, não é apenas incentivava, e parece até um pbuco de imagi-
um gancho para fazer o modisni.o da dlscus- . nação, se dizer que por_yolta dessa época se 
são, que se trava dentro do panorama nacional ordenou o estabelecimento de plantações ex· 
e internacional, mas é que realmente o ca· perimentais nas proximidades de ·Belém, para 
caueiro é uma planta originária da Amazônia, que_Os~colonos pudessem se informar ares-
e que desde a Amazônia até a parte central 12_eito dos melhores métodos de cultivo. 
da América, das latitudes em torno de 1 8 graus Ubert.ou-se os funcionários reais das costu-
norte e 15 graus sul, tem características abso- .meiras proibições contra a participação no c:c.i-
Jutamente reprodut.ivas do ambiente da flores- mérc_IQ_, permitindo-lhes exportar cacau por 
ta, que é o seu habHat natural. E a biOmassa conta próp-ria. Em 1681 declarou-se a expor-
do cacaueiro e das espécies a ele associadas, tação de cacau isenta âe todos os direitos 
porque dificilmente você encontra o cacaueiro _alfandegários pelo_s próximos seis anos e sujei· -
sozinho, isolado, ele invariavelmente está, ou tas a metade dos direitos n~ quanto anos 
COJTI o sombreamento da floresta-mãe, _que seguintes. E autorizou-se os membros daS O r-
foi raleada, que foi entressacada e alise ali-_ deos __ religiosas, no Vale, a enviar .ao Reino 
nhou e se plantou o cacaueiro, ou é um ca- quantidades substanciais- de cacãu, livre_ de 
caual plantado com corte raso, onde se fa:z: ~odes os direitos. Poder-se-ia diz.er que, na rea-
a exploração econôm_i_Ga dessas _espécies de ]idade, essa, talvez, tenh:i!. sido a Primeira expe-
maior valor, seqüenciada pela queima, e logo ri_ência de incentívos fiscais para a qual a As· 
em seguida reconstítuída através de um som- sembléia foi oportunizada. 
breamento provisório d_e_ bananais, que con- _Á despeito de todas essas medidaS trliÇadas, 
tribui para fechar rapidamente a área - pois e elas vinham muito mais em resultado dos 
em seis meses um bananal, nas nossas condi- problemas com o mercado internacional do 
ções, na Amazônia, já está pérfeitãmen.te bate- . aÇUcar pelos quais passava a regiãO, ela não 
folha, e já dando condições de se colocar em f.<Ji seguid~, r:!~ foi -atendida, porque se prefe
baixo dessa manta de banan~iras, o cacau. --: rla-;_ como quase ainda hojEi_ ~e prefere -

o extrativismo puro e simples, e a organização 
de expediçOes para coletaS de cãcauals noS
bosques semicultivados ou até roaiÇJ.S de ca
cau existCiites_em tQdp Q interiot:_ daArr!_azônia, 
da _qual_ se poderia referir aqui às áreas de 
Cametá, às áre-as de Mucajuba, às âreas de 
Balão, no Estado do Pará, e tambénl a região 
das _ilhas ~ mais ac!ma, no ~eu Estag_o, _às 
áreas de__ltaquatiara, Urucarâ e Parintins. 

Nesse período a produção brasileira era, no
tadamente, a produção amazónica de cacau, 
e te~se refe(ências históricas de períodos em 
que pelo Porto de Belém sâo_exportadas quan
tidades muito variáveis. E vãriáveis porque es
tavam a de-pender da possl6ilidade de- erga

. niza:r éSs8s expedições, -da eXistênCia OU não 
débatCOS para trahsPórtar õ prOduto para Por .. 
tugal, e esses_re_c;ordes anotados vão em varia
ções de -14 tonera:aaslano-até 3 mil toneladas 
de cacau. 

Por isso, e aqui repito, inclusive, um Depu
tado de Belém que certa vez, numa ação muito 
conflitante com um outro deputado baiano, 
tentava· restabelé:Cer a história ,de quem era 
friais tradidqnal, (alo d.o .Deputado J_orgeArba
ge, falava que quem ê mais tradicional, sem 
sombra de dúvid,a, ~ a cac;auicultura amazô
nica e a do P~cá. E. foi ·daí do Pará qUe um 
xará meu, em 1746, o Sr. Frederico Varnaud, 
fevqu_ para as várz~as do Rio Pardo, no Muni-

-· cípio de CanaVierras.-·as-primélras sementes 
que, entregues a Antônio Dias Pereira~ permi
tiram forjé\r-se· a çàc~uHcultura balana, que ho
je é a exçiressão_ec:onômi~, expressão cultu
ral, expreSsão. vjvepcir;il_que. todos estamos 
acostumados a y~ e. ouvir. em todp.s os e!~ 
mentós de difusão. . . . . - - -
· Num qüinqüénio mais recen_te ternos urna 

Pr-odução de caC:atJ.. da Arn_cg_Çn_iª' _ e,st_ab~le
cida em tornó de-1.~00/2.000 .tone!ald~s. né).da 
mais Passava do que is_so. 

Quando O 8(a$ll sal<\ de 170, 180,270,250 
mil toneladas a relação de produção da Ama
zônia, basicamente_ (epresehtadi:l. pela produ
ção paraensé co!Ti umas çluástE;>rc~tras partes 
e a produção amazonense_cpm_ uma terc;eir~ 
parte, ela pouco passava e não alqmç_~va q4_a
se um por cento da produç_~o nacional de 
cacau. Essa produção ainda hoje pode ser 
yi;;ta, lê\no Tqc~_Qtrn:&._ew.Came~, ~oride a 
interf~rência do homem çoro tecnologia é pra
ticamente aindámLiitO redUzida; 1~ ainda se 
vê a colheita de c_.,_cau _com _o laço.: Há pÕucos 
anos, eu diria que há 15 ou 16 anos, se intro
duziu um dos instrumentos da coleta de ca
Ca~U. q'ue é o podã.o" e Sê--iaçava Cacau,- se 
engarguelava com o cipó e se puxava dilace
rando todas as- almOfadâs flõiai_S, o. fruto do 
caCau. O 'a mesma fciiina não se fazia a ferrrien

-iaçáo do:- c_acáu_.j:m_i~_ s;;i.~á -~a cOJeta -~iieta
mente parei os tupéS, onde secados eram, Se 
havia a transfor_m-ªç~o neç~sária dos elemen· 
tos internos, indispensável para uma boa qua
lidade do produto. E nessa zona tão tradicional 
não é dfficil de se identificar que o çacau, por 
si, pouco valia, ele _era o somatório com a 
alcoubâ, com o mu[Umuru, com a andiroba 
que davam sustentação, e também a serin
gueira quê -nos me5rrto5nnoldes tradicioriais 
era ~arl!?rada à machadinha, coletado no cas-
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co do uruá, pegado no tronco da serinGueira 
'com a tabatinga do Tocantins. 

O SR. RELATOR (JarbasPassarinho)- Por 
issO- são chamados de sociedade de cócoras 
(inaudível). 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO- Sociedade de cócoras. 

Feitas essas antecedências - acho que 
olhar para trás, no retrovisor da História, é mUi
to· importante para se poder c~mlnhar para 
frente - chega a Ceplac à Amazônia, em 
1965, em Belém, nurii. escrit6rio ffiuito mo
desto e pobre, agasalhada no antigo lpean. 
E costumo dizer e escrever, às vei.es com a 
resistência de alguns cÇ~Ie~as J'!leUs, de que 
essa primeira posição da Ceplac _':lo cheg~. 
em 1965 na Amazônia e em 1970 em Manaus, 
tem pouco a ver com a sociedade local e de 
compromissos de fazer do cacau o elemento 
vetor do seu desenvolvimento ou do seu acres
centamento; ela tinha nitidamente atitudes co
lonialistas que passavam Por estudar os pro
blemas das doenças, principalmente a "Vas
soura de bruxa", para que quando, num dado 
momento chegasse essa senhora, as plagas 
baianas já tivessem urri nfvel de desconhe
cimento razoável, e, principalmente, para a ex
ploração das matas amazônicas na coleta de 
materiais genéticos, materiais origlriárl'os da 
floresta, que viessem a entrar em produção, 
entrar em testes, entrar em avaliações para 
serem a nova base genética para os cacauais 
baianos e capixabas. 

Essa etapa inicial, qUanto tínhamOs um téc
nico em Belém, um em Manaus, é seqüen
ciada no período de 70/75, que eu chamo 
a época do reconhecimento do meio ambien
te e prindpalmente _o estabelecimento inicial 
do Programa de Integração Nacional. Nessas 
épocas temos dois fatores importantes, histó
ricos, que faço questão de aqui levantar e tes
temunhar~ É o de que hoje muitos escrevem 
que_a -C_epiac· fo·i- faz:er à cacuicultura âa: Atna-;;. 
zônia. que é a grande interessada, é assim, 
mas é_ preciso que se diga, por questão de 
justiça, que muito mais a Ceplac fõi chamada 
a contribuir pelos Governos estaduais - e 
não posso deixar de referir a passagem do 
Governo Fernando Guilhot, que há pouco o 
Senador Jarbas Passarinho fez referênda, 
quando era SecretáriO de Agricultura o Dr. 
Eurico Pinheiro e que se c-elebrou - e eu 
tive oportunidade de participar da elaboraçã? 
do Projeto Cacau/Pará, que cobria- o período 
71/74 que ambicionava fazer as substituições 
dos pimentais decandentes da zona de To
meaçu e _da zona Bragantina, Santa Izabel
Castanhal, que estavam sendo dizimados pela 
fuzareoz:e. E os agricultores japoneses já bata
lhavam com substitutos para essa agricultura 
que já estava em decadência, e aí tinha todas 
as expertências; tinha cacau, seringueira, tinha 
o urucu, e_dentre essas oportunidades o cacau 
foi_ uma que se saiu muito bem. 

Esse Projeto CaCau/Pará teve ao longo des
ses anOs uma perspectiva de fazer um plantio 
de 4 mil hectares e _ele se desenhava, para 
essas zonas de pimentais decadentes e para 

as zonas tradicionais de Cametâ, Mocajuba, 
_ B.;U_ão, e se conseguiu introduzir uma postura 
de fazer plantar cacau na T ransamazônica, 
que estava recém sendo aberta. 

é: precrsOque se diga que dos 4 mº hectares 
se logr'ou plimtar" em tomo de 1.600 a 1.900 
hectares, e a zona de maior dinamismo, de 
maior pujança para o trabalho da Ceplac, que 
na ocasião trabalhava em convênio com o 
lpean, com a Carpafá, com o Banco do Bra_sil, 
e com o ldesp, foi a zona da Transamaiõmca 
que plantou mais da metade da ârea, quando 
se esperava que fossem ser as áreas de substi
tuição de pimental decadente que fossem sair 
na frente. E, mais recenternente, nós entramos 
num periodo - aí sim, a gente tem que dizer 
que a Ceplac é a parceira maior, a atriz maior 
do. cenárjo amazQnico "cacauícola". A partir 
de 1976, quandci ·e aproV3do o·Proca:cau, que 
foi um programa decenal, de 76 a _85_, que 
ambicionava, por causa da economia mundial 
e, particularmerite, da econOmia do caCãU bra~ 
sHeiro, fazer um crescimento da nossa produ
ção, agregando-se 300 mil hectares de novos 
plantios com os quais a Amazônia foi contem
plada em 150 mil hectares. Especificando: 
Rondônia, 100 mil hectares; Pará, 50 mil hec
tares; o nosso Amazonas com 1 O mil hectares; 
e outros Estados, assim, genericamente, mais 
1 O mil hectares. Então, nós teriamos uma me-_ 
ta nO Proca_cau abrangente e global de 170 
mil hectares. 

Dessa situação até os dias atuais nós temos 
períodos em que tivemos extrema dificuldade 
de confron@r o munclo b_alano c:acaueiro, polí
tico, administrativo, de governantes com o 
nosso cenário amazónico que se começava 
a deSenhar. E se teve e§sa djfi_ct,~ldade prind
palmente, Srs. Senadores, meus amigos pre
sentes aqui, em função de que quando o Pro
cacau fof aprovado, ele (oi aprovado com uma 
participaçã_o do Governo Federal, que incluía 
no custeio do projeto total cerca de 113 dos 
seus cus~o,s totais a cargo do Governo Fede!~l; 
e--essa-contriDúlÇãCivma-atenuar -o -pro&IE:ma 
da confrontação baiano-amazónica, porque é 
de se ver logo a resistência que se gerou quan
do os produtores baianos contribuiriam, como 
contribuem, com parcelas de seus recursos 
que saem da exportação do cacau, da taxa 
de confi:;;co cambial, hoj~ imposto çle exporta
ção, e que teriam outro lado. Essa falta, essa 
falha - eu aqui escrevi no meu documento, 
que pretendo passar ao Presidente da Comis
são dentro de mais uns 15 ou 20 dias -
chamei de pecadilho. O pecadilho deu uma 
tremenda dificuldade política que foi aquela 
dessa resistência de passar recursos, e não 
s6 recursos, passar sementes híbridas, passar 
pessoal técnico. Nós tivemos um grande nú
mero de pessoas que foram arrecadadas, co
mo eu próprio fui arrecadado. Te mos no fun
do da sala o Dr. que foi o nosso 
contraparte em Belém. Tem os outras pessoas 
que lá estão e que foram arrecadadas dentro 
do núcleo da Bahia para ir à Amazônia. E 
só foi possíveL. 

O SR. JARBAS PASSARJNHO - E o que 
podemos entender por arrecadar? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - Arrecadar é trarisferir uma pes
soa que está num lugar _para outro. (Risos) 
Gente também se arrecad.a. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
A isso eu chamaria mobilizar. 

O SR. MÁRIO MAIA - Ele não quis falar 
· arregíinenta·r porqUe· seriá ffiuitO militar a ex-
pressão, não é? - - · 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFORSO :__ Eu aqui digo que essas resistên
cias qúe foram interpostas_ só puderam ser 
sobrepassadas por que _eu ihterpreto assim: 
em prinie1ro lugar, nesse período inicial do 
Procacau, 77, 78, 79 e 80, ri6s tivemos _aquilo 
que é conhecido como os anos de ouro do 
cacau. Nós tivemos preços excepdonais, aci
ma dos 3 mil dólares por tonelada, que deram 
muito dinheiro. Muito _dinheiro que permitiu, 
inclusive, que ele foss_e joga,do para a Am~
zônia para custear essas_ é!ÇP~S: iniciais sem 
muita que[xa, Mas, mesmo_ a.ssim, com quei
xas fortesL _ 

Q SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Fundamentalmente na Bahia, pelos produto
res baianos. 

.. O SR .. FREDERIC07110l'ITETRU ALVES 
AFONSO - Certo. Ela é dos governantes, 
dos políticOs e dos produtores indistintamente. 

Eu diria- ciue uma outra segunda razão, tal
vez a mais importante, é a forte posição dos 
governos militares que priorizaram recursos 
e incentivos para a Amazônia nessa etapa, não 
apenas pela questão da doutrina de segurança 
na dona! dos 11 mil quilómetros que V. EX"', 
hoje, pela manhã, se referiram, faixa defrontei
ras, vazios populacionais, mas, tamb~ém, por 
uma questão psicossocial que envolvia pres
tígio e popularidade. Historicamente todas as 
nações encontram nas guerras o momento 
de união nadona!. O Brasi!, tradicionalmente 
um País pacífico, encontrou _na _integr~ç~o da 
Amazónia a receptividade e a resso~ãrt~ia_ na 
atenção de cada brasileiro. As elites e as mas
sas, juntas, no ideal comum, reduzifl~() ~s ten
sões sociais e políticas no desenvolvimento 
da r.egião Amazónica, contribuindo n_ão ape· 
nas para a integração económica e territorial 
mas, também, para a integraç~o poJí~ca do 
Pais. - ----

Para ilustrar essa questão de quanto valia 
o sistema então predominante, eu diria que 
numa das ocasiões em que o General Candau 
da Fonseca, do Emfa, vis_itando o Cónselho 
ConsultivO dos Produtores de Cacau, na Bahia, 
recebia e ouvia queixas dos produtores_ sobre 
a evasão de recursos da Bahia para a Amazô
nia. E, o General Candau, cortando, dlzia:: "Os 
senhores deveriam se sentir muito orgulhosos 
em contnbuírem para integração da Amazô
nia"l 

E por último, eu não poderia também dizer 
que pessoas que vivenciaram esse largo perío
do também deram a sua contribuição. Nós 
tivemos um Secretário-Geral que permaneceu 
Secretário de 68 até 1984, e que era um ho
mem de ESG. Então, a doutrina esguiana, o 
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"integrar para não entregar" prevalecia e do
minava as mentes que então comandavam 
a lnstituiçao Ceplac. Dentro dessa moldura 
a gente pensa interpretar razões suficientes 
para que da confrontação e das· difl.culdadés 
iniciais existentes se pudesse ter as c_oisas aí 
traçadas. 

Eu, talvez, tenha feito aqui um equívoco para 
as pessoas que não tenham muita familia
ridade com a Ceplac - e eu falando em Ce
plac - eu devo voltar um pouco e dizer que 
a Ceplac é um órgão vinculado ao_ Ministério 
da Agricultura e encarregado pelo_setor agrí
cola cacaueiro. A Ceplac tem duas peculia
ridade muito fortes: uma primeira que devo 
dizer é que ela sobrevive e vive através das 
taxas de arrecadação ou de impostos que são 
arrecadados na exportação, 1 O% do valor 108 
do cacau que sai. Então, se nós conseguimos 
alcançar 600 mil dólares, 60 mil devem vir 
para a Ceplac uti1izar. 

_sa,. extensão, ensino - que são os departa
mentos que atuam no sul da Bahia - ele 
tinha conglomeradamente_ as_ aç;ões de pesM 

_ quisa, de extensão rural e, mais recentemente, 
de ensino, mas sob a égide de um único de
partamento ·que então se regionalizava e que 
se dividia no espaço amazónico. 

Feita essa digressão, só para eu poder me 
tornar mais claro para as pessoas aqui presenM 
tes, eu diria - e os Membros da Comissão 
~m aqui cópias de umas tabelas, que nao 
leremos detidamente todas elas, _que dão _ ~ 
justificativa de por que a ca.cauicultura foi parã 
a Amazónia e lá está s.e estabelecendo. A pri
meira justificativa é uma justificativa de política 
agrícola, de e;<pansão da fronteira, promoven
do a reconquista da liderança brasileira de ca
cau no mercado internacional. Quando o proM 
cacau, foi desenhado com essa missão, com 
essa _expectativé} de chegarmos as 700 mil.to
neladas de cacau. 

Ela tem uma justificativa ecológica, porque 
O SR. JARBA_5 PASSAA.INtiO ~ É impor: -- se trata de um cultivo perene, tipicamente can-

tante faxar esse ponto. servacionista e mantenedor do equilíbrio do 
O SR FREDERICO MONTEIRO ALVES _[nei9 ambiente, imitando a floresta, ou sendo, 

AFONSO- Ponto que a cada momento vem uma tk)resta económica. Tem uma justifica
sendo esgarçado, vem sendo desgastado porM tiva econômica, porque assegura ao agricultor 
que em 83 nós deixamos de s_er taxa de. conM conven[ente remuneração, porquanto contriM 
fisco cambial para passarmos a imposto de bui para_~ m_elhosia _das balanças de pagaM 
exportação, e esses ·vínculos não são tão es- menta regionais e nacionais, através do cresci-
treltos qwanto foram no passado. Eles, hoje, mento da receita càmbial; e promove uma 
são vínculos muito mais na cabeça das pes- melhor redistribuição da produção a nível naM 
soas que viveram. Até há pouco, em 1987, cionai.'Quandoantesn6sfalávamos-eaii1da 
quando se falava na reforma administrativa hoje vemos em algumas publicações, a Bahia 
dos órgãos· públicos brasileiros, eu ouvi, denM produzindo 98%, qualquer problema dirná
tro de uma sala do Ministério da Agricultura, tico, qualquer problema de pragas ou de enferM 
dizerMse que a Ceplac tinha que se instituc[oM rTiidades atingindo o sul da Bahia, poderia cauM 
nalizar,tinhaqueserumaFundaçãodeDirelto sar graves prejuizos, como, agora, há dois 
Público porque possuía recursos próprios. E ãnos, nOs estamos vivendo no palco baiano 
ainda traduziam, os técnicos-burocratas do e t:J._O palco capixaba, que é uma seca muito 
Ministério da Agricultura, que o imposto é igual prolongada que jogou para baixo a produção 
a um direito assegurado para avida da Ceplac. baiana de 100 mil toneladas, em 87, para 90 
A gente sabe que imposto não gera vincula- mil toneladas em 88. Se não tivéssemos já 
ção, mas existe e tem servido como reterencial o com~ço de uma produção, ainda que inciM 
de cálculos dos orçamentos da Ceplac. pi ente na Amazônia, que já dá40, 50 mil toneM 

Uma outra peculiaridade é o modelo institu~ !adas/ano, nós teríamos todos os ovos dentro 
cional que a Ceplac tem,_ A Ceplac não se de umá mesina canastra, dentro de um meS-
assemelha a coisa nenhuma que temos dentro mo cepo. 
do sistema agricola brasileiro, porque a Ceplac E, pqr último, -falávamos na questáo do es-
tem, dentro da mesma casa, a pesquisa; a tratégico, porque lá é capaz de _colocar pesM 
experimentação agrícola; a extensão rurÇ!j; _ _re- _ soas nesses vazios demogrâfic:os_, dando essa 
cursos de fonnação de capacitação de técni- ãtl.vidad.e de frxação do homern -à -terra. 
cos agrícolas, técnicos em agropecuária, tec- __ Foram-usados três _crjtérlos básicos para 
nologia de alimentos, agrimensura, enfim; e a localização de projetas cacaueiros, um· dos-
treinamento de_ capadtação de trabalhadores quais o climático. 
rurais e proprietários_ rurais. E, mais ainda, um O cacaueiro é uma planta típica das regiões 
departamento que não é muito reconhecido, tr9picais, subtropiCais, com pouca Capacidade 
mas que tem prestado muitos favores e muitos de _;SUportar períodos muito prolongados de 
serviços à região, que é o Departamento de estiagem. Na região produtora da Bahia a-dis-
Apolo ao Desenvolvimento, que fa2: a coloca~ .. trlbuição da chuva, ao longo do ano, se dá 
ção de pequenas estradas vlcinais, de linhas cOm uma regularidade- sem grarides di§fidts 
de transmissão, de construir metade do Porto - hídriCoS-. Essa característica POSSibilita a pro
de ilhéus. E esses recursps todos são colo_ca- dução de cacau durante quase toçlo ano. Já 
dos na cacauicultuJa da Bahia, na cacauicul- -nas refliões produtoras de cacau, no contiM 
tura da Arnaz6nia sob um comando único reM nente afriCano, Trinidad, Gana, Nigéria, Costa 
gional. do Marfim, os períOdoS pecas são bem mais 

Na Amazônia, nós tínhamos um departa- marcadoS, e são- aproximados ao que temos 
menta chamado Departamento Especial da em termos de características climáticas do PaM 
Amazônia. O especial dele re_syltava que, em rá, de Rondônia, do Acre, do Amazonas e do 
vez de estar dividido por atividades de pesquiM Mato Grosso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- O daMalâ
sia é comparável ao da Amazônia. 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - A .Malás.ia não. A Maiâsia tem 
período secos, mas é um pouco menos grave 
do que_ na Át:rica. Na África nós temos 4, 5 
meses de_ período seco e reproduz um pouco 
as figuras que temos, por exemplo, na TransaM 
mazônlca, onde teffiMse um período muito lonM 
go, mas um período longo que é compensado 
pelo enevuado que_quase sempre predomina 
na região e pela profundidade de solos e a 
excelência das terras roxas, que ocorrem prin
cipalmente entre Altamira/Felixlândia, e deM 
pois passando por Uruará, chegando até Presi
dente Médici. 

Depois do düna, tem o problema dos solos. 
E, em se tratando de solos, queremos sempre 
nos referir, e fomos muito criticados por terM 
mos procurado localizar as plantações de ca
cau em_cirna_~ t_erras de mediana ou de alta 
fertilidade natural. Isso porque não era possível 
se visualizar uma agrícultura cj_e caCau feita 
às custas de pesadas correções com calcário, 
que yi_nham de outros tugares, ou de adub;;,;M 

_ções_ também fort~s. que iriam castigar e torM 
nar a agricultura de cacau da _Ama:Wn~ pratiM 
camente nao competitiva com outras agricul
turas de cacau. 

E, por último, uma situação em que procu~ 
ramos também fugir um pouco do que era 
tradicional. Se hoje, aqui, agora,-6 Professor 
Armando Mendes estivesse, eu tenho certeza 
que seria criticado por ele ao dizer que as 
populaçõeS ribeirinhas, as populações tradiM 
danais, os povos da floresta estariam sendo 
colocados à parte, à margem, porque o· desen~ 
volvimento da caca.uicultura não se fez nitida~ 
mente em cima das áreas produtoras tradicio;. 
nais. Cameta, hoje consegue ter u-ma á(ea am
pliada de cacau, mas é unla agricultura sujeita 
a uma série de jogos de azar. Jogos de azar 
tão profundos quanto era a cafeicultura do 
norte do Paraná, sujeita a cada ano, a cada 
2 ou 3 anos, a urna geada. No Pará ~ quem 
é de lá sabe, e temos aqui representantes -
cada período de cheia, cada maré lançante 
faz com· que as: áreas sejam Submersas, é ã 
Amazônia submersa que ainda se tem lá. En· 
tão, nós preferimos sair dessas áreas de jogo 
de azar e ir para terra firme, terra_ firme aonde 
estivessem ferti1idade natural tn<)is a]~,_ 

E, POr -Ultimo, o critério também estabe
lecido foi aquele de _se buscar casar a ação 
da Ceplac, de plantar cacau, com a atividade 
de outras instituições públicas federais que 
já estavam atuantes na Amazônia, através (lo 
programa de integração nacionaL Vale dizer, 
nitidamente, o Incra. E aí, então, se tem a 
ação da Ceplac;_ na Transarnazô!lica, que me 
referi há pouco, quase 2/3 partes do cacat..J 
paraense- estão no eixo da Trans_amazônica, 
entre Altarilira eTaitú, são 27, 28'r'mlhectares 
de cacau ali plantados, e também na coloniM 
zação oficial do Incra, em Rondônia, no eixo 
da BRM364, entre Ariquemes e Cacüau. Mas, 
também, não foi só al. No Acr~, mais recenteM 
mente, nós estamos trabalhando em c.onjunM 
gação de esforços CO!ll o Iii. c r a, no de_Humaitá, 
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a 30, 40 kms da cidade de Rio Branco. E. 
também, no Mato Grcisso, nós estamos em -
cima de uma colonização, só que uma coloni
zação particular, nas áreas de Alta Floresta, 
colonizadas pela fmbeca. Eritão~ a péirtir des
ses estabelecimentos, de como fazer e onde 
fazer, nasceram o que chamamos de pólos 
cacaueiros da Amazónia, copiando o então 
modismo do Pólo Amazónico. Nós já tinha
mos os pólos agrominerãiii, õs pólos agrícolas, 
e desenhamos o Pólo cacaueiro. Então, você 
tem aí esquematicamente colocado o pólo da 
Pré-Amazônia Maranhense; o Pólo do Norte 
do_Bico do Papagaio, de Goiás; tem, no Pará, 
o Pólo de Altamira, o Pólo Trombetas; aqui 
ficou faltando, aqui nesse norte de Goiás, bem 
no bico;-que já é ·rormaáOPelo Teles Pires, 
o cacausínho de Alta Floresta, Paranaiba, o 
Pólo CacaUeiro de Rondónia e o Pólo Cacauei~ 
ro do Acre. Esses pólos foram trabalhados 
em etapas diferentes, não nasceram todos da 
mesma vez. E esqueci~me de falar justamente 
da minha terra, que não chega a ser um pólo, 
é uma área menor, em menor quantitativos, 
que se desenhou para ser um distrito agrope~ 
cuário da Suframa, nas -vizinhanças de Ma
naus. Essas áreas têm condições diferencia
das, têm condições dimáticas também dife~ 
rentes, e, mais na frente, discutiremos os resW
tados alcançados num e noutro, e os proble~ 
mas que resultaram, sobre a pujança de um, 
o descrédito de outro e até __ o abandono de 
algumas áreas de cacau. 

Esses resultados, temos nesse quadro a 
evolução de área e hectares existentes e assis~ 
tidas na Amazônia. ~_uma série que vai até 
86, e que vemos em cada Estado assinalado; 
isso aí é ano; cada número _desses é aquilo 
qtJe se fez dentro do ano .. O _Pará soma, na 
lateral direita, as coordenadas, e dentro do 
ano na vertical. E preferiria que ao invés de 
se deterern nessas áreas, nessa tabela, vissem 
uma s_eguinte, porque temos absoluta cons
ciência de dizer e de referir que a Ceplac não 
é a ganhadora de todas as ba~Jhas, não esta
mos aqui em termos de ufanismo, nós esta~ 
mos em termos de realidade, e colocar as 
áreas cacaueiras que foram implantadas até 
86 e as áreas que remanescem, tendo assina
ladas a( as áreas de _maior perda. No Pará, 
de uma área plantada de 33.822, houve perdas 
em torno de 10.000 e remanescentes de 
23.000 mil hectares, com perda de 30%. A 
perda maior que se deu, inclUsive se deu e 
foi necessário fazer o fechamento de um escri
tório local, foi o escritório de Monte Alegre, 
que, apesar da excelência da qualidade de so
los, o clima foi muito inconstante e continua 
inconstante, e se levou a uma decisão de se 
fechar essa área. 

Meu Arttazonas, dentro das áreas da Sufra
ma, tinha conseguido até 86 fazer uma Im
plantação de 2.665 heçtares e perdeu 2.000, 
ficando reduzido a 605 hectares, com a perda 
de 77%. 

O SR. JARBAS PASSARJNHO - Tem aJ. 
gum problema? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - O problema da Amazônia é um 

pciüCo-mais-complexo, Senador. O problema 
da Amazônia, eu diria, e espero que o meu 
conterrâneo não fique de nehuma forma me
lindrado, não existe agricultura no Estado do 

-Amazonas_. OAmazon::'ls tem éldemais no plan
tio da junta na várzea e ademais da_ exploração 
de guaraná em Maués, nada a fazer de agricW
tura. O Amazonas nãci foi ainda tocado. Duas 
experiên_cias de colonização que se fiZerem; 
uma o Incra e a outra o Instituto de Terras 
da Amazónia, lá no Juma, foram absoluta
ffiente fracassadas. E quem sabe se não seja 
assfm que deva ser, pelo menos enquanto a 

-gente-itão tenha mais conhecimento para de
senvolver o nosso Estado. 

O Mato Grosso també_m teve problemas 
-ffiuito sériOs, mas que tiveram alguma coisa 
a ver com o clima. Mas, o problema mais 
sério do Mato Grosso foi o problemma do 
Ouro, Õ cacau é amarelo mas não compete 
com o ouro, certo? E__os garimpos de Alta 
Floresta, de Planeta dos Homens, de Paranaíta 
fizeram com que houvesse uma queda muito 
grande na área, quase_ 60%. mas que, em se
guida, quando a febre do ouro atenuou -
não vou dizer que foi sUperada - houve uma 
recomposição e num quadro ~ais à frente 
teremos a oportunidade de vermos o Mato 
GrosSo se reêrguendo mais. t.iffi pouco. 

O Maranhão: é uma área, a mais privilegiada 
delas, em termos de fatores locais; a nossa 
área fica em Santa lnez, próximo a Macabau, 
uns duzentos e poucos quilômetros de São 
Luiz, num cruzamento de duas estradas asfal
tadas, com solo _de fertilidade média. O Mara
nhão já vinha sendo estudado pela Ceplac des
de 1969- e somente em 1976 entramos lá. 
.Entramos, com dificuldade, e logo em s_eguida 
veio o mesmo problema climático que, sainQo 
de. toda a pré-Amazônia, adentrou o Pará, pe· 
gou o _norte de Goiás, a T_ransamazônica, as 
áreas cacaueiras de Marabá também sofreram 
muito e _o Maranhão foi o maior - seguido 
de Goiás - insucesso que a Ceplac teve -
de_3.100 hectares resultaram perda" de 90% 
com um remanescente de 3D_8 hectares. 

O Acre, do nosso Senador MáriO Maia, tem 
uma história bem mais recente. O Acre entrou 
no jogo do cacau apenas a partir de 1981. 
EU tive oportuilidade, quando o governo Dan
tinhas existia, estava vivo ainda, em 1972-
1973~ ir com o -pessoal da coordenadoria do 
Incra de Rondônia tentar vender o projeto do 
cacau. Não era nem vender o projeto cacau, 
mas o projeto Estatuto da Terra, e ass!sti a 
uma manifestação do então governador de 
_que enquanto ele (esse governador, _o Estatuto 
da Terra n!O prevaleceria naquele Estado. E 
V. Ex~ sabe muito- bem, como homem de Já 
que é, como p-olítico que é, que o Incra só 
veio se_ estabelecer no_ Acre bem depois de 
1972-1973.1'10 Acre; tínhamos um sonho, um 
sonho bem verdadeiro, mais para o futuro, 
de estabelecer uma grande coleção de germe
plasma, próximo do centro da origem, que 
fica l<tpelo lado de Tabatinga, j~ na fronteira 
peru<!I'l~· e a partir dessenúcJeo experimental, 
que gr~fdativamente iria acumuJanao os po
tenciais da agricultura de cacau da Amazônia, 

se passar para uma colinização· ou estabele
ciinento de uma área prodUtiva que poderia 
ser viabilizada pela tão sonhada saída, Japifm, 
boqueirão da Esperança, Apucalpa, para che
gar a Calhau. 

O SR JARBAS PASSARJNHO - A perda 
foi relativamente pequena, no Acre. 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - É, no Acre a perda não foi tão 
grande e está em melhor posição atualmente 
- este dado aqui é de 1986. 

Goiás foi o desastre total e abooluto. Se V. 
Ex' virem a cidade de T ocantinópolis, onde 
se localizou o nosso escritório; onde seria hoje 
·a cidade de Tocantins, e houve-vma desati
vação do pólo ca-caueiro de Goiás, que tem 
um potencial agrícola para produzir grãos da 
maior qualidade, terras riquíssimas, mas não 
tém uma coisa essendãl no pé da planta do 
cacau que se chama ã-gua. E me perguntam 
sempre se irrigação não seria uma alternativa 
para isso e se virmos como se teve oportu
nidade de passar rapidamente na lâmina de 
solos potenciais de irttplantação de áreas em 
cima de "filé mignon'', em cima de solos muito 
bons, mais de um milhão de hectares, na Ama
zônia, não vejo por que se insiStir e fazer proje
tas· de irrigação, caríssimos, a não ser que 
s.ejam projetas compactados, projetas de as
sentamento com água. Eu conheci, em meus 
29 aiios de ·caCauicultura, uma única área irri
gada, extensiva, lá no Peru, Fazenda San Anto
nio, tinha mil e quinhentos hectares _com irrí· 
gação por infiltração, e condições de nebulo
sidade e hora de brilho solar muito mais acen
tuadas que a Transamazônica, então a evapo
ração da água é bem menor. 

E, por último, Rondônia, com 43 rilil hecta~ 
res de cacau implantado, onde teve perdas 
menores e esse dado também já sofreu modi
ficações. Então, no final, se poderia dizer que 
dos 90 mil hectareS de cacau plantados, tive
mos perda de 23%, que dão um remanes
cente para a área de 3/4 partes. Se isso _se 
considera sucesso ou insucesso é uma coisa 
que deixo ao julgamento de_ V. EXs 

Por último, em termos de resultados alcan
~~cios _e ~e C9isas feitas pelos técnicos, e prin
cipalmente pelo agricultor que aderiu ao pro
jeto cacau na Amazônia, temos esse dado 
mais atualizàdo~ de 1987, onde se inclui o 
esquema de trabalho da Ceplac nessas áreas 
com os números de escritórios regionais, o 
pessoal técnico-agrícola, o pessoal agrônomo, 
o número de agricultores asslsfidos, a relação 
técnico-agricultor, as áreas cacaueiras planta
das e a média de área cultivada por agricultor. 
NesSe ponto aqui, quero fazer a referência de 
que com excessão da área ~acaueira de Alta 
Floresta - onde tem alguns plantadores de 
expressão - co111 excessão do Município de 
Ariquemes - onde se fez uma licitação de 
terras públicas para plantar cacau -. toda a 
cacauicultura da Amazônia é agricultura do 
pequeno, do homem que chegou para pegar 
um pedaço de terra e a Ceplac se juntando 
ao Incra levou o conhecimento do cacau para 
dele fazer um acréscimo das áreas cultivadas. 
I:: uma situação favorável do ponto de vista 
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de preços baixos que estamos hoje, ter ass_irn_ 
maior poder de competitividade para enfrentar 
esses preços baix;os, mas também é uma difi
culdade porque tem-se que ter serviços essen
ciais, extensão rural, serviços de suprimento 
de insumos, para esse nível de agricultor, mui
to mais favoráveis e muito mais presentes ·do 
que se estivéssemos t{abalj:'l~ndo cq[O gra!)- _ 
des plantadores de cacau. Parece-me que es,se 
fator da redistribuição de renda e da_ possibli
dade de esses cidadão& evoluírem para uma 
situação que está no quadro que dá uma loca
lização e a evoluçãO- da produção de cacau 
no período _83/87, vemos que essas toneladas 
de cacau que jâ são produzidas hoje, em 1987, 
55 mil toneladas divididas entre Rondônia, 35 
mil; Pará, 18 mil; e Ol..ltros Estados, 2 mil tone
ladas, mostram que uma contribuição já _está 
sendo dada à e_con_QQ'l[Z! __ r~gional e, claro, que 
virá atrás disso o amadurecimento das áreas 
plantadas nos últimos anos. 

O SR JARBAS PASSARINHO- Ainda não 
compensa a perda da- Bahia, nã~ é? · · 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - Hoje, se tod.as as âreã.S _ esti~s
sem já em plena produção e todas elas mane~ 
jadas a um nível bom_ e sem problemas de_ 
'Vassoura de_ bruxa"·e-·sem problemas que 
começam a agudizar relações de trabalho, co
mo depois discutiremos quando formos diS
cutir problemas como o garimpo de ouro, em 
Rondônia, garimpo de Cassiterita, e se falava 
hoje sobre a lavra mecanizada de Rondônia, 
nós va_ltamos a 1970n 1, estamos de novo 
na lavra manual, na pá e picareta,-acabando -
com a chamada província estanifera de Ron
dônia. 

Essa situação, da qual eu falava, do de parta~ 
menta especial da Amazônia, com as suas . 
atividades de pesquisa, as atividades de exten· 
são rural e as de ensino, chamo a atenção 
de V. ~ para ·uma situação que hoje começa 
a preocupar. .. 

Bom, vou primeiro para os resulta.Qos alcan
çados em termos de pesquisa. A maior con
quista que a Ceplac fez a nível de cultura de 
cacau da Amazônia foi a captação de recursos 
humanas e a constitl.lição de um grupo de 
inteligência em termos da ciênc_ia agronómica 
e ciência agronómica i:.ãCaueil'a que conta 

· com um número já bastante razoável, mas 
não ainda aquilo que gostaríamos: a massa 
crítica de pesquisadores já constituída por 7 
doutores, PhDs, um ainda em curso, 20 mes-
trados, 5 em curso e 9 profisSionãis graduados 
em QuímiCa, em Engenharia Florestal a nível 
de graduação universitária. Esse número de 
profissionais atuando na área de agricultura 
de cacau é absolutamente novo. Não pode
mos nem exigir muitos resultados de pesqui
sas desse grupo porque, em 1975, quando 
fui transladado de Rondônia para o Pará para 
começar a dirigir o departamento especial da 
Amazônia nós éraniOs âpena!f 3 mestrados 
- um especialistêi em solo, um em genética 
e eu com a minha especialização ~ nível de 
economia agrícola. Hoje, temos 20 mestres, 
7 doutores e estamos fazendo uma coisa que 
para mim é essendal e absolutamente indis-

pensável: quando se discute os problemas da 
agriCultura da Amazônia há de ver e sentir 
que não_se pode ficar a resolver os problemas 
da Amaz9nia somente_ localizados no Cepatu 
e Belém, somente lo.:.::!::ados no centro nado
na! de seringueira e dendê em Manaus. É pre
ciso ver corno superar as dificu!dãdes loCaclo
nai!) e de condições de vida dos ambientes 
_ond~ estão Os -problemas, onde estão as plan
tações, oil.de ·ocorre a necessidade da pre
sença do técnico e quase S_empre, irremedia
velmente, de pesSoaS quafifiê:ã.dã.s e- experi
rn_ent~._ ~ _ 

Essª tem sido a mãior -difiCuldade. Não· é 
dif'icuJaade Só da Ceplac; a dificuldade é tam· 
bém da _Embraç)a. A Embrapa teve, quando 
eu andei por Belém, e'stabelecido um núcleo 
de pesqufsas na Transai'nazônica, o Epae em 
Altamira, que fechou, _arrecadou e levou para 
Belém; teve o. Epae em Capitão Corso·-que 
f~_ç_!"!_ou, arrecadou e levOu para Belém. 

E, se o Sr. visita o centro_nªcional de serin
gueira e d€ndê em Manaus, o sr. não vê ne
nhuma aÇão interiorizada, onaê- pesquisado
res labutem, vivam e troquem experiências 
com -J:J- agricultor, que planta e que sofre e 

~ .que se angustia. 
_Hoje, nós estamos ·com uma mudança nes

sa direçã6 e temos em Rondônia, já em treina
mento e retornando de treinamento, 6 ou 7 
especialistas em economia, em melhoramenM 
tos, em fitomologia e em hetomologia, que 
não s~rão homens de ponta, que é a nossa 
retaguarda experimental de pesquisa de maior 
profundidade básica. Está em. Belém e, muito 
mais atrás ainda, você tem o recurso-do centro 
de pesquisa de cacau, onde nós temos mais 
de 200 prOfissionais pesquisando as coisas 
básicas do cacau. 

-~Ao lado desse re_s~ltado de capacltação de 
recursos_ humanos, a que dou a maior impor
tânda, riós- temos a questão de diagnóstico 
nutricional dos s_olos desses pólos cacaueiros 
estUdados. 

Estas áreas fOram levantadas, foram estuda
das, em regime semidetalhado, um para 60 
mil em escala de sobrevOO, onde existia foto::
grafia _a esse nível de detalhe. -

Temos tamb_ém_estudos bastante .fntere$
santes sobre a possibilidade que foi da-da pela 
questão da riqueza residual das adubações 
maciças experimentais na zona de Paumeaçu 
e na zona de Santa Isabel Castanhal. Vale dlzer 
que .Paumeaçu deve ser hoje uma das áreas 
de maJor produtividade agrícola de cacau, no 
Brasil, onde temos o agricu1tor japonês, não 
fazendo agricultura de cacau, mas, eu diria 
qUase c(Ue horticultura de c-acau. São agricul
tores que trabalham áreas de_6, 7, 8, 10 hecta
res e qu~ têm prodUtividade em tomo de 100, 
150_ arrobas por he_ctar_e. Eles conhecem a_ 
planta quas_e que pelo nome. 

Um resultado bastante interessante que nós 
temos, boje, já alcançado em Belém, é de_ 
que trabalho sobre cal_agern realizado em lacto 
solo amarelo de textura m~dia na zona bragan
tirii1 e p_esada em !4anaus evidenciaram a não_
resposta do cacaUeiro à apUcação de calcário, 
sustando a recomeod~ção da prática nessas 

reg1oes e, conseqüentement.e, minimizando 
os- custos da implantação dessas lavouras. 

Temos um, ~oe, para mim, é o ffi8ior e, 
se a Ceplac não tivesse feito isso para a própria 
AmazÔnia, _eía ~staria fazendo para a agricul
tura- riaciorial de cacau e para a agricultura 
mundial; que é a _inaior coleção de germe
plasma de recusas genéticos de cacau do 
mundo. Quatorze expedições sucetssivas fize
ram Se acumular, na estação de rec_ursos geM 
néticos próximo de Belém, um banco germe
plasma--que tem--1.749 acessos, sendo 984 
clones, 765 famil_ia_s_ de progenes, com 17 mil 
genótlpos diferentes, ·que aiilda estão por se~ 
rem testadOs e levados a agricultor. Mas, resUl
tado já alcançado dessas primeiras combina~ 
ções híbridas t~tadas e avaliadas dão um pa
tamar de prodUtividade de cacau, aos 4 anos 
de idade, que sobrepassa os 1 mil quilos e 
alcança até mil e_ quinhentos em condições 
experimentais. 

Esse Inaterial, que a gente chama de híbrido 
amazónico, -é uma conquista que vai, gradual~
mente, sendo incofpcirada nas futuras planta~ 
ções e nos futuros programas, sempre servin
do de base para intercâmbio, não somente 

_ inter~regional, Bahi_a-Amazônia, mas, priclpal
mente, para negocições bilaterais com os pai
ses produtores, que não têm nenhuma reseJVa 
genética como é o caso da Malásia, como_ 
é o caso dos países africanos. --

A Ama2:ônia estabeleceu camp-os de produ
ção de semente. As primeiras plantações fei
tas, Srs. Senadores, foram feitas na base de 
transporte de semente de cã:cau; vindo em 
préMgeiniinação, ou com excesso de baga
gem, como- fez -o pioneiro _da cacauicultura 
de T omeaçu, trazendo quilos de sementes 
acondlcion_adas em sacos com pó de serra, 
para levar para Tomeaçu, ou quando nós leva· 
mos para; a Transamazônica, como· nós leva
mos para Rondônia, em vôos de Búfalo, feito 
pela FAB, transportando um milhão de s~ 
mentes em cada vôo. Depois, logo mais, tra
zendo transporte em forma de fruto, em 5 
ou 8 dias de viagem, -dos frutos, dentro de 
sua embalagem original, até serem entregues 
ao agricultor. 

Hoje, a Amazônia é mais do que suficiente 
em teimas de sementes híbridos. Ela não pre
cisa mais recorrer aos serviços baianos e ela 
é auto-sustentável em termos de_ produção 
de s_emente. 

Existem, também, o estabelecimento de 
postos meteorocrários na rede de estações 
experimentais. Temos um em cada lugar des-
se. Santa lnês tem uma estação experimental; 
Transamazônica, Já em Vila Pacau MedtdânM 
dia, tem estação experimental; Rondôrúa, em 
Ouro Preto, Alta Floresta, em Alta Floresta; 
Amazônas, lá no KM 65 «;;a Manaus Caracaraí, 
a Emeque. Nessas áreas, você tem dados e 
postos de 29 grau, 2~ categoria e aprovisionam 
dados que são indispensáveis para fazer a to
mada de dedsão em cima de controles de 
pragas, em dm;il -de doenças. · 

Sõ para voltar um pouco atrás e mostrar 
que, quando nós fizemos essa corrida de abrir 
não sei quantas frentes, sempre me pergun
tam porque se foi para tantos Estãdos; s6 ficou> 
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de fora, praticamente,_ Roraima e Amapá, e · 
eujustific~ quando se feziss.a,_se_Iez por duas 
razões básicas: em ·primeiro lugar, como não 
se conhecia o ambiente amazônico, não 
adiantava muito se querer ctizer que ia ser aqui 
e só aqui. Então, esparramou-se cacau ness_es 
6 Estados,_7, contando_Goiá_s.__Doíás, qUando 
entrou com o trabalho feito em conjunto com 
a Secretaria de Agricultura~ tinha uma área 
fértil em solo. mas de clima pouco c:onhecido. 
O clima de T ocantinópolis foi conhecido atra
vés de extrapolações de postos que ficavam, 
de um lado, em Carolina, de outro lado, em 
Marabá, ao norte, Imperatriz e, ao sul, Aragua
rina. Com essas distâncias quilomêtricas de 
400, 600 quiJôrnetros de um posto a outro, 
não seria fácil ver o que acontece_u, por não -
termos as particularidades e_uma série histó~~ 
rica que todo bom _climatologista _diz que, para 
fazer uma normal climática, tem -que _ter 20-
a 25 anos de idade, Como é que nós vamos 
ter 20, 25 _anos de idade, se_você não tem 
núcleo sequer instalado? Quem sabe, daqui 
a logo mais, nós vamos ter uma série de coisas 
aí? 

Na área de controle e convivência _com a 
vassoura de bruxa, tem uma grande _expec
tativa aí que, inicT~l:lmente, se falou muito em 
questão _de controle biológico, proque se des
cobriu, um colega nosso, no laboratório de 
Belém, a identiflcaç!o d eum fundo, que foi 
identifkã.do como cadrobotrium Amazonen
ses, que é um hiperparasita da_doença crlne
peles perniciosa, que é um nome feio da_ vas
soura de bruxa. _ 

O exttato dess_e fungo tem uma ação parali
sante, que faz com que, não s_otnente a vas
soura de bruxa, mas, uma s_érie de enfermi
dade da agricultura brasileira, po_ssam viÍ' a 
ser potencialmente trabalhadas com essa coi
sa. Não vai s_er um controle biológico. porque 
o controle biológico fungo_ a fungo não existe. 
Existe controle biológico fungo ........ inseto, mas, 
fungo a fungo não, porque_ to.dos dois variam 
com muita rapidez. Então, não há essa possi
bilidade._Qque se vai fazer é, a pârtir da identifi
cação dos elementos, e esse _colega nosso 
que fez_ esse: trabalho em Belém, inicialmente, 
depois, fez -a- s.eu doutoJamento na Inglaterra 
está buscando identificar os elementos que 
são os _constituintes desse_extrato para, então, 
partir para um trabalho qUímico. Ele será um 
controle _químico futuramente. 

E tem também uma ar;ão_de prevere preve
nir a chegada da vass_oura de bruxa, de um 
cordão fitossanltârio, que es: srs. "todos já de
vem ter sido várlas vezes iricomodado_s nos 
postos de embarque da Amazônia, o que não 
impediu, de _nenhuma forma, que, recente
mente, a vasso!,]ra de bruxa chegasse à Bahia, 

Esta_ situaçãó que acabamos de_ descrever 
da pesquisa só foi poss1vel depois que a _ca
caulcultura foi estabelecida na Amazônia. Nin
guém pode fazer propostas como .aquelas pro
postas sociais que se hoje ouviu de criar um 
ambiente infra-estrutura!, para, então, depois,. 
fazer a aplicação do económico. 

Quem dera_que fôssemos nós_um País_evo
luído para ter uma Amazônia toda estudada 
em termos de seu clima, em cima de suas 

relações de poPulações de insetO esse, in:Seto 
aquele, fungo esse, fungo aquele, para, depois, 
dizer:_ nâol aqui, é realmente viável fazer Isso 
ou_aquilo. 

ls,so é um sonho. Esse instrumentai todo 
que aSeplac_c_olocoua uso da sociedade ama
zónica só foi possível depois que se implan
taram_ esses milhões de hectares de cacau, 
que se transformaram em realidade através 
de empréstimo do Banco do Brasil, do_ Banco 
da Amazônia, todos _esses esforços_ feitos ai. 

A gente tem ainda a assinalar que, ao lado 
dessas ações _de pesquisas, a Ceplac tem 
aquele relato que fiz do mérito de pessoas, 
que fazem assistência do cacau, que fazem 
çl.iretamente a integração pesquisa assitência 
técnica, sob um comando único, e o fomento. 

Já me referi a _questão da entrega das se
mentes híbridas ao cacauicultor _a custo zero, 
tínhamos uma revenda de material agrícola, 
em que cada eS.critório local tinfia- acoplada 
a uma revenda, que era mantida pelo Fundo 
Rotativo, o FUMAR, onde se entregava aqueles 
produtos __ básicos_ cqmo sacolas plásticas, in
seticldas, formicidas. fertilizantes, nebulizado
res, ferramentas como facções, etc. Esse servi
ço é ainda abSÇllutamente indispensável senão 
em praças públicas como Castanhal, Santa 
Isabel, Altamira,_talvez, no interior. Não vejo 
como um agricultor de cacau, de lá de_ T uc_u
mã, de lá de Alta-Floresta tenha condiçóes 
de ir a casa comercial_mais próxima e comprar 
um insumo desses. 

Infelizmente "esse fundo rotativo de revenda 
de materiais agrícolas está sendo encerrado 
por recomendações do Ministérío _Qa Fazenda, 
da Secretaria do Tesouro Nacional, que, a par
tir deste ano, já não temos possibilidade de 
utilizar esta revenda. --

To do este trabalho foi feito, e-foi feito através 
de utn extensiOnista mUito gra-nde, que foi o 
preço favorável, e de um outro instrumento 
da inaior valia,_ que foi o crédito, sem o crédito 
e principalmente o créditõ do qual nos valía
mos, de taxas de juros de_7%, 1_2%, 35% a.a. 
Possibilitaram que se fizessem em todos esses 
c.:u::--auais implantados. 

Entre 1975 a I9a5;f6râin concedidos em
préstimos, em valores corrigidos, base 85, de 
755 mllhões, 363 n:til 675- mil cruzeiros. 

Nos anos de 78, 79, ao e 81, foram Os 
anos de maior dinamismo e que nesses 4 
anos se plantou 75% do total do cacau levado 
ao solo. 

Com- a chegada de 81/82, c_omeçou~se a 
viVer a realidade _dos empréstimos agrícolas 
e as ·correções plenas. E uma vez o_uvlmos 
dizer que crédito_ para-cacau dificilmente have
ria naquelas condições_ anteriores, e que quem 
plantou, plantou, quem não plantou, plantas
se. 

Ao lado de_ empréstimos financeiros, nessas 
condições de _favorabilidade, tínhamos tam
bém um instrwnento da maior valia, que se 
chamava Fusec, Furido Rotativo Suplementar 
para a Expansão da Cacau !cultura que, ao lado 
do crédito possibilitou aquele agricultor que 
chegou ao_Pará que _chegou a Rondônia, che
gou ao Acre, e que não tinha nenhum valor 

ç:apital pára garantir o empréstimo que ia to
mar, tivesse avallzaCh integralme-nte oU- par: 
ctalmente a sua operação, se ele tinha uma 
Ucença de ocupação, ou autorização de oc:u
paçáo à Ceplac, ou acreditar _no cacau, por 
ter um organismo que assiste ao cacau, por 
ter selecionado o agricultor, por ter sel_ecio
nado a área que se planta, avalizava essa ope
ração e então dava a gargmtia de aval, em 
vez de garantia real. E anoS âepois, quando 
já titulado e reg:ularizada a área e já incorpo
rado esse valor,_ o a.val deixava de existir e 
tivemos muito, poUcas perdas em cima desse 
mecanism_o,_Quando o Ministro Pedro Simon 
p~ssou pelo MinistériO -da A9riCuitui-a, fez n·um · 
trabalho "Agricultura; ano 200"0", foi um dos 
poucos, para não dizer o ún_ico, exemplo que 
ele foi buscar na Ceplac, para dizer que deveria 
ser estendidq__e criado_um fundo;> de igual natu- . 
reza, para proporcionar e oportunizar o acesso 
ao crédito, a pequenos agricultores, que não 
tivessem como" resguardá-lo. 

Ele apenas cometeu um pequeno e-quívoc:ó, 
quando ele disse que isso só serviria para a 
agricultura da Ama~nia. Não é bem verdade, 
porque ele serviu para a agricultura de cacau 
do Sul da Bahia, principalmente em áreas on
de o agricultor tinha, por determinadas práti
cas locais culturais, lmpenhorabilidade e em 
intercomunicabilidade, em que_ o camarada 
não podia hipo~ecar a sua fazenda, eotão, o 
aval da Ceplac seria de garantia, e o cidadão 
tomava o dinheiro. E serviu também para ga
rantir adiantamentos para a subscrição de co
ta,~partes do sistema cooperativista da Coper
cacau. 

É -preciso dizer também, e rapidamente se 
diz, que depois do escândalo da Sunamam, 
em 1985, todas as instituições -póblicas brasi~ 
leira_s ficaram impedidas de avaliZar, e por via 
de conseqüência, também a Ceplac também 

_ fi_c;_o_u, ninguém pro~urou saber se tinha algum 
escândalo no FUsec, o fato é que ele ficou 
inviabilizado. 

Temos também situaçõeS de inJ:egração de 
esforços com outros Ministérios, o Ministério· 
do_ Trabalho, nos deu, através_ do Senar, graJ:l
de apoio e recursos p6ra caPacitação de traba
lhadores rurais e de pequenos agricultorl'!s ru
rais. Um períOdo que foi bastante frutifero en
qliã.nto se fez uma intensidade muito gi'ande 
de treinamento em cima de podadores de ca
cau, controladores de doenças, até combate
dores de pragas, beneficiadores de cacau. 

A-Ceplac, ªinda, ao lado da questão assis
tencial, revenda de material agrícola, tem, tam
bém, aliás tinha também e parece até que 
estamos falando uma coisa do passado, tínha
mos - tínhamos uma atribuição de fazer a 
classificação de cacau para exportação que 
er_a um atributo só da Ceplac, mas tinham 
os escritórios locais que fazjam a qualificação 
do produto do agricultor. _ 

E os Senhores têm, na última lâmina, que 
está neste conjunto, uma evolução da quali
dade do cacau de 77 a 87, onde se vê uma 
situação alentadora até 1 981 e 1982,- oi1.de 
se vê esse pontilhado que desse de 9U%, i::aín
do a patamares de 30% de caca:U,-tipO-refugo, 
e essa linha cheia que é o cacau sUperior cres~ 
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cendo a atingir 20 a 25%, e em anos mais 
recentes a situação, de novo se compllcando, 
com o cacau sendo de padrão inferior, a1can
çar patamares de 60%, e o cacau superior 
se tornando quase que não ampeável. 

Isso aí as pessoas que estão vivendo mais 
de perto a situação hQje, identificam como 
sendo basicamente, em primeiro lugar, ·resul
tante da falta de instalações de beneficiamen
to. A medida em que se plantou o cacau não 
esqueçamos que a corrida do cacau foi de 
76 a esta parte, portanto, 13 anos, ninguém 
vai fazer a instalação de um beneficiamento 
de cacau, se_cagem, de fermentação, ou do 
que seja, a partir do primeiro ano de plantio, 
vai fazer depois. Então, se espera amadurecer; 
quando se esperou amadurec_erem as áreas 
cacaueiras, acabou o crédito. Então, hoje esta
mos no primeiro lugar sem instrumental, sem 
aparelhamento adequado para fazer a correta 
fermentação, a adequada secagem do produ
to. E aí é preciso se dizer que a qualidade 
do cacau, essa qualidade que se chama de 
adquirida, que vem do manuseio, da colheita 
no tempo certo, da fermentação no tempo 
correto, da secagem necessária, um atributo 
ou atributos que são de natureza intrínseca, 
de um maior rendimento industrial. Traduzin
do, a amêndoa do cacau da Amazônia tem 
um alto teor de gordura e tem o ponto de 
fusão desta mesma manteiga mais alto, o que 
permite que o cacau originário das nossas 
áreas, que estão em tomo de 3, 4, 5, 9 graus 
de latitude Sul, em posições absolutamente 
parecid131s com o cacau africano, tenham 
maior competitividade no mercado interno, 
desde que essas qualidades venham a ser ex
ploradas. É uma coisa absolutamente neces
sária e imprescindível de fazer, porque não 
adianta ter a qualidade de dentro, se a sua 
exterioridade está comprometida. 

Agora, para não deixar de falar na terceira 
perna do modelo instltucionaJ da Ceplac, dize
mos que a partir de 1977, em Rondônia, se 
implantou e se instalou uma escola média de 
agricultura, que estava dentro de um projeto 
antigo de fazer esta modelagem institucional 
se repetir em áreas amazónicas. E no seu Esta
do, se pensava, se sonhava, anteriormente, 
com uma escola média na á_rea da Transama
zônica. Quando houve aquele problema de 
exp~o da cacauicultura, expansão e me
lhoria do ensino técnico, no período Bomhau
sem, no MEC, Altamira foi agraciada com uma 
escola de nível industrial, então, não houve 
como conseguir a agricola para lá. 

Por último, eu gostaria de partir para uma 
coisa que não estou fazendo alarmismo aqui. 
Mas, desta situação que descrevemos, de que 
cem mil hectares, a nível de Amazônia, vaJem 
muito pouco, em termos de ocupação espa
cial, mas vale pouco em termos de nucleação 
em tomo do qual outras economias serão ge
radas, serão criadas. A Bahla tem 2 m~hões 
de hectares de pastos, que foram feitos às 
custas de poupança de cacauicultores. Tem. 
uma produção de 9 mil toneladas de borracha 
natural de plantio, que veio de uma economia 
saída do cacau. Há uma série de outras econo-

mias que .se geraram em tomo da economia 
do cacau. 

Temos._uma preocupação multo grande 
que quero deixar com os Srs.: assim como 
repassamos os insucessos de Forland Belter, 
Probor), 11 e ID, até insucessos daJari, somente 
agora, tenho, no joma1, a notícia de que, depois 

--de 21 anos, Vem-se a tei o primeiro resultado 
econômico favorável, com a exploração das 
florestas plantadas artificialmente lá e já em 
outro caminho de_ outra e_spécie, não tenho 
reCeio de afirmar que, se não houver uma 
mudança profunda, em termos de tratamento 
da agricultura de cacau, vale dizer, da institui
ção Se}:ifac na Amazôriia e no Brasil, estare
mos fadados a ter mais uma pessoa, futura
mente, a listar a atividade de cacau como insu
cesso e como-uma falta de conhecimento e 
de! Postura técnicã p~ra resolver esses proble
mas. 

Veja bem: estamos prevenindo os recursOs 
genéticos, com os quais tantos estão preocu
pados. Tentamos preservar os·re<:ursos gené
ticos. Estudamos os climas, solos, temos téc~ 
nicas formados. Só que tudo isto é muito pou
êô em _cima dos desafios que estão a nos 
angustiar. 

Hoje, que ele não é mais o tão poderoso 
coordenador científico da Ceplac, mas conti
nua sendo sempre um homem muito referen
ciado, eu gostaria de deixar aqui registrada 
uma frase que o Dr. Paulo Alvim escreveu 
há muito tempo e que diz: 

"É curioso observar que a Amazônia, 
apesar de não ter ain~a logrado alcançar 
o seu desenvolvimento económico, já 
contnbuiu de forma decisiva para premo~ 
ver o desenvolvimento em outras regiões. 
Essa contribuição veio atrás de duas es
pécies nativas: a seringueira' e o cacauei
ro. Na Ma1ásia, o cultivo da seringueira 
é levado desta parte para as colônias bri
tânicas e possibilitou uma melhoria sensí
vel nas condições de vida Qas populações 
rurais. Os países africanos Ghana, Nigéria 
e Costa do Marfim, hoje, lideram a produ
ção mundial de cacau. Por que - per
gunta Alvim - a Amazônia não logrou 
promover o seu próprio desenvolvimento 
económico e socia1 com essas espécies 
nativas, a seringueira e o cacaueiro, que 
tanto fizeram em outras localidades tam
bém de clima tropical. Seria o caboclo 
da Amazônia inferior ao negro africano 
ou ao nativo da Malásia? Ou seria nossa 
situação econômica, em alguma forma, 
diferente se a Amazônia fosse gerida pe
los ,gringos colonizadores da Malásia e 
claAfrica?" 

O mesmo Dr. Alvim responde, concluindo: 

"Será totalmente impossível planejar, 
com segurança, o desenvolvimento da 
Região Amazónica, como de qualquer 
outra,_ seja com Q çaq~JJ. serinS'Jeira ou 
pecuária, sem antes contarmos --com insti
tuições de pesquisas e assistência técnica 
do mais alto nivel, capaz de fornecer o 
embasamento_ pa~a a ação que viria ar-

rancar a região do estado de atraso da 
economia de re_coleção e das condições 
de pobreza infra-humanas em que ainda 
vivem os cabodos da Amazônia." 

Acrescentando, dize_m_os apenas que não é 
preciso atravessar os mares para ver exem
plos, porque o cacau que saiu da Amazônia 
foi do sul da Bahia e do Espírito Santo fazer 
o crescimento do bem-estar de uma série de 
pessoas. 

Nessa questão da retaguarda, pesquisa es
perimental, temos de colocar coisas pontua
lizadas, como, por exemplo: quadro de pessoaJ 
do Departamento de Pessoal da Amazônia. 
Continua o mesmo· de 1985? Não. Conseguiu 
decrescer de 777 para- 748. Recursos orça
mentários da Ceplac, em valores corrigidos: 
esse ano, eles vêm passando a picos de 80, 
81, 82, para descender até quase a uma vez 
e meia a menos de recursos daqueles anos 
anotados. 

Se se pensar que o número de técnicos, 
de recursos que necessitam são cada vez 
maiores, porque só têm mais áreas a culdar, 
os problemas magnificados no controle de 
doenças, nas práticas agrícolas, nas questões 
de formação e informação de mercado, o Sr. 
teria visto que é absolutamente indispensável 
wna modíficação desse panorama. E, como 
já me anuncia o nosso presidente do fim do 
nosso tempo, queremos dizer e lembrar que 
toda aquela situação de perda dos instrumen
tos, de avais do Fusep; perda da revenda de 
materia1 agrfcola, perda de uma coisa impor
tante, que foi o sistema de financiamento atra
vés de adiantamentos salariais, para que os 
nOSS<?s pensionistas tivessem o seu próprio 
carro, _sem precisar estar com carros oficiais, 
manejãdos por· profissionaiS. 

Tudo isto faz com que a gente anteveja uma 
situação de dificuldades. Para deixar ainda a 
preocupação matar, temos de trazer a situação 
desses prejuízos que são os lnstitudonais. 

A Ceplac, desde que a nova República en
trou, com todos os ventos de esperanças que 
sopraram, conseguiu escapar de uma reforma 
administrativa, sair de uma operação desmon· 
te, conseguiu sobrepassar o enxugamento de 
quadro, com demissão de 980_ estáveis, não 
ser incluída no orçamento de 89. Mais recente
mente, estamos na ladainha de novo, os Srs. 
receberam planfetos, apelos de preseiVarem 
o imposto de exportação de cacau, porque 
este imposto não é do agrado, nao dO produ
tor, mas não é do agrado do sistema expor
tador, industrial e dos megaprodutores de ca
cau, aqueles Srs. que detêm, não pouca coisa. 
Na estrutura de produção da Bahia, 4% das 
fazendas produzem 32% da produção. Então, 
essa extrema concentração de renda faz com 
que esses Srs. que, às vezes, se çonfundem 
com compradores de cacau, com exportado
res e até com industriais, se associem e bata
lhem na mesma dir~ção . .é: preciso criarmos 
u'm'a coisa limpa. Nada de Estado interferindo 
na economia. Para que Estado? O Estado ê 
incompetente. Estamos ai a acabar com ·o 
Estado em todos os lugares. Queremos até 
postejar a Petrobrás, a Eletrobrás e companhia 
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Jimitada. Então, não seria a Ceplac que iria 
ficar livre desses assédios e dessas ameaças. 

O imposto de exportação de cacau estava 
com o voto pronto dentr_Q_da assessoria do 
Ministro MaíJson, _e não s_ei porque, não saiu. 
Raciocino e entendo que extinção ou suspen
são - suspensão só determinadas coisas fi. 
siológicas que suspendem e geralmente não 
voltam - significa a liquidação da Ceplac. 
Não tenho nenhuma dúvida quanto a isto. 

Essa proposta está tendo hoje, infelizmente, 
tenho de fazer essa referência aqui, através 
de uma pessoa da maior credibilidade, que 
foi Seplac mil anos e _que colocou, na tarde 
de 19 de agosto, uma proposta de privatização 
da Ceplac, onde, ao longo de_ uma proposta 
de fundação de direito privado, ele vê uma 
Ceplac sem ingerência do Estado, fazemos 
isso, aquilo e aquiloutro. O que nos preocu
pou, como estudiosos da coisa do cacau e 
particularmente como vinculado à Amazónia, 
da Amazônia e preocupados com ela o pará
grafo em que ele diz: 

"Respondo que, analisadas as expe
riências e participações passadas e consi
deradas as características do cacau e da 
sua região e _concentração de produção, 
ambiências, reações, anseios da sua gen· 
te, somente pensaria em uma hipótese 
da Ceplac priVatizada: dirigida pela comu
nidade cacaueira e apoiada - apoiada 
apenas - pelos Governos Federal, Esta
dual e Municipal. Ninguém pode negar 
que parece justo, e mais do que justo, 
que todo o património ffsico e intelectual 
da Ceplac seja preservado para a região -
sul-baiana, como o capital inicial da nova 
fundação que absorveria a Ceplac." 

Então, estamos, hoje, em Uma conjUraçi:io 
de esforços em cima de acabar com o modelo 
institucional que teve, tem -e pessoas Tnteli
gentes e mais comprometidas com o proces
so de redistribuição de renda, como é o caso 
do imposto sob taxa de confiSCo cainbía:l do 
cacau, venham a ter acesso e ao comando 
da política agrícola do cacau. 

Erã 6 que eu linha a dizer. Desculpem-me 
pelo cansaço que lhes dei (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
O _expositor gostaria de infeiTClinper? --

0 SR. FREDERJCO MONTEIRO ALVES 
AFONSO- Não, vamos direto. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
São três minutos para cada interpelante, inclu
sive, hoje, para o Relator. 

O SR. MÁRlO MAIA - Acabamos de ficar 
convencidos de que o que o Dr. Armando 
Mendes falou de manhã é uma verdade: há 
sinais de inteligência na Amazônia. E Humaitá 
acaba de nos brindar com esses sinais bem 
evidentes. Nós queríamos saber, dentro da sín· 
tese do tempo que temos para perguntar, qual 
a experiência ou quais as providências que 
a Ceplac tomou, com _respeito à Amazônia 
Oddentai, com a experiência de Rondônia e 
do Acre? Foi refeiido aqui que existe uma ex· 
periência-piloto do Proj~to de Assentamento 

de Humaitá, em torno de Rio Branco. Tem os, 
por mais de uma vez, aqui, colhido a informa
ção de que, na Amazônia, uma das manchas 
de terra mais férteis estaria, Por Urria fafuli
daâe, no Acre. Nessa altura dos acontecimen
tos, não sabemos se é para o bem ou para 
o mal. Vemos o mapa que serviria de orienta
ção nesse_ sentido. 

Parece qi.Je a -parte_ mais fértil do Acre é 
do Purus para o ocidente. A parte leste ainda 
tem influência de solos mais pobres, em torno 
de Rio Branco, onde está havendo um grande 
desmatamento, na terra do nobre Senador 
Jarbas Passarinho, Xapuri. Mas, para o ociden
te, onde as_terras sao.mais-QO.dulãdas, a partir 
do Purus, principatmente, no vale do Juruá, 
a tpancha de terra se tornaria mais fértil. A 
Ceplac tem alguma experiência nesse sentido 
e já pensou em estimular a implantação de 
um pólC?_cacaueiro nessa~Jerras? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - Nobre Senador, devo lhe dizer 
que, no caso do Acre, o que houve, de um 
lado, --: não para imprimir desculpas -~ foi 
o pouco caso _ou a falta de demonstração prá
tica de interesse em agricultura de cacau, pelo 
menos, no período que demandou entre 1972 
e !98!, ·· · · · · 

Em 1981, um Governador chamado Mace
do, depois de idas e vindas_ sucessivas em 
audiências presidenciais, conseguiu um docu
mento, _um cartão, em que o Presidente João 
Baptista Figueiredo mandava que a Ceplac 
abr"tSSe um posto de serviço-com uma equipe 
mínima; que estava descrita como um agrôno
mo, um técnico agrícola, um escriturário e 
um motorista. Fomos tão obedientes que fica
mos até quase outro dia com essa equipe 
-miníma ho Acre. --

O SR. MÁRIO MAIA- FoLsediado em Rio 
Branco? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - Stm. Sediado em Rio Branco. 
Não fomos para ó 'lado a que V. EX se refere, 
onde estão- os chamados solos mais férteis,
a partir de Manoel Urbano, dirigindo-se para 
Caraocá, até chegar a Cruzeiro do Sul, já na 
fronteira peruana, porque seria realmente co
meçar pelo mais difícil. Tentamos, quando es
-colhemos as áreas férteis, quando combina
mos com os esforços da colonização do Incra, 
fazer, na Amazônia, aquilo que é mais fácil, 
mais--viável Senão, não estaríamos contando 
e falando sobre isso. 

Acredito que, n() futuro, seu Estado terá es
sas oportunidades. No momento Presente, é 
improvável, não somente pelas dificuldades 
que eu colocava. Este ano, só para dar um 
eXeinplo das nossas dificuldades, na nossa 
estação experimental de Altamira, em Medici
lândia, para fazer polinização para alcançar
mos :reis a oito milhões de sementes, tivemos 
que suspender as refeições dos colegas que 
trabalham na base de Belém, porque não ha
via recursos de serviços de terceiros para pa
gar a mão-de-obra, para fazer essas mesmas 
polinizações. E a situaçã_o em que estamos, 
lamentavelmente. Não me envergonho de di-

zer isso aqui. Mas, haverá uma oportunidade, 
quando tivermos uma outra postura de insti
tuição, instituição revitalizada, instituição per
manente, instituição que não está, a cada mi
nuto, no -cãinhalear de cair e de morrer e tam
bém quando o quadro internacional for mais 
favorável. Hoje, estamos com excedentes de 
produção altissimos que fizeram despencar 
o preço de cacau de dois mil e quatrccentos 
dólares, de dois anos atrás, para um mil e 
çem, um mil e trezentos _dólares, hoje. 

Então, penso que é prudente, fazoável e 
desejável que façamos no pólo cacaueiro -
vamos chamar de pólo, polihho, área - de 
Humaitá, onde flá uma experiência de coloni
zação já razoavelmente estável, de quase mil 
famí1ias, novecentas familias, com acesso per
manente de uma estrada asfaltada e com algo 
que temos _de mencionar: um interesse multo 
gra_ride da coordenadora, hoje superintenden
te, Dr' Otília, que terri procurado, a cada pas"so, 
a Ceplac para essa somação de esforços Ce~ 
plac-Incra-Governo do Acre. 

O SR. MÁRIO J'.WA-!\gora, sQ_ por curiosi- , 
dade, vou fazer uma pergunta, como leiigO no 
assunto. Por que chama "vassoura de bruxa" 
a planta e quais são_ as -suas característicãs? 
Vassoura de bruxa, na nosSã informaçãO de 
infância, é uma vassoura voando com uma 
bruxa em cima~ Qual é o aspecto físico de 

_ urna planta para ter esse_ apelido? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - Esse nome vem do espanho
lescova· de bruja.A planta tem uma superbro
tação nos ramos que, inicialmente, ficam 
aquosos e que, quando amadurecem, ficam 
secos e retorcidos, como se fossem fiOs de 
uma vassoura. A planta toma esse aspecto 
na rama, no fruto, no almofada floral, em todo 
o lugar. 

o:~R. ~10 ~- O_brigado. 
O SR. PRESlDENTE (Leopoldo -Per_e:Sj 

Com a palavra õ-Sr. RelatOr. - -

O SR. RELATOR (Jarbas Passartnhol ~ Es
tamos com sorte hoje, porque passamos da 
macro para micro com muita rapidez. De ma
nhã, estávamos com interpretações sobre a 

_estrutura económica, e, agora, ouvimos a sua 
exposição. 

Tive a audácia, como major, de, diante dos 
fracassos sucessivos na tentativa de agricul· 
tura na An1azônia, como o _problema a _que 
V. S• se referiu da falênciã da heviacUltura, 
dizer, numa conferência que fazia na Sudam, 
true a- Atnã.Zôfila iria se integrar mais rapida
mente na economia naclonal, pelo seu subso
lo, do que pelo seu solo. Isso, hoje, me preo
cupa enormemente. Uma província metroge
nética, como a do Carajás e outras tantas que 
ternos, podem levar a uma competição des
leal, como essa que o Dr. Afonso citou, ainda 
há pouco, entre o amarelo do ouro e o amarelo 
do cacau. 

Para nós, o fundamental seria termos uma 
garantia de que essa biodiversidade da Ama
zônia, tão falada agora, pernlita. exatamente 
determinadas áreas de cultivo do seu solo e, 
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portanto, uma atividade de agricultura e o_utra_ 
de silvicultura. 

Quando o Dr. Alvim nos fez uma exposição~ 
S .. S!_mostrou_ bem um consórcio de cacau 
com outras e_spêdes vegetais. Existe isso na_ 
Amazônia, no momento? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - Existim pi"Ojetos de consórcio 
entre s_eringueira e c;.qcqu. Há um perto de 
Belém, saindo para Mosqueiro, de pupunha 
e ca_cau. E as próprias essências da Amazônia 
seriam um consórcio. 

O SR. RElATOR (Jarbas PassarinhQ)- E; 
o urucum, por exemplo? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - Não sei, porque o urucum tem 
um porte que é praticamente idêntico aO do 
cacaueiro. Ele- não va_i _W. __ em cima para faZer 
wna sombra projetada ou superposta ao do 
cacaueiro. No sul da Bahia,_ com q fracasso 
de alguns seringais, já se fez_a intercalação 
com o cacau, o que vem dando muito certo. 
Há um experimento, perto da nossa es:taç~o 
experimental de Altamira, que leva a isSo. E 
há ainda experimentos em Ouro Pret.o e, já 
a nível de agricultor, no Projeto Machadinha, 
em Rondônia, há áreas estabelecidas de conM 
s6rcio seringueira-cacau, seringueira-café. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) "":""""E 
manga-cacau? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO :----·Manga, não, porque temos que 
ter wna sombra de folhas leves, folíolos não 
tão densos._Um_a copa de uma mangueira fe
cha demais a área e não _deixa passar aquela 
meia luz que o cacau precisa. 

~ O SR. RElATOR (Ja_rbas Passarinho) -O 
Cepacu tem experiência nesse campo de conM 
só reio? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO::...:. Tem. Esses exPerimentos a que 
me referi não são da Ceplac, são do pr6pdo 
Cepacu. 

Essa questão de acasalamento, de interca
lação de cultivos é relativamente nova e traz 
algumas dificuldades. Eu, como estudioso de 
administração rural que pretendo ser, vejo 
que, se colocar uma atividade de cacau conci
liada com urna de seringueira ou como urÍia 
de café, como temos projetas com essas tiês 
entidades, sobrevivendo em cima de um mes~ 
mo pedaço de terra, vai haver para o agricultor 
de qualquer nível, mesmo um empresário, 
uma extrema dificuldade em conciliar o coM 
nhecimento das enfermidades do cacau, da 
seringueira e do café, da economia d~ produ
ção dos três, da combinação de mão-deMobra 
de seringueira durante o ano todo, menos no 
período de dormência, com o cacau meio ano 
e o café naquele pique. Há que ver coisas 
que podem ser combinadas. Em termos de 
fator terra, a seringueira-cacau vai bem, mas 
em termos de mãoMdeMobra, J1ão. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu 
era ainda capitão quando o Capitão Janãri 
Nunes foi nomeado 1 ~interventor do T erritódo 

do.Amapá e ele defendia a agricultura consor
ciada já naquela altura, s6 que a dife_rença 
era ehtte a silvicultyra, digamos a cultura da 
hévea, com a de ciclo rápido. Então, a susten
tação ·do dela ráp-ídõ ou pelo ciclo rápido dá 
sustentaçãO pata esperar que aliévea pudesse
começar a produzir com 5 ou 8 anos. 

Q_SR. -Esta mei1talidade é que 
induziu o consórcio caféMseringueira, o café 
sai rápido, com 1 ano e meio ele começa 
a dar as primeiras catagens, e o seringal quan
do fecha, sombreia demais quase que invia
biliza a produção do café. Mas ele já deu a 
cõhtribuição da renda para aquele período de 
maturaçãO do projeto seringueira. 

O SR. RELATOR (Jarbé'is Passarinho) -
Agora, para conclusão do relator, como pro

-posta depois da Comissão, o Sr. sustentaria 
o princípio de que, dentro dessa biodiversi
dade, há campo para se explo!ar, exatamente 
na área·arnazônica, regi6es selecionadas, ativíM 
dades colno essa do plantio do ·cacau, com 
seguran!;ª para uma produção auto-susten_-
tável? -

O SR: FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFO)'{SO- Eu acrédito e tenho certeza que 
~m. Agora, hoje, eu reveria muitas coisas que 
fizemos, por exemplo, eU não partiria para re
petir as experiências e feitos _de grande plantaM 
-dor de cacau. Cacau na Amazônia, para mim, 
é cacau para pequeno produtor, pequeno pro
dJ..ltOr _gue eu chamo é de 8_ a 15 hectares 
de cacauais plantados, se passivei sendo tra
balhados com a mão-deMobra do conjunto fa
miliar, porque enquanto não resolvermos o 
problema do coni'Iole da vassoura U~ bruxa, 
que indagava o Senador Mário Maia, é u_m 
serviço íngente, é um serviço artesanalr_emoM 
ver toda aquela folhagem, toda aquela galha ria 
em _çlma de uma área de .500 hectar~S, de 
200 h€:ctares _o_u _de_ ,100 hectares, e nã_o __ é_ 
por outra coisa -que os projetas financiados 
da Sudam muito poucos, foram viabilizadas, 
e felizmente foram multo poucos, não passam 

-ele l_;i_ projetas de Sudam, e e_ssas áreas de 
lá de Ariquenes, onde tem 90 plantadores de 
ma_is de 100 h_gctares, também são as áreas 
mais abertas e mais dific::Umente manejáveis. 

Agora; tenho uma preocupação com esta_ 
que'stãõ.- Eu, nitidamente, não sou nenhum 
ambientalista, não sou nenhum conservacio
nista, pela minha formação fui treinado e capa~ 
dtado para produzir. Vi, com muita preocu
pação, toda esta_coisa que hoje se _coloca em 
cima de fazer da Amazônia uma grande reser_-__ 
va e, agOiã. mesmo, nós estamoS aí, inclusive 

-apYesen1áffios recentemente, em um enc:On
tro em Rondônia, um trabalho, eu e o colega 
T drinho que estava no fundo da sala, onde 
se cOmparava -à -agricultura do cacau do pe
queno -produtor com a propoSta que está riii:liS 
bada1ada, mais trabalhada que se chama Pe
macrv.: _EX sabe que o Pemaci é Projeto do 
Meio Ambiente e Proteção das Comunidades 
Indígenas. Eu, honestamente,· Senador, não 
acredito naqwlo, acho que é um engodo, acho 
que é uma mistificação, porque concordo em 
gênero, __ ':!úmero e grau com o ex-Senador e 

hoje prefeito de Rio Branco, que em uma carta 
me dizia que o tempo do seringal extrativista 
já passou, já foi ultrapassado. E o que é o_ 
assentamento extrativista? Nada mais é do que 
bater o retrocesso na história e fazer com que 
famílias voltem a ser o que foram. É possível 
que os seringueiros de hoje, que estão no Acre, 
que estão em algumas áreas remotas do AmaM 

-zonas e em algumaS áreas do Vale do Guapo ré 
em Rondônia, consigam sé estabelecer ainda 
como extrativistéls_, mas a segunda geração, 
os filhos desses camaradas, não vão ficar lá, 
por que o que pode conseguir o seringal extraM 
tivista? Eu, que sou filho de seringalistas tam
bém, lá do Rio Machado, sei que mil quilos 
de borracha seca é uma senhora produção. 
O seringueiro de mil quilos é um senhor serin
gueiro, -rala-se en'i" 500 e_ 700 quilOs como 
coisas mais razoáveis. Acabou-se com o Ban
co da Amazônia, em termos de agente finan-
ceiro para isto e deixou esse camarada entre
gue à pr6pda sorte. se Jiãb houver uma inter
venção em termos de fazer com que a gerên
cia desse projeto· seja supridora de abas~ci
mento, comida, que possibilite produzir alguns 
-u:ens- dentro do próprio extrativismo e haja a 
intervenção na comercia}ização, eu não vejo 
para onde vai isso. Esses camaradas serãO 
guardas florestais para proteger uma tdenti
dade amazónica florestal em beneficio de 
quem; eu pergunto? 

O SR. MÁRIO MAIA- Permite só uma con~ 
sideração para esclarecimento? Somos parti
dários de fazer uma_ apreciação crítica e achar 
uma soluç:~o adequada, mas falaMse multo no 

. momento, principalmente no Acre, mormente 
após a __ f!lorte de Chico Mendes, na criação 
das reservaS exfrativistas. É·uma iaéla nossa; 
também como leigo, sou médico acreati.o 
também da_ região, mas nós tínhamos em 
mente, conversando com elemento da Em
brapa há 5 ou 6 anos, não como -projeto definfM 
tive, mas como um projeto de transição, o 
adensamento dos seringais nativos que vêm 
agora em socorro, muita gente está falando, 
mas nós já falávamos antes, o adensamento 
dos seringais nativos· com aS espéCies vegetais 
adequadas, justamente para evitar doenças, 
sendo umê_l_nudeação detransiçêQ para a culM 
tura mais variada, inclusive ini'Ioduzinâo neSse 
adensamento não apenas a seringueira, só 
_adensando os seringaís riativoS para uma 
maior_produtividade após 5, 6 ·ou 10 anos, 
como também a introdu_ção de outros ele
mentos complementares para pequenos pro
dutores,_ como o Sr. falou agora sobre o cuM 
puaçu. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu 
acho que o Dr. Afonso já me deu a_ alegria 
e a honra de vários cantatas pessoais e eu 
pretendo exp!oráMlo mais, mas é que hoje eu 
tenho que sair daqui e fazer uma palestra na 
Adesg que começa agora as 8 horas _e ainda 
tenho que ir pegar a minha casa e pegar mate
rial para fazer isto. As perguntas do Senador 
Mário Maia são interessantes porque S. EJr 
um homem que conhece profundamente a 
área eu estou muito rejubilado ha nóssa co
missão_. porque ela é constituída s6 de povos 
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da floresta, nós somos povos da floresta, é 
o novo nome do emozônlda. 

Mas, antes de agradecer a sua contribuição, 
que me parece excelente_ para esta pergunta 
que eu lhe fiZ. se é possível fazer detenninado 
tipo de agricultura, consorciado ou não, inde~ 
pendente ou não, para podermos fazer zonea
mento, o Dr. viu hoje que o Dr. Armando Men
des, colocou-se contra o macrozoneamento, 
o Dr. Bechimol, também é contra, e eu tam
bém na medida em que dedara que esse le
vantamento feito aqui pela Embrapa, este ma· 
pa da Embrapa que caracteriza que ali só pode 
haver pecuária, só pode haver agricultura, ali 
só pode haver silvicultura e assim por diante, 
nós temos que descer um pouc_o _mais a aná· 
lise das áreas mais detalhadas para poder eh e· 
gar a estas_conclusões, mas seria um absurdo 
se nós chegássemos a uma conclusão tam
bém de que nada podemos fazer na Amazônia 
a não ser o seu subsolo, e que automatica
mente isto deveria ficar como um grande 
aquário pictórico para os a1emães. os america
nos, os franceses, o que seja. Então nós vamos 
chegar a uma conclusão nesta comissão a 
respeito das diversas vocações que a Ama~ 
zônia tem. Naturalmente que vamos ficar 
preocupados com o problema estratégico, 
quer dizer, a Amazônia em relação ao Poder 
Central ou vfce-versa, nós, como eternos pro
dutores e fornecedores de matéria-prima ou 
nós, também, industriaJizando essa matéria
prima desde logo e aproveitando recursos na· 
turais renováveis ou não que nós temos lá. 

Desde _o início eu vi uma coisa aqui, e hoje 
o Dr. Afonso falou também, que me leva a 
uma pequena curiosidade. A Amazônia é o 
maior banco de germoplasma do mundo, pa
ra. quê? Nós podemos exportar isso para o 
mundo ou isto é em proveito, como o Dr. 
Afonso mostrou, da nossa própria economia 
rural? 

O SR. __ :-Eu diria que na primeira 
etapa para o nosso proveito. Veja bem o mate· 
ria1 plantado na Bahia, quando i oram levadas 
as primeiras sementes, era um material qual
quer vamos dizer_ que tivesse a prudência e 
o bom senso ele __ a]guém que colheu frutos 
de uma árvore bem posta, cheia de frutos, 
e os levo para lá, mas hoje, o sistema de sele
ção de plantas é muito mais rigoroso e a multi
plicação destes indivíduos não se faz apenas 
através da semente, mas de material colhido 
de borbulhas que são enxutados e que man
têm todas aquelas qualidades daquele indiví
duo seledonadas no selo da floresta e depois 
multiplicadas e replicadas, o que vem asse
gurar ali, a 7, 8, 10, 12 km de Belém, uma 
planta que foi selecionada lá no aJto Purus 
do Acre com as mesmas condições de preco
cidade· e tal. Isto beneficiará ~ agricultura de 
cacau brasileira e seJVirá, inegável e indiscuti
velmente, para o fator de intercâmbio técnico. 
Só que nós temos que ser um pouco mais 
cuidadosos e um pouco mais brasileiros, ao 
fazer esse tipo de troca. Veja bem, nós estamos 
precisando fazer, nlaterial melhorando, hibri· 
do e matérias-mães e de dendê. Se aqui esti
vesse o Professor Batista Vidal, ia dar uma 

aula completa sobre as pontenCialidades de 
T efé, 70 milhões de hectares. Como nós va
mos fazer Isso, se não temos quase nada sobre 
genética de dendezais? No intercllmblo cacau _ 
da Malásia, que está entrando como produtora 
de cacau, e que não tem recursos genéticos 
a sua disposição, e esse intercâmbio se fará. 

O SR. RELATOR (Jarbas PaSsarinho) -
TaJvez, na minha pergunta, eu não tenha sido 
feliz. P.orque eu estou raciocinando com a Ale
manha, com a Europa, com óS Estados Uni· 
dos, que se vêm preocupando com o maior 
banco de germoplasma, onde, evidentemente, 
no meu entender, a transferência seria muito 
pouco provável, não é? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO- Para essas pessoas, diretamente, 
sim. Fala-s-e, aí, também, na cura, na geração 
de remédios que vão curar a Aids, que vão 
curar isso, que vão curar aquilo. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)-Co~ 
mo Relator, eu agradeço, muito a sua exce
lente contribuiçao. Acho que se o Di-. Afonso 
permitir, nós ainda bateremOs a sua porta para 
pedir novas explicações. 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO- Eu já Vou quase a meio caminho 
desse trabalho que estamos preparando. Creio 
que até o fim do mês de março, espero não 
seja tarde, tenha esse documento para entre
gar ao Presidente da Comissão, para c-ompor -
a ata, para ser aproveitado, sei lá de que forma. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Muito obrigado. (Conversas perdidas.) 

O SR. FREDERico· MONTEIRO ALVES 
AFONSO - A experiência que temos é que 
o cupUaçu é planta hospedeira, por excelência, 
da "vassoura de bruxa". EntãO, onde a gente 
trabalha com cacau, a gente quer ver o cupua
çu um pouco longe, um pouco distante. Exis
tem trabalhos que já falam do cacau feito a 
partir da amêndoa do cupuaçu. Ele é um cho
colate muito mais amargo, e como não há 
expressivas plantações de cupuaçu, não teria, 
vamos dizer, validade industrial, a não ser co
mo uma fábricã caseira, uma- coisa muito pe
quena, muito incipiente para ser utilizada na 
industrialização. O grande valor dele é, sabida
mente, a popa, para a fabricação de geléia, 
di sucos. 

O SR. MÁRIO MAIA- E, também, a produ
ção de frutos por área é, também, limitada. 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO -:É pequena e sabe-se muito pou
co, na· realidade. Veja bem, cacau, que n6s 
já temos na Bahia, vamos falar em pesquisa 
mais consistente. De 1963 para: cá, não temos 
nem 26 anos de pesquisa com o cacau. E 
sobre o cupuaçu não se_ sabe, absolutamente, 
nada, a não ser que_ o cupuaçu é o cupuaçu. 
que tem aqüela mutação do cupuaçu sem 
caroço, para levar para casa, e nada mais do 
que !sso. 

O SR. MÁRIO MA1A - Essa informação é 
muito importante, porque aqui, no Brasil, já 
ouvi falar em vários momentos, e às vezes 

sem fundamento científico, lógico; com enw--
siasmo pelo cupuaçu, inclusive falandO de 
suas propriedades. Eu, agora, também, con
cor9-Q, não passou_ do meu conven~im__ento, 
de industrializar a popa, aí, sim, prOduzir o 
cupuaçu, para dizer ... 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO- Veja bem, Senador, uma. dãs difi
culdades que a. pesquisa com cacau, com a 
entrada dos novos hibridos, das novas linl1a
gens, esse novos materiais, que são diferentes 
internamente, traz para o parque industrial ma
nufatureiro, é que a entrada de mais de um 
milhão de hectares de novas plantações 
oriundas do híbrido estão começa~ do a modi
ficar as receitas. Os tipos de misturas, os blen
dings, que estão sendo feitos no mundo. A 
indústria choçolateira, no mundo, talvez seja 
uma das mais tradicionais, uma d~s que tein 
a coisa mais fechada, mais "segredinho", 
competitiva com a do uísque, com a do fumo, 
essas coisas. Então, o Senhor tem, Primeiro, 
uma plantação comercial expressiva de cu
poaçu, para, a partir dele, -Úldustrializar, faier 
c.om_ que as pessoas se habituassem a comer 
o chocolate a partir do cupuaçu, é um longo 
tempo. Parece-me que, muito ma!s sábio, é 
aproVeitar e trabalhar em cima daS cóisàs, pó r
que nós temos um caminho aberto, um traba
lho relativamente adiantado. 

O SR. MÁRIO MA1A - Então, a opinião é 
complementar da outra, eu queria ouvir a sua 
opinião sobre o que nós falamos~ das reservas 
extr~tivistas com adensamento de seringais 
nativoS, -

· O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO - Eu vou lhe passar às mãos Um 
trabalhinho, trabalhinho porque é pequeno, 
não é questão de modéstia, não. Quando Ce
sário ainda era Superintendente da Sudepe, 
e a conversa nasceu num jantar na casa de 
um amigo -comum, aqui, em Brasília, o Sena· 
dor -_que na época não era Senador-Kafu
me ... 

O SR MÁRIO MAIA- Passei 12 dias visitan
do as miniusinas,já depois que o Cesário tinha 
saído, e vendo o residual que tinha -sido. Quer 
dizer, uma idéia ótima, s6 que não foi para 
frente. 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO~ Veja berri, na Ocasião, eu disCutia 
o seringal extrativista, fazendo a defesa do se
gui~>e: esse s_eringal que o Sr. explica, ele, 
reat;ferto, não na mão do seringalista, porque · 
Q_S_eringalista é uma pessoa que, praticamente, 
desapareceu, como desapareceu a Casa Avia
dora, desaparec_eu o seririgalista ... _ 

O SR. MÁRIO MAIA - "Fem que ser uma 
now estrutura. Completamente, uma nova es· 
trutura sóclo-ec9nômica. 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO- Então, nessa nova estrutura, veja 
bem, tem que haver uma figura gerencial e, 
presumidamente, de uma associação de Esta
do produtor, seja uma cooperatiVa, sejci o sin· 
dicato dos seringueiros, seja o que for, asso
ciado, para daí, a partir dessa reabertura, com 
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essas intervenções e trazer a comida, precisa 
trazer o açúcar, o sal, o fumo, a mUniÇão, 
a cachaça etc. comerci.;1lizar, em comum, o_ 
produto. FaZer aS íiloV_ãç_õ_ei_S-téCilicas que po
dem ser feitas. Nós temos o exemplo, lá do 
rio Madeira, de incentivo cóm o EPrel, estimu
lante com o Eprel, que _da magnífico aumento 
de produção. i&SO aí, afê já se faz. Acabar com 
a penalização do seringueiro, ficar naquela de
fumação pirolenhosa, para fazer a asséptica. 
Para sair para a folha fumada. Porque o serin
gueiro, ao chegar do trabalho, ele não tem 
que enveredar para aquele caminho de defu
mar à toa. Ela seria entregue a uma central, 
a um grupo de pessoas outras, que trabalhas
sem, que produzissem, ele, então, ... __ 

O SR. MÁRIO MMA - Como aquela expe
riência das miniusinas. 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO- ele seria penalizado, Senador, ele 
não é um homem de agricultura, eu tive expe~ 
riêndá em Rondôniã, fiQUei "6 anos lá dehtro 
de Ouro Preto, o Projeto Ouro Pr~to, lá na 
BR-364, as pessoas-qüe roram setecionadas 
e que eram antigoS seringueiros; me lembro, 

aqui, de um nome, Jogo: Parari. Parari foi um 
desastre como produtor de cacau. Porque um 
homem que foi seringUeiro ·a: Vida toda, não 
vai pegar numa motosserra, não vai trabalhar 
num cavador, não vai mesmo. Mas esse cama
rada pode cuidar de pequenos animais, ter 
uma criação de porcos, de sei lá o que, para 
dar uma contribuição de proteína animal. E 
eu, ao invés de fazer o adensament_o, faria 
um seringal de cultivo. Faria- um cacaual ou 
faria um castanhal e qUe, nUm gradualismo, 
digamos que o canto~do-cisne deste seringal 
extrativista_avance mais 10 O!.i20 âiiOs: Quase 
que _uma geração. 20 anos, Uma geração. Ao 
fim destes 20 anos, o Sr. teria estabelecido, 
ali do lado, quem conhece o seringal sabe 
que existe, um milhão de hectares que eu te
nho, s6 há manchas de seringueiras, concen
tração de seringueiras em 50 mil, 100 mil hec
tares, e olhe lá. O resto, é terra de ninguém. 
E nessa outra terra de ninguém, far-se-iam 
as outras atividades agrícolas que fossem de 
acordo com aquele ambiente, com aquela 
pretensão de se fazer, ali. Qver dizer, o seringal 
seria um ponto de passagem para outra. E 
já que é não derrubar, já que é preservar, o 
seringal ficaria a1~ como uma testemunha, co
mo um lugar para se seledonar, ainda. maté
rias de germoplasma, de sangue daquele se
ringa1 que Já estava, enquanto se faz o outro 
estabelecimento de plantio. Eu não sei que 
coisas, que interesses foi que levaram a sair 
da Amazônia, completamente, hoje os plantios 
de seringueira estão_ indo para outro lado. 

Agora eu vou lhe trazer este trabalho que, 
inclusive, confronta e discute, um pouco, com-
0 projeto básico do tema que foi elaborado, 
aqui, no Mirad. 

O SR. fV\ÁRIO MAIA - Porque eu estive, 
há uns cinco anos, quatro, seis anos, com_ 
0 grupo da Embrapa, em Rio Branco, e v:isitei, 
lá a sede da Embrapa. E conversando sobre 
estas preocupações, eu falei que, pelo menos 

na área do Acre, pode-se comparar. esquema
ticamente, a um trevo.- A colocação do serin
gueiro -€ a trêS pernas de estrada, não é? ~es 
cortam uma hoje, outia amanhã, e a1temam. 
Já no Juruá, são duas pernas de estrada. En
tão, naquele trevo, fecha o seringal com uma 
propriedade dele, por exemplo, uma reforma 
agrária silvestre. Ficar com a área dele que 
varia de 70 a 120 hectar_ é es_timul~ naquela 
área fechando o trevo, dando um formato 
triangular, e portanto, a colonização seria poli
gonal formada por pequenos triângulos, que 
seriam as três pernas de estrada naquela área 
a adensar de 150, 180 madeiras passar para 
1000 madeiras no intervalo entre u_ma ma
deira e outra. 

Conversando com o pessoal da Embrapa, 
verifiquei que entre a seringUeira que tem 1 O 

-~ou -5ifffiel.rof·de uma- para a outra, ali cabia 
- duas ou três aleatoriamente. Daí uma idéia, 

porque eu também parta do racíocinlo de que 
na inata existe a doen_ça tal qual existe na 
plantação homogénea. E cjt.ie lá, devido a hete
rogeneidade, o predador está em equilíbrio 
com o (ungo que ataca a folha_ da seringueira. 
Se C:On:ié ãlgl)m broto ma.s não come todos 
porque o preáador vem e carne. O equmbrio 
é biológico. 

E quando há plantação homogênea no des
campado, vem a doença e, quando ela ataca, 
mesr:no não tendo o predador, ocorre o dese
quilíbrio. Onde ela tem o seu habitat equili
brado adensa mais a seringueira numà faSe 
de t~:anslção. Podençlo implantar-se outras pe-
quenas àquele núcleo. _ _ 

o-pessoal da Embrapa disse que já haviam 
rena esta experiêricia no Projeto Padre Peixoto. 
J;Jes pagaram uma colocação com a autori

. ia'ção de um pequeno seringalês, proprietáiio, 
num seringal e disseramMse que isto que o 

-Sr. eStá faJando está certo.-Mas ao invés de 
plantamios árvores :estamos fazendo espalha
mento. Vamos ao seringal e identificamos as 
seringueiras que estão em estado latente de 

- ~ creSCimento devido à competição das outras 
árvoi-es. Às vezes el.;1 brota, germina atinge 
um -tamanho e fica latente. Quando a gente 
-espelha, está com quatro anos de observação, 
três anos e pouco_ quando se espelha, isto 
é, derruba, abre mais a luminosidade, ela cres
ce de repente em um ano, Adensamos com 
a própria árvore, sem plantar. 

Não é uma solução definitiva mas, para esta 
que ai está, seria um meleM termo entre o 
que está havendo. Vai o proprietário do SuJ, 
compra o seringal e faz um programa de derM 
rubar 2 mil hectares, indistrintamente, todas 
as árvores, tocar fogo e transformar em campo 

_ de pastagens. É o irracional. Esta transição 
teria um aspecto conservacionista e ir transfor-
mando devagar numa subcultura dominado 
com o cac~_u e outras espécies, introduzindo 

--a pecuária de pequeno porte criat6rio, fazen
deiro de 30, 40 e 50 e forinava um núcleo 
sócio-económico dentro daquele seringal e 
iria ~epois ver com o ternp9 qual a economia 
me:lhor daquele local. E- não transformar 
abruptamente o seringal nativo em campo de 
pastagem. 

Isto é que está criando os conflitos e as 
indagações de depredação de solo, etc. E ha
veria um certo conservacionismo até que se 
pudesse achar a solução adequada, econôM 
mica, cientifica, técriica e OUtras inais: 

O SR._ -O problema todo é-que 
enquanto tivermos restritas possibi1idades de 
trabalhar para saber de que forma plantar, qual 
planta a plantar, como trabalhar, sem se obter 
resultados de pesquisa, é muito difícil e aí é 
que_ _vem _o problema_ básiç_o no qual tentei 
centrar a minha conversa. 

O SR:- -Mas por aí é que ficamos. 
Por exemplo, a experiência na Amazônia e no 
Acre também não foi diferente, derrubaram 
as matas e fizeram seringais homogéneos na
tivos. Não deu certo porque a doerlçã está 
grassando. Alguns estão dando a um custo 
muito grande com pUlverizações anu_ais, _etc. 

Essa Seria umã transiçãO enquanto-chega 
concomitanteine"nte, Como o Sr. falOu, ó estu~ 
do em -incentivar realmente oS órgãos como 
a Ceplac·. Ao invés de acabar com a Ceplac 
-porque ela não é um simples órgão econó
mico da política de produzir cacau e vendt?.-lo 
..:..::._ estou vehdo que é um 'órgão com tecnoM 
logia e ciência desenyolvidas de pesquisa. É 
um órgão de pesquisa, como o Museu Goeldi, 
c: orno o !MP A que estão jogados sem nenhum 
recursos. É- pegar esses órgãos de pesquisa 
no .que diz respeito à Amazônia, dar reCursos 
necesSários para formar recursos humanos, 
de pesquisa e_ procurar esses camirihos atra· 
vês da pesquisa. Porque é _uma tagédia o que 
está se_ faZendo~ eliminar. Há três anos a Bor
doun fez um programa em Chapuri e fui ver. 
Derrubaram '3 mil he.Cta-res:de uma vez, aleato· 
riamente, ondejem a maior mahcha de casta
nhais da Amazônia Ocidental em Chapuri. 
Derrubaram castimheiras, seringueiraS, mog
no, cedro, itaúba, maçaranduba, tocaram fogo 
e transformaram. 

O SR. - Senador, o que tenho 
certeza é a _de que V. Ex" não está_ de acordo 
com coisas a que se Coloca, por exemplo, 
Há um noticiário recente do Jomal do BrasU, 
25 de junho de 1989: 

BIRD e Brasil acertam· planO de ocupa· 
ção _da Amazônia. 

ACOrdo feito. O Governo brasileiro com 
a ajuda do BfRD vai tentar dirigir a ocupa

-- Ção racional de 250 mil quilômetrõs de 
territórios de Rondônia, Acre e Amazônia, 
tamanho da Alemanha Ocidental. 

É a segunda tentativa de planejamen
to ... 

Isso para permitir o asfaltamento da estrada 
que leva ao Acre. Q _básico para a assinatura 
desse acordo foi deflitido com c:láusula contra
tual do financiamento da pavimentação da es-

. ~ada BR-364. A obra foi orçada em 146 nli- -
lhões_de dólares, 60% do Brasil, 49%- do DIRD 
dos quais 10 sãci do ... E o que ele irá beneficar? 
Não é perfeito. Mas é o melhor que a incipiente -
discus:;;~º--democrática na Amazônia conse
guiu produZir. 

Efetivarilente, dos .3.300 índios na área do 
programa apenas 1/3 terão suas terras dassifi-
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cadas como_ colónias indígenas. E prevê-s~ 
a criação de dez reservas extrativistas benefi
ciando 3.524 famüias de seringueiros e uma 
estação ecológica e 11 florestas nacionais. 

Uma manchete desse tipo não leva a nada. 
Tenho certeza de que V. Exo está preocupado 
e o nosso Senador do Amazonas tem mais 
razão de estar torcendo de que não chegue 
a correria de colonização no Amazonas. Por· 
que lá vai ser pior. Porque v.-~ está contando 
com cento e dnqüehtá e tantos mil quilôme
tros quadrados dos quais setenta, oitenta são 
de terras boas. 

O SR. 
pergunta. 

O SR. 

-Gostaria de fazer-lhe uma 

-Pois não. 

O SR ""'""' O senhOr- falou que a 
Amazônia, a Vale do Juruá principalmente, se
gundo um colega seu, seria uma área apro
priada para o dendê. Das conversas que tive 
com o Senador Mário Maia a respeito do as
sunto, da tese desse seu amigo, o que V. Ex!' 
sabe, o que poderia nos transmitir? 

O SR. -O que eu sei de experiência 
prática, porque dentro do Centro de Pesquisa 
do Cacau, na Bahla, que é a primeira ou se
gunda área porque o Pará está correndo e 
o Amapá já vem logo, na área da Ceplac, em 
termos experimentais, tivemos por três ou 
quatro anos de um Projeto que se chama Den
diesel. É o diesel a partir do dendê ou de 
todo o óleo vegetal. Não apenas o dendê, mas 
o óleo de mamona. 

O SR. - Dendiesel. 
O SR. - DendieseL _Dendê do 

"diesel". É uma rilàrcã qUe -criamos para tentar 
''badalar". O diesel do dendê, passando por 
um processo de transesterificação, ou seja, 

-transforma-se o óleo no estar de um óleo. 
É algo que já tem conhecimento, já tem know 
how, não há o que dificultar. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
Não há segredo nisso .. 

O SR l"REDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO ___,. Entra· direto no bico de uma 
bomba injetora, que pode ser uma motos
serra, pode ser um motor estacionário geradOr 
de energia, pode ser um tratar, pode ser um 
carro a "diesel", qualquer coisa. 

E, quando ele fala no Kwait, no Tefé, está 
fazen-do as plantações de dendê e passando 
por este processo de transesterificação. É uma 
ec_onomia absolutamente renovável. Por 
exemplo, o ProáJcool não está dando certo 
no momentoi n.ií.O sei se logo'rriais não vamos 
voltar atrás no Proálcool e continuar incenti· 
vando o álcool. Basta ter uma pise qualquer 

. no.Golfo Pérsico para ficarmos aqui tremendo 
de medo. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Mas há um aspecto: é que o Proálcool é quase 
todo subsidíado e caro para o Pafs. O dendie
&el_seria a mesma coisa? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO -: Não _sei, não existe nada em ter
rn_Õs cõniei-cia·i&, existe emJermps de co.nh_eci

. mento téCnico, 9erado d~ que o diesel transes
teriflcado move motor~s_ e eKiste 9 conheci-

menta de clima, solo, de potencial de proda~
ção. Vários pesquisadores; InclUSiVe um inQiês, 
ãndou pelas nossas terraS e ideiltíficou áreas 
como Amazônia, lá de Te fé, aquela zona das 
beiradas de Belém, onde existe_ um micro
clima bem- parecido e que já teffi urila planta
ção eXpressiva· da Empasa, indo parei a Ilha 
de Mosqueiro; çorrendo para -Bragaritina, o 
Banco- Real está fazendo uma affipliação dos 
seus plantios, no valor de 1 00 milhões de. dóla
res, promovendo o plailtiO de -dendê; e o sul 
da Bahia. 

Essas áreaS ... 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Um momento, Frederico. Houve quem depu
SeSSe aqui, dizendo que talve.z a área ideal 
para o dendê fosse a área_ do Vale do Juruá. 
Se não me engano, foi o Professor Alvim. V. 
sf não tem nenhuma informação? 

O SR. FREDERICO MONTEIRO ALVES 
AFONSO- N'ão, não tenho. Vejo falar sempre 
em Te fé. lnclusive, tem a SOFlC. (jue anda 
por lá já há algum tempo, não é·de-agora. 

Entretanto, desenvolver e atuar em uma in
fra-estrutura naquela região, para poder fazer 
o desenvolvimento disso, gasta-se dinheiro. 
Mas, quem sabe se as circunstânciaS econô

. rnicas do mundo não vão nos obrigar a partir 
para isso? E depois tem outra: petróleo é um 
recurso que não é renoVável. O qu vamos colo
c~ r para queimar no nosso carro depois? 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
. Muito obrigado. · · 
_ . Está encefracla a i'eUnião . 

(LêvaiJta-se a reunião às 19 horas e 
· 3 minutos.) 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso [, da Constituição 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 60, DE 1989 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educadona/ entre a República 
Pederatil'ftl do Brasil e a República de Cuba, celebrado em Brasília, em 29 de abril de 1988. · 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o ·Governei 
da Repúblic<~ Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, celebrado em Brasilia, em 29 de 
abril de 1988. 

Art. 2• . Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possa resulmr 
revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares ao mesmo. 

Art. 3• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de outubro de 1989.-Senador Nelson Carneiro, Presidente 

----~------------_J 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
CQLTURAL 

E EDUCACIONAL EN1RE O 
GOVERNO DA REPÓIIUCA 

FEDERATWA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPáBUCA DE CUBA 

O Governo da República Federativa do Br'a~ 
si! 

e 
O Governo da República de Cuba 

(doravante denominados "Parte"s Contratan .. 
tes"), 

lnspirados·pelo desejo de fortalecer os laços 
comuns de amizade e compreensão existen
tes entre os seus dois povos, 

Motivados pela in~enção de desenvolver o 
conhecimento mútuO' através do estreitamen
tç> das suas relações culturais e educacionais, 
Aitimados pelos princípíos de respeito recípro
co à soberania e não-intervenção nosass~ntos 

internos de um dos paises por parte do outro, 
e 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO! 

O presente Acordo rege todas as iniciativas 
e atividades de caráter cultural, acadêmico, 
educativo' e desportivo levadas a efeito pelo 
GoVerno e pelas instituições Qovemamentais 
de uma das Partes CóritratanféS no território 
da outra Parte Contratante. 

ARTIGO II 

As Partes Conti"ãtantes promoverão o· inter
cãmOío e a·cOOperaçâo bilateral nos campos 
da cultura, d.a educação e dos esportes, obser
vadas as respectivas legislações e normas vi
gentes e o ..disposto no presente Acordo. 

ARTIGOill 

1. O intercâmbio e a cooperação entre as 
Partes Contràtantes poderão compreender: 

a) o intercâmbJo de professores. escritores, 
compositores, pintores, diretore_s teatrais e ci
nematográficos, artistas, cantores, solistas de 
balé, regentes de orquestra, escultores, arqui
tetos, desportistas e estud_ant.e:s .em nível de 
pós-graduação; 

b a traduçã"o e pOblicação de obras literá
rias e artística.s dã outta Parte; 

c) o interc_âmbio de livros, publicações cul
turais e de informações sobre os museus, bi
blfotecas e outras instituições culturais; 

d) o intet<:âm.blo de misSões educacionais 
de !n~re~e-çeciproco, e 

e) a organizãção de manifestações cultu
rais, tais como exposições, conferências, re
presentações teatrais, mostras cinemé;rtográ
ficas, apresentações musicais, espetáculos de 
dança, exibições circe)1Ses e cer:tames despor· 
tivos. 

2. As Partes Contratantes estudarão, com 
a possível brevidade, mecanismos que permi
tam um mais eficaz intercâmbio estudantil, 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Dinrior Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

levando em con~ suas respectivas possibi
lidades e interesses. 

3. A fim de implementar o presente Instru
mento, as Partes Contratantes estabelecerão 
de c;omum acordo, programas bianuais de in
tercâmbio, que compreenderão atMdades de 
cooperação, assim como as condições fman
ceiras, entre outras, essenciais à sua concre
tização. 

4. As Partes Contratantes (acilitarão, em 
seus respectivos territórios, a organização dos 
programas bianuais de intercâmbio cultural, 
educacional e desportivo, no âmbito do pre
sente Acordo, inclusive quanto à admissão e 
saida de material artístico, obras de arte, mate
rial didático e equipamento cultural e educa
tivo. 

ARTIGO IV 

1. As Partes Contratantes concordam etn 
estabelecer uma ComiSsão Mista Cultural, 
composta por representantes dos órgãos. 
competentes de ambos os Governos, a qual 
caberá: 

a) analisar o desenvolvimento do intercâm
bio e da cooperação bilateral nos campos cul
tural, educacional e desportivo; 

b) avaliar o cumprimento dos programas 
bilaterais de intercâmbio, examinar e aprovar 
programas bianuais elaborados e projetas es
pecíficos; 

c) propor medidas para o aperfeiçoamento 
da implementação do presente acordo. 

2. A Comissão Mista reunir-se---á alternada
mente em Brasilia e em Havana a cada 2 anos, 
ou de acordo com a conveniência de ambas 
as Partes Contratantes. 
3. As decisões e recomendações estipuladas 
nas reuniões da Comissão Mista Cultural deve
rão constar de wna Ata Final, feita em dois 
textos originais, em portuguêS e_ em espanhol, 
ambos lgualmtmte autênticos. 

ARTIGO V 

No intervalo das .sessões da Comissão Mis
ta, todas as negociações pertinentes à imple~ 

EXPEDIENTE 
CEIIITIIO GIIARCO 00 SENADO fEDEIIAL 

Dú.-OOCONGIIEUO IIACIONAL 
lmpress,o sob • responublllct.de da Meu do Senado Feder•• 

ASSINATURAS 

Semestral •••••••••-••••n••••••••on•·-~~-~u•••••••~•·•••••• 
NCz$!7,04 

Exemplor Avulso ··················---·-·····------·-·M·-··-· NCz$ 0,11 
Trr.Jgem; 2.200-exemplarus. 

mentação dos programas periódicos de inter
câmbio cuitural, educacional e esportivo e dos 
mecanismos financeiros para a execução des
tes. serão realizados por via diplomática. 

ARTIGO VI 

As Partes Contratantes eXaminarão as con
dições, pelas quais, os diplomas, certificados 
e títulos universitários concedidos em_Q.mbos 
os Ç~aíses -Çiossam ser reconhecidos nos esta
belecimentos de educação e ·outras institui
ções. 

ARTIGO VII 

Cada uma das Partes Contratantes prote· 
gerá os direitos autorais das obras educativas, 
cientificas, literárias e artísticas da outra Parte, 
de acordo com· a legislação aplicável em cada 
um dos dois países. 

ARTIGO VIII 

As Partes Contatantes estimuia"rão as visitas 
de equipes esportivas e o intercâmbio de trei
nadores e especialistas em educação física 
e esportes entre os dois paises. 

ARTIGO IX 

As Partes Contratantes darão facilidades pa
ra que as Delegações çla outra Parte possam 
visitar bibliotecas, arquivos, muse'-:1~ ~- outras 
iristltuiçõeS cienblicas, culturais e educacio
nais, segundo a regu1amentação vigente em 
cada país. 

ARTIGO X 

~-ParteS -C'ontratantes -ConVid.irão repre· 
sentç3_rit_ii5 para c01lgressos, conferências, festi· 
vais de arte e outros encontros científicos e 
cu1turas de caráter internacional que se cele
brem em cada país, e para os de caráter nacio
nal, que, dada as suas características, tornem 
conveniente a participaçaO de uma represen
tação da Repóblica Federativa do Brasil ou 
da República de Cuba, conforme o caso. 

ARllGOXl 

As Partes éontrat~_ntes poderão celebrar 
Ajustes Complementares ao presente Acordo 
que visem a criação de programas de trabalho 
entre universidades e instituições de ensino 
superior, bem como culturais e esportivas de 
ambos os países, que desejem cooperar nos 
campos da cultura, educação e esportes, em 
conformidade cornos dispositivos deste Acor
do. 

ARTIGO XII 

Qualquer modificação ao presente Acordo, 
ou a sua revisáo deverá ser proposta por escri
to e entrará em vigor depois da aprovação 
por ambas as Partes Contratantes. 

ARTIGO Xlii 

As Partes Contratantes se notificarão sobre 
o CUrripriniehto das respectivas formalidades 
legais internas para a enticida em vigor do 
presente Acordo, o qual passará a vigorar após 
a segunda notificação. 

ARTIGO XIV 

O presente Acordo- terá uma vigência de 
êinco anos, findo os quais será automatica
mente renovado por perfodos iguais e suces
sivos, a menos que uma das Partes Contra
tantes comunique à outra, por via diplomática 
e com uma antecedência de seis meses, sua 
intenção de dá-lo por terminad~. 

o ARTIGO XV 

A menos que as Partes Contratantes deci
dam em contrário, o término do presente 
Acordo não prejudicará programas em anda
mento. 

Feito em Brasma, aos 29 dias do mês de 
abril de 1988, em dOis exemplares originais, 
nas línguas portuguesa e espanhola, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos.- Pe-

. 10 Governo da República Federativa do Brasil: 
Paulo Tarso Recha de lima Pelo Governo da 
Repóblica de Cuba: .Jorge Alberto Bo/alios 
Suares. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 156• SEsSÃO, EM 19 
DE OCff()BRO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIEI'ITE 

1.2.1 -Mensagens do Pr-esidente 
da República 

N~ 249 e 250189 (n" 661 e 662189, 1]<1 
origem), de agradecimento de comunica-
ções. _ __ 
N~ 251 a 255/89 (n•• 638, 650 a 653/89, 

na origem), restituindo autógrafos de pro-
jetas de lei sancionados. _ _ . _ 

Submetendo à deliberação do Sen~do 
a escolha de nome indicado_ para cargo 
cujo provimento depende· de _sua prévia 
aquiescência: • 

J'i9 246/89 (n9 6§4/89, na origem), refe· 
rente à escolha do Sr. L~iz Villarinho Pedro
so, Embaixador do Brasil junto ao reino
da Arábia Saudita, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Árabe do lemen. 

1.2.2 -Oficio do 1 • Secretário da 
Cimara dos Deputados 

Encaminhando à revi'sáo do Senado au· 
tógrafos dos seguintes projetos: 

-Projeto de Lei àél Çãmara n; 04 7/89 
(n? 920/88, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o cômputo do tempo de exercí<:io 
de função retribuída por Gratificaçào de 
Representação de Gabinete para os fins 
quemenciona. __ ____ _ __ 

-Projeto de Lei_ dª Çâmara n? 048/89 
(n?2.014/89, na Casa de origem), quealte· 
ra a composição do Tribunal Regional do 
Trabalho da 9• Região, cria a função de 
Corregedor Regional e cargos em comis
são e de provimento efetivo no Quadro 
Permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho dã 9' Região, e dá ou
tras providências. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 
50/89 (n• 043/89, na Casa de origem), que 
aprova os textos das Convenções n9~ 135 
e 161 e rejeita a de n9 143, da Organização 
Internacional do Trabalho-OIT. 

1.2.3- Pareceres 

Referentes às seguihtes matérias: 
-Projeto de Lei do DF n9 43/89, qUe 

dispõe sobre a utilização das águas sub
terrâneas situadas no Distrito Federal. 

-Projeto de Lei do Senado n? ~ 74189 
-Complementar, que estabelece normas 
sobre a participação dos Estados e do Dis
trito Federal no produto da arrecadação 
do Imposto sobre Produtos Industrial!Za
dos, relativamente às exportaçôes. 

SUMÁRIO 

-Projeto de Lei do Senado n9 198/89 
- Complementar, que dispõe sobre os 
requisitos para o exercício doS cargo_s de 
diretoria e presidência do Banco Cen,tral 
do Brasil. 

1.2A -Comunicação da Presidên· 
da 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Decreto Legislativo n9 50~9. 
Udo anteriormente. 

1.2.5 -Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~ 338/89, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que 
regtilã.i-nentao a·rt. 135 da-Constitui~ão Fe
deral. 

- Piojeto de Lei do_ Sen,ad__o n9 ~39/89, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, 
que concede ao idoso e ao deficiente fistco 

- õli. ·mental, o benefício da percepção de 
um salário m(nimo "mensal, desde que 
comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção ou de tê~lêl provida 
por sua família. 

1.2.6- Requerimentos 

-NQ 561/89, de autoria do Sen. Mãrdo 
Lacerda, solicitando a retirada do Projeto 
de Lei dQ Senado n9 282/89, que regula
menta o artigo 227, § 69, da ConSti.tüição 
Federal, dando nova re_dação ao itens 19 
do art. 54 da Lei n9 6.015, de .31-de dezemH 
bro de 1973. 

- N9 562/89, de autoria do Sen. Odacir 
_ _50ares, sa!idtando a retiracJé)_:do Pl:ojeto do 

Senad9 n~ 310189, de _sua autoria que dis_
põe sobre o registro dos sindicatos, e dá 
outras ~evidências. 

1.2.7- Comunicações 

-Do Presidente da Comissão de Rela
ções Exteri{lres e Defesa Nacional, comu
nlca_ndo a prorrogação por mais de 15 dias 
do prazo para apreciação, por esta comis
são, dos Projetas de Decreto Legislativo 
n~s 3_9 _a· 45/89. 

1.2.8 -Comunicações da Presldên· 
da 

-Término do·prazo para interposição 
- de recurso, no sentido de inclusão em Or-

dem_ çlp _ _pia, apreciado conclusivamente 
pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei_do SenadO i19 105/88, 
que caracteriza a prática da tortura, o tráfi
co ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
o ten-orismo e os crimd c::onsiderados he-
diOndos;· tomarido elii:-az o Inciso xun, do 
art. V da Constituição da República Fede-

rativa do Brasil, e dâ outras providências. 
Ao arquivo. · _ _ _ 

-Aprovação" dos Requerimentos n9'J 
520. 524, 538 e 543/89, de informações 
solicitadas aos Ministros das Minas e Ener
gia, Fazenda e ExércitÕ. 

-Recebimento do Oficio S/33/89 (n_9 
613/p/89, na origem), submetendo ao Se· 
nado, pedido de licença prévia para instau
ração de procedimento crimir)al contra o 
Sen. João Castelo. 

-::-Recebimento das Mensa"gens n9$ 24 7 
e 248/89 {n-9!1"663 e 665/89·n~ ori_gem), 
pelos quais o Presidente da República soli
cita autorização pata contratar operação 
de crédito externo, para os fin.s que espe
cificam. 

1.2.9- Requerimento 

- N9 563/89, dos Srs. Senadores Ronan 
-Tito e outros, de wgência parei o Projeto 
de Resolução n? 73/89~ 

1~2.10 -Discursos -do Expediente 

-SENADOR MAURO BENEVIDES-
8Q9 aniversário de criação do Departamen· 
to Nacional de Obras Contra as Secas -
DNOCS ..... _. 

-SENADOR ÁUREO MEI..LO- Fale
cimento do Jornalista Ade! Mamede. 

1.3 ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei dÇJ <;Amara n9 37, de 1989 . 
(09 2.97 4/89, i-ta CaSa de origem), de inicia· 
tiva do Senhor Presidente da República, 
que dispõe sobre a organização e o fundo· 
namento do Conselho da República. Apro~ 

_ vado o Substitutivo t::om destaque cons
tante do ReqUerimento n9 564/89, ficando 
prejudicado o_ projeto. À Comi_ssão Di~_ 
tora para redigir do vencido para o turno 
suplementar. 

Projeto de Decreto LegisJativo n9 18, de 
1989 (n?138186, na Cámara dos Deputa· 
dO$), que aprova o texto do Acordo sobre 
Transporte Aéreo entr~ p ctovem6 daRe·_ 
pública Federativa do Brasil e o Governo 
do Canadá, firmado em Brasília, em 15 
de maio de 1986. Aj)ióvaâo. -após parecei
da comissão competente,_ proferido pelo 
Sr. Senador Rachid Saldanha Derzi. A Pro
mulgação. 

Projeto de Lei do DF n9 29, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deral, que altera a estrutura da adminis
tração do Distrito Federal, extingue órgãos, 
.e dá outras providên~ias.Aprovado o subs
titutivo com emendas, à Comissão Dire
tora para redação final. 

SubstitutiVO ao Projeto de Resol~çáo n~ 
53, de 1989, de autoria do Senador Fer
nando Henrique Car(foso, que-estabelece 
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critério de conversão para os valores ex· 
pressas em OTN e em cruzado, nas propo
sições que autorizem Estados e Municípios 
a contratar operações de crédito.Aprovacb 
em turno suplementar. À Promulgação. 

Proposta de Emenda à_ Consti~uição n~ 
l, de _1989, de autoria -do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
6? do art 14, pa(a desincompatibflização 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos. Votação adiada por faita de quo
rum. 

Proposta de Emenda _à Constituição n~ 
2, de 1989, de autoria c.rosenãdor Olavo 
Pires e outros Senhores Senadores, que 
modifica a §'39do art.49doAto das Dispo
sições __ Constitucionais Transitórias. Dis
cussão em 1' ses~o ordinária. 

Proposta de Emenda à ConstituiçãO n• 
3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maclel, que acres_~~!_].~ _parág~afo ao art. 
159 e a1tera a redação do indso II do art. 
161 da ConstituiÇâ"O-F"ederaJ. Aprovado o. 
prosseguimento da tramitação da matéri~. 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF n'? 29/89, con.stante âo Item .3 da dr· 
dem do Dia. Aprovado, nos termos do Re-
querimento n? 565/89. À sanção do Gover· 
nadar do Distrito Federal. 

-Requerimento no 563/89, lido no Ex
pediente, de urgência para o Projeto de 
Resolução n9 73/89. Aprovado. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADORJOÃOME~Po!itica 
habitacional brasileira. 

SEIYADOR DIRCEU CARNEIRO- Sus
citando Questão de Ordem, sobre o térmi
no do prazo de resposta a requeriemnto 
de informações de sua autoria sobre a 
FUNTE\It. 

sEI'iADóR RUY BACELAR- Campa
nha em favor da concessão do Prêmio No
bel da Paz à Irmã Dulço.' 

SENADOR ROIYA/..DO AR-\GfO- Cri· 
se do setor Z!_grícola no País. 

SENADOR POMPELI DE SQ(JSA-- Pre
~ença, na Tribuna_de Honra, do campeão 
olímpico de judô, Aurélio Miguel. lrregula· 
ridades praticadas na Confederação Brasi· 
leira de Judô. 

SENADOR JaTAHY 11AGALHÃES-In
constitucionalidade da Medida Provisória 
nQ 91/89, que dispõe sobre o reajuste dos 
benefícios de prestação continuada man~ 
tidos pela Previdência Social. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA- Pro· 
posta de S. ~ concernente à educação 
fundamental e à ses:undária. 

SEJYADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG- CriiÇãà de uina diretoria r.egional 
da SPHAN, em Sei'gipe. 

SENADOR ODAOR SOARE:s- Cria
ção do sistema nacional de saneamento 
básico. 

1.3.3 - Comunicação da PresJd~
da 

- Designação da Comissão Mista in· 
cwnbida de emitir parecer'sobre a Medida 
Provisória n" 93/89, editada pelo Senhor 
Presidente da República, em 17 de outubro 
de 1989, qUe estipula o valor dos Direitos 
a serem pagos a Entidades Desportivas 
pelo uso de suas denominaçõ_es e símbo
los, na Loteria Esportiva Federal, e f!Xação 
de calendário para tramitação da matéria. 

1.3.4- Designação da Oidem dio 
Dia· da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DOP~ODASEN 

-Ata de Reunião 

3-MESA DIRETO~ 

4 -LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

? -COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SOES PERMANENTES. 

Ata da 156~ Sessão, em 19 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Nabor Júnior e Áureo MeDo 

ÃS 14 HORAS E 30 M!NiJTbS, Ai::IiJJM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADOREs: .. 

Aluizio Bezerra- Nabor Júnior- Ronaldo 
Aragão -João Menezes -Jarbas Passarinho 
-Alexandre Casta - Edison Lobão -João 
Lobo- Chagas Rodrigues- Afonso Sancho 
- Alaque Bezerra - Cid Sabóia de Carvalho 
- Carlos Alberto - Marcondes Gadelha -
Marco Madel - Ney Maranhão - Mansueto 
de Lavor -João Lyra - Francisco Rollem
berg- Lourival Baptista- Luiz Viana -Juta
hy Maga!Mes - Ruy Bacelar- José 1gnáclo 
Ferreira - Nelson Carneiro·- Ronan Tito -
Iram Saraiva ....:..frapuam Costa Júnior-Pom
peu de Sousa - Mauricio Corrêia - Meira 
Filho ...;_ Márcio Lacerda - Mendes canale 
-Wilson Martins - Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -
A 6sta de presença acusa o comparecimento 
de 34 Srs. Senadores. HaVendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçáo de Deus, iniciaremos nossos 
trabalhos. 

_ O Sf. 1 ~ Secretári9 irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o .seguinte 

EXPEDIENI'E 
Mensagens 

do Presidente da RepúbUca· 

De agradecimento de comun1cações: 

~ ti• 449/89 (n' 661/89; na origem), de 18 
do- corrente, referente à aprovação das maté
rias constantes das Mensagens da Présidência 
da República n~' 11, de 198_6, 71 e 181r. ~e 
1987, 262 e 266, de 1988 e 104, 264, 325, 
383,384,396,399,542 e 574, de 1989. 

N• 250/89 (n' 662/89, naongem) de 18 
do corrente, referente à aprovação da matéria 
constante da Mensagem SM nç 189, de 1989. 
~iteStltidndO 8:utó9mfos de Projetos de 
Lei sancionadO$: 

N• 2.51189 (n' 838/89, na origêm), de 10 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 23, 

de 1 989-CN, que autoriza o Poder Executivo 
- a abrir ao Orçamente FISCal da União crédito 
suplementar no valor de NCz$ 
493.000.000,00. -(Projeto que se U:ansformou 
na Lei n~ 7.8.35, de 10 de outubro de 1989}. 

N• 252/89 .(n• 650/89, na origem), de 18 
do corrente, referente ao Projeto de Lei de 

- Conversão n9 24, de 1989-CN. que dispõe so
bre a atualizaÇão monetária das obrigações 
que menciona e dá outras. providências. (PrO" 
jeto que se transformou na Lei n'? 7.843, de 
18 de outubro de 1989). 
N~ 253/89 (n9 651/89, na onQem,), de 18 

do corrente, referente ao Projeto de Lei da 
Cãmar~.nç 31, d.~ 1 91?9,. que disciplina 9 inciso 
LXXVI dà art. 59 9?1 Constituição da República 
Federativa do Brasil, al~ando a redação de 

;_art_ 30 da-Lei n~ 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973. (Projeto que se transformou na Lei 
Jt-'_ 7 ..844, de 18 de outubro de 1 9"89). 

Ni 254/89 (n' 652/89, na origem), de 18 
do corrente, referente ao Pr_ojeto de Lei n9 41, 
de 19--a-9-CN, qué·a-ttera descritores de ativida
des do Ministério da Educação, constantes do 
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Orçamento Fiscal da União. (Projeto que se 
transformou na Lei n<:> 7 .845, de 18 de outubro 
de 1989). _ __ 

N• 255/89 (n• o.S.:>/89, na úlgem), de 18 
do corrente, referente ao Projeto de Lei no 43, 
de 1989-CN, _que autoriza o Poder ExecLJtivo 
a abrir ao Orça_mento Fiscal da União crédito 
especial até o limite de NCz$ _16.564.627 ,00, 
para os fins que especifica. (Projeto que- se 
transformou na Lei n<:> 7 .846, de 18 de outubro 
de 1989.) 

Submetendo à; deUberação do Senado 
a escolha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N• 246, DE 1989 
(N' 664/899 na origem) 

Excelentissimos Senhores Membros do Se~ 
nado Federal: 

De conformidade coro o Artigo 52 (ite_m 
IV) da Constituição, tenho a honra de subme~er 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Luiz Villarinho 
Pedroso, Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Arábia Saudita, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to à República Árabe do leroe_m, nos termos 
do Artigo 56, § l 9 __ do Regulamento de Pessoal 
do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto no 
93.325, de 1" de outubro Pe 1986.. __ 

2. Os méritos do Embaixador LU!z Villari
nho Pedroso, que me intrudlizil-ani. a esco
lhê-lo para o desempenho dessa elevaçia fun
ção, constam da ;mexa informação -do Mins
térlo elas Relações Ex!:eriores. 

Brasília, 18 de outubro de 1989-. - JOse 
Samey. . 

INFORMAÇÃO 

CUniculum Vltae: 
Embaixador Luiz Villarinho Pedroso 
Rio deJaneiroiRJ, 10 de agosto de 1934. 
Fllh.o de Érlco Chagas Pedroso e Thereza 

Villarinho Pedroso. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 

FND-UBIRJ. 
Cw-so de Preparação à Car~_ira de Diplo· 

mata, lRBr. 
Curso Superior de Guerra, ESQ. 
CônSul de Terceira Classe, 22 de janeiro 

de 1959. 
Segundo Secretário,_ merecimento, 24 de 

outubro de 1961. --
Primeiro Secretário, merecimento,. 31 de 

dezembro de 1967. _ . " 
Conselheiro, merecimento, 1" de janeiro de 

197:>. 
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 

21 de setembro de 1977. 
Ministro de Primeira Oasse, merecimento, 

17 de dezembro de 1986. 
Assistente do Chefe _da Divisão da EurÕpa 

Oriental, 19o2. . _ 
Assistente do Cl;l~fe da .Divisão -~a Assoc_ia

ção Latino-Americana de Livre Comércio, 
1969. 

Olefe da Divisão da Organização dos Esta
dos Arnerkanos, 1970n2. 

Chefe, interino, da Divisão da Arnércia Cen- ricano de Ciências da Pesca, Uma, 1972 (c:he-
tral, 1970.- -. - fe). -

Chefe da Divisã_o de Prqgramas de Premo- CciriférêriCia Interamericana t:.specializada 
ção Comerc:ial, 1981/ff3~ - sobr~ a aplicação da Ciência e Tecnologia ao 

Chefe, substituto, do Departamento de Pro- DeseiwolÍtimento nia América Latina, 1972 
moção Comercial, 1981183. __ (delegado). · 

Washington, Segundo Secretário, 1965/68. _ VII Congresso Indigenisia Interani.erfcaho, 
Uma, Chefe do SECOM, !966. · Brasília, 1972 (delegado). - · : 
üiTia, Primeiro Secretário, 1968/69 I Congresso Iriteramericano Extraordinãrio 
Genebra, Delegação Permanente, Primeiro de Turisrito, Rio de Janeiro, 1972 (delegado). 

Secretário, 1972n3. _VIU Reunião Anual do_ QES!OEA,. Bogotá, 
Genebra, Delegação Permanente, ·cõnSe- 1973 (delegado). - _ - __ · 

lheiro, 1972J73. Reunião do Grupo de Trabalho sobie-no·r-
Caracas, Conselheiro, 1974n5. mas técniOI~ _ _®_Comitê de Produtos lndus-
Washington, OEA, Conselheiro, 1975n6. triais, GATI, Genebra, 1973 (chefe). -
Washington, Ministro-Conselheiro, XXXIV Sessão da Conferência Internacional 

1977/81. da Educação, Genebra, 1973 (delegado). 
Washington, OEA, Encarregado de Negó- Conferência Diplomática sobre a Reafuma-

c:ios, 1978. ção e o Desenvolvimento do Direito Interrla-
Negociações com a Polônia de Acord_o _cional Humanitário aPlicável aoS CoilflitOS Ar-

Substituto do Ajuste de Pagamentos e do mados, Geneb~:a, 1974 (delegado suplente). 
Acordo de Çomércio, 1954 e 1960 (membro). Comitê dos Peritos Goveni.amentais de Alto 

Grupo·de Trabalho para o Serviço Diplomá- Nível de países em Desenvolvimento, mem-
tico, Rio de Janeiro, 1959 (membro}. bras da CEPAL, encarregado da avaliar a I 

A disposição do Vice-Ministro do Comécio metade da ll Década para o D~senvolvimênto 
Exterior da Polônia, em visita a São Paulo, da ONU, Bogotá, 1975 (representante). " 
1960~ XVl Peó~o de Sessõ~:ts da CEfiÂL, j)ort~of-

tiegociações de_Ac::ordo de c_omércio e Pa- Spain, 1975 (chefe). _ -
gamentC:Is com a Tchecoslováquia, 1960 IX Reunião da Com~o lnte~ame_r!Cal'la de 
(MembrO). Energia Nuclear, Caracas, 1975 (chefe). 

Delegaçáo do Brasil em visita às Colônias VIIIPeríodoOrdináriodeSessõesdaAssem-
Horyg- Kong e Cingapura, 1961 (secretário). bléia Geral da OrganizaÇão doS EStac;!OS Ame-
. ComiSsãodeOrganizaç:ãodavisitadoPres!- ricanos, Wasi)in_gton, Estados Unidos da 

-dente da Itália, 1961 (merllbro). Amérda, 1978 (detegád0f- ---- ·-- · · 
Grupo de Trabalho de Arame Farpado, Rio Reunião de Técnicos Governamentais so-

. de Janéifb, 1962 (representante do MRE). br~ o sis~rl!~ geral de.__pr:_~f~rência horte-ame-
- MiSsão Especial do Brasil às cenmônias co- ficãno, da OEA.; _w~shington, 1978 (Che_fe): 
memorativas do Centenário da Batalha de Ca- Ordem do Rlo Branç:o, G"rãhde OficiaJ:Bra-

·nao, Uma 1966 {membro). siL - o- - -

x.:tN Sessão Plenária do Comitê Consultivo _O Embaixador Luiz Villarinho Pedroso se 
-Jntemactonal do Algodão, Rivera, Espanha,_, =enc:oi-ltfa nestaaafã riO exerC:rciO de suiS:fUn-
1966 (delegado~suplente). ções de Embaixador do Brasil junto ao ~eino 

Delegação da Petrobrás à Reunião da "As- da Arábia Saudita. -
sistência RecíprOca Petroleira Estatal Latino-A- S-ecretaria de Estado das Relações ~rio~ 
mericanci", Uma, 1968 (membro). res, de de 1989. -_:_~_eri;lo 

~-"_l\II_ Conferência lnterparlamentar, Lima, Bal-bosa Serra~ Chefe do.Departamerito do 
!'968 (membro). · Serviço Exterior. 

f -ReUiliâO de Consulta Aeronáutic:a com o , ~ - ("1 Comissão de Relações Exterio~ e 
Peru, Limà;1968"(ilelegado). · 

XIII Peóodo de Sessõ~ da Comi_ssão Eco- Defe$il._Nadona/.J 

nôfulca para a Amércia Latina, 1969 (mem
br.o). 

IX Conferência da ALALC, Càra<::as, 1_969 
(membro). 
---comiS~o ~reparat6ria da Participação do 

_Brasil na "EXP0-70", OS.ka, 1969 (secretá· 
-no-geral): · · 
· ·•· ReUnião-da Com[s$6o ESPedal de Consulta 
e Negociações, OES, Washington, 1970 (de-

- legado). 
III Período Extraordinário de Sessões da As-

semblóiaGeral da OEA. {971 (delegado). 
II Reunião Ordinária da C:Orilissão Especial 

de Cõnsul~ e Negociação, CIES, Punta dei 
Este, 1971 (membro). 

VIl Reunião Extrac.Jrdinária Anual do CIES, 
Panamá, 19'71 (delegado). 
--Reunião do Grupo ad Hoc de Técnicos Go
vernamentais encarregados de estudar a pos
sibilidade de CriaÇão de um Instituto lnterame~ 

Ofícios 
DO SR. 1' SE<::RErARIO DA 
CÂMARA DOS DEPCITADOS 

Encaminhando à revisão do Senado au 
tógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
_ l'i0 47, DE 1989 

(N" 920/88, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal de 

Contas da União) · · 

Dispõe sobre o c6mputo do tempo de 
exercfcio· de função reúibufda por Gratifi
cação de Representaç~o de Gabinete pa~ 
ra os fins que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ 
Art. 19 Aos fuilcionários do QUê!fdro Per

manente da Secretaria-G~ral do Tribunal de 
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Contas da União que tenham exercido função 
retribuida por Gratificação de Representação 
de Gabinete por 5 (cinco) anos Ininterrupta
mente, ou por tempo superior, ainda que lnter· 
poJado, aplica-se o disposto no _art 1~ da 
Lei n' 1.711,'de 28 de outubro de 1952, com 
a redação dada pelo art }9 da Lei n" 6. 732, 
de 4 de dezembro de 1979, e no art. 2? desta 
mesma lei. 

Art 29 Aos funcionários apOsentados que 
tenham satisfeito, na atividade, as condições 
necessárias, aplica-se o disposto nesta lei. 

Art 3" A despesa decorrente da aplicação 
desta lei será atendida à conta dos recursos 
orçamentários próprios do Tribunal de Contas 
da União. 

Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. -

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contráro. 

Aviso n9 399-GP/88 
14 de setembro de 1988 

A Sua Excelência o Senhor Deputado Olysses 
Guimarães 
DD.Presidente da Câmara dos Deputados 
Câmara dos Deputados - Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados: 

No Tribunal de Contas da União, a Gratifi
cação de Representação de Gabinete sempre 
mereceu destinação específica para remune
rar servidores que se destacam pela responsa
bi1id.ade do desempenho de atribuições _e en
cargos de natureza altamente relevante, ju~to 
aos Srs. Ministros, Auditores, Procurador e 
Subprocuradores-Gerals e dirigentes da estru
tutra organízacional da Secretaria Geral desta 
Casa. 

2. Esta Corte, por seus membros, auto
rizou a Presidência a encaminhar-lhe antepro
jeto de lei que viabilíza o Cômputo da aludida 
gratificação para os efeitos decorrentes_ da 
norma ínsita no art. 180 do Estatuto dos Fun
cionários Públicos Civis da Onião, na redação 
que lhe foi dada pelo art 1 ~ da Lei n9 6.732, 
de 4 de dezembro de 1979 , bem como do 
art. 2" deste mesmo diploma legal. 

3. Esclareço que, pei()S mesmos motivos, 
os Tribunais Superiores do Pa:ís já tomaram 
providência nesse sentido. É o que se observa 
com a edição das leis especiais de n<;G 7 299-, 
de 14 de março de 1985, 7.411, de _2 de de
zembro de 1985, 7.459, de n -de abril de 
1986, e 7.460, de 15 de abril de 19~86respecti
vamente, para o pessoal das Secretarias do 
Supremo Tnbunal Federal, Tribunais Eleito
rais, Tribunal Federal de Recursos e Conselho 
da .Justiça Federal, e do Superior Tribunal Mili
tar e Auditoriais da Justiça Militar. 

4. Submeto, pois, à sua elevada conside
ração, a inclusa minuta de anteprojeto de lei. 

Na expectativa de sua acolhida, agradeço
lhes as providências que houver por bem to
mar a respeito do assunto, reiterando aVessa 
Excelência protestos de elevada estima e dis-
tinguido apreço. -Alberto Hoffmann, Presi
dente. 

LEO!SU.ÇÃO C1TADA 
LEI N• 6.732, DE 4 DE 
DEZEMBRO DE 1979 

Altera a redação do art 180 da Lei n9 
1.711, de 28 de outubro de 1952, e dá 
outras providências. 

exerddO por maior.teinPo, obedeCidos o·s cri
térios fJXado.s: 1]85 alíneas a e b deste _artigo. 

Art 1? O art 180 da Lei n9 l.?.ll,de 28 __ 
de o_utubro de 1952, alterado pela Lei n? 6.481, 
de 5 de dezembro de 1977, passa a vigorar 
com a s_eguinte redação: 

§ 39 Enquanto exercer cargo em comis
são, função de confiança ou cargo de natureza 
especial, o funcionário não perceberá _a par
cela a cuja adição fez jus, salvo no caso de 
opção pelo vencimento_ do cargo efetivo, na 
forma prevista_ no art 3''?, § 2'1, do Decreto-Lei 
n91.445, de 13 de fevereiro de 1976. 

§ 49 As iiltportânc:ias referidas no art 29 

desta lei n.ão serão consideradas para efeito 
de cálculo de vantagens ou grãtificações inci
dentes sobre o vencimento do cargo efetivo, 
inclusive para qüinqüênios. 

"Art. 180. O fwl.cionário que contar 
tempo -de serviço igual ou superior ao 
fixado para aposentadoria voluntária pas~ 
-sará à inatividade: 

1-com o vencimento do cargo em 
__:___ FOhlissão da função de confiança ou da 

função gratificada que estlver exercendo, 
sem interrupção; nos 5 (cinco) anos ante
riores; 

II-com idênticas vantagens, desde 
que o exercício de cargos ou funções de 
cõflfiança tenha compreendido um perío
do de 10 (dez) anos, consecutivos ou não. 

§ 1 ~ O valor do vencimento de cargo 
de natureza especial previsto em lei ou 
·da Função de Assessoramento Superior 
(FAS) será considerado para .os efeítos 
deste artigo, quando exercido por funcio
nário. 

§ 2g No caso do item II deste artigo, 
quando mais de um cargo ou função te
nha sido exercido serão atribuidas as van
tagens do de maior valor, desde que lhe 
corresponda um exerdcio mínimo de 2 
(dois) anos; fora dessa hipótese, atribuir

-se-ão aS vantagenS do cargo ou função 
de valor imediatamente inferior, dentre os 
exercidos. 

§ ~ A aplicação do regime estabe
lecido neste artigo exdui as vantagens 
instituídas no art. 184, salvo o direito de 
opção." 

Art. 2 9 O funcionário que contar 6 (seis) 
-anos completos, consecutivos ou não, de exer
cício em cargos ou funções enumerados nesta 
lei. fará jus a ter adicionada ao vencimento 
do respectivo cargo efetivo, como vantagem 
pssoal, a importância equivalente à fração de 
1/5 (um quinto): -

a) da gratificação de função do Grupo Dire
ção e Asslstência intermediárias; 

b) dei diferença entre o vencimento do car
go ou_ função de confiança do Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores ou do cargo de 
natureza especial previsto em le~ ou da Fun~ 
ção de Assessoramento Superior (FAS), e o 
do cargo efetivo. 

§ 19 O acréscimo a que se refere este arti
go ocorrerá a pãrtir do 69 ano, à razão de 
115 (um quinto) por ano completo de exercício 
de cargos ou funçõ~s enumerados nesta lei, 
até completar o décimo ano. 

§ 29 Quando mais de um ·cargo ou função 
houver sido desempenhado, no período de 
um ano e ininterruptamente, considerar-se-á, 
para efetivo de cálculo da importância a ser 
adicionãda ao vencimento do cargo efetivo, 
o valor do cargo- ou da função de confiança 

Art 39 A contagem do período de exer
cido a que se refere o art 2~ desta lei terá 
início a 19 de novembro de 1974, ou a partir 
do primeiro provimento em cargo ou função 
de confiança e em cargo de natureza especial 
previsto em lei, se posterior àquela data. 

Art 49 O funcionário que vier a exercer 
ca-rgo erh comissão ou de natureza especial, 
ou função de confiança de valor superior ao 
dos que geraram o direito àadiçãode5 (cinco) 
frações de 1/5 (um quinto), poderá optar pela 
atualização progressiva dãs respectivas parce
las, mediante a substituição da anterior pela 
nova, ·calculada com base no vencimento ou 
gratificação deste cargo ou função de maior 
valor, observado o disposto no § 2° do art. 
29 desta lei. 

Art 59 Na hipótese de opção pelas vanta
gens dos arts. 180 ou 181 da Lei n9 _1.711, 
de 1952, o furicioilário não usufruirá do bene
ficio previsto no art 21 desta lei. 

Art. 61 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em cOntrário. (DO de 5-12-79) 

LEI N•7299, DE 14 DE MARÇO DE 19i36 

Dispõe a estruturação de Categorias 
FundonaiS do Grupo-Atividades de Apolo 
Judiciário do Quadro da secretaria do Su
premo Tribunal Federai. e dá outras pro
vidêndas. 

O Presjderite da República, faço saber que 
o CongressO Nacional decreta e eu sanciono 
a segtiihte lei: 

Art. 19 As categorias Funcionais de Auxi
liar Juidiciário, Código STF-J\J-023, Agente 
de segurança Judiciária, Código STF-AJ-024 
e atendente Judiciário, Código STF-AJ-025, 
do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, Có~ 
digo STF-AJ-020, do Quadro da secre-taria do 
Supremo Tribunal Federal, a que se refere 
o art. 4~ da Lei n9 6.959, de 25 de novelnbro 
de 1981, passam a ter ii estrutura constante 
do anexo desta lei. 

Art. 29 As referências ~Crescidas às aas
ses Especiais das categorias a que se refere 
o artigo· anterior serão alcançadas pelos ocu
pantes dos cargos da mesma Classe, sem au-

c~ffientO de Seu número e através de movimen
tação regulamentar, observados os limites dos 
créditos orçamentários do Supremo Tribunal 
Federal. 

Art. 3~ Aos servidores da Secretaria do 
Supremo Tribunal Federal que tenham exer
cido encargo retribuido por gratificação de re-
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presentaç.ão çl.e gabinete_ por 5 (cinco) anos 
ininterruptamente, ou por tempo superior, ain
da que interpolado, apllca-se o disposto no 
art. 180 da Lei n~ 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, com a redação que lhe deu o srt 
l"'da Lei no 6.732, de 4 de dezembro de 1979, 
e no art. 29 desta mesma lei. 

parágrafo úriicó. O disposto neste a~go 
aplica-se aos servfdores já aposentados, -que 
tenham satisfeito suas condições quando em 
atividade. - ~ · 

- Art 4'1 Esta lei entra enf vigot na-data de 
sué,'l publicação. 

ANEX.O_ 

Art. 5o Revogam-se as dispo~ções em 
contrário. 

Brasília, 14 de março de 1985; 1649 di! inde
pendência e 979 da República - JOAO Fl
G(JEJREDO -lbrobfm Abi-Acke/. 

(Art. 12 da lei nSl 7.299, de 14 de marco de 1985) 

Categoria: C6digo Classes 

a) Aux11 i ar Judlclârio STf-AJ-023 tspeclal 
B 
A 

b) Agente de Seguranca STF-AJ-024 Espectal 
Judiciâria B 

A 

c) Atendente Judfcfârto STF-AJ.-025 Especial 

LEl N'7.4ll, DE"2 DE 
DEZEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre~ estruturação dt; catego
rias Funcionais do Grupo-Ailvfdades de, 
Apoio Judiciário dos Quadros das Seçrc
tan"as dos Tribunais Eleitora_is, e dá outras 
providências. 

B 
A 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se: aos &ervidores já aposentados que 
tenham satisfeito suas condições quando em 

· atividade. 
Art. 49 Este\ tei entra em vigor na data de 

--sua publicação. 

Refer@ncias 

"" venet111ento 

~-32 a t.ld-35 
-28 a t-1.4·31 

t&4-24 a t-.1.4-27 

t-1.1~2.8 a tl.l-33 
t-1.!-2.1 a t-N-27 
1'1.4-14 a t-1.4-20 

r..!-28 a ~-33 
~21 a t+.f-27 
t-1.1·14 a t-IA-20 

Art 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. -

Brasília, 2 de deieffibro de 1985; 1649 da 
lndependência e 979 da República - JOSÉ 
SARNEY- Fema_ndo Lyra. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

ANEXO l 

Art. 1 ~ As categorias Funcionais de Auxi
liar Judiciário, Código AJ-W:~; Agente de Se
gurança Judiciário, Código- AJ-024; e Aten
dente Judiciário, Código AJ-025, do Grupo-A
tivldades de Apoio Judiciário dos_ Quadros das 
Secretarias dos Tribunais Elettorais, a qUê Se 
referem os arts. 3~ do Oecr~_to-_Lei n~ 1.837, 
de 23 de dezembro de 1980, e 2" da Lei n~ 
7.061, de 6 de dezer:nPrq_de 1982, passam-
a ter as estruturas c:onstantes dos anexos desta 
lei. 

Art 2~ As referências acrescidas às Clas
ses Especiais das Categõ_rlãs a <:fue ·se refere 
o ~rtigo anterior serão plcançadas pelos ocu
pantes dos cargos da mesma classe, sem au
mento de seu número" e através de movimen
tação regulamentar, observados os limites ·or
çamentários. dos Tribunais Eleito tais. 

Art. 3~ Aos servidores das Secretarias dos 1• 

Tribunais I:leitorai_s que tenham exercido en
<:argo retribuído por Gratificação de Represen
tação de Gabinete por 5 (cinco) anos ininter
ruptamente, ou por tempo superior, ainda que 
interpolado, aplica-se o disposto no art, 180 
da Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952, com 
a redação que lhe deu o .ar;t. 1 o da Lef n~ 6. 732, -
de 4 de dezembro de 1979~-~ no art 29 desta 
mesma lei. · - --

I) 

b) 

· -·~-:(.1\rt. 1>1: da Lei n12 7. 411, de 2 de dezembro de J985) 
TR!BUNA.L SUPERIOO ÇLEITORAL~ 

Códioo 
Referências 

categorias Classes "" Vencilnento 

Auxiliar Judlclár1o AJ-023 ESpec1a1_ M-4-32 a t&~-35 
B tl.l-28 a I'J.I-31 
A m-24 a NM-27 

Agente de Segurança AJ-024 Especial I<N-28 a t-1.1-33 
Judictâria B IIIA-2:1 a t-1.4-27 

A 1'-J.t-14 a 1'&4-20 

c) A tendente Jucticfãr lo AJ-025 Especial t-N-26 a tfd-33 
B ttd-21 a t>N-27 
A t\M- t4 a 1'1.1-20 

ANEXÕ --ÍJ 
(Art. 11:1 da le1 n!:l 7.411, de 2 de dezembro 00 1985) 

TRIBUNAIS REGI~ IS ELEITCJMIS 

Referências 
Categorias C6dtgo t1asses . .,. 

Venci ~~tento 

--a) Auxiliar Jutficiârfo AJ-023 Espec1S:l t-.M-32 a t-N-35 
B tfA~2.8 a t-t.~-31 
A IIN-24 a t-1.4-2.7 

b) At9r1dente JudiC1.ár1o AJ-025 Especial "*'1-28 a "'-f-33 
B NM-21 a t.\4-27 
A tf.!-14 a Nlo!-2:0 
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lEI N'7 .459, 
DE 11 DE ABRIL DE 1986 

Dispõe sobre a estruturaç8o de Cate
gorias Funcionais do Grupo-Atívidades 
deApoioJud!cfária do Quadro dliS Secre
tarias do Tribunal Federal de Recursos 
e do COnSelho da Justiça Federal, e dá 
outras providêndas. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sandono 
a seguinte lei: 

Art 1" As Categorias Funcionais de Auxi
liar Judiciário, Código TFR-Al-022; A tendente 
Judiciário, Código lFR-AJ-024; e A9enie de 
Segurança Judiciária, Código TFR-AJ-0?5 do 
Grupo-Atividades de Apoto Judiciário, Código 

TFR-AJ-020, do Quadro das Secretarias do 
__ Tribtmal_ Federal de Recursos e do Conselho 

da Justiça Federal passam a ter a estrutura 
constante do anexo desta lei. 

Art. 29 As referências acrescidas às Cas
ses Especial das Categorias a que se refere 
o artigo anterior serãO alcançadas pelos ocu
pantes dos cargos da ,nesma classe, sem au
meritó-de seu número e através de movimen
tação regulamentar, observadoS os critérios 
orçamentários do Tribunal Federal de Recur
sos. 

Art 39 Aos servidores das Secretarias do 
Tribunal Federal de Recursos e do Conselho 
da Justiça Federal qt!le tenham exercido en
c~go retribuído por Gratificação de Represen
~ção de Gabinete por 5 (cinco} anos ininter-

ÀNE.XO 
(Art. JD: da lei nD: 7.459. de 11 de abril de 1986) 

ruptamente ou por tempo superior, ainda que 
interpolado, aplica-se o disposto no art. 180 
da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
com a redação que lhe deu o art. 19 da Lei 
rf.' 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e no 
art. 29 desta mesma lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se aos servidores já aposentados que 
tenham satisfeito suas condições quando em 
atividade. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5<? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 11 de abril de 1986; 16.59 da Inde
pendência e 98'1 da República. -_,JOSÉ SAR
NEY- Paulo Brossard 

Referências 
Categorias CÓdi!IO Classes de 

Vencl~~ento 

a) Auxiliar Judiciário TFR-AJ-022 Especial tftf-32 a tf.f-35 

• l'f.t-28 a tftf-31 
A M.(-24 a 1'1.4-27 

b) Atendente Juc:Uciárfo Ti=R-AJ_-024 Especial ""-28 a t-1.1-33 • 1'1.4-21 a t<~.t-27 
A f\t.l- TA a t-N-20 

c) Agente de Segurança TFR-AJ-025 Especial t-~.t-28 a 1'1.4-33 
JudiCiária B M.f-21 a ~-27 

LEI N• 7.460, 
DE 15 DE ABRIL DE 1986 

Dispõe sobre a estrut,Jraçao das Cate
gorias Funcionais ao Grupo-Atividades 
de A{)oio Judiciário dos Quadros Perma
nentes das SecrefJJriaS do Superior Tribu
nal Militar e das Auditodas da Justiça 1'1i/i
tar. e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art 1<? As Categói'ias Funcionais de Auxi
liar Judiciário, Código SfM-AJ-023, Atendente 
Judiciário, Código STM-AJ-024, Oficial de 
Justiça, Código STM-AJ-025 e Agente de ~ 
gurança Judiciária, Código STM-AJ-026, do 
GrupcrAtividades de Apoio Judiciário, Código 
STM-AJ-020, dos Quadros Permanentes das 
Secretarias do Superior Tribunal Militar e das 
Auditorias de Justiça Militar passam a ser es
truturadas na forma constante do anexo desta 
lei. 

Parágrafo único. As referências acrescidas 
às aasses Especiais das aludidas categorias 
serão alcançadas pelos ocupantes dos cargos 
da mesma classe, sem aumento de seu núme
ro e mediante progressão funcional. 

Arl 2q A reestruturação do Grupo-Dire
ção e Assessoramento Superiores e a classifi
cação dos cargos e funções de confiança que 
o integram far-se-ão por deliberação do Supe
rior Tribunal Milttar, nos termos do art 19 da 
Lei nq 5.999, de 18 de dezembro de 1973, 
observada a es_cala de níveis constante do Ane
xo n do Deereto-Lei n<? 1.820, de 11 de dezem· 
bro de 1980. 

A ~-14 a n.i-20 

Parágrafo único. Fica estendido à Secre
taria do Superior Tribunal Militar o Nível 6, 
acrescido à escala referida neste artigo pelo 
art 3o do Decreto-Lei n~ 1.445, de 13 de feve-
reiro de 1976. --

Art 3" Aos servidores da Secretaria do 
Superior Tribunal Maitar que tenham exercido 
encargo retribuído por Gratificação de Repre
-sentação de Gabinete por 5 (cinco) anos inin
terruptamente, ou por tempo superior, ainda 
que interpolado, aplica-se o disposto no art 
180 da Lei n? 1.711, de 28 de outubro de 
1952, com· a redação que lhe deu o art. 19 
da Lei n" 6.732, de 4 de dezembro de 1979, 
e ho art. 2~ dessa mesma lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se aos servidores já aposentados, que 
tenham satisfeito suas condições quando em 
atividade. 

Art. 49 As despesas decorrentes da aplica
ção desta lei correrão- à conta dos recursos 
orçamentários próprios da Justiça Militar. 

Art. 5'! Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 15 de abril de -1986; 16s? da Inde
pendência e 989 da República. -JOSI! SAR
NEY- Paulo Brossard 

ANEXO 
(Ar-t. 1Q da Lei n" 7. 460, de 15 de atJr i 1 de 1986) 

categorias CódiOO 

a} Aux.lliar Judiciário STM-AJ-023 

b) Atendente Judiciário Slld-AJ-024 

c) Oficial de Justlca STW-AJ-025 

d) Agente cfq S99-1rança STM-AJ-026 
Judiclãria 

Referências 
Classes .. 

Vencillteflto 

Especial r-N-32 a tfd-35 
B r..t-28 a NM-31 
A t-N-24 a tH-27 

EsPecial tll-2& a_ I'H-33 

• tl.t-21 a fiiA-27 
A fiiA-14 a tl.4-20 

Especial 1114-32 a 1'1.1-35 

• tlt4-28 a f>ltl-31 
A 11.4-24 a t-1.1-27 

Especial t-fA-28 a ,.,._33 

• M.l-21 a NM-27 
A t-N-14 a t-1.1-20 

(À Corriissão de Constituição, Justiça 
e Odadania.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
1'1• 48, DE 1989 

(N" 2.014/89, 1181 Casa de Origem) 

(De iniclàtiva do Tribunal 
Superior do Trabalho) 

Altera a composiç§o dà Tnõunal Re-. 
gional do Trabalho da 9' Região, cria a 
função de Cori'§i;jedor Regional e cargos 
em comissão e de provimento efetivo no 
Quadro Permanente da Secretaria do Tri~ 
bunal Regiam! do Trabalho da 9' Região, 
e dá outras proVidências. 

O -congresso Nacional decreta: 

Arl }9 O Tribunal Regional do Trabalho 
da 9• Região compor~se-á de 18 (dezoito)Jui~ 
zes, sendo 12 (doze) togados e 6 (seis) classis
tas temporários. 

Art 29 Para atender à nova composição 
a que se refere o artigo anterior, ficam criados 
4 (quatro) cargos de Juiz Togado, vitalício, 
a serem providos, 2 (dois) por Juizes do Traba
lho Presidentes de Junto, 1 (um) por membro 
do Ministério Público da União junta à Justiça 
do Trabalho, 1 (um} por advogado no exer
cício efetivo da profissão, e 2 _(Quas) funções 
de Juiz Qassista Temporário, sendo 1 (uma) 
para Representante dos Empfegados e 1 
(uma) para Representante dos Empregadores. 

Parágrafo único. Haverá 1 (um) Suplente 
para cada Juiz Classista. _ _ 

Art 3~ Para o provimento dos cargos de 
Juiz Togado, vitalício, bem como das funções 
de Juiz <:!assista, temporário, criados por esta 
lei, será obseiVado o disposto na legislação 
vigente. 

Art 49 Fica criada, no Tribunal Regional 
do Trabalho da 9• Região, a função de Corre
gedor Regional, a ser exercida dentre seus 
membros togados, eleito por seus pares, na 
forma da legislação em vigor e do disposto 
em seu Regimento Interno. · 

Art 5? O Tribunal Regional do Trabalho 
da 9" Região funcionará dividido em 3 (três) 
tUrnos e reunido no Pleno, com a competência 
estipulada em lei. 

Art. 69 Ficam criados 6 (seis) cargos 'em 
comissão de Assessor de Juiz, código 
DAS-102 e 1 (um) cargo de Secretário de 
Turma, código DAS-101, todos do Grupo Di
reção e Assessoram ente Superiores, na forma 
do Anexo I desta lei. 

§ 19 A classificação dos respectivos car
gos, na escala de niveis do Grupo Direção 
e Assessoram ente Superiores, far-se-á por ato 
da Presidência do Tribunal, observados os ní
veis de classificação constantes do Anexg.s. II 
do ~retQ-L.eLn9 1.820, de 11 de de'tetnbro 
de 1980, com os valores reajustacj.os na fOrma 
da legislação vigentê. 

§ 2~ Os çargos em ccrõ1ssão cje Assessor 
de Juiz, privativos de Bácharel em Direito, se
rão preenchidos_ m~çliante livre indlc~çâo dos 
magistrados junto aos quais forem servir. 

Art 7? Ficam criados, no Quadro Perma~ 
nente da Secretaria doTribunal Regional do 
Trabalho da 9• Região, os cargos de provi
mento efetivo constantes do Anexo II desta 
lei. 

Parágrafo único'. Os .cargos de que trata 
o caput deste artigo serãp disbibuídos pelas 
classes das respectivas categorias funcionais, 
em número fixado por ato da Presidência do 
Tribunal, observando-se o critério de lotação 
aprovado pelo Sistema de .CJassificação de 
Cargos·na-área do Poder EXecutivo, devendo 
o preenchimento deles ser feito de acordo 
com as normas legais e regulamentares em 
vigor, observado o disposto no inciso 11 do 
art 37 da Constituição Federal. 

Art. 89 _ As despesas decorrentes da exe_c:u
ção desta lei serão aterididã.~ pelos recursos 
orçamentários próprios do Tribunal RegiOnal 
do Trabalho da~ Região. ' 

Art. 9~ Esta lei entra e::m vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

ANEXO I 
(Art. 6'1 da lei nrll de de 00 1989) 

CARGOS DE Cl).4 ISSÀO 

TRIBUHAL REGIC14Al 00 TRABALHO DA 9a RE~IÃO 

Grupo Den011inação C6digo 

Olrecão e Asses
soramento Superio
res rnJ-9A-DJI.S. 100 

Assessor de Ju i z 
Secretár to de Tur
ma 

rnr-s•-oAS.l02 

TRT~9il-OÃ$. 1ci1 

06 

O! 

ANEXO II 
• de de de 1989) 

CARGOS OE PROVIMENTO EFETIVO 

1iUBUNAL_REGIOOAL 00 TRABALHO DA 91 REGIÃO 

Grupo Denõ.tnaçlo C6dlgo NQ.decargos 

Atividade de 
Apoio Judiciá-
r lo TRT -SA-AJ-02.0 

Técnico Judiciário 
Aux 'i 113r Judiciário 
Atander1to Jtldlciá:rio 
Agente de Seg.Jranca 
Judiciária 

TRT-9""-AJ-021 
mT-9Â-AJ-023 
mr-ga-AJ-025 

TRT-9il-AJ-Q24 

21 
11 
P9 

06 

OFSTST.GDG.GP.N•106/89. 
6rª'flia-DF, 12 de abril de 1989 

Ban9 Sr. 
Deputado Antônio Paes de Andrade 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
6rasilia-DF 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex' para 

encaminhar, nos termos do a:rl 96, inciso n 
alínea "b"., e_ do art. 64 da Constituição Federal, 
o Processo TST -2303/89:4, de interesse do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, 

_ contendo·Anteprojeto de Lei propondo alterar 
a sua composição, bem como ·a criação de 
cargos ém comissão e de provimento efetivo, 
com a respectiva Exposíção de Motivos~ 

Esclareço, outrossim, que a proposição em 
tela foi autorizada pelo E. Tribunal Pleno desta 
Corte, cónforme cópia da Resolução Adminis-
trativa ~nêxada ao presente. - --

!'la oportunidade, reitero a V. Exl' expressões 
de elevada estima e distinta consideração. 
MllrcQ Aurélio Prates de Macedo, Ministro Pre-
sidente do Tribunal Superior do Trabalho. · 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O Tribunal Regional do Trabalho da 9' Re
gião, com sede em Curitiba e jurisdição no 
Estado do Paraná coitta atualmente com 12 

(doze) Ju!zes, ~J?do que 10 (dez) participam 
da distribuição de ProcessoS. - --

Os dados estatísticos existentes neste r ribu
nal Superior revelam que o movimento judi
ciário do TRT da 9' Região passou de 4.003 
processos em 1985 para 9.163 no ano de 
19M, com- um aumento superior a 100% em 
apenas três anos. _ _ _ 

Durante _o ano de 1988 cada Juiz do 1RT 
da g. Região, exduídÕs os Juizes Presidente
e Vice--Presidente, rec,eberam 916 processos. 
quantidade que tenderá a aumentar para 

- 1.100 processos durante o corrente ano (esti
mativa de mais de 20% ). 

E: preciso considerar que a 9• Região pas
sarâ de 24 Juntas de Conciliação e Julga
mento para 36 durante õ corrente ano, pois 
12 novas Juntas estão para serem instaladas. 
~ provável que o aumento estimado em 

20% seja ultrapassado ante a transferêricia pa
ra a JustiÇa do Trabalho d_? matéria trabalhista 
de interesse da __ União Federal e empresas Pú~ 
blicas que antes era da competência da Jus
tiça -Federal. 

O aumento do Tribunal de 12 para 18 Juí
zes, perfazendo 3 turroas, é razoável ante os 
dados estatísticos apontados. 

De outra parte, considerando que atualmen
te a função corregedora é exercida pelo Presi-
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dente do Tribunal Regional é fácil compreen
der que será muito dificil para o Juiz Presidente 
ex~rcer a função corregedora visitando as 36 
:..h.mtas da ReQião; presidir as sessões de julga-

- mento a' ainda cuidar da parte administrativa. 
Por esta razão, propomos a criação da função 
de corregedor regional a ser exercida por um 
dos Juízes Togados. com o que o Juíz Presi
dente da Corte estará inteiramente dedicado 
aos problemas que ocorrerem na sede do Tri
bunal, ausentando-se _o mínimo possível. 

Para aparelhar o Tribunal Regional de recur
sos humanos estamos, também, propondo a 

,. criação de cargos de funclonádos em quanti
dade proporcional ao aumento do número de _ 
Juízes. . _ . 

Finalmente, cabe destacar que o Estado do 
Paraná vem apresentando um grande desen
volvimento econõmico, revelando progresso 
efn todas as áreas o que fatalmente acarretará 
o aumento dos conflitos de trabalho na 91' Re
gião. O Tribunal Superior do Trábaiho cumpre 
o dever de soltcítaJ: ao Congresso Nacional 
os meios para que o TRT da 9! Região possa 
a curta prazo solucionar com eficiência os pro
blemas trabalhistas que certamente surgirão 
a partir do corrente ano. 

Brasffia-DF, 12deabrilde 1989.-/11arco 
AuréUo Prates de Macedo, Ministro Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

LEGISUtÇÃO aTADA 

lRlBUNAL SUPERIOR DLl TRABALHO. 

Secretarla do TribÚr:tal Pleno 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N' 30/89 

Ampliação do Tribunal Regional do 
Trabalho. 

14-3-79) recomenCSa a majoração do número 
de juízes nos Trinlnais quando o total de pro

-cessos ao ano ultrapassar a 300 (trezentos) 
por Juiz (art 106, § 19) resolveu, por unani~ 
rrudade: 

a) Autoiizaf o aumento da composição do 
Tribunal Regional do Trabalho da Nona Re
gião, çom sede em Curitiba, de doze para de
zoito Juízes, criando seis_ novos cargos_deJuiz. 
sendo quatro de Juiz Togado e duas funções 
de Juiz Classista temporário, uma para a repre
sentação dos trabalhadores e outra para a dos 
emprega:dores; 

b) Autorizar a criação do cargo de Corre
gedor Regional a ser exercida por um dos 
Juízes Togados irite-grantes da composição do 
Tribunal Regional do Traba1ho, excetuados os 
Juízes Pregjdente e Vice-Presidente; 

c) Autoriulr a criação de seis cargos de As
sessor de _Juiz, código DAS-102; wn cargo 
de Secr_etário"de Turma, código DAS-101;vin~ 
te e Um cargos de"Técnicci-JUdidário, código 
TRT-W-AJ-021; on_ze cargos çle Auxiliar Judi
ciário, código TRT-9~-AJ-023; noVe cargos de
Atendente Judiciário, código TRT-9~-AJ-025; 
e seis cargos de Agente de Segurança Judiciá-
rio, Código TRT-91i-AJ-024; e - - -

d) Autorizar o Exm~ Sr. Ministro Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho a erlviar ao 
Congresso N.9.ciona1 o ariteprOjeto de lei pro
·pondo a criação de cargos· de Juiz togado 
e Juiz cl;;tssista e ainda dos cargos de Direçâo 
e Assessoramento SuperioreS, código TRT -9•
DAS-100 e de Atividade_de Apoio_.)udiciár[o, 
código TRT-g•-AJ-20.. · · · .... 

J3rasília, 6_de a~rirde-r9·ag ~ NE1b-E~A 
BORGES FERREIRA, Secretária do Tribunal. 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALKI DA 9-a. -REGIÃO 

DenOIIIinaçiJo S'illlbolo/ Valor Unitário Ouant idade Total 
Referência Mens_al 

Juiz Tbgado (4); Juiz Classlsta (2) ( 1) 5.002,91 00 30.011,46 
1'\ssessor de Juiz DAS-5 [2) 1.370,84 00 8.225,04 
Secretãrfo "de Turma DAS-4 (2) 1.158,09 01 t. 158,09 
TêcnTco Judiciário NS-10 (3) 450,28" 21 9.455,88 
Auxiliar Judiciário NW-24 (4) 287,69 11 2.944,59 
Atendente Judfcfárlo tH-24 (4) 267,69 09 2.401J,Z1 
Agente de Seg.Jranca JudiCiária ,.._24 (4) 267,-69 86 r.ros_,14 

Total: 60 55.816,41 

(4) Incluídas: Gratificação Judiciária (80% ), Apolo Obs:(I) Adicional por tempo de serviço médio de 
15% (60%) e Abono (NCz$" 60,00) -

CERTIFICO E DOU FÉ que·o -Egrégio Tri
bunal, em Sessão Plena Ordinária, hoje realiza
rla, presentes os Excelentíssimos Senhores 
Ministros Prates de Macedo, Guimarães Fal
-cão, Barata Silvã, MarCelo Pimentel, Marco Au
rélio, Orlando Teixeira ·da Crista, José- Ajuri
caba, Ermes Pedro Pedrassani, Almir Pazzia
notto, Fernando Vilar,José Carlos da Fonsec_a 

(2) -lndulda _a GratifiCaçãO Judiciária SIN5-25 e 
- Abono (Ncz$ 60,bo) 

SO\uditoria, 7 de abril de 1989 . ....,... REGJNALDO 
PAlRodNIO RABEi.ó, DirefOr SCAudtoria. 

e Antônio Amaral, ao examinar proposta do_ 
Excelentíssimo Senhor Mlnistro Marcelo Pi
mente! e; 
Considerando a proposta do TribUnal Regio
nal da Nona Região para o aumento do núme
ro de seus juízes, Of. DF. n9 40/89, de 14 
de fevereiro de 1989; 
Considerando o movimento judiciário apre
sentado pelo Tribunal Regional do TrabaJho 
da Nona Região nos últimos 3 (três) anos que 
revelou um aumento de 100% (cem pontos 
percentuais) na quantidade de processos; 
Considerando que no ano de 1988, o Tribunal 
Regiorial do Trabalho da Nona Região teve 
9.163 (nove mil, cento e sessenta e-três) pro
cessos para julgar, soludonando 5A94 (cinco 
mil, quatrocentos e_noventa e quatro); __ 
Considerando que apenas 1 O (deZ) Jufzes re
cebem distribuição, o que deu para cada916 
(novecentos e __ dezessesis) processos_ no_ __ ano 
de !988; 
Considerando que a Lei Orgânica da Magig.._ 
tratutra Nacional (Lej Corriplementar 35, de 

(3) lnc:luída:S:-Grat:iflcaçãoJudiclãria (80% ), Nível Su
perior (20% ), Gratificação D. LeiJi9 2.365187 {70%) 
e Abono (NCz$60,00) -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
1'1' 50, DE 1989 

(n• 43189, na Cíimara dos Deputados) 

Aprowt oS- textos das con...-ençóes I]~ 
135e 161 erejeitaadeff 143, da Organi
zação Intemacional do Trabalho ........ OfT. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Ficam aprovadas as seguintes 

ConVenSões adotadas pela Organização Inter
nacional do Trabalho- OIT: 
I- Convenção n9 135, adotada durante a 

56% Sessão, em 1981, conçemente a ''Prote~ 
çãO de Representantes de Trabalhadores"; 
__!!:-Convenção IT' 161, _adotada durante a 
71• Sessão, em_1985, q:mcem~nte a "Sei'Yiços 
de Saúde do Trabalho": 

Art. 2~ Fica rejeitada a Convenção n9 143, 
adotada pela Organização lntemaciona1 do 
Trabalho':""""" OIT, durante a 60~ SessOO, em 
1975, concernente a "Migrações Abusivas-: 

(.4 Comissão de Constílllição, .Justiça 
e Cidadania.) 

Trabalhadores Migrantes - Promoção de 
Igualdade de Tralãmento~':_ __ 

Art 3" EstJ decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 293, DE I g87 

ExCelentíssimÕs Senhores MembroS do 
Congresso Naciona1: 

Em cóliforinid.3de com o diSpostO no art.. 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada conside'ração 
de Vossas Exccl_ênclas, acompanhadas de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores; as Convenções 
abaixo relacionadas, adotadas em distintas 
sess_ões da Conferência lnternàcional do Tra-
balho: · 

durante a 56• ses5ão;em-198í: 
-ConvenÇão'n9 f35, Concernente a ''Prote-

çiio de Representantes de Trabalhadores"; 
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durante a 60~ SeSsão, e 1975: 
- Convenção n9 143, concen1e0te" a "Mi

grações Abusivas Trabalhadores Migrantes_~
Promoção de Igualdade de Tratamento"; 

durante a 71• Sessão, em 1985: -
-Convenção n9 161, o:::oncemente_a "Ser-

viços de Sa(!:de no Trabalho." _______ _ 
Nos termos dQ art. 19, n" 5 alfnea b da 

Constituição da Organização Internacional do 
Trabalho (Om, os Estados Membros devem 
submeter as convenções adotadas pela Con· 
ferência Internacional do Trabalho às autori-
dades nacionais competentes. . 

Brasília, 8 de setembro_ de: _ _1987. --:José 
Sarhey. 

Em 26 de. agosto de 1987 
DIE/253/PEMU-Clf 

A SLia Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República. 

Senhor_ President~ 
Tenho a honra de submeter à alta_ aprecia

ção de Vossa Excelênci_a _a_$ _Çpnvenções r~la
cionadas abaixo, adotadas em distintas ses· 
sões da Conferência lntemacjonal do Traba
lho. Seguem, em anexo, os respectivos pare
c:eres das Comiss\)e&_Ti'ipartites e da CerniS:. 
são de Dtreito do Trabalho, bem como projeto 
de Mensagem ao_ Congresso NacionaL As Re
comendações 143_ e 171. concernentes aos 
temas das Convenções 135 e 161, reSpectiva
mente, seguirão em expediente separado: 

-Convenção n? 135, concernente à "Prote· 
ç:ã.o de Representantes de Trabalhadores", 
adotadas na 56• reunião da Conferência Inter

. nacional do Trabalho {1981 ). Esta Convenção 
re_cebeu pareceres favoráveis à sua ratificação, 
tanto pela ComissãO TriPartite instituída pela 
Portaria MTb n9 3360, de 30-1-86, qUanto pela 
Comis.são de _D_irelto da Trabalho, 14·5-87, 
cujo relator foi o Doutor Eygênio RobertÕ ~Hªd
dock Lobo. 

MRE!DIEI253IPEMU-CIT/1 987/2. 
-Convenção nç 143, concerrlente às "Mi

grações Abusivas-Trabalhadores Mígrantes 
- Promoção de Igualdade de Tratamento", 
adotada na 6(}!' Reunião da Conferência Inter
nacional do TrªPalho 0975). ESta COnvenção 
recebeu pareceres contrário~ à sua ratificação, 
tanto pela ComiSsão tripartite instituída pela 
Portaria MTb n~ 3568, de 19-12-85, quanto 
pela Comissão de Direito do Trabalho, em_ 
14-5-87, cujo relator foi o Doutot Cid Josê 
Sitrângulo. _ _ __ 

AproVeitõ a õportunidade para renovar a 
Vossa_Exç~lência, Senhor Presidente, os pro
testos c1.o meu mais profUndo respeito. -
Abreu Sodré. - - --

Conveilçá'o n9 135 
~~CONVENÇÃO RELATIVA Ã PROTEÇÃO 

~~6~~Er:f~5,i"~: 
OL!DADES A LHES SEREM CONCE
DIDAS 

A Conferência Geral d<:~ Organização Inter
nac;ional do Trªb_alho, 

CoiiVoc:ãda em Geriebra Pelo Conselho de 
Administração dã Repartição Internacional do 
Trabalho, e tendo-se reunido, naquela cidade, 
em 2 de junho de 1971, em sua quinqua
gésima sexta sessão; 

Registrando as disposições da convenção 
sobre o direito de organização e negociação 
coletiva, )949, que protege os trabalhadores 
c::ontra quaisquer atas de discriminação que 

-tendam a atingir a liberdade sindical em maté-
ria de emprego; --
~- ConSiderando que é desejável que sejam 
adotadas disposições complementares no 

··que se refere aos representantes dos trabalha
dores; 

Ap6s ter resolvido adotar diversas propostas 
relativas à proteção dos representantes dos 
trabalhadores na empresa e às facilidades a 
lhe serem concedidas, questão essa que cons
titUi o quinto ponto da ordem do dia da sessão: 

Agós haver resolvido que essas propostas 
tomariam a forma de convenção internado

. nal adota, neste vigési!Tio terceiro dia do mês 
de juiiflõd'e anã-de mil e novecentos e setenta 
e um, a cOnvenção abaixo que será denomi
nada Convenção relativa aos representantes 
dos trabalhadores, 1971: 

ARfiG0-1• 

Os representantes dos j:rabalhadores na 
empresa devem ser benefici~dos com uma 
pioteção eficiente contra quaisquer rl}edidas 
que poderiam vir a prejudicá-los, inclusive o 
licenciamento, e que s_eriam motivadas por 
sua qualidade ou suas atividades como repre
sentanteu;IQ$ tra_bafhadores. sua fifíaçã9 síndi
cal, ou participação em atividades sindicais, 
_conquanto ãjam de aCordo com as lel.s, con
venções çolt:ttivas ou outros arranjos conven-

. -clonais vigorando. 

--Convenção n~ 151, concern~nt~_:_aps 
"Servic;os_de Saúde no Trabalho"~ ~dotadas 
na 71• reunião da Conferência Internacional -r:- Facifidades devem ser concedidas, na 
do Tr:.a.balho (1985)._1;-sta Çonv~nção ·recebe_u ~presa, aos·reptesentantes dos trabalhado-
pare_ceres favoráveis à sua ratific2ição, tairto reS, de modo a possibilitar-lhes o cumprimen-
pela Comissão Tripartite instituída pela Porta- to ráPido e eficiente de suas funções. 
ria MTh n9 3.089, de 20-3-86, quanto pela 2. Em relação a esse ponto, devem ser 
Comissão de Direito do Trabalho, em 14-5-87, levadas em consideração as características do 
_cujo relator foi o Doutor José Ma_çiel Neves. sist~ma de relações prof"ISSionais que prevale-

2. Nos termos do _act 19, r19_ 5 alínea ·b cem no país, bem como das necessidades, 
da Constituição da Organização lntemadonãl--írÍlportáricia é possibilidades da empresa inte-
do trabalho (OIT), os Es-tados Membros de- ressada. 
vem submeter as Conveoçóe§ adot8das Pela 3. A conc-eSsão dessas· facilidades 11âO de-
Conferência Internacional do Trabalho às auw ve entravar o funcionamento efio:::iente da em-
toridadeS naCionais campeteilteS: presa intereSsada. 

ARTIG03• 

Para os finS da presente convenção, oS fer- · 
mos "representantes dos trábalha.dores" de-

-signam pessoas reconhecidas como tais pela 
legislação ou a prática nadcinais, quer sejam: 

a representantes sindicais, a saber, repre
sentantes nomeados ou eleitos por sindicatos 
o~u pelos membros de sindicatos; 

b) ou representantes eleitos, a saber, repre-
- sentaiites livremente eleitos pelos trabalhado
res da empresa, conforme as disposiç6es da 
legislação nacional ou de convenções coleti
vas, e cujas funções não se estendam a ativida
des que sejam reconhecidas, nos países inte
reSSados, como dependendo das prerrogati
vas exclusivas dos sindicato.s 

ARTIGO 4' ~ 

A legislação naçional, as convenções coleti
vas, as sentenças arbitrais ou as decisões judi
ciárias poderão determinar o tipo ou· os tipos 
de representantes dos trabalhadores que de~ 
vam ter direito à proteção ou às facilidades 
Visadas pela presente convenção. 

ARTIGOS• 

Quando uma empresa contar ao nlesmo 
tempo com representantes sindic:als e repre
sentantes eleitos, medidas ad_equadas de~rão 
ser tomadªs_. cadª vez que for nec~rio, para 
garantir que a presença de representantes elei
tos não venha a ser utilizada para o enfraque
cimento da situação dos _sindicatos interes
sados ou de seus representantes e para incen
tivar a co_operaçãa;relativa a todas as questões 
pertinentes, entre os representantes_ elel~os, 
por uma parte, e os sindicatos interessados 
e seus representantes, por outra parte. 

ARTIGO 6•~ 

A aplicação das disposições da cpnvenç~o 
poderá ser assegurada mediante a leglf,õlação 
nacional, convenções_ coJetivas e ._todo outro 
modo que seria conforme à prática nacional. 

ARTIGO 7• 

As ratificações forrrlãis da presente conven· 
ção serão comunicadas ao Diretor-Geré\} da 
Repartição Internacional do TrabaJho e por eg.. 
se regfstradãs. 

ARTIGO 8• 

1. Se.J:ão vinculados por esta convenção 
apenas os membros da Organização Interna
cional do Trabalho cuja ratificação tiver sido 
registrada pelo Diretor-Geral. 

2. Vigorará doze meses ap6s os registros, 
pelo Diretor-Geral, das ratifiçações de dois 
Membros, 

3. P9steriormente, esta convenção entrará 
em vigor para cada Membro, doze meses Ç1p6s 
a data em que tiver sido registrada sua ratifi. 
caçá o. 

-ARTIGO 9'> 

1. Todo Membro que tenha ratificado a 
presente convenção pode denunci_â-la no tér
mino de um período de dez anos após a data 
da entrada em vigor inicial da convenção, me
diari.te um ato OOml,JTlicad_o ao Diretor:-Geral 
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da Repartição Internacional do Trabalho e por 
ele registrado. A denúncia toma"rá efeitO só
mente um ano após ter sido registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a 
presente convençáo e que, no prazo de um 
ano após o término· do período de dez anos 
mencionado no parágrafo ant"erior, nâo fizer 
uso da faculdade de denúncia prevista pelo 
presente artigo, ficará vinculado por novo -pe
ríodo de dez __ anos e, posteriormente, poderá 
denunciar a presente convenção no término 
de cada período de dez anos nas condições 
previstas no presente artigo. 

ARTIGO 10 

1. O D.íretor Geral da Repartiçãcdntúilã
donal do Trabalho notificará a todos os Mem
bros da Organização Internacional do Traba
lho o registro de todas ratificações e denúncias 
que lhe serão comunicadas pelos Membros 
da Organização. 

2. Ao notificar aos Membros da Organi~ 
zaçãq a· registro da segunda ratificação que 
lhe tiver sido comunicada, o Diretor-Geral cha~ 
mará a atenção dos Membros da Organização 
para a data em que a presente convenção 
entrará em vigor. · 

ARTIGO 11 

O Diretor-GefaJ da Repartição Internacional 
do Trabalho comunicará ao SecretáriO G'eral 
das Nações Unidas, para fins de registro de 
acordo com o artigo 102 da Cárta das Nações 
UrUdas, informações completas relativas a to
das as ratificações e atas de denúllcia que 
tiverem sido registrados nos termos dos arti~ 
gos anteriores. 

ARTIGO 12 

Cada vez que o julgar necessário, o Conse
lho de· Administração da Repartição Interna
cional do Trab~lho apresentará à Conferência 
Geral um relatório sobre a aplicação da pre
sente convenção e examinará se é caso para 
que se inclua, na agenda da conferência, a 
questão de sua revisão total ou_parcial. 

ARTIGO 13 

1. No caso em que o Conferência ado
tasse nova convenção sobre a revisão total 
ou parcial da presente convenção, e a menos 
que a nova convenção disponho de outra ma
neira: 

a) a ratificação por ulnmembro da nova 
convenção sobre a revisão, acarrentaria, de 
pleno direito, não obstante o artigo 99 acima, 
denúncia imediata da presente convenção, 
ressaJvando--se que a nova conveção sobre 
a revisão tenha entrado em vigor; 

b) a partir da data da entrada em vigor na 
nova convenção sobre a revisão, a presente 
convenção deixaria de ser aberta à ratificação 
dos Membros. 

2. A presente convenção permaneceria, 
em todo caso, em vigor em sua forma e teor 
para os Membros que a tivessem ratificado 
e não ratificassem a convenção sobre revisão. 

ARTIGO !4~ 
Às versões francesa e inglesa do texto da 

presente convenção fazem igualmente fé. 

O texto que precede é o texto autêntico da 
convenção devidamente adotada pela Confe
rênc;ia Geral da Organização Internacional do 
Trabalho em sua qüinqiiagésima sexta sessão 
que se realizou em Genebra e foi declarada 
encerrada em 23 d,ejunhode 1971. 

Em fé de que apuzeram suas assinaturas, 
neste trigésimo dia do mês de junho de 1971. 

O Presidente da Conferência: PieTre WaJme. 
O Diretor-Gerai da RepartiÇão Internacional 

do Trabalho: WilfredJenks. 

Col'fFERêriciA INTERNACIONAL 
DO TRABALHO 

Convenção 143 

CONVENÇÃO SOBRE AS MIGRAÇÕES EM 
CONDIÇÓES ABUSIVAS 

~E A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE 

Qlfl~~~=NTO DOS TRABALHADO-
RES MIGRANTES 

A Conferência Geral da Organização Inter~ 
nacional do Trabalho: 

Cõnvocada em Genebra pelo Conselho de 
Administração da Repartição Internacional do 
Trabalho e reunida em referida cidade em 4 
de junho de 1975, em sua sexagésima reu~ 
nião; . . 

Considerando que o preâmbulo da Consti
tuiç.ão da. Organização ltiternacional do Traba
lho lhe encomenda a tarefa de defender "os 
IDteresses .dos trabalhadores ocupados no es~ 
trangeiro; 

Cansideran~o que a Declaração de Filadêl~ 
fia reafirma, entre. os princípios que regem 
a Organização, que "trabalho não ê uma mer~ 
cancia" e que "a pobr~. em qualquer lugar, 
constitui um perigo para a prosperiedade de 
todos", e reconhece. a obrigação solene da 
Organizaç~o de contribuir para a execução 
de programas com vistas a alcançar o pleno 
emprego, especialmente graças a "meios para 
o traslado de trabalhadores, inclusive as mi~ 
grações de mão-de-obra ... 

COOSiderando o Programa Mundial do Em
prego da OIT e a Convenção· e a Recomen
dação sobre a Política do Emprego, de 1964, 
e destacando a necessidade de _evitar os au
mentos dos movimentos migrat6rios que se
jam excessivos, não controladas ou não assis~ 

· üdõs, Pelas c-onseqúências negatívas que 
acarretam no plano social e humano; 

Considerando, além disso, que, com a finali~ 
dade de vencer o subdesenvolvimento e o de~ 
semprego estrutural e crônico, os governos 
de vários países insistem cada vez mais na 
conveniência de estimular o deslocamento de 
capitais e de tecnologias mais que o dos traba
lhadores, na.fimção das necessidades e solici
taç.ões desses países no interesse recíproco 
dos países de emigração e dos países de em
prego; 

Considerando, também, o direito de toda 
pessoa de sair de qualquer país, inclusive o 
próprio, e de regressar a seu país, tal Como 
dispõem a Declaração Universal dos Direitos 
Hwnanos e o Pacto fntemadonal dos Direitos 
Civis e Políticos; 

Recordando as disposi~s da Convenção 
e da Recomend.ação sobre os Trabalhadores 
Migrantes (revistas), de 1949, e da Recomen
dação sobre a Proteção dos Trabalhadores 
Migrantes (Países Insuficientemente Desen
voMdos), de 1955, bem como dc:t Convenção 
sobre a Política do Emp~o; de 1 9Õ4, da Con
venção e da Recomendação ·sobre o Serviço 
do Emprego, de 1948, e da Convenção sobre 
as Agências de Emprego Remqneradas (ievfs
ta), de 1949, que tratam de questões tais como 
a regul_amentaçã_o do reci"lJtari"!ento, a entrada 
e colocação dos trabalhadores migrantes, a 
difusão de informações PreCiSas sobre as mi~ 
graçóes, as condições mínimas de que devem 
desfrutar os 01igrantes durante sua viagem e 
à sua chegada, a adoção de uma política ativa 
sobre o emprego e a colaborl!ção internacio
nal nessas questões; 

Considerando que a emigração dos traba~ 
lhadores, motivada pelas condições do mer~ 
cada de trabalho, deveria realizar-se sob a res
põSabilidade do.s órgãos oficiais do trabalho 
ou de conformidade com os acordos bilaterais 
ou mu1tilaterais pertinentes e, em particuJar, 
com aqueles que permitam o livre trânsito dos 
trabalhadores; 

Considerando .que, dada a existência de trá~ 
ficos i1ícitos ou clandestinos de mão-de-obra, 
Seriam oportunas novas normas especialmen~ 
te dirigidas contra tais abusos; 

Recordando que a Convenção sobre osTra
balhadores Migrantes (revista), de 1949. dis
põe que todo Membro que a r~fique obri
ga-se a aplicar aos migrantes que se encon
trem legalmente em seu território um trata~ 
menta não _menos favorável que o aplicado 
a seus próprios nacionais em relação com 
certas matérias enumeradas no instrumento, 
na medida em que estas estejam regulamen
tadas pela legislação o a· dependam das autori
dades administrativas; 

Recordando que a definição do tenno "dis
criminação" na Convenção-sobre a Discrimi~ 
nação" (Emprego e OcUpação), de 1958, não 
inclui obrigatoriamente distinções baseadas 
na nacionalidade; 

Considerando que seriam desejáveis noVas 
normas, que incluam também a previdência 
social, para promover a igualdade de oportu~ 
nidade"s e de tratãmeritó dos trabalhadores mi
grantes, e, no que se refere às questões regula
mentadas pela legislação ou que dependam 
das autoridades administrativas, para assegu
rar~lhes um tratamento pelo menos. igual ao 
dispensado aos ~danai!>; 

TomandÓ nota de que.as atividades relativas 
aos problemas muito diversos concernentes 
aos trabalhadores migranfls nãO poderão al
cançar plenamente seus objet1vos se não exis
tir estreita cooperação com as Nações Unidas 
e os organism8s especializados; 

Toméi:ndo notei de que na elaboração destas 
normas foram considerados os trabalhos das 

. Nações Unidas e dos organismos especial
mente, e de que para, evitar duplicação de 
esforços e assegurar adequada coordenação 
cooperar~se~á de forma contínua para promo-
ver e assegurar a aplicaçao destas normas; 
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Depois de haver decidido a,dotar diversas 
proposições relatiV?~;s aos trabalhadores mi
grantes, questão que constitui o quinto item 
de sua ordem áo dia, e 

Depois de haver decidido que tais propo
sições assuma a forma de uma convenção 
que complemente a convenção sobre osTra
balhadores Migrantes (revista), de 1949, e a 
COnvenção sobre_ a DiSçririlinação (Emprego 
e Ocupação), de 1958,adota, em vinte e qua
tro de junho de mil novecentos e setenta e 
cinco, esta Convenção, que poderá sei t:ltada 
como a Convenção sobre os Tral1_alhadores 
Migrantes (Disposições Complementares), de 
1975_ 

PARTE I, 

Das Migrações em condições abusivas 

ARTIGO !• 

Todo Membro para o qual vigore esta Con
venção compromete-se a respeitar os direitos 
humanos fundamentais de todos os trabalha
dores migrantes. 

ARTIG02• 

}9) Todo Membro para o qua1 vigore esta 
Convenção deverá procurar determinar siste
maticamente se em seu território existem tra
balhadores migrantes empregados ilegalmen
te e se há movimentos mlgratórios com fins 
de emprego, provenientes de seu território ou 
que ele se dirijam, o~ em trânsito por este, 
nos quaJs os migrantes se vejam submetidos 
durante a viagem, à sua chegada pu durante 
sua permanência e emprego, a condições que 
infrinjam os instrumentos internacionais ou_ os 
acordos multi1aterais ou bilaterais pertinentes, 
ou legislação ruidonal. 

2"') As organizações representativas de 
empregadores e de trabaJhadores deverão-ser 
consultadas plenamente e deverão ter a possi· 
bilidade de proporcionar a informação de que 
disponham a esse respeito. 

ARTIG03• 

Todo Membro dever:á adotar todas medidas 
necessárias e convenientes, tanto no &mbito 
de sua pr6pria jurisdíção como em cofabo· 
mção com outros Membros; 

a) para suprimir as migrações clandestinas 
com fins de emprego e o emprego ilegal de 
migrantes; e 

b) contra os organizadores de movimentos 
ilegais ou dandestinas de migrantes com fins 
de emprego, que procedam de seu território 
a ele se dirijam ou por ele transitem, e contr~ 
aqueles que empreguem trabalhadores que 
tenham imigrado em condições ilegais, a fim 
de evitar e suprimir os abusos a que se refere 
o artigo 29 desta Convenção. 

ARTIG04• 

Os Membros deverão, em especial, adotar 
as medidas necessárias em nível nactonal e 
internacional para estabelecer cantatas e inter· 
câmbios sistemáticos de informação nessa 
matéria com os demais Est.ados,~m consultas 
com as organizações representativas de em· 
pregadores e de trabalhadores. 

ARTIGO 5• 

As medidas previstas nos artigos 39 e 49 
devem ter especialmente por propósito que 
os traficantes de mão·de..obra possam ser ob· 
jel:ci de ação judicial, qualqu~r que seja o país 
que sirva de base para suas operações. 

ARTI<ió& 
19} Deverão ser adotadas disposições na 

legislação nacional quanto à investigação efi
caz do emprega ifegal de trabalhadores mi· 
grantes, bem como quanto à dclinição e_apli· 
cação de sanções açlministrativas, civis e pe-
nais- inclusive a prisão-, o emprego ilegal 
dé trabalhadores migrantes, a organização de ' 
migrações com fins de emprego definidas co
mo abusivas no artigo 29 desta Convenção 
e _a assistência deliberadamente prestada, com 
Ou sem fms lucrativos, a tais migrações. 

29 ) Quando um empregador seja objeto de 
ação judicial na aplicação das disposiç_ões 
adotadas em virtude deste artigo, deverá ter 
o direito de estabelecer a,__ prova de sua boa 
lé. . -

ARTIG0.1i. 

As organizações representativas de empre· 
gadores.e de trabalhadores deverão ser con· 
sultadas acerca da legislação e das demais 
medidas. previstas nesta Convenção, a fim de 

--evitarem ou suprimirem os abusos acima 
mencionados, e lhes deverá ser reconhecida 

-a possibilidade de_ tomarem _inJciativas a esse 
respeito. 

ARTIGOS• 

19) Desde que haja residido legalmente no 
país com fms de emprego, o trabalhador mi
grante não poderá ser considerado em situa· 
ção ilegal ou irregular pelo próprio fato da 
perda de seu emprego, o que não deverá im· 
plicar por si s6 a cassação de sua licença de 
residência ou, se for o caSo, de sua autorização 
para trãbaJhar. 

29} Deverá, conseqüentemente, beneficiar
se de-tratamento igual ao dispensado aos na· 
clonais, especialmente no que_ se refere às ga· 
rantias em matéria de estabilidade no empre· 
go, obtenção de outro emprego, meios para 
absorve:r o desemprego e readaptação. 

ARTIG09• 

- 19} Sem prejuízo das medidas adotadas pa· 
ra controlar os movimentos migratórios com 
fins de emprego, -que assegurem aos trabalha· 
dores migrantes entrar no território nacional 
e ser admitidos ao emprego de conformidade 
com a legislação pertinente, o trabalhador mi
grante deverá, nos casos ein que a referida 
legislação não tenha sido respeitada e naque· 
les em que sua situação não possa ser regula
rizada, desfrutar, tanto ele como sua família, 
de igualdade de tratamento no que concerne 
aos direitos adquiridos em empregos anterio· 
res em matéria de remuneração, estabilidade 
no emprego e outros benefícios. 

29) Em caso de contrpvérsias sobre os di· 
reitos_ a que se refere o parágrafo anterior, 
o trabalhador deverá ter a po~sibilldade de 
defender seus direitos perante um órgão com~ 

petente, seja pessoalmente ou por intermédio 
de seus representantes. -_ _ 

39) Em caso de- eXpUlsão do trabalhador 
ou d_e sua família, estes não deverão incorrer 
com os custos da expulsão. -

49} Nada nesta Convenção impedirá os 
Membros de conceder, às pessoas que resi
dam ou trabalhem de forma ilegal no pais, 
o direito de nele permanecer e ser legalmente 
empregadas. 

PARTEn 
Da lgualdãde de .OPortunidades 

e de Trabalho 
ARTIGO !O 

Todo Membro para o qual vigore esta Con
venç:ão comprOmete~se a formular e apli~ 
uma política nacional destinada a promover 
e_ assegurar, pelos métodos adaptados às_ dr· 
constâncias e práticas nacionais, a igualdade 
de oportunidade!l..e de tratam_ento em matéria 
-de emprego e profissão, preVidência social, 
direitos sindicais e culturais, e liberdade indivi· 
duais e coletivas, para as pessoas que, na con
dição de trabalhadores migrantes ou como 
membros de sua família, se encontram legal
mente em seu território. . 

ARTIGO 11 

19) Para os fins da aplicação. desta parte 
da Conven_ç:ão, a expressão "trabalhador mi· 
grante" se refere a toda pessoa que emigra 
ou tenha emigrado de_ um país para outro 
a fim de ocupar um emprego que não s~a 
por conta própria; refere-se_também a toda 
pessoa admitiQa regularmente como trabalha
dor migrante. 

29) Esta parte da Con~ção não se apli~ 
cará a: 

a) os trabalhadores fronteiriços; . . . . 
b) os artistas e as pessoas,_que exerçam 

profissão liberal e que entrem no país por um 
período de curta d_uração; 

c) os marítimos; 
d} as pessoas que tenham entrado no país 

com fins especiais de formaÇão ou d~ _educa· 
ção;e 

e) as pessoas empregadas em organiza· 
ções ou empresas que atuem dentro do terri· 
tório de um país, que tenham sido admitidas 
temporariamente em tal país, a pedido de seus 

- empregadores para cumprir trabalhos ou fun· 
ções específicos por um período _!iefinido ou 
limitado, e que estejam obrigadas a sair do 
país ao término de seus trabalhos ou funções. 

ARTIGO 12 

Todo Membro deverá, mediante métodOs 
adequados às condições e às práticas nacio
nais: 

a) fazer o possível para obter a colaboração 
das organizações de empregadores e de traba
lhadores,_ e de outros 6rgãos apropriados, a 
fim de promover a aceitaçãÕ e observância 
da política prevista no artigo 1 O desta Con· 
venção; 

b) adotar as medidas legislativas e promo
ver os programas educativos que sejam ne· 
cessárlos para alcançar tal aceitação e tal ob-
servância; - - -
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c) tomar providências, promover progra
mas de educação e incentivar outras ativida
des no senticto de que os trabalhadores mi
grantes conheçam, da melhor forma possível, 
a política adotada, seus direitos e obrigações, 
bem corno as atividades destinadas a prestar
lhes ajuda efetiva no exercício de seus direitos 
e para a sua proteção; 

d) derrogar toda disposição legislativa e 
modificar toda norma ou prática administra
tiva que seja incompatível com tal política;·'· 

e) elaborar e pôr em prática, em consillta 
com as organizações representativas de em
pregadores e de trabalhadores, uma política 
social adequada às condições e práticas na
cionais, que permita aos trabalhadores mi
grantes e a suas famílias desfrutar dos bene
!Idos estabelecidos para os nacionais, tendo 
em conta, sem infringir o prinCípio da igual
dade de oportunidetdes e de tratamento, as 
necessidades particulares que possam ter até 
o momento em que sua adaptação à socie
dade do país de emprego tenha se comple
tado, 

I) adotar as medidas necessárias a fim de 
ajudar ~ estimular os esforços que envidem 
os trabalhadores migrantes e suas famílias no 
sentido de preservar sua identidade nacional 
e étnica, bem como_ seus vínculos culturais 
com seu paíS de origem, inclusive a possibi
lidade de que seus filhos recebam o ensino 
de sua língua materna; e 

g) assegurar a igualdade de tratamento em 
matéria de condições de trabaJho a todos os 
traba1hadores migrantes que exerçam a mes
ma ativfdade, quaisquer que sejam as condi
ções particulares de seu emprego: -

ARTIGO 13 
19) Todo Membro poderá adotar todas as 

medidas necessárias, que dependam de sua 
própria competência, e colaborar com outros 
Membros, a fim de facilitar a reunião das famí
lias de todos os trabalhadores migrantes que 
residem legalmente em seu território. 

29) Este artigo refere-se ao cônjuge do tra
balhador migrante e, na mecllda em que este
jam sob sua dependência, aos filhos, ao pai 
e à mãe do migrante. 

ARTIGO 14 
Todo Membro poderá: 
B) subordinar a livre escolha do emprego, 

sem deixar de assegurar o direito à mobilidade 
geográfica, à condição de que o trabalhador 
migrante tenha residido legalmente no pais 
com fins de emprego durante um período 
prescrito, que não deverá ser superior a dois 
anos, ou, se a legislação exigir um contrato 
de prazo determinado inferior a dois anos, a 
que o trabalhador tenha cumprido seu primei
ro contrato de trabalho; 

b} depois de consultar devidamente as or
ganizações representativas de empregadores 
e de trabalhadores. regulamentar as condi
ções de reconhecimento no país das_quaJifi
cações trabalhistas adquiridas no exterior, in· 
clusive os certificados e diplomas obtidos; e 

c) restringir o acesso a categorias limitadas 
de emprego ou de funções, quando assim 
o exigir o mteresse do Estado. 

PARTE III 
Das Disposições Finais 

ARTIGO 15 

Esta Convenção nãO impede os Membros 
de celebrarem acordos multilaterais ou bilate
rais com vistas a solucionar os problemas de
correntes da sua aplicação. 

ARTIGO 16 

19) Todo Membro que tenha ratificado esta 
Convenção-poderá, mediante_declaração ane
xa à suei iãtifiCação, excluir uma das partes 
I ou II de sua aceitação de Convençã_o. 

29) TciCIO" Meffibro- que tenha formulado 
uma declaração dessa natureza poderá, a 
qualquer momento, anulá-la mediante uma 
declaração posterior. 

3<:>) Todo Membro para o qual vigore uma 
declaraçllo formulada de conformidade com 
o parágrafo 19 deste artigo deverá indicar, em 
seus registras subseqüentes sobre a aplicação 
desta Convenção, a situação da legislação e 
da prática nacionais com respeito às dispo-
sições da parte excluída da aceitação, a forma 
em que tenha executado ou se proponha a 
executar estas disposições e as razões pelas 
quais ainda não as tenha incluído em sua acei
tação da Convenção. 

ARTIGO 17 

As ratificações formais desta Convenção se
rão comunicadas, para seu registro, ao Dire
tor-GeraJ da Repartição Internacional do Tra
balho. 

ARTIGO 18 
19) Esta Convenção implicará obrigação 

unicamente para os Membros da Organização 
Internacional do Trabalho cujas ratificações 
tenham sido registradas pelo Diretor-Geral. 

2<:>) Entrará em vigor doze meses após a 
data em que as ratificações de dois Membros 
tenham sido registradas peloDiretor-Geral. 

39} Desde tal momento, es~ _Convenção 
entrará em vigor, para cada Membro, doze 
meses apóS a data em _ _gue sua ratificação 
tenha sido registrada. 

ARTIGO 19 

19} Todo Membro ao térmirto_de um perío
do de dez anos, a partir da data em que tenha 
sido posta inicialmente em vigor, mediante 
uma ata comunicada, para seu registro, ao 
Dlretor-Geral da Repartição Internacional do 
Trab_alho. A denúncia não s_urtirá efeito até 
um ano após a data em que tenha sido regis
trada 

29) TOdo Membro que tenha ratificado esta 
Convenção e que, no prazo de um ano após 
o término do periodo de dez anos mencionado 
-no parágrafo anterior, não faça uso do direito 
de denúncia previsto neste artigo, ficará obri
gado a esta Convenção durante um novo pe
ríodo de dez anos, e daí em diante poderá 
denunciá-la ao término de cada período de 
dez anos, nas condiçõ_es previstas_neste artigo. 

ARTIG020 

19) O Diretor-Geral da Repartição Interna
clonai do Trabalho notificará todos os Mem-

bras da Organização IntemacionaJ do Traba
lho sobre o registro de quantas ratificações, 
declarações e denúncias lhe c;_omuniquem os 
Membros da Organização. _ 

29) Ao" notificar os Membros da Org8iliza
ção sobre o registro da segunda ratificação 
que lhe tenha sido _comunicada, o Diretor-Ge
ral chamará a atençáo dos Membros da Orga
l}izãção acerca da 4ata _em que entrará _em 
vigor esta Convenção. 

ARTIG021 

O Diretor-GeraJ da Repartição Internacional 
do Trabalho encaminhará ao Secretário-Gerei! -
das Nações Unidas, para efeitos do registro 
e de conformidade cOm o artigo 102 da Carta 
das Nações Unidas, uma informação com
pleta sobre todas as ratificações, declarações 
e atas de denúncia que tenha registrado de 
acordo com os artigos anteriores. 

ARTIG022 

Sempre que considere necessário, o Conse
lho de Administração da Repartição Interna
cional do Trabalho apresentará à Conferência 
um registro sobre a aplicação da Convenção 
e consider~á a conveniência de incluir na or
dem do dia da Conferência a questão'de sua 
revi_são total ou parcial. 

ARTIG023 

19) Caso a Conferência adote uma riova 
convenção que implique revisão total ou par
i:tçif da- presente, e salvo se ·a noVa convenção 
contiver disposições em _contrário: 

a) _a ratificação, por um Membro, da nova 
convenção riivisória implicará, ipso jure, a de
núncia ime&ata desta Convenção,_ não _obs· 
tante as disposições constantes no artigo 19, 
sempre que a nova convenção revisória tenha 
entrado em vigor; 

b) a partir da data em que a nova conven
ção revisória entrar em vigor, esta C_oiwenção 
cessará de estar aberta à_ ratificação pelos 
Membros. 

29) Esta Convenção continuará em vigor, 
no entanto, em sua forma e conteúdo atuais, 
para os Membros que a tenham ratificado e 
não tãtifiquem a convenção revisória. 

ARTIG024 

As versões em inglês e francês do texto des
ta Convenção são igualmente autênt!cas. 

CO~CIA ll'ITERNACIONAL 
·DO TRABALHO 

Convenção 161 

CONVENÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DE 
SAÚDE NO 1RABALHO 
A Conferência Geral da Organização Inter

nacional do Trabalho: 
Convocada em Genebra pelo Conse1ho de 

Administração da Repartição IntemacionaJ do 
Trabalho e reunida na referida _cidade em 7 
de junho de 1985, em sua septuagésima pri
meira reunião; 
_Tendo em conta que a proteção dos traba

_lhadores contra as enfermidades, sejam ou 
não prOfissionais, e contra os acidentes do 
trabaJho constitui uma das tarefas atribuídas 
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à Organização Internacional do_Trabalho por 
sua Constituição; _ _ _ 

Recordando as convenções-e reçomenda
ções internaCionais do b:abalho _sobfe a maté
ria, especialmente a Recomendação_ sobre a · 
Proteção d;;~_Saúde_dos Trabalhadores, de 
1953, a Recomendação sobLe· os Serviços de 
Medicína do TrabaJho, de 1959, a·canvenção 
sobre os Representa_ntes dos Trab~lhadores, 
de 1971, e a Converição e a RecoJ;llendação 
sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 
de 1981, que estabeJeç:e-m os princ[pios de 
uma política nacional e de uma ação em nfvel 
nacional; 

Depois de haver decidido adotar diversas 
proposições relativas aos serviços de saúde 
no trabalho, questão que constitui o quar:to 
item da ordem do dia da reunião, e 

Depois de haver de<:::ídido que táis propo
sições assumam a foiTQ.a de uma convenção 
internacional, adota, em vinte e seis de junho 
de mil novecentas e oitenta e cíncq~ esta Con~ 
venção, que poderá ser citada como a- Conw 
venção sobre os Serviços de Saúde no Traba~ 
lho, de 1985: 

PARTE I 
Dos Princípios de urna Política ~e/cm~ 

ARTIGO I' 

Para os efeitos desta Convenção: 
a) a expressão "serviços de saúde no traba

bo., designa os serviços investidos de funções 
essencialmente preventivas· e incumbidos de 
assessorar o empregador, os trabalhadoreS- e 
seus representantes na emp_resé!_ac:ercÇl d.e: 

i) os requisitos necessários para estabele
cer e_conservar um meio ambiente de trabalho 
seguro e saudável, que favo~eç:a a saúde flsica 
e mental ótima em relação com o trabalho;-

ii) a adaptação do trabalho às capacidades 
dos trabalhadores,. considerado seu estado de 
saúde ftsica e mental; e 

b) a expressão "represent<Jntes dos traba
lhadores na empresa" designa as pessoas re-
conhecidas como tais em virtude da legislação 
ou da prática nacionais. 

ARTIGO 2' 

À luz das condições e da prática nacionais, 
e em consulta cbm as organizações de empre
gadores e de trabalhadores mais representa
tivas, quando houver, todo Membro deverá for
mular, aplicar e reexaminar periodicamente 
uma política nacionaJ coerente sobre serviços 
de saúde no. trabalho, 

ARTIGO 3• 

19) Todo Membro compromete-se a esta~ 
bel.ecer progressivamente serviços de saúde 
no trabalho para todos os trabaJhadores, indu
sive os do setor público e os membros das 
cooperativas de produção, em todos os se9· 
mentes da atividade econômlca e em todas 
as empresas. As disposições adotadas deve
-ão ser adequadas e apropriada_s aos riscos 
especificas que prevaleçam na~ erilpi-esas. 

29) Quando os serviços de saúde no traba
lho não possam ser estabelecidos imediata
mente para todas as empresas, todo Membro 
interessado deverá elaborar.planos para a cria~ 

_ _ção de tais serviços, em consulta com a.s orga~ 
nizações de empregadores e-de trabalhadores 
mais represeiltatiVas, quando houver. 

39) Todo Membro interessado cteverá indi
Car, no primeiro registrO sObre ~ aplicação da 
. Con.vel"!s_ão que submeta em virtude do artigo 
22 çia Çqnstítuíç:ão dét Organização (ntema
cional do Trabalho, os planos -em c{ue tenha 
elabqrado de _çonformid_ade com .o parágrafo 
~9 deste artigo, ~ expor em- iegistros poste
flOres todp progresso alCãilçado em sua apli
c:aç~o. 

ARTIGO 4• 

A autoridade competente deverá cc;m.sultar 
as Oi-ganlzações de empregadores e de traba
Inãaores maiS- re-présentativos, quando hou
ver, acerca das medidas que devam ::;er adota~ 
das para efetivar as disposfções desta Con
venção. 

PARTE n 
Das Funções 

~ ARTIGO 5' 

_ Sem prejuízo da responsabilidaae de cada
empregador com respeito à saúde e segu~ 
rança dos trabalhadores que emprega e consi
derada a nec:essiçlade de que os trabalhadores 
sejam favorecidos, em_ matéria de saú.de e se
gurança no trabalho, os serviços de saúde no 
trabalho devf:rão assegurar as funções abaixo 
relacionadas, que sejam adequadas e apro
priadas aos riscos da empresa para a saúde 
no trabalho: 
-·a; identificação e avaliação dos riscos que 

-poSSãm ·arétar ã sa[de no local de trabalho; 
b) vigilância das condições do melo· am~ 

biente de trabalho e das práticas de trabalho 
que possam afetar a saúde dos trabalhadores, 
inclusive as instalações sanitárias, refeitórios 
e alojamentos, quando estas facilidades sejam 

- pi'ciPQi'cionadas pelo empregador; 
c) assessorarriento sObre o planejamenta 

e a organização do tra~alho, inclusive o esbo
ço dos locais de trabalho, sobre a seleção, 
a manutenção e o estado da maquinaria e 
c;los __ e(Juipamentos, e sobre as substâncias uti~ 
lizadas no traba1ho; 

d) participação no desenvolvimento de_ 
programas para 'O melhoramento das práticas 
de trabalho, bem como nas demonstrações 
e avaliação de novos equipamentos, no que 
respeita à saúde; 

e} asSessoramento em matéria de saúde, 
de ·segurança e de higiene no trabalhO, e d-e 
ei'gdnomia, bem como em inatéria de equipa
mentos de proteção individual e coletiva; 

f) vigilância da saúde dos trabalhadores em 
relação com o trabalho; 

g) -Incentivo da adptação do traba1ho aos 
-trabalhadores; 

h) assistênCia ein pibl da adoção de medi
das de reabilitação profissional; 

i) colaboraçã:ô na difusão de informações, 
na formação e educação em matéria de saúde 
e higíene no trab~ho, e- de ergonomla; 
j} organização dos primeiros socorros e dç 

atendimento de ui-gência; e 
k) participação na análise dos acidentes do 

t!abaJho e das emfermidades profissionais. 

PARTElll 
Da Organização 

. Para o estabelecimento de serviço$ _de. saú~ 
de nó trabalho deverão ser adotadas dispo~ 
slções; 

a) por via legislativa; 
b) por convênios coletivos ou outros acor~ 

dos entre os empregadores e os trabalhadores 
il)teressados; ou 

c) de qu<ilquer outra -fOrina que esfabereça 
a autorida_de competente, préVia COnsulta às 
organizações repá~sentativas de empregado~ 
res e de trabalhadores interessados. 

ARTIGO 7• 

19) Os serviçç.s de saúde no trabalho po~ 
dem ser organizados, conforme o caso, como 
serviços para uma únic<:~ empresa ou como 
serviços comuns a várias empresas. 

29) De conformidade com as condições 
e a prâtica n-acionais, os !?erviç:os de saúdte 
no trabalho poderão s_er organizados por; 

a) as empresas ou os grupos de empresas 
interessadas; 

b) os poderes públicos ou os serviços ofi
ciais; 

c) as ins_titt.~_ições de previdências social;_ 
d) qualquer outro órgão credenciado pela 

autoridade competente; e 
e) uma combinação de qualquer das f6r~ 

mulas anteriores. 

ARTIGO 8• 

.P empregador, os trabalhadores e seus re~ 
presentantes, quando houver, deverão co6pe~ 
rar e participar na aplicação de medidas relati~ 
vas à organização e demais aspectos dos servi~ 
ços de saúde no tral>alho, de forma equitativa. 

PARTE IV 
Das Condições de Funcionamento 

ARTIGO 9• 

19) De conformidade com a legislação e 
a práticã naciOn-ais, os serviços de saúde no 
trabalho deverão ser multidisciplinares. A 
composição do pessOal deverâ ser __ cjetermi~ 
nada em funçao da natureza _das te!refas a se
rem executadas. 

29 ) Os-SerViços Qe ,saúde n..o trabalho deve~ 
râo cumprir suas funções em cooperação 
com os demais serviços da empresa. 

39} De confofiTúdade com a legislação e 
a prática nacionais, deverão ser a_dotãdas me
didas para ãssegurar a adequada cooperação 
e coordenação entre os serviços de saúd_~ no 
trabalho e, quando assim convier, com outros 
serViços envolvidos na prestação de assistên· 
cia em matéria de saúde. 

ARTIGO 10 

O peSsOal que preste serviços de saúde no 
trabalho deverá gozar de plena independência 
profissional, tanto com respeito ao emprega
dor como aos-trabalhadores e seus represen
tantes, quando houver, em rtelaçâo com as 
funções estabelecidas no artigo 5~. 
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ARTIGO 11 

A autoridade competente deverá determinar 
as qualificações que devam ser exigidas do 
pessoal que tenha de prestar serviços de saúde 
no trabalho. segundo a nature;z:a das funções 
que deva desempenhar e de conformidade 
com a legislação e a prâtlca nacionais. 

ARTIGO 12 

A vigilância da saúde dos trabalhadores em 
relação com o trabalho não deverá significar 
para eles qualquer perda de rendimento, deve
rá ser gr-:-"Uita e, na medida do possível, reali
zar-se-á durante as horas de trabalho. 

ARTIGO 13 

Todos os trabalhadores deverão ser infor
mados acerca dos riscos que seus trabalhos 
implica para a saúde. 

ARTIGO 14 

O empregador e os trabalhadores deverão 
informar os serviços de saúde no trabalho so
bre todo fator do meio ambiente de trabalho 
que, sabida ou potencialmente, possa afetar 
a saúde dos trabalhadores. 

ARTIGO 15 

Os serviços_ de saúde no trabalho deverão 
ser informados sobre os casos de enferm[
dades entre trabalhadores e as ausências do 
trabalho por motivo de doença, a fim de pode
rem identificar qualquer relação entre as cau
sas da doença ou da ausência e os riscos 
à saúde que possa haver nos locais de traba
lho; Os empregadores não deverão incumbir 
o pessoal dos serviços de saúde no trabalho 
e verificar as causas da ausênsia ao trabaJho. 

PARTE V 
Das Disposições Gerais 

ARTIGO 16 

Uma vez estabelecidos os serviços de saúde 
no trabalho, a legislação nacional deverá de~ 
signar a autoridade ou autoridades incumbi· 
das de fiscalizar o seu funcionamento e de 
assessorar tais serviços. 

ARTIGO 17 
As ratificações formais desta Convenção se

rão comunicadas,_ para o devido _registro, ao 
Diretor-Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho. 

ARTIG018 
19) Esta Convençãci--únPiicará obrigação 

unicamente para os Membros da organização 
Internacional do Trabalho cujas ratificações 
tenham sido registradas pelo Diretor-Geral. 
~) Entrará em "vigor doze meses após a 

data em qUe as ratificações de dois Membros 
tenham sido registradas pelo Diretor-Geral. 
~) Desde tal momento, esta Convenção 

entrará em vigor, para cada Membro, doze 
-tneses após a data em que sua ratificação 
tenha sido registrada. 

ARTIGO 19 

19) Todo Membro que tenha ratificado esta 
Convenção poderá denunciá-la ao término de 

um periodO de" dez anos, a partir da data em 
que tenha sido posta inicialmente em vigor, 
mediante uma ata comunicada, para seu reM 
gistro, ao Diretor-Geral da Repartição Interna
cional do Trabalho. A denúncia não surtirá 
efeito até um ano após a data em que tenha 
sido registrada. 

29) Todo Membro que tenha ratificado esta 
COnvenção e que, no prazo de um ano após 
o término do período de dez anos, mencio
nado no parágrafo anterior, não faça uso do 
direito de denúncia previsto neste artigo, ficará 
obrigado a esta Convenção durante um novo 
período de dez anos, e daí em diante poderá 
denunciá-la ao término de cada período de 
d~ anos, nas condições previstas neste artigo. 

ARTIG020 

19) Diretor-Geral da Repartição lntemaclo
nal do TrabalhO notificará todos os membros 

da Organização lntemadonal do Trabalhoso
bre o regístro de quantas ratificações, declara
ções e denúncias lhe comuniquem os Mem
bros da Organização. 

2") Ao notificar os membros da organiza· 
ção sobre o registro da segunda ratificação 
que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Ge
ral chamará a atenção dos Membros da Orga
nização acerca da data em que entrará em 
Vigor esta Convenção:--- ------- - -

ARTIG02i 

O Diretor-Geral da Repartição Intemacional 
do Trabalho encaminhará ao secretário-Geral 
das Nações Unidas, para efeitos do registro 
e de conformidade com o artigo 102 da carta 
qas Nações Unidas, uma informação com
pletá sobre todas as ratificações, declarações 
e atas de denúncia que tenha regístrado de 
acordo com os artigos anteriores, 
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__,-ado 110 •do 4a .-pre•a .. tel'i.,'l\&1çl, o .-....tlo doa ,_ ~ d. 
p~-ldo da tut.el.a ofk1al • oo-prca.t. ... t!o un.tc-lltfl .,. oa ·.t.M:u-. ... ; 

.. -. ioehodada "->=lU~ e pl...-fiU•te, ~~ Uia..,.. .,. o• pci!! 

cbto• 411 J ... uça aoc.t.el, -.u.LI'III<loa n.o 'titule l:U.da C&.li:tfl .._gn&,Q'l; 
bate 4& •atDEK ~CA lt ICCu.t.• • 

~· • ~lo 11'1' tt da 010:, ...O... a "'Conaulta • 
• Col&J>oração ... tn .. ~GlKAÇ!õea 4a ~..so.-.. • I'Z'abelh&dora• 100 

"MM>.t.to d& ._,.....,., ~t'OY&4e oa ~igbla& OuJ,nta .... alo da. C'ooda~in.ci• 

lat.ro.ao.lollal &> Tl'lll>albo, - U52, tz.Suq a praoeupaçlo dflquele oq-a 
~ coa a part:lC:lpliÇ;O doa t.rab&lh.Sorea aa n.tSa. • 110 .... l>woln-~ 
tlaa -core ... , • ......sa4a ~ qaoo !" .ul;L& i ... u.... - !doA 411 la4a 
tklfl .. <n>Ldan, oca • eprcweçio ... .U_,., pela ~ •ao::l-..1 

ese Prlllll.kt\U't, .,. d.l.apoot:tt:Lvo c:d.aM<> """' vr~ cw.tro• illd11•tr1&1a 6E 
{lioa ~&dÔ• - "Kn.U:IIDTZ•, iat.o i, Coelsa;;;.• 4e :rlbr.t..,., -~· 
~ • ~QDC.l-to t!.nu~ -~ gl)<jeto M ..,.t~:LOJ: :Le.g1•~ 
~L•, - ~ ....J.I>al.o~t o :!111:'1au. nua •·•·~ll:la. qQUttSo, 

p<2 ..,lldtaç&o do -tão I'J:e•Ual>te da OIJ, hflllAo r.od.l., ....,.baE• e 1D 
~ doa eetu4u:' c p:l'Oj.to da ·I.Jie~~ inten.ac.Loa.&l 4.- qua .. : 
aultou • .....,:l......S. ~;., '11\' JC tia. QI'l', 

e.oo.tudo, o -.. ~ ,....... • - er.u ... -u. JAr.-a4o -
-t• • 'poat.o • p>:lU.Ca • pertLz' &late -'calo, ou.,..U. ~-~·· a 
p&t"t.1s' da J!r!Joet:r& tõr....S. ~uerra de UU/ltll, - ,_ ...., DeU& JA 
-, J!!. Laa ec.J.~ d'Entnpr.t_, Lü!oraU.t.e cboi>:&J.a 4a .llzolt et .;; 
.JOU:1&~, 1145r -.w;It.):ltZ M'PIIT, l!!, Cca:Lti• d'antnpriH&ol..llrtmln.a 
Arth\1>: ....._u, 11471 •UIIU ~. !i :r.. c:a.ttla 4~ 
141Ua>a ~~t~oae•u •t. e1e, nu. 

•• ~U..S., a W:La ~ ,..mo .. fa&'ç& -..::La pC>C' volta 
l1a lJU a l.t21l, qllalado ~. leq:la~, pOl!.tLc: .. , •tora& nl! 
'~1-Q~o• e SUI41....t.a0pM•u- e tr&tu &U~ dU; •A.<':Lea :f_. da ~ 

"tegJ:açio .to. I:Z"abelhadon• 111. pl"Óp1':L• ..--t.a iatero.a <LU; a.pruu,e•!. 
~te ,_,...,,.. pelaa ..,.,.. per~~P~~Ct.t .... SOCI.La1a ...-..s.a pela •d:! 
~:t.lltl ... tr.l.al, 

A :q,apelt.o oito- oanU'&l da~COGY"&r1Ç1o •Ob --
repJ:GI!Qçio u .. gu.:Late• • ••pnn1.,..• ocma.tdoa~IIIÇÕt .. ...t.tLda• pelo jw:.l~ 
ta • tm>f-.0&" ldWlltX MSCAa0 IIA&C:tiCI:In'Oz 

•a _. .. h:la • :r.gul-t.eçiio por 1eL ""'41.n.h:la do peil:w::!),Lo 

progJ:,...t:Lco do ert..u.5;.111a.v ,da Oor>at.l.t.ll19io ...,.,.&1. <~~~• ":!. 
-v=a ao trllballwlor o Unito O. ·~ção De Yida • 1>0 

M..-ol.~t.o d.a -con-a•, IJD&D4o _, pelu r-. da P"Ut$ 
o~ """' lut:~O. • oa ,..tão, bodi~ 100 t.Pt.o ....Ú.t:Lta 
o~l. pelo aeno, at.ravb da r- .•roo• _.ta da rapn .. nt!: 

çio ..... t.r.balha4or.a - _,. ..... 

I. ~ap.-. .. l>t.açio 4os tr~•• uu ..-preaa• ~ll&t.lfiefl-ae 

~n-te lfUIU paloa prb<:lp.t.o. - 'I"" " 111ç1ra, tpllli' ~ 

J.oa f~to. lltoc:.t.a:l.a - qua ... balela, q,~Hl' pelea f~~s~çóe'; 
qQ& pode~l ~~~~~ ..; ••tido 4o apa~falçoa .. ntc clea Hl.açÕita 
ut.re ~.-.,~~~do. • ~c..,..s.,.. ..,. pah OCid& o d•teut jucl 
AJ.oo t.I:&J:talhl.ata ••tl en.,.lbecl4o • &a .. •t.UO.~tlado. 

ü 141&111 iDap1:ra.4"""•• ONe ind.t,.., • ..,.. OO<IINin.:l.llw:ia ~uao:1.2 
_ .. - oa ••toe .. .S. .s..o<:rac:l&, <k> .U.C.1t.o 6& pgt:Lc~ 

f!io • ..... planll.-o ....o OOfloept;io bla:l<>a 11a I>Z'9MJ. .. çlo i; 
~ ... ••h - 'IIUfll • d.& .. t.rllttll'& dae ~ - .. ,..,:Le.J,. 
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I -rlUoa fta ~ -- pe~Uo a ~· .,.t:lt& o, •!. 
p;tt.al a o t.rabdho, a *;Jbl.eaolJ>Cia- a..n do •wr U KW! 
Uaaçio da p_.. aoo.lal a a trandor.açio do tral>allladar .S. ~ 
~a1t.o pudy0 - alijai to at1YO c~ a .S. ia.flW.r roo contrato.~.;!!. 
.U.•i-1 d& Utol;wt.~ 4e quoo l puta t..unaudoo. 

Otlan4o .. fala - pacto .oc:ial n.lio l poodval fiou to])UAI& -

Uinoul.&a .,;., :..., p.nat.rar PI'Dtund-llte no ... 110 dos -•o• 

pdDC:Jpah prcbl-••• 4afttn oi ;,..~s iipar.oa - pl-.itl>d.a 0o 

dga.J.Uc.do, a 1ftad1~1114aola <h ,... tranat~lo n- 14iha 
q0o1 &q\11 cc:..aarv...,.. ad>l'& o t:c"&l>llllla&>r a o .. u pç.l ,.... "!: 
U. "--<:rluca qua pnt.and..aa ,.,.,..uulr, 

t -.o dev.r oolabor.., pan que o t~rabauad= aata da aon<l! 

qão - qua - acl>ll, -lrglllhad:o - ...., or.t.a aconl*ica qua 
leva a ...., crha .,. T&lDI'aa, a ,... c:du da oult..,.a, • 

cri .. eh ~-. a ,... J..Qc:nddtd.oloo .uanu â t...SO • de todoto...,_ 
unopad. .. ls pno~'lll&oa para o .... 4oo......-olviaen.to int-']ral • 

paz• o progru-o do lloOII&D a.Ulc> da Yi<!& aoci&l • daa ~><>~~••• 
nla9Ó<'a ~ .. a poUucaa" cctr. AMola do z Congrea.a I!! 
e~1ona1 "" u~ r~rli-CcmsUt .. :Lnta, reaua..so - liiie> JO&ul.O, 

"da 01 a 04-0I·U, plqa.4S5/45GI. 

wo ar .. u ~l •d•- corui1P• pau. • .U.~io .S. "2 
wa -•lo• da np .. Hn~iio • :parUcipaoio ~ ~aball>adorooa DO llDiVa!, 
110 4aa a.p~aaaa, 

Oa IO<XIgriaaoa • ........,lav.a -4aa c ... r..sen.ç&ea 4aa catag,g 

~i.ul plõ'OfinJ.ona1a, aUa<lo aooo 4aa :r.daraç&.a • - doa Ctn41catoa, U• 
.s-.at.:rado que oonatit,lli aapln.çiio 4& clu .. t.:ral:>alhar!lora a put1C'1P! 
tio -do traba~ r111 viob • no 4aaanYol.Yiaanto .ia ~reu. A t19U1'& 
llo Oela'i1'a.Ao SlmUca.l, por -plo, qu., r111 pri.Ucadli -late, <laDt.:ra "lf, 

traiO, -ta .S. platefODO&. lk todos oa Plõ'O!Jl'-• 4aa entt4a.4aa :.-.prau~ 
t.ativaa- ~Ng"<toa, - -•Uda a .... adot.a4• poolo l"'91•lador, poia 

-tituii:J:a. - elo banif.t.co 4r• o a:ln41oato • oa d1ri'l*"t.• pa.U'CIIOJ.I, 

a pu de .. ,.,..titW.r .,,. porta-.roa daa preun•Õ.• da ~- t.:ra.balbJ..! 
ta doa .-pngadoa 4a ca4a eoopn.aa ou 9t"Up0 4a .-p ... aaa, 

A "V:U -CÓIIIJ'ZJbC:U. IIACl~ DA oallEit D0C AlW!;IGJIDOC DO 

.usi:t." e••U"" da co..,.t.atlo, pala pana bz:llhanC. • capu 4.o -iro-~ .:I.! 
a:Dta kU1EU JIE:QO;I:XO, .,. Te .. ~ H, ~p& t.l"atol> 4a "ruNçlO SO:::u.L OA E!! 
PaESA tiO SST.r.DO D& Dilll:l'%0", toando S.ba.CII~l»ado, a pá. 4e.ona~raz '1\01 

o .r.at- 4a participaçiO d.oiÍ ...,re9&d001. n.a .adaLDiauaçlo da& .-pre .. a 
M -.ut:al ,._ avoJ,oaç:io·q;,.. eoll><>l!J• o Oireit.:l'- vhJ..u naçõaoo•, c
"qtlaxoa ..._ doutr:IJ>a m.aaU•:Lra•, ,.c= racc.an4ã·lo, - aa ~nJ.aa 
UaizLaltdaa 11.a li<mcl,..;o 4a FCit&da ,.. ... 

l'.uoW.. """ ~t.rv• •aciona.La p......,idoa paloa A4YO!f!. 
..,_l'rabalhi&tea,-nio~e:tJDo-.do.~ 4o ~A-9.! 
*' aa v14a • no dasanyglvbanto da ~ ... aa. l'or Ua.plo, nD "Ul ZncoJ:l 
tro •acrJ.onal cSo. A4vO!fado& l'rabalhiataa• ~,.), ao!> a p:Naidincia do 

advo!l'ado a:J.SO COAru:s, rea1U&4o - klY&dor, •àhia, 110 ptoJ:!o4o · cia 20 

a 24 ..S. outubro da UIO, o profaaaor, j""1.ata 'a &4vog"&40 AIUOII SAYXo 112 
laTA, 'ao abor4ar o t-.. do •Dinoito 4.o ,.~abaihoo Vovaa l'anpooetl,.a~·, 
I 1-Dd.•:L.-o no tu to da parUcilla.;Ão - -.lr.qa<IO.: na direcão • n.c;-, lJ! 
- 4a ...,.-..a, - ,._ u infere 11& coo;cl-io do trllh•lbo• "llo atuoJ. 

utoligio da avolu.çio do Dlraito o11o Trablltbo (ao J..ruil, i 6bdo! 001 Pd!!, 

e1pab Mio& pel<HI qu.at• •• proca.,.. a U.c-g-ra!;lo doa trabalhlo.do.-.a oa 
yJ.da a 110 dooHnyolv~Dt.6 dll.- ~a1l&1 a partj.cip~ão na O&l!'i~. .• 
.O. lucrca, a o direito .l an.&Ml.f,g&4a ( ••• )•. Sul>UM .... q.oa t.al.~ 
H '' fora conaagrada poolo "l ~·••o 'llac:LOII-.1 •ab~• • C.T", :.aaliK_! · 

4<> - l'&Q.O r-unco, as, = -.ia 4o nov.-,~ .sa 7,, 

o D&1>ut.ado ~S ClliAREI.Ll, •"-vov""o trabalhiata • '!;!. 
l<'i&t.a 4o p:r:IJiaira linha, apraHntoll o Projeto da t.ai n? l.llt/IQ, auila 

-tadoo "D1apÕa aobr• a cUaçio 4a Cca.taaio P.arit-lda da a.praaa • 
4li ...,tr .. prov14in~1aa•. o p>:o,ato,a n.,.ao ver •. a-.lvo al'JIDa& 111p0rfa.!_ 
vil- q;uo não 4aaf1gu:r .. a .í...,; Uloaofia, 6 al,t. ... ....:ta' po.dt:L .. o, - .u 
.,...iflca <la ex<~gaac taut'i.ntica! falta pelo :jurhta JOLJ:o CJ:SAil DO PllADO 

L&In:, .Nflootida .110 trecho ill -~·· 

"Duldo oonta 4a q11a aoi bolnou, ..,U'a- outr<HI, - aatll<io P~"".! 

dUo po.t" Wll IIESQOlTA, publicaclo 11• Jloviata L'l'r-.. teabro da 
u;,, o Uuatr• DcP.oiado Culo• ChinalU apra&C~J~-toll. ao C:On
!JI"U&o llac:Lonal Projeto da Lal., •ob o n? 2.019/IQ, 41~ 
aohca a ""1açiio do. Co.iaaio ParJ.thia da a.pnaa, d•atJ.::,o.da & 

çzaclal,", no &r.b1to daa a.praau, q....,atõas diaciplinaraa, 
OO<>Cilial." cUuldioa :LI>div:ldwia 4o tl."abalho a a :Lnt•u:preta,; 

1'>0 labito de aua 'ur.i.aJ.çio, •• ci.í.uaulàa da con-.nçio 
ac=:do col•ti"O d• trabalbo. 

ll.l'"'Jl'D-11• po,; var <1\lD a redação do projato utrulur011-sa 
"teXto p0:r c6ph, que •""""• a aatli~ia '•hbo~ai, par aoÚcH•· 
çlilo do aanllor Mlnht.:ro I!UI."illo llo.ccdo, para dat ....... u.xtura 1 
1dii1a ~:L'il':lnal do ..,_.,011&40 pauliata ac:Laa rat.rido". 

'IW!loa-- - -~~t• • vauo ... oontribl>lçio pa>:a o -· 
~1011-&da pelo I.Da1,.._ jW:iat:.a a profanoz: CZCMDIO JIIKlOA, ao C!, 

-~ " •a..capno,•w·..., -..a g,r a a t;:on•titW.'!IIo"o •oa t.:rab&U.oloo!etraa 

•- partJ.aipar 4a ,..t.L .. t44aa o. ~~ que ~ ... - ••o;o• :Ln~! 
Ha. b aAt.:l.d.aola• a1Jo41ca.J.a .. .,..rio Nr ~nad•• 1101" - catDW. !lN! 
CA - ft''"'IOmUI E-apre .... tatiYa .. - el•a, inelua:I.V. llberab e 
11a ~1•t.z~ p4bl.1oa diraM 011 LJW!lrata. JOidal>do t.I.Ua ... -•• • -u•.! 
•• :taurnac.tonaJ.•·· a a .. 4a oz:van.tuçiio el.lldtcal ••t.ari naa CQClaiiZs 

• --· 'Jar&r~t14a• 1101" ooova!IC'iio coolatiYa de trabalho, .....to alai· 
taa poolaa tl:ahallladon.a .. o.4a ...,.. • .,. • .,.,,_,o da aatab1l14ad• no ~ 
»n.IJO, ... 1a .,,_ os ~ IDIOl~u, :.-.praHntan- elo>• t.raball>ad_e 
n.• 4a napDot.:Ln -...••a :j.llDto ao aLJWI:I.clato c ••• )•(ctr.lt.l)'l~,r..h, ..,!. 
a1lla, li, M U, jiiiL,I&ar.lUl, Cbo>farillcia ru.Ua~ 110 :U..t.:Ltuto doa 

Mvova&.a na•ll•J.toa - 20-0t-nl. 

C. 1..,..1 Y&loz: pa>:a o - aa .._u.nçõo.a alntolit,t,.a 
da MU:I'llll 0.1'!D.IlDIO, quando ..,alia• .. "JI=-a 4a Tl."aballlo r.o AnU'~ 
jato 4a IIOYit =•• •out.:roaala, apaau da dD<:l&raçiio doo que •o ~""t-A!!. 
c., aa oparaçoio .z. .,.,...ol.:l.dar, i,a DIObol"di.ll&~io di.a- atuali•tldaa 

ao aiat_. ~1 ......,.htoantoa a &. .U.Ntrilaa que ""1• --·, o "Ant,t 
pzujato• 1-t.av.o~t• & -.f.a•o - &>la P""toa da r.o..d-nt.l ~
tlr>ciao 19} não regulou a part.ic~o- luc:roa (o Plll nada UIO a 

.,.,. .,.. o lluot!W.to)J 29)- a'parUd:paçio 11• .,.atio,"axC'apciona~ 

ta•. :raro to aal• ~tlnl a Cllliaaão po>: H t.l"at:ar 4• doia J.naUtutoa 

UHguradoa ..., ~utu:Lçio Ped•ul OMo d:l."!:l.toa ~rt.H~. ~· • i!!_ 
c.:Lao V), - 001 quah nio- owq~~:a ,o 'l\l&'aati. no ut,UO da-~ 
• :r...os- u, UE • no, prillc:IJ>a~ta)". tar.ll..lnf., a.;u!ua, 17, Jl9 

n, :!lllf•at..lUO). 

III datoa,Dio ~.~. ac:ur.,.oa .s.t>atn, .,_a ativa 
partJ.aJ.paçio doa &4vO!fadOa ICR:Dl'IO ~ .oKI'Dt, t.Dio\ VlllJ!A,KlUI'I:I 

CM.OElll& OE" lllltlltA!llf, JICio\CYK CAIIDOi:O i. oLM:uu,, • doo ~r~~:l.toa Gut.roa, 1n 
oliiDJ.,... 4.o a:Lgna.thio, o %DatJ.tvto Clo>a MYOVadoa •r••llaJ.rO* (lU}, ~ 
l.1l& .;.,. dO -11 Opero&O p:raaidanta, on'O llliiAliDO Vli.U GIL, • aJ.'"""""~ 
-taprojato d1Ç>OI>do &obra a •rut:Leipaçio doa :r....b-.J.IIadoraa .,. Gaat.lo 

III&&, l:liçraaaa• (~aatio), ..,rado par ln4:Lcaçiio 4o jurhta :WU n::l.lEA! 

DO aAJU~:o;o, .., que ...,.; par.ca o pr~n> pro4uz:L.SO por 6.-9io rapre•nt_! 

tivo, 4& ..,lau• ao. adVOJdo•. Conqla&nto procun ~~~ a tiloaofia 
do ~tal:l...., l:l.lleral ~ oa prtActps- 4a participação 4.o ~gadoM 

--·· ,M,._.,a OOirli"tolt lia qlla "anaUtoa:l. - &Y&I>ÇO ...... t&EI:WDO 'i 
dU<><>,. da 1;al aorta q;u.a ~&.. t,,...,.f=-do • PrOjeto 4& 1.e1 poolo ~ 
t.ado 'IIU.'1'Sll I'%1.VJ., aUb, ..,.1-c&l<'boDo do ._l\14141> Juoe&pn>,ato. -

hl 1l""al a &<>-<~~••tio, a partic:Lpaçilo - l'OC:<Oa 4a "'!!! 
I*"••• 1n.,..-:Lu 110 ~ oonatitUeioaal d&..S. nu, lliCI toJ. '•t.li • lU!; 

-ta data l'..,.lada ou dia<:iplla&4a poola lei ~illhia, • q;ae pDH q 

UDJ.fD•t.açÕU. 4& IUv.noa ~Dto• 4a -iadada bra•ll•ire a raapa1to 
da •oaaa14ada 4& cuap<"ir uaa tarefa rennada ao lDghlatiYO, p01a .. 

trata doo aa1a - -uto 4& participaçio 4a t.zabal.had.or 11& ·dda • 
GloMaYOlY~nto da _ ..... , 'i(lllt, .110 aat.í.gio atual. do oapit.all...,, o!aft 
tal:- i,..ç~o'..u..r.-.ota aoeial. 

ll1o ~toa a opJ.nâo 4out.I"1Bir1a doa q;ae a~~~tU!nt• que 
lliio 4&v. ,.....,cu de 1apoa1çio lagal, -., .u;, de c:onnn9Õ>aa' • acordoa 
--t1YD&• ou -t.ão da pra<:D1to'a ~-nt.adorea IUlilatuabtant• tr_! 
,....SO• pelo a.pl'agl4or. porqua 1110 Do .. o ~Dto 'udd:Lco, .,:Lata --a 
daaanto COft&t1bx:1...,al lUC. lU,_ 4a c-aut.W."io 4a U67) QUe :I.JopÕe la:L 
aollra a -"'ria, 

o .,. t.porta li '1'1•• na a~açlio da l..l oz:-du.lrh, O;!! 
u-.. r"'lra,a COD&t.it.uc1011aia Dio .. :1- d.~, ......, a 4a J:aonca~.a,<ID! 

•&11"=&4• no art..l:Sl, 1 19, 4a c-oa.atit<Uçiio, .. <1'1"' Dia •• afaata o 1"'1:1.•
. 1a4oo: doa prlndpioa c~c ... ciadol. ooa art.•.lCO • l&S. 

tleta dOIIt.:d .... .SOra• b.l:u:Llau-o., aqual• '1'1• c- alvit.:r&<!o 
f&uoulaa ooncrat.ao; para a di.,ipllnaçio lao~ 4a partici:paçio no• l~, 
- que J.ato 4&-.-~· - ~ .. col..,aa a aatudioao,; do -., ao '1\01 

.,_ e 4a4o oo~,.-, ' o :Prof ~s CAntMtlHO .• 

li• por Qlla p lD&tit.uto doa l'odYOi&doa IRuJ.l.•iroa (lAA) 

"""'oYoa ::rn41caçiio, por 116. &~.,..1ta,4&~ relator para a l."•l•v"!! 
ta -""'ia da "l'art1ci:paç.i'o pelo• Dopre'il'adoa 110 Lu"l."o 4a .Dapna,.~. 

aludido 'uriata, - a 1:1~1• da •l&ba.-u AnUprojato naaac ••,!!; 
t.i.do, ou aa'•• da ~lar~ praca1to 00111tt1tuc:Loaal qvc lato d•.~1na 
illpa:tativ....,ta. DDua aiat.a>õ H claa.t»c-u s.aa., ....,.aailobanclo ao 

lAA IL1nuc1oao ADt.ap=,ato de :toai -• a :rartlc.lpaçrio da ltlopreg-adof; -
Llseroa da ~aaa, oujoa ""idir:Loa, a, nosao ...U.I>dar, aio rilJ.dOal1!.'poi, 
q;u.a pa~td . ...,ia 4a .....,. abao,...:Lclo.a palaa ~· 4a 'il':r&n<l•• aidio • P! 
que110 p:g:te, c,. a ....,.t•g- 4• 1Do-ant1vu a p:ro4u.t1vida4o Htoual. 

A ~·-• ,MII,CiODd 4& OJ.:raito do Trabalho t• .. pra,e 
Gapo.do .,.. a J.uUtuiçiliq 4& COooinÕ.a ruJ.tlirJ.•• 11"' .-pnaa,aapa<:úJ-_!!; 

ta u voltad&a para a •ohçiio da lltlgioa q.-•- r.o -u ~lto. 
•• po~ .,..tra naio, a'napaito do fan.-...o""' "Btpartro!J.a da Juatiçado 
ftabalbo" 0:.0 •ol""õio •a • .... ~, O jlll."iaC. AlllfAUIO aUIIEKn!D, oS.poh da 

r-u~. - c&&>!t•lo ~"1o 4a .....,anta u....,o •o1re1ta• aoo::~.au 
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oout.s.t:dllte.•, e~ MP"'lt:Loo 4ll :l.n~aqlo., b'~ .. -
~ • ......, ,.., M., - (:çltul.ao ca ""-t..lqa 4o ~. • ..S.UI' ,;.;; 
~ .,_ npqto !"""'-t&1• pan. '11M ..,. Yu-tlM a aollaqlo <lo; 
-ruto. ~.u ....to& u ~DIU~ .,_, ~· ~. alo ct.vir 
t- u 'nrt.Uoa ~leu .. DOa.:. Ida- 3••dd1oo-t!'U..1hUU.0 <:11:1; 

uu....._ ~..-s-... -u • npn...,taçlo td~n.:Lbl • - p0111u ~ 
MU'IO, llazaaa!Miilo& - 111. MVO<:iaç;., IIOlaUv• • o -ralaio 4o dlnito 
.. '"-'"'• Deatn .,. oaaaUu,.Pa, _..,.. dt.au.qu. 0 

•~o ~tla.cU .S. proce«t-11~ .se ooab!.11at;io fl.& .-pnaa,~ 

• pd-fua obz1!1at&-1a Oo 8ju.t.-to .Sa nc~a, acur!. 

::. -~~~ :::::~~::~~":·»-~ =...:..-:;.::~. 
an.tntuoto, a arlaçio 6oo - tdbWI&:I.a, Ao tw:.u a de :1~ 

tu lllio ~ MqUr O aN.Ct.Dto ~t.&Uv.;> 4a poP:,.l~ 

a;;..... •-• a dt1>açio lllo uh:Lo. Pu-a 4eacon'laat1DIIU 
ôhaftiça 0o 'lrlob.lho a l.llpr~ d~ cll- - -11>1 flrOC!U

- ' ~olllo - ..Olllç;o "- pnfun.:IUlado" .!" •. blat:l.tuJ.ç~ IIC!! 
p.1l.&rU .S. c=o.iu'õ.a paritll':Lu dil ooncituu;s.iio - Ut.blll,!. 

~- - ..u "" -~·do-., _...,o-o••· pU& .... ·
h:Lto, ..., •t.ablll8CS.II.to. 4a - -.pnou. lDCI&l.iudCia 1110 ~ 

- amio!pt.e. 

J'a&"a f.....s-tu .. .;.. pRipOIIiç;o, ~ta ~1atr&r qM 

1,.4, llllla 727:22'1 ncl~ aol.IUIJ.oll6<ka p~~laoo .NIIt.to.- .s. 
C:anc!:Ll.Uçio a >!u~to, 3el.l6l (Sl,Utl ta~:• oaDc:.tUadu 
P<* • ._ llq-lioa • 153.172 IU,1UI a>:qllindu ou :nio ~1 
«u. o ~ •1!lnU1ca 11,. ..,_.. 11111 quarto 4aa agõaa u-..r .. 
:!"alg-nt.o e4 toir:Lto. ,...,.,.,t,..U aali.l.og:oa H ..,.rU1cu .. -

~-· t certo qu. • d~a :nc :!lll.v-t.o "'"" ~ 
-u ... *>!tu ........ o a<JIIrdo. .,0 - -ft.Q '· pow'-. '11-
... ~:tiaçio ._.,.. ating1u. alcoa In41.ê .. na oNaU;a do T.l:'• 

""""'· -
Cl!:a, o qua ' ctmc111a4o 0'11 uqu1Ya4o pa%&ntoo u .ru.taa ~ 
poda .a1: objato .ta -.lo 011 'IIM1atlac1a a.u c..u..S.a par:Lt{ 
rtaa .ta _..r.ltaçli.o - .,s..z:. a fllllciCil\V a.u -..n-aaa.' Da! 
JIO:r:' qM • acaDIDCIA ~ DE DB!rl:l'Q DO ~ noaol'I'SQ ~ 

QOllaoor o ~C1ato qM •labor_., :1-~too .,_ ~ 
'nUliA • PllOOCit %.010~ <!.1apo:Jn4C> aabho a orhçio Oaaaaa c:-1.!, 
~· b1a .oluçlo foi :Lvu-'-ntoo ~ada palo 1: ro~ BI"!. 
.u.sro o!a .hlltJ.9a 4o 'l'rai>Ubo (cr...a&o, ltll'l • v-lo X S-!, 
I&Ü':Lo lla.cLocla1 da Dlrai.to &:. 'n'al>alho Pr-i<So pala .,....,1~ 
&a AOoDIDCIA ,,..t_t:. - o 'rS'f, o ftT 4a 5a.Mo{llo, a Ol'r • 
a AUciC1açlo da ~ ~ (.hln4or - 1U51. hata 
~lrt.o tos. proposto o ""ola•loc-to 4la clua:Lstu para. 
~ .... ~. ocada -raa:t.o a at:l.'l'14ad• ·~J:r~.cot..,. 
~ ~- t.qioa •.,.e1~t::. _.utddoa P*"• 
aaa- fiaal:l.dalla"" (Cb.ob.cU.., pl9a.l02/lOJ). 

c_. .,_, .na.. IIHAD&l.lliscMo IIASC:DIDT(U •al flm<il-n 

t.oa .oa1ab: n~o a ~ 4a l:lpnHD.taçio doa tnbalb...soral D; 

~-·· ap5a .-po.l.ar .,... •• e.u.d-tc. OIOG1a1a • p .. qalua qo. ""!. 
:t.- II'W • .... taa.aa 4a ....,raoa, oUalal aa ol':Lc:I.Oa-Dtlt, ...t.•- OI:Q'.!_ 
~ -lhAU•• ~ ~ o -.tDado judtrt.a 011 Upoa ele :E'aF!, 
~~a~rt:açlo Pnfa:d'lfla:l.•, a..,.,..,, para o -•o pah• 

•aJ a -ra.-taçla •~lar a'U:'...U 4a üt-9adoa ab41ca:La 

)o} • ~taçio oolag-11<4&, a.t..ata • paritl:r.la :nu -.pn••• 
.s. .u.t.o • ~· ~. - .. -.~o doa ..-.raa 'I'U'il,..l «a 
a,oor.!o .,.. o ..r-ra da .-pq,qadoa, aacollJ.idoa oa ra.p~:~o~~anta!!_ 

- pel.o - &ee:r:'Stol 

c) • ~14a.<141 "" ur 'f'Ot.ado .J:>arta a a:Ln41caU•ad..- .,.. l>ão, 
.,._ iOJQa1 =r:ttli~J.o para • c:apac14<Sa d• votar, ... SQ'I'r....S-. 

- ~Xgiaa col~!.ado1 - l'rit.era lia Ya<JU pa:a t=ada t.1l'O 4oo 

dl o po~~ar da Mgoc.lar .,.. a .-prwaa, ..,iU.Mta .-do-. cnl•t! 

- H trabalho .,.,. a .. _ •Ho::lcta ~·vl•ta p.la CL'r,Hat:l:l 
tlt ao ü61t.o 4e .-pra.aa o;:oc.....,..,.t&, auaa aaç&.• ca' ~; -•l o 41.-..tto «oa mci<JL:r:' 1A[~a a<lbno o::on4190-• .ac:>M.l...., 

ola ~·"• - prod~>çio, ~ ... prooJr-..çio, a.vol~>çilo prov! 
,..1, erw:uvoa •oc1a1a • &n>a ••lu1a1•1 

[) o 41ra:Lto do con<h.Uar aa ;u••tõa• traht.1lllatu. "" a.pra.•a. 
.,.,. •l'iclic1& llbr1v•t&:1a pua .. partooa e cc-o pre.,\lpDito p:o 

o.d~t&l pril.rlc l ncl-çlo j<>41c:Lal, aOO ptlna "" caftnc:L; 
.S. açlo ..-p:re que nio jun.t..lokl COto a .tn:Lcial o tool'll<> «oa unta 
t1Ya da -.:.ll.:Laçiiio1 -

•l· • eaUhi~ cont•r:L<!.a •"" -..broa 4oa órqloa colag-J.adoa 

• - t!alaga4.:.1 

!1J a l&tzodaçio .S.aaaa -.d14u at.r&-ri'1 411 •U' l.oo9al ,....lrta 
pa:ra • ... 9-•U.«t.da.• ltfr, ~:La do I C<>r~~~ta.aao 'llac:Lonal 

.. ~ 1'1'6-Coaat.itQ.f.llta.o -U•a.&> - aio .. alllo, .. Ol 
• Oo&..ol~l3, plp.Ut/UOI. 

a.11h, "" ~ a aUolcia doa 1:t•t-• da ~ 
H~>taçlo • pe.rtlo:Lpaçio ..,. tréal1Wod.ol:aa 1\a -nAa • no d ... m"Cths-to 
da a~~>~•• 1110Ua1all oa jorna:La tato ~-nta • p • oo-'gaat;lo tet'ia 
-tomado· cr:Laa na .... !latria. paDllau., ao a!<PI'••aar q;u,a, .,. -o- .. 
êaaa.lopagt~ • O Rzocbo fa,l.aJ:,ial, - ~- pn! .... Ua 1>0 -lllulbio 
4a llila.Q.a 411 t.rahall>adoru, .;.. fu• ~ 4o "'''a~ll.rio 4.. pr
CivpaÇÕioa do dta.~•-41• - no ~ntoab1oa. da 'thancc, - indllatda 4. 
0-iu, local:L,.da 1110 .. 1%TO 4o ~. I'& Sona O.ato~ da aap:Lt&l 
Jolnau.t.a~ ~~r.•Joma1 do k..s,.l.,b u-ot~l7, piQ'.ZOl. 

o.o .. ~ do~. ua.u-.. .s. i:na~t.o-
1'1-tu I ~i.o ~ ll$. ~ - 23..01-71 pala eonrw&..,.J.& Q; 
ral. 4a orr, "unUa a partir do 02-ol-71, - Oclabn., - .,... qtl~qli: 
.uoa ... ta n<Ul:lão, torna -.pl.td'b:l ..., • .a;toda• 4a apltc!Slo, qua •• P!! 
C.Z'l t1a.r at.ltD I -a.c!açio .adUDt. lai bt~=a, "''IGUaeoa ooia.u: 
- .S. w~ ou qqalq;uoor ~ ~t1ftl cta a pZ'lt.:Laa ~>ac:1~. 

... !lt..,oabie rru., -ru.. J :11 --.un.u 4o P""! 
to ..al.Un&c:Lcul., 1•~ I, • aua abr1119;,.,1a a l"llprtt-t-ta a1ad!.Qa1; 
a .,. •l.a.leGI UVZ"-nta paloa u.t:>allladora.a ola _., .... , ola oonf<>=-i_ 

dada, a:.p:Laa-M, - u 4:Lapoa1~ 4a lU bte- 011 <!.oa O<IDtl'- 02 
la.tbva,napdU!aa• at1\'UaAaa QCOIIllaaidaa ~ pn~r<~~Jatlvaa •cl!j! 
ai..,.. -4o- a1JI41aato. • 

hbU!ll>e ~ a~;.,. que 4~ ~toll "!. 
tamc• podiari.<:> Mte~...,.. qua Ob&M OQ ala•"• 4a npra.~ .. 
tl'lbalha.Sora.a da.ftriio ~ din1W I ~lo • la fao1U<!.a4aa pra.Yia
taa 1110 1n•~to Cl ·~ Z'<tfll"U que ccapatlhUJ.•• Ol d1za.1toa ~ 
:reatlta .oa r~tant.- &11>41.aala - <:>~; :Npr•-t-te• •1•:Lt.oa. pal.ool 
uabaU....S.Or•• 4a ..,.,... •• 

... Lu. U cu14a t~ça.c:Ulc-• .S.• .....S14aa 4a ~ 

eoa rl$lnl-tanua doa. ~~ e no :Lt• lV daa t'ac1l!Aaol.• qua 
bvario da -~ Cl:ltol:>Jaolaa ..,,. ~aaiiUnt•• &.'a. t:rabal.hado~• para q;oaa. 

tit.a ~teçic .,;., .. ,.tDnta - 'i".t.aZ'a. 

('OHCLUII.O 

anta o axpt>ato, para""-ti!Oa .- •ta ~lllatir:Lo llio 'S!!. 
uapolarl da.,.., ~ia e- tnc;1d1d • .....,_ia a6c1o-jod.41caM 
1avru .. .,u-..t.a.Çiio ,.,.,.., .. 1 ã ~o p~~lo arun daa ~· lli...,U.. 

aa Olla,"nçio 119 135, - pu'doar da wJ.&t.a as ea.pl-ura.a 4a ~ 
çio llQ 10, to• op&J.• .,..,....., ..,.. ... ~. ao Con!J ... •ao lta.c1011&l, 0!. 
f"":'do ao~ .Provu a uti.!ieaçio 4a »r.._!za (CorrY-.çiio l'ft' 135), ,. 

.. u•ia c ... UI14az', ~. •• a.c:lYz conv ... :L.nta., oa t-• 4a M<JII!!. 

4a (Mcooloo!>daçi.o 1>9' Ul) • 

I o pt.UCQ.. 

~o l'&rec.Z'/CIIT n9 004/17, '~~• lf.OS.I7 
4a c:o.tuio do 1)1u:Lto do Yra!M.lh<> •.tudo 
palo Dr. Eugóinlo llobal:to lla&lo<:k t.abo, u 

lator. 

ancutnha ... CI aa M1111~cid ~~· b 
t:ar:Laru pa:ta poatu1o 110 1 ai<:~ _ ~ 

IJ:r:'ft'SO Wac!C»>al. ' {. 

• »UU:\nU JIMCUO IIA.SCXMZN'l'O 
'\'ie..-h"9aldanta 4a t:~>a..tuio .S. 

DJ.Z'aU.o do Yrabalho 
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• ~ ... ol:l 

.... ~ ....... ~ :nns.w:ZGalll 

.._.. -..., 115 • .._....lU ca Oft 

......... _, 
~·a ...... nlllta..le 11M.l 

... -..ao b.,...U.t. ~la .. :1110, .. 30/10/M). 

---.... ... - .._ c:aa..elo .. UI " C. --

... rtf JAJ, -t.• I •hOtol• .. ~t&aoo ..... ~ ... .. -.~ .... ~· 
1.-e.holua~la *<lt.al .. c.ln.lo 
z.~Qio ...,1_1 .. ZaGbtda 

~~· -1-1 ola. Traa-c>O"'tola 'hrraatn.a 
~ ... n.olo -1onal o1o11 'halwou...lona u. X..bt.da 
s • ..ec.~.un.v«o ...,t...al -.o. nu.u..ao.r.. ..., c:-hc:io 
ti.-o..t'Merqlo llaof.-1 *"' 7r .... U.....:.. .. __,__ 

tu. Mdts.., nwilll• • ~ 
7. CW4 

•••• ,.O..tnlJ&lm .. Dn.IIIILI'ÍÍia .. rn. çam.uu. ~-
-<la -ntazJ.a .. ~a .. llrioo ~ola 
.. 1& o.iaalo doe -ri.UCIIIr a ~Ul>:Llw.H -t.h u 
IÜIIp<NiioloM M ,....._ c--olo a-- ~çio 
bt:Aona, - nbiJUlo .o ec.gn .. o ll&c~ ... ri 
_.!&«G ,...t.edor a U.:.u..ttu. ,.la ...;.:,1oow41o I. 

-- ...... ....,u. 

A eo.iaalo h'~.rtU:•• o!le81.,ad& poola ~ 
tarsa .mo a9 nn, .., :sa • DGt.llb~ .S. lN,, ~t. 4<HI -.e 
a.n. .,...ta.D.t<oa ola -lao&o ._, -4o - :N-i4o - «JAa ll 
aia~ • ua7 • 10 .. t._iro ... 1H7, ,.. ... -a CO!!. 
-lo a9 lU 4& -..-iaaçlo %Jot.mtoo~ ~ 'h&bo.:U.O, :r.laq 
• I ·~C. ~ - 1'MMZBDC~azl'" OCBelu.la ~ 
S. - ntificll;io, -.Ma~ <a- o. doU 'WOtoa 41~nt .. 
~ ccma~:aoõe• ji P"Vbt&a ,..lo att19o :n 4a JE!Spr!.a 
C!clltftaçlo US, ao.atel•ukl", jU~too, ... ~~· ... ! 
~tadaa 'l!""'to a aapioct:oa :Z'Ia9Ion.ooh ou b lllc:~r ... u, po:c _,._ 

bailo, tnlliO• ao c1ta4o art1110 n. ~ •doi! 
.,. 'fU'At1•• • hc:LUot.d.a ,.., MV<>C:.._., •1Jooltcaill, a ntiu

•olo da ~;.lo llS' po4ad, ,_-raiu.-~.~- i. 
~la.olo ~ora.u .. u., -u1.b'oilo4o <1-• fOC>I!" einJ.••· pu• 
~&1-to du nla;6 .. o.pJ.tal-b".-lho • .ooloe&!>do o az:t. 
a11- plii ._ 1,...14a4a .o• u &-h .. o5- -ro doo ono, ~>on 

n.oolo - """''ro.t•ao• • 
..,_,U:La, l.G 4a f_.,Uo oh l.H7 

.A.w;W. 
Docttora Cl•nu. Vi• ln. - ltapno"""t.aate olo 
air.i•tl.r.to 11o Tr.aklbo-mo~ DA. -

' 
~~;;~~ ----~ ~ - ..,.._taate .. 

-..&-..1 ...:. !'nll...lha~ 
... dt~. n ... s.b • ,..._, 

_,._ - aldlllo .,. _________ _ 
--- lll.i-*l ...... Ul. .. - ~
tM.t. • CD&te4anolio Mel-1 .SO. h'&b&b.! 

;--;:L_ . ... 
~ .-5 ....... ~lllo .e-u... - -.p~-
-tllllte 411 eo.r-r•clo ... ci,..l 41. Indo&. 
tr111 - ..,._ DA. caou.to -

::.~~~~ .. ~ 

-
COWVEIIÇÃO IC'i' 135 • a 

llEtotiEHDIIÇÃO ff9 ln .., n.z.'l'. 

fiK•~--·~c~oo~ .. ~ 
:u-- 4 --~ ... ...-. . 

.... ~~li>&~-...., 
~.-:-;:"' -~ ._, tm .. ~ouphu-

A.) • rop:• ta>bw aintlod.a, ,....- 011 • 

=~ l"l<- Sindicato• ou pr _. tti..l; 

a.)dooa:.O. naut•&lodtm·JIDI'~ 
-~ .... -~-l.aioo.>• 
....-... o:>lcti-•• CllljM ~ ...... 
--·at:t~~,.,nw. 
-.~--~(B'l9:W) • 
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......, 
~-;~:"'~!!l,~~ ~O:n:!~a!": 
lU--.u.b~-~-
~ t.I)Ôaa .......,._ ~de lUfo<:&~ a 

~dort! ....... ~ dirct-~ri&~.-

~=-=~"t~=--~~~ --"'· 

nucz:Jt DA COliDI" UCJD llloCioti'AL IIOS nuu••~s .O COIIIRelo.-erzc, 

-..z A~ 119 lU E A~ lN lU, DA(IIT, 

A l~J.ala;lo u.a.an.uu bruila~a, .-o an.ln, 

&a Cl.lt, aoRte.pla c:vu.. vuant1A ao .-pn.,..so aleito. para "' CU9D M 

.a.Jabtta;IQ al.l>41c:.:L 011 ~pna.,t&;lo profill&tbnal. DIU. ro6a, a pr! 
t.ica ~ coau.~..SO o;~arto Nç.i~ &qaelaa pr-.Uaa ..,_... ~r~tlath!, 

•D.U ao• -.-.q..SOa ala1t.D& p&ra dJ.notorlall doi~ aatib""'• &lti•Ucala, 

o 1111111=8.Ulaoko • - ..... ,.. ""-UQa do ~AlMo.lbo 

.,... u.a oU~i•• h'9•h ~icto=ia nf:LOS..ta ~u que aqud .. ~~~ 

ranU.a .. , .. aplic.daa ta.w. -· &.1~ &ll'ldl.,.ia 011 aoa u.be.lll,! 

dor.• • ..,olhtdoa polm,coloopa .S. ...,n ... - ••a• npnuntant .. 41%!: --1&. 
»~• .,.tevori.. ~U .. lon.aU .... J.a ~1"'.! 

.... ~l.lw:~•au dD Ale: ~lllhta, t.a.. ~ido olboJUl .. ••-!. 
t6d.aa ._ &lgtaU 911.tantlu• •• -YaR;iSIII 011 .....r.Soa C>l)lathoa, 

- -.J.u IIU.tiwl414e a •• pr&~~.Uu cbt.141ca do •lto ~rua. 

.......... ,.., &l>q'GUIU> al-ntoa aaM-noiooh 4& 11"'-~o!oo alnd1<!•1, .I -

1!1.11& .,.b .s.bt.t.J.411& no Mlo lto U&balhi..O ~elolld, .... u .... nta porque 

Un4a - _. força pn~rant.a, .nt.N ~ •• a ... voatsd.a pata c:ooo o 

a1n41c:aU.-o, quand.o D.io o &!lti-a1nd.J.cd1...,, 4a part.. pat.ronal. a 

-.noa .. lai]Ulaclo t.rllhalbbta lr.lo i ca-plat.a no aallun.t.o. 

Acant'llca ~ .to Ylri .... r ....... da ohtar-•• -

11aranth JNLl"• 0 a nop;r,o...,t.artt•• doa tr&ballladoraa, undo qUa ,... d.aa 

.. lboraa aal:'.l& no ..oa.., _t..,n4 ..... nto, a l:'atl.flcaçio, P~olo ar .. u, l!a 

eonvançiniW lHa 411 a.c.-nda~.io nO U3, 4a OlT, POrqua n11at.aa ln! 

tr......,toa Snt.e..,aoi,...h aati oonautiitancJ.al!a ....,. Ur.e l!outrJ.na 4c 

prot.açlo da'II'Olu ,.praMftt.antu, tanl:o ..o qua concotrna i IJ•r•ntu 

do -.p .. qo,OCIIICI no ntr-l:c ia &Uvlda<!aa O. daH~Ç>Cnllo <!a raprcaant! 

çio profU&!onal, ra ... alY&IIo o <!.avido raapeito l pr<>pr1a4~ 4a 

•aao • a:dgir qu<~ a ath.l.d.ad• 4<>• cepr&Hnt.antaa <!iratoa do• t>:a~ 

lha4ofta 1111. ..., .... llio ....,.... a pn,ud.J.car a doa :repreunbntes ai~ 

tlic.ata, o~ i- for. 1114in.u >Se IJ&r&ntia <!&a pran'O'Jatlvaa c!aa 

... ud.ad•u da41eata. 

1: a ~cio IW Ul ksfU - aa""ao E'lll 4a 

-•oa• .. 'l"f"U'Çio- r-pra-untaa ,....,uut.,....h. 
o praadtlo ,..,. .. ,. ... ,. Ua~nt.OII lJ>t•......,l.! 

aala aar&- ••ruua 4a .- a - r~~oUfloao;&o po4.da aa,.nucar • 

-........,-.arco .,,.-cõinCl[dacia..., kaan,da.~Lrlllll-., a~ 

~ r.pra-t.anua """ ~~4onoa t1.a --· 

a -.:luslo, a OfTC io t•...,...l-1 I. ntU~I.e 

,. coa...,c&o n9 135 • 411 !lee-.ftdacio ""' lU, 4a on-• 

I D ll<>UO pazw<:U. 

ãulUa..m':'; 10 a. :f.vaniro H 1tl7 

~ 
.. çmoprl•nt.o l .S.cblo 4a a-inio '!rlpanlt.14 U_! 

lli4a • n da :l.,..lro deat'll .,..., para e.- 4.& O::>IWaJl;io 1\~ 1l5 • 
1\a...-...da;lo a'il' 1U, 4• ocganl~o;&o.:J:nunacloa.al do Tr~U.O, ~· 
pn.te~lo a ~actlld..S.• qo:oa "•- .u outot'qa<!aa ao• ~·Hnt.antes 
dOII t.rablt.lh-""t'Oia da _.:aaa, too.oa a -· .S. puau b .Jo• ,. 

'11'. la .. 0 pU& !:ali' .,..110, -~ ., poddo da CCKI'!:O~ tu.CZ~ 
talo 11011 ~ P liiDOSTUA. acM• ana nor-a bt.tart~acloaal 

.so u•lho· 
,.. OII.U'O obj~l.o, ra1ter&D1<> oa protaat.oa da _,.. 



6038 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Outubro de 1989 

a Co~Pr~nvlo n9 us, dll ~,..,, .. ,lo Znttomaolond *' 
!'l'alN.lha tzat• 4fl JII"'t•vlo - Hpn"lltMttlll do• tcabalbadoha 1111 

J!'XC'l111, ~to, a pnoteglo ãaHa ~-abate• 

- .U~lt•nt.• elauutu. 

A leplalatloa ilraa1~Ua noa~oto - r.pzu.,t.A!_ 

te. 4o• 1:1'~~- D&ll ~-· 

a) •o. titular.• 4• npnHnta;lo do• __,_. 

D&ll CIPb•J 

III O. ... teatoru .4. !I!Oio5ell de rçfl!MnU.vão llil'ld! .... 
0111 o. Ubpdo• a11>41craia. 

A p<"ltlca 11110ional,a11tã, -· ~' 1T .. tituJ..ncloo 

fiU'&Wi• 4;- -toel•clo oolAiti•• «- t.l:oot..lt..:., oa rtpnHntant.• .t011 

_.ng..SO. - IU4a a~Ç~:•••• lOJto l, puaou. al.ll.l.tal po~loa ~J.o• 

-.nt..SO. 4& ...,.... •• • Ü at~lo zutz1U il SQ:~ia ~-· 

1:11fau. doa likb~'•indl<:l&l.•;,.. parte.,_ ••"• 

'",... ..,... nF<O~nt .. tea 4ot • ..;ug..S011 iat.v<"•t.• «a cat.goria 

GU GIIIU~J:iU 1Ap:EIIHIIU4U ""lo aiadl.cat.o. 

..... .r-pr•unt-t.• al..J.~• ,_1oa -.-.g•-'<>• 4A ~ 

pn.11a • ...,...., aU•~a'-altiplu 4& oalrlUI' ..s.t.D.inrati_, -'o 

p04o!Dikl, ntnt..,to, ... r...., ,..p, a. nat~•• •1••Uaa1. 

_. -ti:'<!' laolo, a plt1011 tala •videna:l...., ..,. • ·~ 

aclo .so• a:~11..,.t.mt.• aleito. pelo• ...,...ga~~a_:; :-a pniadlea aa 

.U•U..S.• ..,_.S.~ n11141oa1&, aln - ••te• t.ia -.111 ....,lo• 
podn•• • _ .. do .apoto da ant.11h.S. aUod1c-al, aoquanto q ... o& O,!:! 

U.O& Ucwo 11& _,..Ddinc-h .a. _,. apo:lo p.,.& .,........,1-~ -ll>DI:' 

&M.- atJ.Yidao&a&o 

llotaboo:La,._.•, .. r.al~. ,... tor .. 4• atUAç.io 

intavra4a a b1al:'u-qui11_.& anua <Uibool. 

11 Cl.nnU.• M .. tal!U:I4.-dio FOYioo6rLI., na tonr.a 
pNVi&ta n.a C.:L,'t. lllrt• SU, J lV) I 

2) c.r ... ua do livra ._c!.,io dAli tWIQOlol& da dir!. 

;lo 011 Hpi"&Hnt•i•a &indical (AI"t. UJ, Ollpllt)/ 

ll c.r.,.t.J.a 4'!' aio t.r..,..t.rinC'h p.-ra loC'al 'III& 1e 
,.~ - d.l.flplll\a o •-cdcio 4oo IIUI~ 4a d~ 
• a:U>diCial cMa rapra.;,ntaeio proU-ional; 

<I) .. .: aon.t.d.,&dÕ ....., c:riaa a tr ... taC"lo ·-1·
t.ralllll• 011 ..:blincia ~ d.inito aaaagw:ado P,.la, 
l&!l!--la• do trabalJ>o• (Art. 203 40 C6c!ito ~ 
aal). 

A war-~ia. - :r-p.:a-.c•Uo doa ...,.,..,..,,. pO.: ela& 

.. ._ alai to G.op.Dda doa·!.-- 4a _,...,ta;lóo ool.at.J.va finul4&. 

.... -.... ..... ioio-nto .S._.tl'& qiM o lll'aall ji 

,.... ewoprincio o <zUt1 - --.ti'& ~t.u.do .,. C»-..QIO $ U5 C. 

o.t.'t. 

lllo --· -- aono:lill5&•• -.h,.. d1f1~ Gil 

.,.....,. prática 0111 laval para a l'atiUoaç(o. 

..,.., o. t.raklhaclor .. in.l,..tl'il:rioa a l'&tifioaolo i. 

ÊO ~ H 1llp5a IWCII&&Irio. 11: f Jd'O'UJ.toao pai& qg& di. -h Hf;!! 

ran~~a. - dalawadoa atn:l1<1a.U ..... &1:.6 a ,.,.aant.• data, da &ido, 

iR-.,. .. -•••• &bo 4a JIEt&IIÕaa po.: puta doJ.i J"'l'"'&gadorn: -

pcataxto da q,. 11io go•• !h aatabil14&4a prov1a6.:1a u••~ 

.... diri~ntaa alaito.. 11: ti .. u· pr!H.8~1o aoa r•naaantantea .._ 

...... &gadO& ... ~. 

- - *' - • !l!pil ... floWs I lil!l 
---~----- ... ----... ·----·-··-·· ... ·--·-·· -· ... ---···---------...... _ 

n....ira. 
-· a.aiii:A nau 
::·.:.=:~;:;,::= • l.,.i..loo;;.. •.on 

D..ia-.t......._ ola t.....ta--- ....._ - - . ..,..,ai_ ... Oooll...- h-lp.rtltoo lll.t..:la. --· - -· • - • 
::::::z.a.~-ie .......... ..._ "''"'~· .. b .... U.. ~ -· ...... J .... "-

O...- • ....., .-lo ..,.1oa1•- ~wi
.... pao],., Siri' aJOOla lll.'WÕooot....._ -..-u, --.ow--. 

-
., __ . 

m 
h 

- -...;n.. Mu-it"'-, Pl~ • ..._ . • • -... ,, ... -- tl'fpu1:'" 
n- ola o.--.. 135 • ~-143. .._ orr. 

A.~-·.~ llS • a .... -.,;. .;_, U3, M Çoopod.aoçâ, ta
ou.c1~ • 'l'l'abollooo, ,...,. .. ,u ... tr:l- ~-- poon a -'""";., • .. r..;:~.u-. ""'" -·- _,. .....-t1"-- ....,._. __ -_,__ • .to.- ... .__ ..-.w. • .,, ...... _, ..... 

A. ~nodo;:.F~, •- an,l.p 165; iadao T, _..,.. • 

::=""t.::=:::.:=-.... .;.~=~~:~-.to.-· 
o.~·,;.;-....... • ...... ua.ç;, ""Pl• ._ ., .... ,_ • 

.._....toeie -.«1 .. • a 11• ~ M _... .... ,.. -o·a tort.t- • .._to abdtoal. 
• l.ploogÜ -..n .. p&rtaD.too, f'OII• ......... ~>~ade ... - .... u ..... t.o.4 ~ ..u-. 

• ,..u,..;;.. .i. ~i• aõ 1l5 Mo 1'-l.taft. a .~ lqi.l ... 
u.,.-.-- • NC"l-t-oio • ._.,;, • r.._ _.d ... t - • ,...u,.. ~u.u... 
O. -tNt.,. .o~au- • .. M..uào.o Juüat&ie p<>oH...ib Mt.ndao,. ""'"_éi_ .., el
a. ~t.ft- ...... n4M'J_......,....., tw .. , ... ,to à -t.vio .... .~~ -
..Ut~- a.-;., Nt1,_, ,.d.Jo,, a.l1onõ UI'--""- _,ctwr!.U.... M •:1&
- .. trt. Nàt1-h-~ ...... _......... & ...,....-..,--&a--
atMd.o,. ~~"""'""' ... ~ iat•--..1&. . 

- -"- .tat... ,;., - ...... -.....ol ... :.- • --- -r:&. 
tal-tnloalloo ~& pool& tllooatit'II:I.Qio" f-r&]. --.o ..Uto 165, """"'-To ... - ~ 
H.,. ..-t-1-. • o._... •• l.l5 _taloal_, """'-··· - - _ .......... ~ 
~--· ,...."'Qâ.lll.'l""" -u..- .... -- pr-.j.Uo;..l&oo, ~ -"."--"ida.---- .... -._, ...... -----..!,..,...,._, ... - .. 
ti~ - ~. ,.. - ru-. - a1AU,..,. ... ,.. .... .,.rtl._;:,. .. ati..u..t. ata-

olHal,- ...... -~- .... - bUe.l- .. ....,. ........... - .. leia, ---"!: 
let1.-·-·--~- - . 

1'..to • 'Oiata a l'l..._ 111M '"'Ião olo tNkl-... M -wf4o, 'M -..-.,, 
,.._ pao],., ntU:I-ão M ~io •" 135 • __...,. .. 143. 

.--:~:L~ 
.... :.~ ... ....;.. ... _,..._. •..Jt-. Fl...-ia.la • .; .... 

• -., M C..I-M. TM.ear!U• 
,,_ .. ~· 135 • ~oog.o 143, ... Ott • 
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._~,. .. usea .. ln .. on 
t:t.ua .,. pot.etl'" • bG1U4aU• q,. .._ - .... , 
- .,..n-u.~· ... tl' ... u.a4ol'ell ... -.,n ... . 

.,..., ..., ur •Uo ..uu.ta - un, •111,1& lllo fc.
núrlc&.ta pdo Jlc·.u11 • .,.tr.ut~to, .. ~· ,.,._. 

.. üçoNlci).JI ·- .-1- Ubtataa-- ~ 
1J1ala;lo a11odloa1, • INitU'lc&tiQ.' tia< ~IÜU. ecn-olo 
trazia .-vo- dwntu ... u-.oa llfo -t.uto 1a9a1 -"' Cl!!:• 
tuot:. -uc •s.pod~a ''·~&a ,.lo ·-· .
.._ .... Hlltl ..a.jtot1~ H --trul d1~4oJI 1tOJI 

wú:~ I!Uqollitl- -oli4a4011 .- tratu 4a npn -
-taclo dft410.1 M ,.,.nHo 

DOI! ,...... alo ~ CllNÕt.&<nolo I •o- n.tUlc&;lo, 

~ ~' •• ha:I.U4a&a• ~ ~ pn<XIai.A - U... 
.... l~~Mlon•• aq -~:<>!oio c.. 'r.~taU•.td&.s. a1&8.,u
b., po .. :ll>:I.Ut.uo a ..... • -- pnt..çlo :W,.l :""- ·1-

~1.-tato ·~la. 

DI!Hol:: -!*•o - Qlloaold •o D!z'e:Lt.o 4o ~--lho 
An,Ulolll'o, •atcnoli• .. n~•talllo Y:l.~ a ...,.,.._ 
Oh>' 411 J.etl•la..-o .. os.-1 1til•lol• ti.,.,.ltl...,., 'I'M:ia 
u -u.. lo anal ut.l,io .. •-vol•a-to .. -H 
.,.s-to •1A41cal bl:allilalz'e, flitjat:L....SO a •la Qpl& 

-1ta9Ú ... r- .... ~ • lU..m.o. JlladilC&l. 

~~ 
c:::uuu;: YDIIIU. -~

.. o.i•-«o. 

CONFE:DERAÇAO NACIONAl. DO COMSRCIO _._..,_,._IIO_a-_ 
&'lUlU. eU&UI. ~~U•, 

-···--·~ 

.. C~~~~Jr~to l 4ec:Ldo 4a c-isaio "rdpart.ite., "!!. 
~,.. u o. j•...Uo .S..t• ...o~ . .U•- lk ~-elo~~~ 135 
a .. ~Dda~lo d 10, lk Oq'allii&Cio latamaci<w~&l do 'Eru.albo, 

.ai>n ~<:ÍÕO a :t&d.U.S.S. .... U... IIU oatoq&4a: - "PI! 
-u..~a 4..- tul..&l....,;,no& .u ~. ~ • t.a.ra da paaa1: 

b ~ ola V,la, o ~r -· -t.Do!o • potll;lo da c.'IOIIJ':al! 
DÇIO 1tAClOllu. DO c:adJI:J0, aobr• •- _.. 1at.nwoeloa&l ~ --· 

-lo • f..,:Ll14&41oa '~'"'& <~•- aoar Cl\f.t.o:rgad&• - rapnaant...-
- doa uaballl•"ono• Da aoop~:a .. 

A eea-.çlo us, i..,_.. • ... ~lo a eoa-;lo 

"• r•urlc&4& ...... ~~: .. u ..... uau.. • ünh•) .. .s~u..-

vlo. • n..toc1aclo oolatlYa, dh~ aobn a p.l'otaglio qu.a •• .._ wo
l&r O. "'"'prel&llt.&ll~& dOI U&balhadorll III -c»:&llo ebja\l....u4o 
oono.~~.ar~l~o&• radu .. o~ .. apcop~lad&8 ,.._,. Jm>PO~loi'U' 41•-
lllla ~lpUo • -.uca• &o• aua luacha • 

O &rt190 l, 110 2, da CoftveA<:lo - .,._, Mt.lftal,.. .... 

u apUeaclo da COD!r..,clo, MY• ,.... CCN>a1M%a4•• a& o;:oaraclo&rh

Uca• ilo du- ae nllc&.. trlll>l.lh&4o.t'-..,:aga4cn 4o pais • .. 
Mosni«wsa, Uoportllloh 11 pvn1b1U4adlla lil& ~·· !Atll~r&a••-
0& • 

110 Htor Co ooMrc1o u nl•~• trab&lbaaor-~a.sor 
~ t&c1Ut.&4•• pela .u-...1~ 41 _..,. .. llo Mddo l c1.rc:IRoat.b
cJ.a que IIIIH Upo 4oo at1dd.loh JII'Opi:U'C!.l.cma, i Ut.abel&eiokl 

-uto 41z'eto 11 hllop&Dt.l do e.pr~&do .,._ O -.v&dO:E"• 

.... pUUcul.ar1414& daa nhe&.1 ~adc>-~ador, 
aiataat.a ao ooebclG, c.>ja Pl'll"'*la.lAcia l .s. a~:czoo 11 ~ 

~. fu - q.. Hj& &.l....,.ad.da • da&i'll'&<:lo ola - no

.v-o-t&at.a--~· - ~ .... lllt&l ta. 11tte 11 oo.ot1-
-·-· ... lo0~~- . 

~ia, ~~ o &rtil" S, 41 coa .... ;lo llS, apAIH I 

PI:IOCIIS>Iclo da 'OJ&r~U>t.1a t1e q,.. • uhtlíM1• 4& nopre-u..ta1 -
Ulll>al.haam'n nle ~ .. dlalltdçlo ft soo-l<:lo ""'• a.t..dioa

-· i•qu11 CMrto ~ • uUficaqi.o &.na Ccn:rfllnclo '11rpl1oad .... 
&.praehclo 4& upn..,....,thtda<Se liA4i<lll • 

... -.:111110, ~- - .. 1101'111. -....,.,. do art.igO 
.5U, • llil,· .. Corulolillaclo b.a t.ll do <rrlll>ll.b<>, Hollando • 41•
PII'III do -r119&4o 11D41COIU'ado 0'11 1Uaoeil4<>, • PIU"Iir do -•

t.o do ~htro 4& •• o.,..~n.~•· • eu90· <Se di~';b 011 npr•
Miilt&Cio lia 1Dti41\!1 dnd~ 011 lia &lllOel&elo ~f1UiOCIA~, •t.l' 
-- apõe o .tial.l M Mlil ...dato, - l'!j& lldto, :lJ>c,l0111i ... 

- n;.lent.a - -f- 100'1'& Z'141.clo ttlild& pel• X..i •• ,,su, .se 
:a .. wt-=o &. un - ~' ~ei ...... 11 ..... -rwr"'l&do& • .. ta~ 
ldlid.&.t. prod~~i& & que •• n;r~~ra o ~t-190 1, 4.1& COilYiiiAI:ha tt 
11 lU, .......,. qaa 11 el.d;lo "- 11&11 - .,epi'<OI&lll:.uit.&, oo ••j• .S. 
~· Yi:l:i• & H COOllt.itulJ:- ~I:IUO 4• .~-Utivi41de, 
OIIYU.o i pee~~Uari- 4& -•• le9iaU;Io, qoe jl n111lY& 01 
dirl1to• do -.p~:•<J-.10, - l:'&}>fliiiRtlllt& ... ~. ... ~ 
~ • di própria ~· ... ec.i••&o!• lliltllrn.&l .. ,.._,,&o 
de Aeidflntlll· 

f'Or 111t&1 rai10S.1 .a Coaf~I'Atio Xae1onl_ do C<aaóircoio 
opina e<)nt.l'u~n i. ratU.ieaçlo da Coavan;io u5 • 

rn!I\!'Jf!!!!l9 " m .• --d.!.-9-oltL. 

!$!9Wll.~~ 

A Oor>Y•nçiio n9 115, «• O~g~r~1·u.çlo Int&tll,! 
cional do 'Erlilbalho • O.I .• T., di&pÕo &Obra • ~t.çio • he! 
U4•41• que d,_y- 111r c:onelildida• 1101 r.pr•••ntll>t&l 4<>1 
tZ~· )1.1.1 .-p'll .... 

AI -didaa pr-..1•1<!1'& ... , llf&UV-IItll, 

11Mll•~llv•1• ~· q ........ tr&bo;lbadoraa poau.• dlacnvo,\ 
,_ -""""' & COl'TIIt& &t ... f;;O - rno1: ft ..... .,.,..,&nbeiro._ di 
tr&l>&lho. -

UJ.ta4& .. un, • Coll'lllftÇiO ,.;., foi ntl
u.....fa pt~lo'_.,_ bl'Ullll~ pcnqiNto i ipoeá,fll<> iJUArdaY& 

~ - '11ld011 •1&p0&1U...,:. .. leflalaçio pltzs&. 
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~. ,_..,...., ... - -•uv-vJ.o o •tu~ 
_.:lo .. ~1al.-qio aoa1.111 I:<I:'&Llleolrfl J'U'e<:~e"80• rl'idii111Uo 
.- .. 11-196-a -ru~ Mtlo onopu.....,, - _ ...,: 
wai<lr .,.n.. .. 

Y•rtUCIIo•M q... a Co~n'al~Qio v.ha ~W,.I'/ 
o ~tanu do• ~adO.II .alo tolo• aa entoga .. - .,.. 

po. .. •J.r a- ......,idaMdo, oa "'"'' 

,._. .• 

aJ c- 41dPllt. a:I.D41oa.h 

ltl ~ "çc•-t• .oluabtal 
O) c._, <lllloof...SO,idML<>all 
.. , c- ~...U...ta ._ ~ ..... 

~~e!I..2,R!.II;!U'O hUII!II!O 

dpido ...,... I o batotallta pua _..1~ç1ar/ 

... a l.et!Ubçio Mo;~ioaal :J' ~ o . ...,..evw..• 
• • - 41riPM~ aiDII:lO&ll 
1t - - ~-unta cl..atata •• 

- a.rtg ... u a11141 ... 1, o """"'ev.&o - •~ ....... 
&) ODaua .-...tado'llljU.IIta. O dlrigante a.la 

.UG&l .. ~ p-ao. P•• 111a ~ "•at.lol>lU....S. ~ proyi..&

rta", ..ao po-.so HZ dM.ltiASc>, .al'I'D •• -ter t•lta vr•.,. , 
,..... o -to .. ~t.ua' ..., aua OODdlcllf.tm:a •ti ,. .,., ç6a 

o~ êo ~!do:>'Go UJ14<otot 
lo) eo.t.ra Ulll:latnbcia pau. local 'iiWt llle 

.Ulwlh 001 iii!Po-aüdllU o -dcio do au.d.&to1 
o) "* _u_.. ~ ~r~io I q.. 

'l'1aha JIOI"'~.,... -au, ~,-..o da t.l' ,._ dii1Jcar .. u. •·• 
ra ... lc.ar-.a u:eluh'....,ta ·ao -c.lclo M auaa •Uv14ad .. 1 
lliAd~a.. · 

• ,.no ,._ .1114• ,.nu~ ~4o por 
- •t.&b.I.UC&4ot qae lhea vaft.nta o ... aro:l:clo 4o ~ego ae' 
e -to .. -·~ia, lllevando q~~e, -. ap6a tal:~ at
olO .S.allv..,. ... u ... u.aa. •1n41c.l ooatln.,.. !JOLn..:wlo.~ 
.. ~ • .,.., ~ :L"'IZ" .. -•••; ~- I d.-inio, 

Jl&ll, .. 011 ~~~-L.. aiadli!Ua • o• zoçu
-t-1"• cluo.S.t:a• ,, to•- .. Y&AU9- &tl:'.t.IN14U por la1, 

- dodego- •11141.:Ua • CMI ~·-tt..,.t.to• 4oa olllprlt9'&ck>ll M• 
~ IWMI• cu:a~ 4& ~r prot.çi<> lego&l. ' 

lk> tocan.t.tt &00' prUodro•• ....u->• qu• • DO!; 

.. JA9hlaçJo .....,too ....-xa' oa qua .!!_o_d.t!'21.· o .... , co.o ... 

... l,egoa&>a • :r.pua..,t&D.t.tt& &<:".t.- •-d.Ucdo• nio .;.. aloolto.ll 

p111oA 6qb cla .. i•tas• •bh uíio ,., ... ~ U~pNo ~qd. 

outa1 ,....,t&!l""'-"'~-.414..• &tl:'a"'- .S. .......,..,.t.aç;.. ool!'t.l'"' H 

t.nbalho, ~- :ln41ac:atJhl ""'" tl>4o M ......Uab& pe-

o. rçra...,unt•• 41111 AOIPZ""f&o!o. ,.. _.r•
.,.. II1Jl4& ••tlio • ! .. • dA pet~at.r•o;io,a ..i..tugio pelo• _.,._ 

úrioa. Jtart.ailooa aio oa .,....,. • qaa go•- .S. ga:cutJ.••• fi
..._ •~• dA IIA!Joeiagio c:obUY& da t.rllb&lho, .... .... .,... 

'l'&"' -- legid"Vio Obrair& a.tn4& 011 19J>On. 

r.a ...... sme•raçia, PM'!!"'?• ""UEV•" m .. , 
y nalJdde, J..,.l111.'\lJ.ti!W.d!t...Y.!1!:f.WW brullpJra a&n4a .nio 

O>ll· 

- 4Gv14& qut,tob ... toq:ll• 4o t.rabal.J>ador, 
W. _....m....,la • :o-aUu~ • c.ltal$& oaD.,.roçio. 

9M a t&r Ylgioci& caa f~ de lal, • todo o tardt6rio .....:L,o -
Ml.. T&rla, d, o t:nllo&u..4or raaõn ba•t.uot&a para ~'*:~• & 

~ ..Pl• ao <ldq..SO l'lrHUo::d a &O 'resora-t.ult& dOai nçra-

- .... ~011- ~Atal. bl qu• .. lav ... 
- -h a ~ judd.l.,. oSa&J,,...,~. rat.oraa ... u. o!etU!tlnaa 'I"'" 
o ~ ....U.. •• COA&IfqÜ•n<:ln oteauaa garut..l.•• - :o-daç:.lio l 
JIC'Od!1U'fida4a a&<:"ional,, "-' aoclo "' 'III• do qllh .. • oa.,.tJ.tu.lr- N 

- fator <11 .. ,~"'90 w da ..,= <lao..-p.nho <la -o.i• braal,.., .. 
.W anfoqua <101 _,ragador .. I !J>dobH.ival 

.-, ""'! 11>.1<:"1o, acan..t ... l al~• <11t1'Wlda<laa d&C<n'rat>t&a., -
- ;..:Lar parta, «a fale. da .. l.hor pnparo da noaaoa ~:.:os AD 
-.,ltA - • .,. 41:.:a1toa • davaraa, -.dtt,...,• ..,. .......,.,iu<:"i& da 

... ·:- 4a u-lçio• ·..,.., .,...ta>:i. po.ai,..:a..", a.l,.aM; •-1 ....... 

ca.t.46, a prllpZI.fl Coo~V&DÇ~Io &~,ap5a ,..... • 
-••;o c.. titu rao111da4!1 nJio d.,arl pn.'lt(Ucu: o tw.c~ 

-t.o eU~ <k -·- 1At.rauaota• • 

...--· '41110 .... 41iopol' ""'' ...... U'tl. • 
pnop.cl.a oorw.oç1o our.il'lu ,.... • .. t~.r1a, fU'& au. q>1:1..:141io •du-
- -d .. ·n..:..z-lltaqio. ' 

a, M O U&UI'Ito !01' ,...,.l_c:.4o da t&1 ~ 

e & &t.n4&r .o& leg1U.O• .lJoUont&NI 4oa ...,ratado& & CIO& .......... .!. 
~ alo - aa4a •-; ao-~, poaaa -t1Wil:' &Zitr&'h I 
... ulu~ 41' c:o....a.çio .. çrlfQO palo Govu»> hr...u.~. 

Cacl.aldar- filO& o n5>~taaant.&Ata 41111 - -
....,_ ... _ & CMI dal.&t'&4os: &1Dd1CI'&.t& ODOI&t.lt- dila• 

11,...-aa tlodt.P ..s..., .. ,_ta, .. '•apaci..i aG'f pa~ .. , lia •- • 
.t.ato ala41oa.l .ta ..,.aa'nllYido. 

lb _. .. n. o del&po~o a..bwUoal :!' 
llld.athoao, bl Alld- -· .. a - a lf&[Mt.lU dA ..... 0C1!! 
.uara ..........- .-n o -df1o 4U f,...&aa. 

o ---tanta 4..- ~ .... ao~o. -· -
,....... aú4a .., oUt.l 1.D.lqt&Ado; u. 5>1:lt:l.oa l)raa11&1ra, """' l 
oario ... ~ri a .._wl.....r.-.. rap:L.._nu. 

:r.to poato, OOD&1.4&J:- .,.... ' poa.alval 
n.Uiloaz' & -~ ..;. f:Yld&l>ch, '4p4oo c-, ~· ur oolo
ud& - prlt:L.,., .. ja ~t14a ~~Dtagilo a.S..,a<la a C&P&• 

da at.a.S.r - l&l'ftt.Ho !Jot&!:'auaa ela ...,....,ad...,aa, ~·· ...... ....._. 

, , 9 ciC'. lllliO de JIU~. 

llt:nl<o poli. •e.i.D dei.ti, ettea~.C:n/ul.lr. a llo.tJ.a fre!: 

.t(ne.io:~ "'" o6r!i~<.i.n.te4 Ccmve11çi'ie-li e J:eeo-a:.ndA(Ôel d« O~t.!lan.i.l:'<tç<io 
ln.tf.IW«c.lou..c.C rio Tlt4l>cttlto, pa.t« ,i.u.&, de 4(-ltciJ 4Ul>Jitt~.t.i.(lq.s 

ConG"-~l+o Nae..íonll..c'l 

CMveltçiio n9 155 e Jl:eeoan!.ndnçiio n9 1·H - COI!.,:f.'lf.iiute4- ã "f'li:E_ 

.ttr;.ão d~:. lttplr.Uent~tn.tt.t d~ Tlr.«bt~tl,itdolr.~ . .s";' •dcta<lao!. na 5'~· 
Rt~-tn.('iio dll Con.,uiiue.i~~: lntr.IHIII:~ . .úlna.C !/,o 7.-:~&a.Cho 119~1), E! 

U Co1r~ençiio ltecebeu Plllr.t.eei;.M 'ttvollii~>W ã o6U«·MI.t.i.~.C:crcç<io, 
.talltO pf..CII CoR.l.Uill Tlr..ipil.ll.:tJ.:te. ln6L.i:.tu.Zd~~: pl'!a rtr!l.ta:>.i.a ~Tf,' 
n~ l,l6D de. lD. 16.16, quant.o pf.ta. CJI~o~ú.sio ·de V.i.rr.eito du T.rr.!! 

bdfuo u JI.D$.17, CJt.jo .te.ta.tolt '"...:o l).rr., Eunt'.,.(lr r.o·b~lll.o 

ff"'ddoel: iobo. 

coftvenr;.iio n9 143 e lceo~teonrl~tçio nt' I·U ~ epnct.ltnen.t~., a., "r.l~ 

g.rr.açãu 'abJ.C.s.ivtu ,• . .tii.A.batli«dolr.U ~o~ljlr.«ntu'- plr.owoçil.o d~ . 
.l.IJII«.C.d«dt de .t:.rr..a..C.~tÍIIu.to~, adota.dal> na. •Hln ... l::eun.iiio d« Ct•n'!: 
.tinel« lnttlr.na.eiona.t do 7.rr.~~tbll.Cho I 1'17~'J, f:~.t:a. Conulmção M.~!, 
bt« l"all.eee.II.U çont-lr.i.<tlo_, i o6ua .tat..í,.i.e.çi<', . .t«ntu pe.Cil CÕm.i! 

"i" Tlt.i.pa.Utt. J.n .. t.i.tuZda pC~ l'o~:t!a.Ú:Il lfTb nt' ,!;, S6t de 
J9.1Z.,5, tUIUito )'ttt4 Co111lUiiu de 'D.Í.Iceito .do Tlr.abu;.Cic" 1!111 

J-4.11S~i7, cu.jD .tLt.G:.to• 'oi" Plr., Cid Joo6C: S.l..t.orõingn.to. 

Exee.ten.:r:tuüõ. s~.nho.t 
Vit. Rclt:rr.Jcl VE 'A!>RfU smn;:t 
l)l), JI.Cul.t..t:lr.o du Retar;.õu f.t.tth..CI.'IrU 

CIMS11J,\ - PF 

Ccnuen!.'io:t> nl' 1~9 c: ~C(Ct>m~,;d,~~;;,, 1:~ 16~-c<JJ<~.c-'.lu·ut,·~ íi. •t.u&I 

L.l.taçico J>llnM.t;Jo.i.ol!nl r. elii~'M·II" •k p~~-61>~& ckJiclrl/.l;a''• ..Jf 
huiu~ll• '9a. f!r.nn;l~o d1t Con,r.llêlfeitl lltt~ILrl<tt!..ÍrmrJ' , .. :,, r.,.""" 
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l.fl•> JJ9U), F..6.tl\ Couvtntito lltt~btn pclr.~('C':.\U ''"'"·~iioui,\ .. 
.6u« ll~tt.i.6l.eafii"; .t1tn.t.o pr.l.tt Cttllll..61oio. T.ti.(pn>~L.i.te. .ln~o.:uu1~ 

pr.tp Pollt.«Jf.ill IJTb nll 3 •. st.,S, dt ,O,JO.U, ljluln.(et prt~ C'pii 
.6iio de Ol.11.e.i~o dCI T.uli«tltcr t.ll U.DS.J:7, c.u.jo lr.C(Ilioh ~rd. 

011, k'ttl)lltll. ~11.t.::i11l.O T'.C:IIItlltll, 

CO.IIVC'.l'lfiO i1t' f&J t. l!tttllll~nd'«çio llt' J11·c:oJ1Ú~IttntU IW-6 "$c•.1 

viço.! dt. S:air:c!c. no TÃAI•n.lflo", adota.dun11 11«. l!:tm1lii11 da C<>:; 
'CII.(I!elll Jn'ttiUia.cl.Ona.t-do T11.11hlll.ILO [J915). E.&.tll C11nvençiiu ~~ 
eebu1 PaueeAU 'avoiUÍI•e.C." i .61111 ~~.«.t.C:6lcR~iin, tento pr.l'a c!! 
IILi..u.íio T.tipa~,t,Ue-iutUIÜ.dG pelA_ Po/L.tttotill nQ,S,0,9 d~ 
!O,o~.u. qu.11Ãto ·p~~r; Co11ú.i.ão de. 04Jte.lto do T.or.llf~«tlio e.• 
U.n.U, et!J'O ll.t..t«.tolr. '".(.O tio\, Jo.6é .Wa'e.it..t Ne.v~J.. 

Convenção nt' r.sf -f; -~eeo11endaçi.o n{' -r'it-:-unetltlztntu .i .,U.tUI 
tlição do AolbU.t::o t;.OJI StJlUIUtnçll'', ado.t11d1Un~t 7fa.Cmo,tlli'ue.i~ 
fll..tMrt«c:.ê.ona.t do TA«bttl.ko,·I19U)' •. Eo1.ta. Conyenç.iio .or.~cr.beu 1',5 
~tet/l.t-6 'AvoAii:llt.U i 'o1ua ":a.t.i..,.i.eol~.io, .tan.tó pita Cc>i.lú-'il' 
T.or..ipltlt.t.i.te .l~o1.U..tu.Zda. pittt 'POittnM.a lU b nf .S. :U4, dt. ft, Dt: t6, 
ta«n.t~ ptla Co111Luão de tU.u.l.to do Tlt<!iÓA.tiro t.11 l.f.05.Ú, e!!. 
Jo',utd:oA 'oJ. o 1111.. ltt~au.'o\.1. M!Uea..tO Nuebli.n.ttl, 

() Qove.tnCI ÓltU.U.t.iJto, çu..p.\.i.n'do 4 o&.\.i.ocr.çiio qrze 
lflt c:.:mctAne, olt.i.ulldcr. 'do. u.ta.t~Zilo no'-tz..tcl.So'.l9,nf 5, lt . .t.or.a ·~ 
e n, 6, l.t.tAil !• da Cono~.t.U:u.içi" d« OII..QAniu.ÇiO Zli.tt.llltAi:..lontt.C 

do T.t11ht&o, apll.ucnt<~~ ao1 •ene.lon«dolol c.oiweuçtitol t • Xtco.iC.mltt 
çõu «eo•panfl«dolol do.6 II.C.6pr.e.t.lvo4 ~'a.teeu.e•, Pa:/l.a que: oleja; 
o1ub..c..t.l.du ao Consuuo lla~onttl.. A Convençi_.o, ·p~u .ut.i.,.i.e!J. 
çio tlll não, lnu.Ut.lndo qudlqu.e.t. d.U.pu.l.t.luo qu.e obltl.ouc oo1 ['! 
U:do,oi••CIIb.tu a Uol& ~ta.U,.i.c&çio, t ao1 Xr.co .. tndttçiiu, &l"triu 
p&.\4 c:onhte41en.to do• lc:s.l.&LAdoltU, 11io colbenUo .u.tr,-:lc«çiio. 

0 COII,!I~f4.60 IJttC'J.unal é, olt>l>('lfftll~ J>ll:t.ll nr•'•O>'fl,\ 

ou uíio o• .te:~r.tC4 da6 Collvt'nç.Õc~ np.'lt4t11'.(11dn.l. &ltti•, 41! 04 l!f''·" 
11&11 .te.11.i o C::1•V~I.ino C:r. pl;uiiiOVt.o'l ,.,un, ~ pi<.ow.uf!Jnç.iio v~~n Vtl! qur. 11.7, 
dco.c.U.õu. 'dnqrrüc 1'odtlf •ãli delinU.ú•a-.s, C.oii&ll:õiWil':---0 inc..Uo I rl11 
«ll:.t.lglt -44 dot Cono~U.tr<.tç.ão S,..tt.r..l.!tilr.cr~ 1111.11 C:JI u~.!Jfllr., U1111. vuJ ii.;! 
.ri.'ll!.nda~. lt4 Conv~.I!('Õe ... , dt . .(.dt I}Ut 1!;11 vl.!JUir. "" a .. r • .l.to .i'u.f~-~"!!. 

c.i.ont~l., llr.4u.t.ta.tã:u ntt lleu~>!JilÇ.io da.!O d.i.olpu.si.çõt.4 .t~gn.U. L.O:al'.!. 
.t .. kl<«& qttr .thc.t. loll.r.ll. otduC.·tolll.6, de 4eoido c011 , I l'l ÁEI nltt.i':Jr> 

t da. LtJ.. de ln.t.tod~:çiO «O CÕd.i'.po C,i.ul..! B~u.il.cl.u: 

No ·•!l"ao\do dou t>"'~'".l:.d~ne.l.w ~ .. Vo••• · hto:lê:!!;, 

ela, vctlh<'-.,C: dEI p.te4ur.te palL« er..tc"nalt •euol p.tCI.tUtU de tfS:. 

\14ÁO «plr.t.('O t CO/l.6.lÁCAAÇ.iO. • 

~ o. 1 ·.w..~ D.·l 
lti.IUR PAZÚitb~rO 1'IIITO 

ll.i.n.t4t.\o •to 1.or.nb«lflo 

'.AUCIIt/CDT/119 OOl/87 

1 ,.. ·l'o~:tari& 4o ~. Br. KiDhtro 4o "fi'abalho _ _,u COlai alio 'l'r! 
part.ite par& ••tuda da co~i;ncia ou Dio ct. rat:incaçio, ptolo Br!, 

sil, ct. conv:aaçio. lU e -.coa.Ddaç:ão 151 4a ~an1.nçio Ir~tun.aci.2, 

-1 do ·'l'r•bl.lho. 

A CcmveDçio a9- U! •uP .obre ai aiçayõaa 

u-. e a ~ão 4e 1ogualdada 4e oportunidad•• 

do• trabalba4oru aitr-tea. ' 

- con4iç5 .. - ab,!! 

• 4e tratu~ento 

A a«CCN~çi"o 1'19 151 l o1qda oo.o a aaco.an4ay~ ~~• o. 
trabl.lba4oraa ai<Jrantaa. 

A ceai•a.io loJ. conat:J.tu!da por x-apraaant&zlt.ea o:io llo\farnor 4a 

COllfedaraçio ILieion.l daa PX'~!J.aaõaa Libara1a • COnfedanyio );aote, 
aal doa Trabalh.a<Soraa - 'l'ranaport:aa 'hl:rraatraa, ptoloa upreqadoar 

a 4a Contaderaçio Nacional. do CoaireiO a ~~edaraçio lfacJ.o""-1 da 

~ú.atria, ptol.Oa -preq~raa. 

2 - O. particJ.paçio doa ~oa noa.ado• para o exa.e u. .. tlri~, 
raaul..tou o ralu:5rio :final, co~lui.ndo qua a .. iocia doa •.abro• .o 
~ oontrari-ante l adoçio da Raco.an4ayio 151 da OX'!', contr& ~ ,.; 
t:o favorlval da C~ntederaçio ~cio~l 4a Il'ldúatria e abstenção d; 
-.oto ela Col!lfadaraçio Dacicmal daa 'Profiaaõea Liberais a, do ...._. 

~. op~-•• - CO.DtrarJ.-nte 1· raUficayio ela COnv.r~Çio n9 lC3, 

3 - A Oom'enyio 1'19 1•13, •J.aand.o co-pl•antar daciaõea ant.uioraa da 
OU'J :fJ.x.a, - raau.o aedidaa r•latiYaa a duas ordalla 4e conaidu!. 

'95••~ 

a) &4oçio da •ed1elaa para aupriaU' aiqnçõ.a clanda•tin.aa coa. 
fiDa da .-p%'119'0 e .-prago ileg-al da .tqraDta•r 

b) ~idaa qar.nt14oraa 4a igualdada de oportunidad•• a de 

trat.a.llanto «lltra DaCiOZJ&ia e trabalhadora• .t,.rantaa que aa 

aJICOntr• leqablcl.ta - aau turit&:io. 

4 - s- pUjubo 4oa &DW:lCiadoa, que COI:ItÜI pdnc!pi~a l6gicoa 
C!Onaanilieoa ooa o eatlg-io atual da Cl.lltura braailaira, oc-o .._ 

pon4arar .. oa -m-oa de CCaiaaio rripart!ta, hl 4.iapoa.1U.-oa .... 

•• .rat.ificacla a eonv~o. i.çlicarJ.aa- •ltera~ 4• qu .. t&aa .. 
il'lt:eraaaa atua1 da politica a!p-at:6rJ.a. .o .-..u. 

5 - aio a.ri&, pai certo, o tat:co 4e jl ,._.,ar l-.g1d•çio ........... 
te, ex-o o Bata~uto fio hts'a.Dg.J..ro e aonu.a oonaU~lor&aia a lJ. 

opia, !iarantidorU d.a -:1.Va&lda4a -Ue t.rabal.badol.-aa aat.raD9airo& a 

r.aeio-.ia, ,..u. t:or'!Yr1aa 41f!c1l • nt1t:loaçio.do t.na~to 1J! 
tu-c!ona1 • a-. 

fiD -trlrJ.o, ....,_ .-. pr.i.ac!p1?• oonUdoa - Oornoeraç.5o «! 
0011otr- aoo 11& 1eg:1.at..çio bz'aallaira ji ~at.el'lta, a no~ 1Jrta!: 
aacJ.oaal rat.if.iceda alo t.ria oa.) oonaaq4ii'I(:J.a a«Dio oor~aaqrar 

.. -... ~ ..... terr~. 

' - ~ada, todaria, q~~& bl, .o QOrpo &t. Oorrve.yio, al~a pr~ 
~!çõaa "ii'l• .. too.nr.a-. da dif!c:U aplicaç.iio P"lo ~~.r ... il,deat.ac:&Ddo-
_..., ~ lo<JO, a oon.aaqtla~:~ta aec-a1411da a. al .... ayio da raeuraoa 

• ~ pax-• - efet.i- L.l.aoaU-..çio da w.ivra~ J.l«9ab, "'! 
aorrhc:!a d• IIIO.Ia& oaztei'IÜo territorial. 

7 "' 115., t:aabllr., o J:"ag"i•tro 4e qua o pala jl ultrapaaaou •• fuu 
4Íl aio;p:açõaa, qu;.e to~- adlaitJ.,_a para prop:lc:iar aao. 4aaanvol•~ 
to aoozK.ico. 

l'or J.aao, talvez, o ral&tlir.1o da Colliado 'l'ripartite tulha 

poato - da~taqua a 1nc:onven!inc:ia d.tl el'ltrada de eat.rangairoa por 

·-.ta~ontml aigrat6r1oa•, - idiia aplic!t.a 4e 'i[Ge, ratifJ.ca4a 

agora a CGmr&l!Çio lU, aatar~ae-:La r-brindo o-. cap!t:ulo da DO:!. 
- h1at6ra, ji OOI!It.do. 

o relatório'& o:-J.aaio '!'r1partita iDiliata- qua, pol! 
Uca ai<Jrat6ria etual, Dio bl. o •trablilhador ai<Jr&Dte•:.. c:oao pr.!. 

•i•t:co na conv.ançio. 

I - ... u, afin.d a111.w.1D&r, ati que poDto l'li:o ratificando a COnv&Ja 
yio, .. taria o k;aail daíxa.nd.o de obaervar oa pri~Ipioa de i'Jil.&! 

dada d .. a,ive:la entra D&cionaia e aatrangeirca, 

lloaaa conat1tui9io jl oonaaqra o principio ó.e iqualdada ee, 
~ bz'iilileiX'Otl e aat:raDqeirca a rio••• 1eo;Jialação elo trabalho· nio 
.6 auap.ra •Unit:coa trabalhista• a prcu1deneiirioa aoa eatran9e! 
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:ro~. ~ a _t .. vu.nta o aaaiftho do ~lP' J\IC11o11rJ.o, ,ara a ~ 
SUJ.t..w;io Co• ex.rc:l:oJ.o• c~t~•••• 4i:~:aitoa. 

1 - Dtlada qua gr&ntla parte do• principio& contido• rt111 comrançiii:o 

' ' •• 1nt.9r- na leg1alaçio plt.r1& a, ainda, "-•ndo - oont. era• 
•• pr.ocrtlpll~Õaa !lia 41r.ito 1nt.x'naetonal -u pu:ticular111:&&1a nio 

do probl..-a ~· Do J!i:l:aail afat.- o• principio• da c:onv1.;ineia -::!. 
tra oa pe;.l••• a - quanto aoa trAMlha&lra• nae1ona1• a ••tr•nvo! 

ro• - taJibill entra alaa, ' pr.elao convir qua &l'JUII&• nor..a da 

ck,rwençio ali Y1r1 .. , •• aprovada, ao&fJ,e.:t \DI& Politica a1~at:§. 
ria, 11\M' boj .. aa oaraeteriaa por _. linha z:a•t.r1t1va a salativa, 
JIOJ:qU&'tAIIXIanta, awora, I 'J'&r&nt1a 4a.otart.a 4a .-pr~ aoa naei2, 

~ •• •- barraz a OCJlaboraçio da aio d• obra aapeciaUzada. 

10 - aio convia ao pala, p::a ••••• pr.U••••• alargar a :l!'ai:u. de 
obri']&lj'Õe• oom .. tr&nÇI&ii:'O• - e Dio bl de :l!'allilr-aa • -.ovillentoa 
a1gra~r1oa --c:o.o, por u.-plo a ob~:igaçio, px-atic ... ate J.apo•a! 
Ylll, 4e garantir-a& ao a1~antoo e aua f.-Ili.a que p:re•.rv- a ide_!! 
Udade nacJ.onal, Ylnc:u.lo• .culturaU, incluindo a poaaJ.bUio!ade da 

o. .f.t.lhoá ractber- a aduea.çio oa llngua -te:rna. 

A oon41çio o;eniJ:ic:a de 9&:J:"f.nt1r-ae a leg-al14ada ~ ~Dâ,!!_ 

oLa, - c .. o de per4a 4o .-pr1190, por ex.mplo, ~ !aplicaria 

. - .o41f1c:aqio lia dbpoaitiYOa "' La.1 do ••t.:rang-ei:roa, n.lat.ivoa 
b h1p6t .. a• da eoneeaaio da yJ.at.oa 4e ~ninc:ia. 

U - b raau.o oa "pritx:l:Pioa de 11jJUoaldloda antro aa paaaoaa, 00.!!. 
t:J.doa Jl& con...Q.ÇiO, jl •• 1nt.Ç .. aa _lagialaçio • na eultura b:r!. 
.Uai%"aar Dio .. t:l o ara.tl DO alTO de p:r~paçõaa de~o:rx-entaa de 
~pd.t.o l paaaoa bt11111.na, oUante de cox-x-ant .. llig:ratfiria, jl •'1!:!. 
n.i.DeXiatantaa a a1IIda coat::rnladaa pa:ra 9a:rant1a de omp:r1190 
JI&Oionaia·, o C>Ontrola de aatrada de a.i9:rant.aa - oondiç5aa .J.legaia 
;Jl i objat.o da ouidadoa c:onti~a lUla nor.a"a aapaclficaa. 

12 - POX" to&> o axpoato, • I y.J.at.a djaa pon4e:raçõea e opin.iio da 

cc.J.aaio 'l'X".J.pa:rtita, DO aent14o de que a aprovaÇão do iutrumento 

IIÓ ,.iria oc.pra.ete:r dil:et.:rizea do. politica ll1grat6r1&, no .. t! 
v1o atual da Yida b:raaileira, aODoa de op1niio que lloio é oportuna, 

• Por iaao, nio oonvenJ.e:nte, DO -ento, a ratJ..f1caçio G.a. Convii:!! 

.;ia UJ da OIT, •·•·::! .. 

ll - A Reco.endaçil.o D9 151, por aeu alcllll.ce, nio aõ exacerba oa _, 

tiTOa reatriUvoa jlii apont.adoa no .xi.a "da. Convanq;:o 11.9 143,- ·..i.,. 
ta.bõi. raflate p:robl-..a que aur9- coat. .:>vimentoa mvratlirioa. \r1 
.. ela, afin.al, uaa lon911 •iria da bend'lc:io. oc-a t.ra.bal.hadoraa mi 
grant.aa, eo. a X"eapon.abll.idade de vnant.ia de aua Obaervâ.nci& P.! 
lo pa.t~ que oa no:~. 

Kaaao ac:eitando, obViU~ent.e, a juat.iça do tratamaato hwoano 

-ao• 111!J]:"ant.aa, i ~-da ver qua a keeollandaçiio n9 151 nio i dl!l f! 
c11 Uecuçio. 

U, - O Braa11. coa aua eoapleu aeonoada, ca- !m&a d1apari4adaa r~ 

'(iona1a a CC*I 1111 alevado • raac:~mt.e Nero da ~lll""& da aowa ~ 

p!:'lll'iJOII a cada ano, bio poda aaa~u, a to4oa oa t.l:llbalbadoraa IL!. 
oionaia, 'if1""&nda parta doa ~ec:e1toa c:ont1&!a na Rec:Oillllrul.açio. 

•• a1a. doa probl-,laa ueionaia. a~leaaante abordaQoa~ llio 
t.. hoje o Bradl .av:laclatoa lllig-ratórios, c:o• propóat.aa de_ empr!. 

fQA• pu-a covitar 41. x-aeipl""oe14ade do 1ntereaae ec:o~alco do pata 

- o iat.araaae aoe1&1 doa ia.ivranu~-a &la probl-• -.a:rg-ant ... 

15 - !la, C!Cil amora& obl:igaçõea, opt»aaoa pela Dão z-at:lfiea.çiO 

.. Qmvanyio !IV Ul, a9ora, - .aia a:z:guaentoa expenoU&!a, · ~ 

W. aa paroeba qua do 4 eaaqiU'Ml a a.ec-anc!laçlo n• 151, no aau -
todo a, uai•• t..W• opina.aa pala &Ufl nlo adoçliiG. 

l&o Paulo, 30 "da abdl da 19l7 

Aprovo o Paraca:r/CD'l' 11.9 OOl, da 1_4.05.87 

ela co.J. .. iio da DireJ.to elo 'l'X"ahalho -.J.t! 
do pelo Dr. C:ld Joa; au:d.D'iflllo• relator 

Zneaaillhe-aa .a K1~.atirio da&;.·· blaçõaa 

bter1oz-ila pU"a J?O•t"arior &ubai ... io . 

COng-raaao ••c:J.ou.-1. / 

.:20:;:/ 
AJWmi ~ 11UCIMDTO 

Vic:a-l'r&aidanta ela C:o..:ll!aio da 
D:tra1 to do ft".t.al.hc! _ 

Poru.ria "iniatn-1&1 n• 3.568, de 19/12/8!1. ~ D.o.u. ~0/U/15 

OF/CJ/DCT/IIJo.I/•• 419, da 24/ll/ti"S 

AC»o Sarlborea 
"•llb~• da c-iaaio 'l'X"iP"rt1t.e 
:tnatit.v.Wa para u..tnar a 

~Pto •• 
-~ 151. DA OH' •. 

hlat6rio t'lnal, para aprac:iaçiío • ap~vaçio dos 

repraaantant•a da 

Coa.fac!la.r.açio ••cional &la h-ofl-aaõa8 L!baraia 
- DZ". P.;';io ~~triro h-aitaa; 

-· 
Coafedaraçlo •acioaal doa 'h"abalbadozoaa - 'h"anaport.aa 'hoJ: 

r<~atraa .' 
.,. "Dr o Jod .Di&:& 'h"i!IIOõ 

~ed•l'ayllo -c:Lon.-1 do e.ia.4it:e!o 

- Dl". Reriato Rodrivuaa: 

Co!l.fader.Q.io hciona~ c!la :IDdúatria 

- Dra. ~aida baral 4111 SOU:I:a; a 

lliDiatério do 'fnbalbo 

- »mie~ c!la lã Olivaira/Sno:G a 

-Dr. Orlan4o da Silwa vlla •ova/SRT 

•ão apx-aaentou Hlat.ório, IIÚ t'ac qualquer çoau.to e- a 

Coo~anadora c!lo. trabalho&. aio obatante oa Hit.radoa teratoa ... a 

ç011 a aac!l• 4o Ó!"!llií.o, .~ Bre1ilia, n .. CD~~PU:aéau, à ra~miio dle tra~ 

J.bo, o ~ -repr&flentant"a da Ccmfadanrçliio .. cional daa Pro!:l.ail&a1 
Ubara:L1, Dr. hlll.o llonteizoo l'ftlit.aa. 
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A~ 'tdwrtfte apn .. nte, aii1i., -.. " aeiii6i-.19t'n•l 
co. b«ee noe J*Hcerea 4aa entl.dadel ~tronaia e doa 't.rab&lhlldo~ 

"' a.llm:-
leve rtwr-..,.,.,,çjq Q .. I SJ & OJT G1lJ!S'fm!t n ypto do M lprle dt 

ii:IJlf.ai!l.U (Confedoreçi.o ll'eeiont.l doa 'l''tablllhadoree - ':t'z'anaportea 
or.rran;r•• - CNTTT, 'Confederaçio Kacional do eo.•rcio - CHC a Hini.J. 

~rio do ':t'z'eb«lho) e SPQU• 9 ynt;p d• ~:epraaentante 4da confederaçio 

••cionhl'& lndúatde- an. tendo'liavido' abntencip ,, mto J>CIZ' plll'te 

do r.praaentlnltl da. Confad•raçio Neciomal daa Profieeõea ·r..ibeuia -
CJfPL. . 

ll'l'b-000. 804/87 

. P. (9-. 
fiM'= .. 

a:nuc 

~nçlío 11.t l.Cl - Jdgraçl..a - condiçõea irngtllJ. 
l'llll. 

•~ação n• 151 - Trebelh&doraiJ.aigrant..a - PX".Q 
-.oçio d.e igual4ade de trata111ento. 

A Cor11rençio nR 143 da OIT, coapl-enta:da duae eon.,.n 
ç&.a :.:-atificadaa pelo Braaill 

ODI'rfançio 97 - 'l'rabalh~4oraa Mig-ront.ea, proiiUliJ•,. 
pelo n.c:. ntt S8.819, de U/07/66, e 

OOa?enÇii.o 1!1 - D.iac:rhlineÇio - ao.têria de e.pr~o 
e profbuo: n.e. 62.UO, ·4• 19/11/68. 

pliJiar 1111 l&ig-r11çÕ.~ ao c:on4içO.a irreg-ulal'ea, proaovendo 

de t.ratiUient.o • opol'tuni4a4e de .-preg-o. 

nar.: I - Ki~11ÇÕca irreg-ulana 
(arts. ltt ao ,.,, 

Art. lt 011 Z:at..-4oa MU'Ib=" c:Dapi'I;IIIIO:!t.~~m-ao 11 reapeiur os 
4irc~itoll hu.anoa funda,.entaia 4• todos oa trabj. 
lh11dorea ai9r11nt.ee. 

A Conetituiçio :8>:-as:l.le:l.ra. art. 1!-3 "aslllegura aos br••i 
leiroa • ao11 e11trangeiroa raaidentOa no Pais a inviolabilida4a doa dl":'i. 

reitoa conc:arnentaa à vida, à liberdade, io SO!iJUrança a ;. Pl'OPl'i•d•
da", 1111111 4iÍitinção 4e aexo, raça, trabalho, credo religioao e convi.s;, 

çõea politica.. 

Art. 211. Reeoaend11 11 ConVilnçiio, 11 todo Membro, tratiUI.rtt.o 
aiateruítico para det.en:l.ner •• .., aev. tel'rit$i 
rio existo trebalba4or mig-rante eapreg-ado ile!if•l 
-.ente, ae ex:l._atao 110viaentoa lligrat6rtoa eo.~ 
~i na 4a oapreg-o, proveniente• ou coa deet,:l.no oo 
aeu território, ou n1 trS.naito por aate, •• con 
diçõaa que PQaaaa contral'ier inatruaentoa inUL 
nec:ioruaia, ec:ordoe aultilatereia/bilateraia pex 
tinent.ea, ou a l•<Jialaçio nacional. 

A ent.l'ada do estrangeiro no llr•ail, co. qualquer ~!.. 

aat.&da, a prorrogação do pr•-· oa JUu.il.su, • ~. sio regidos P.l 

l.a Lei nt 6.81!-, do 19/00/80, republicada no D,o.U. de 10/12/81, cooo 

u "alteraçõea introduzida• pela Lei n• 6.964, de 09/12/al, ravU.l ... n 

uda pelo Dacreto n• 86.715. da 10/12/81, D,O.U. de ll/12/81 0 conjua 

t.o qua c:onat.itui o •ovo :lat.atuto do ~trangeiro. 

lfll aplicação 4a ki.. at.an4ar-•o-IÍ, eapecialaaata. à .. IJll 

rança nacional, ir. o~gani~ação inr~tit.uciona1, aõa int.•~••••• ~i!t.i 
co•. aócio-•c:onõ.:Lcoa, =1tui-aiiJ a à .,,,,., dg trabplhl§pt n•eional.A 

G<n~Caaalo ~o visto • prorrogaçio ou t.Tanafon~~~çio fieuio.111111Pr• c~ 
c!cmldU ao• int.•reaaaa nacionais (art•. 21 • 3tt, ~~~Lei), 

Al't. :SII ••ca.onda qu11, todo ~lltado Ma.tl:ro. dav11rii" alll01:ar 
aadidaa no iabito da aua juriadiçio • - oolabg_ 

raçio co. ou.troa J:•t.adoa paro1 a) aupr:L.il' aa 
aivraçõsa eland•at.in•• c011 fin• da ••provo • o 
aaprevo 111191111 b) Mdidaa contra oa Qrvani•ad2 
ra• da -vi .. ntoa ilagail ou clande1tino• de lrJ. 
grant.aa, q11a proc:a4aa, .. dirija• ou t.ranllit.
pelo MIJ>O a contra o• qua a.prevaa eat.ranv•J. 
roa ~· aaiv~•• aa c:ondiçõas 11evaia, ....... 

•provllniont••· coa d111t.ino ao DQsao t.arrit.ôrio ou •• 't.r•n•ito PQr •.1 

te". c:onforae o uxto da OIT. o Govarno brasil-iro coabat.• o tr,fico 

4a Mo-de-obra il•!l'al. A IAV'i•laçio 'l'rabo.lhiat.a - CLT - puna o trab:l, 

lho 11119a1 tanto do 'bro.ailairo c01110 do eatrangairo, bon. •••UI a eon 

caaaio de ~Dpreljo 11eaaaa condi.çÕIIs pelo açr•!l'•dor, COil ••nçÕ•• adaj. 
ai.8trat.ivaa ele ord- t.ra'balhiata. que po4erio aer, at<l, panaia, dapen 

dendo 4a vravida4a. o .CÓdigo Panal, no T!t111o zv- "Doa Cd ... s Contra 

a Dr1Janz1açio do 'rrabalbo", artll. 1'7 a aevuint.aa, eat.aba1ac:e aançõaa 

cont~• aqual•a ~ tanta. o triÍfico do trabalhado~ clandeatino ou -

a:lt.oao;;io ir~1ar. 

O :latat.uto do htrangairo veda • lll'il'aliraçio do chnda.a 

~ • 'do irregular, aatabe1ecando a peraa da daporuçio para o que 

lltfringir • Lai Carta. 3e • 57). 
. o Govan10 llll!tiÍ .oderniiEando oa órqloa de fbc:aliraçiio(fU. 

nf..~tiÍrio da J'uatio;;a) atrav,;a do IN!part.a.anto da Pol!eia !'aderal/Divi• 

aio da Polícia Me.r!t.i-. Aiiraa • da Yront.air••• COil a instalação ,to 
"Progr ... da At.en41Mnto, Orieat.eçilo a COntrola latemo da l!:atranvai 
ro• • •••••o;•iro• do 'l'r'f•!l'o Intamac:inal.; (I'ROCOl'I) - •bu- da 

CFJIIIPUUriu.ç&o • e a inat.ituiÇlio !'o •MOdalo I.Snico de Identid•~• pn 

btrangeiro" ,coa raeae!aatr ... nto doa jé radleadoa (~t.a.ri& a• Sst, 
07/12/86, D.O.V. 10/11/86), • (Miniat.ério dÕ 'ITa'balho) ,etra~"" .... 

cretaria da l•ivraçiie, pelo e1:mtrole .. carteira de 'l'rabiiU!o e he91 
diincf:a Social-CTP8, ali. da •a11toriraç;;o <la trabal~" • - o. - c,. 
trato ti• Uabalboo prOYi ... nta procaaaa4oa. .... 

c• :::O:C~J::.:• -~-:'::!:n.~I.::~ 
Nl per• eaabalecar, -w-e est.a -t.ér:l.a, -ta
toa e lr>tiii:li:abioa aiat.aaiticoa da iato,.--ç&o 
COII OS d ... ia btadOill llaa'bTOa, - COIIII\llta -
•• 01'11'anlzaçÕIIa· repreaentativas da ~g-adoraa 
a tr._balbadores. 

oa contatoJI • iata:r'Cimbioa de inforaaçêiaa, a•çn que na 
ce•aiÍ.~:ios, alio detaniinadoa pelo Poder be~tlvo. 

A àtUIIl pol!tic:• de illigraçio rec:<X>enda • entrada do e.a 

tran11oiro co. prôi-colocaçio; .. c:ariÍtar teaporiÍrio, de acordo c:oa 

dillpor.oibilld•de de p=fiadonal brasiljfiro na ~egiio g-oográfi~e, vi

aando a tranllllliaaio 4• "kncn!' hov'", ouvido o r••pac:tivo órqio .;.. c:l.q 

ae local. 

Art• 5• Roc:o.~~nda qua as .adi4aa provi•tas no• arte. :s· e 
4, devem ter por objato açio judicial contra. oa 
traficantes de aio-de-obra, aeja qual for o pa!a 
q>;~o 11irva de baae para •• optl'açêia•. 

· AI•• das .edidaa ji. ammeiada•, 4• fiacalú:açio e coatq 

la, trata.a 40- -t.ória o bt.at.uto do J:atrangoiro - 'l'!tulol VII - Da Da 
p:~rt.açio, VIII - Dll E.xpuleiio •' zx - Da htradiçio -~ ciuando o estrq 

g•i=, do qualqlltl' roraa, atentar eont.ra a aag-unmça ou • aconoaia Jt& 
cional, a ord .. poi!tiee ou 1ocial • a tranquilidade ou aora1i4ade PSi 
bli.ea, a o eódivo Penal (arts. 197 ,.• 207). 

Art, •• 6• Doi'Nrio adot.ar-aa disPQIIiçõea na 1evialaçio 'W, 

~::!.~!1v;::::!:v:!r~~ro·~o .;~~=~·~· d!r:!: 
o;õa• adainiatrativaa, c:ivia a peDala, incluindo 
pri•io, para o aapraiJo ilaiJal da tr•'balhadoraa ll!,j,. 
grant.es, para a Or<j)'anizaçie~ da aigraçõ•s coafina 
'de eaprago,•definidaa eoao irre'iQlar no art.. 2, 
a pal'll 11 aaaiat.ôineia dalibarad ... nta ~ coa 
f:Lna.lucrativoa, ou nio, a taia aigrantaa. 

2. l!st.abalaee o direito do aapreiJadOr qu.a for ob». 
t.o de açiio jiiCilcilll, de provar sua boe tj_. 

A CLT/CollaoliOaçiio I!Jas l.ais ~'IT•balho, DO '!'!tulo YIJ, 

aaU'balece nonu.a para a fiacaiizao;;iio, aut.uaçio a blpoaiçlo. da aal• 

ta.s, para o fiel cu:aprilaanto 15u~s da proteçio.,trabalho (art.a. 

'626/634)1 o C.p!tule~ II, aru. 635/6l8, aat.abalaca que de toda decJ. 

llio caber' recurao. O astatuto '.so htraftv•iro, Título Vll, pravi a III. 
port.çlo para 011 ca.Oa da entrada ou. ••t.ada irreglllar da aat~ 
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".o pab1 o 'rit.ul.o nu, a nPu.l~o OCl ••t.raav-110"0 que at..,UE I:Gil 

_. a ·~rança a.cion-1, a ~ pol{t1ea lN a<M;iaJ.o ,a ~lltltl~ 
,. .nalW.IIa ,dbl1oa a a eeon~ PI'Piollar, o !'ít"uto X rixa oa dbaJ. 

... a d..-.raa 4o aat.rangai:ro, - ... ~ ao tanidrio -cional. O db-.i, 
• f. lbtaM é 9a:t'.nt.ido a ~P~PJ".-..adoa a ptot.rõ~a. 

kt • .,, )'n.yl conwlt.a la ortanJ.aaç.Saa da n.praiadona • 

!!!:-::~;:~~"Pr!:i:~:-=n~:n:.~~i!~l:Ç;~• da~~ 
Yit.ar ou. aupriair oa abuaoa -ncionadoa, c- 4j. 
T&ito la ppraaanu.çõ..a ela claaaa ela ~r .. in1 
ciat.iwa a aata n~Lto. 

a eot:~n.lt.a l'a cirvani .. çõea da npr,.qadona a t.raHl.had.Q 
'I'M ' prua ~ fn!llani .. çio braa:l.lai~ra do trabt.lbo. A Secretaria da l~ 
-.,.raçiio, naa autorbaçi;aa da t.raMlbQ para aatrangairoa, ou.va oa ó.t 
.... ,da claaaa da r.gião onda o aat.rangairg vd exarctr a fur~çio. 

an:. ... •• condiçio da unr raaidido •• pt~{a eoa filia 

::r -:::~::.r:~r::-;~:=~-=1~:;!~ ~=o 11-::::~;: 
pala pe~ do eçrag~; puder aua autorbaçio 
411 r.aiclincia ou, conto:rae o caa~, aua autorisa
çio da t:raNiltlo. 

a. Da•ará. - oor.aequ-=i•. banafic.t.•:r-•• da trat.o 
i.v-1 aoa Dllcioneia, aapacia~nta, no qu.a •• r,t 
fara la 'J&Z'tmti.aa - -tiÍria dt a-vu'l'ança DO tr.t, 

::;:o~~~=i: ~:.:U~~~:~Eg~ada;r.~;~i"-•h 
o art. t5 da Lei •• 6,815./80 ~tnaina qu.a o anranv•i 

• naidanu ao •:raail voz• da todCia os di:raitoa nconhacidoa aoa b:r.t, 
alla~a, _.; t.a:r.oa da Conat.ituiç.o a 411a l.aia, DO ant.anto, a -
J..i aq~&e.Ífica aatabalaca, ... cont:raxU.r aquala diapoaitivo, tipoa 

.,. riato da i1Dtl'a4& difar.&r~Ua, depa~~.no,.. do ~~~~~ Q ··~.:r·~·i'I'O v._. 
..... faaa'l' DO ·tanit.ór.t.o nacional, coa dafiniçio da »:rocadiaftnto P&ÇJ~ 

:U..r a c.,_. tipo 4a ll'iato •. 

Or'd m:w patarn!lli•ta a diapoaiçiiío do artivo .da Ccmven 
... a - iac:nti-.o l .udança de a.pt"ago.O aatrangairo cc. reaid;ncia 
~t·~- plano aceaao ao Mrc.iiAo da trablll.bo. () teapo:ririo, c0111 
..-...rb:açib de .trabalho, a& pock a:e:re.:r S\W atividada junto 1 eç:rs 

• CM o (lOCI.tratov.. por ocaaiio da conceaa1o do viato - art. 100 da 
loai a• 6.8U/80. Ct:J.o j' foi dito, c- nfnincia ao art. l• (OIT), o 
--.11 ni.o a~iva o tipo do. iaiiJn.nta 'praaerito na Conv·ençio. 

kt. ••· 1. sea preju!,J.o daa _,idaa adotadaa para contr.g, 
l.ar oa llln'iluntoa ai'J'I'at.Ó'rioa co- fina de .. 
p:revo, que ••••!iJUraa aoa trabal.hadoral aiqran 
ta• ingrea .. rcm no te:rTitõxio nacional " • .._ 
jaa ada.itidoa ao eçrago de acordo co- a le
vialação '*rtinenta. o trabalhador - •i2ranta 
deve~;"& na ea.ao •• que dita legialaçlloo n11o. te
Dha aido napa'iUda • •ua •itll&çio nio po••a 
rec;ularizar-.ae, dnt':natll.;l;', COlEI • t'11.111!li11, de 
igualdade de u·ato QO que concerne • direi
toa dll.rivado• de_ aap:revo• ante't'iorea ea aatj. 
ria da reDI.Inar•çao, aagurança e outro• batlef4 
cio1. 

a. I& c11.ao de eontrov*raia aobra 011 di't'aitoa 111 
que aa refere o paráqrat'o an.tari'il.J'. o trat~t, 
lh111dor dev.r' tu· a po1n1ibiliqa<!e de det'an
de't'-'ae pa-nte organi..oe ea.petantea, paa•o
at.anta ou por int.eno-'cUo de .... 't'epreaantan
<o. 

:J. I& ce•o de expulaio do trabll.lhador ou da faai_ 
lia, oio deveria• 11.atea correr coa o• cuatoa 
da ltll.pu.lai.o":. 

4. ••da, aa prea.nte Con,.nçio, iapedirá aoa Raa 
bxoa a conc:a•Ão .i.a paaaoaa que 't'll.aida• 01.1 t.rA 
'balh .. 4e t'oraa ilegal, no Pa!a, o direito de 
per.anac.r a aer lagal-nta elllpt""eqad••· 

1. o trabalhador a.igraote qu.e eatá no território naci.cnal 
..._de todo• o. 4i:re~toa, pera.nta .. C'onatituiçio • ... Laia ea vigor, 
l'll.lativaaaat• a dir.ito• adqW.ri<!oa po:r tl:a'balho anterior. 

2. lll'aa#-leiroa • e.aar.geiroa pod.ea 't'II.C<:>ner i. Juatiça, 
a-r• uivindica'l' aeua dir.itoa. 

3. •.:. Braail, a expuhio d<:> eiltrangei;~;"<:> corre por conta 

4. O katatuto do ht't'angeiro v.da a legalização da elan 
41lstino a A• irregular. 

Pdo l:atatut.o, 9»ando "' 1\!1 •wovtGio 11 I?/09110 . poli 

ds ZJ IO!t(ftR, foi Concedida aniatia a todo• oa -u&ngdroa que aatll.-

,.., ., .. .t •• - a1tuaçlo:t i:l.egal, -• c0001ç;s.s pnovlataa noa arts. 
132, 133 • 134, coa praso da no dia• ~tt~ra a apraaantaçlo doa pedido• 
da t'lliJIIlarb:açio • 

o talltO da --- Lei. ·npubl:l.cado ao DOtl de 10/12/al,po:r 
força da Lei n• 6,964/81 q..ll a •lter01.1, a:"ll.flatiu ivual dbpoaiçiio do 
Governo pare COSI o• ilagail,p:rorrogando a aniatia por -1• la'O diaa 
Caa:-ta. lll, 134, llS • 136), tal, por'•· foi ravogado coa o advento 
da Lai nl 7.180, 4• 20/12/83. 

·•o tarrit.ório b::raailairo, aaiata granda núaero 4e eat:ran 
ogai:ro• trab.lhando il~al .. nta - fronteiriço• a no• g':randee cantroa-, 
e aa aot.oridade• bu.•e- aoluçõaa, tanto para controlar a entrada 4e 

-ia ••.trangeiro na• -•-• condiçôea, ••• &dotar -dic1aa qu.e cau..a .. 
qualquer qano ao P'I:Óprio ilagal (•er conaideraçio ao art. Jl),co.o pt_ 
ra regularizar a ai~uaçio, ha -dida do po••i•al, dela que já ae ancon 
tra. ao território a.ci.onal. 

A -tida ~· aat' nogulac1a pala c:onvançio z;;, lll~pr~ 
gada Plt.lo Governo braa:l;lairo, pelo l:atll.tuto do Estrangeiro, Qo ':I'.Ít.JI. 

lo X - .Do• Direito• • Deveraa do Eatranqei;I;'O, na CI.'l', aalvo o aceaao 

• ialgtm• c•rgo• e funçõea, ~·· por razõea da oreS e., pública a aegu
rança nacional, aio lblitadoa ao• b:raail.airoa. O aiataaa. ~urÍdico 

~·ileiro ••••!ifUra i!if!.lald~~e entra todoa, ibdtepandent-ota da ra
ça, cn·do Nl.igioao, ae:11o ou nacionalidade • 

kt. 11 1. i'ara ~ aplicação da ~n•••nte Convançii.o, a •J. 
F•••o.o •txll'balho.c1or aiqTante" ~praanda t.o-
4a ~>eaaoa que eaiqre ou t.anba aaiq;~;"a(lo de c 
paíe para outro para ocupar um eapra!iJo qua 
nio aorja por conta PrÕpria; inclui, t .. bic, 
toda paaaoe ac1aitic1a requlaz:~~~anta ·C:O.o trabJ, 
lha<Sor aigr11.nta. 

2. A praaentr paxte da c:onveno;io nio •• aplicar.l 
i• a1!neaa de a) a e) qua · trat .. doa aatraJl 
vaiii'Oa nio abrangidoa pela Convanção. 

oa tl'a'balhadorora a,at:rangeiroa, ao11 queia nio •• aplica: 
a• di.çoaiçãaa da c:onvançio 143 (letra• a) • a), do n• 2, do art. 11), 

•íío, juatalllante, o• t:.;a'balhadorea. aig';~;"antea que •io adaitidoll: pala LJ. 
qialaçio aaP.,c!fica braailaira - adaitida a etitrada do ~not'iaaion.al 
aatrangeiro pr•·colcx:ac1o, coa p:roce•ao fo:nu.l de chaaade, .l.ob a res.;. 
ponaabilidads da eapreaa cont;~;"&tante, co:a cont;~;"ato de trabalho, pa••A 
gana e npa.trialllento no t'i• da c:ontrat11.ção. 

o Pr6prlo-".Uri9:rante que entre COIII baile no art. 16 da Lei 
n• 6.&15/80, pelo Aror!!o llraail/Pabea llaixoe, e oa japoneaea agrict~l 
tona, '*lo ACOrdo .llraail/Japio, fazea .Juz • e111prao;o certo a garen

t..iaa trabll.:tbiau•, aob • reapon .. bil~dede. doa.reapectivoa •çr•!JIICio

n•.-
•• polÍtica de iai~çio braail•ira, nio hii o:. tipo do 1111 

o;ranta prOt.e!Jic1o pela Convençilo. .... lZ 'f'odo Me111b:ro 4avarii, ••diante •IÍtotloa ac111quadoa 
i.a condiçÕa• • priiticaa nacionai11 ob11arvo.r: 
al Convenção alinaa de &) • g-) 11.11 providinciae 

quanto 1 •~oçio de -dlc1aa leqi•lativaa nec•••i 
riaa i. aplic:o.çio da Con.veno;io; progra11111.a aduceti 

ti:' .!O:~:;:~t=t~!::~i!..~~:~n!i~l1:it!;l;'::-:i 
tice., obrigaçõea a et'etiva ajudo. no •x~e".ício c1e 
aaua direito• e proteçil:o: revogar toda~ leghlJ, 
çio e prática ad~ainiatl'at,iva incoapat:Lval coa 112 
lÍtica da Convenção; po!ll.Ítica aocial adequada 
qu.a pentita ao trabalhador aigre.nte a aua t'ud, 
lia deatrutarem doa banaficioa acordadoa; ••di
dae para que o ai!Jrante e aua faailia pruanoec 
a idaflt.idade noeio!Uil, vinculo• culturaia, incl),l. 
!Ddo a posaibilidac1e dfll oa fi~hoa ;l;'eC:e'be:rea a4J;. 
cação na lÍn~JU& .. ten> .. ; • ifll&ldade de trate 
qual~er qua aajaa •• ~ondiçoae <!!e trabalho. 
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vamo, 'através doa 6rÇ~ioa que tratai!! t'la illill'raçli.o, não podi. t.-r P.l. 
:ra ai outros eo-proai11oa, alP doa jÍ: liaaWIIidoa. kio t.ar;; 'Condiçõea 

~ra al tara 'r a laQiblaçio pt.rt.inant.a na• a a no:nqa que t:rat.-.• t'la Nt,i 

:i'ia, - atan•U•ant.o . ii• r.eo111ent'laçõ.a alinbadaa n~;~ artigo, JIOl' que.1. 
tEia a aeonÕIIIieaa. llio ter' eondiçêiaa para introdu.dr •• inovaçiiíaa 
no~ viganta. 

Art. 13 1. Aa -t!lidaa nac:aaÁriaa, •"' eolaboraçiio coa o~ 
troa Ma .. broa a_t'DI da facilitar a rt'Wliio de 
t .. !liaa 4o trabo.lbador '•igranta que red.Salll 
1-val•ent.a no pe.!a. 

a. O praaant.a aZ't.igo rata:ra-ae ao cónjuqe dg t.r~ 
b&lhador •iqrant.e, ru1. .. dida q~:~a aativa:r-a• 
aob auo. r .. ponaabilidada. 

~. l4 ND:-.a id:n livra escolha de a~reQo, direito ii ~ 
a) viaen.taçii.o g~K~g:ráUea, da ada que o t.ro~~balhado:t" 

aivrante hajo r••idido legal-nte no pa.!e, <:0111 
tin• de llaq)I'ego, Clurante pon:Íodo pre1eri to que 

. nio exceda de 2 eno1 ou, •• • legi•l•çio exi'ile 
contrato de duraçiio Cletenoino.Cia, interior • 2 
atJOI, que o trebe.lhador haja cu.prido ••u prillei 
rc:o contreto de treblllho. 
b) depoi• de canauite ioa organi.r.eçÕe• de trabll

lhaCiorea a .mpregedore11, regulaaent.er •• çoD. 
diçõ.t• de :r•tonhecUiento dea quelificaçÕe• Cla 
trabalho, &CiquirjCiaa to:ra Cio P.ÍII, inc:lv.t~ive 
certit:Lc:ado• 11 diploMII obtido• no exterior. 

r:) re•trinoir o aceaeo • detendnadel cete;tori•• 
de açreçooa ou t .. nçõe,, quando •••ia o axije 
o int.•n••• do 1:.-tado. · 

Ka pol.ít.ic• •i'jl:retórifl lltual, niio hi ? "trabdhedo:r ai

~ente", confor.e pra•c:rito na Conv.nçiiío. O ••t:rlln'illli:ro que e1t11Í no 

territó:rio lliiCionel mo r:ondiç~o 4e per.a~~ente, go1:a da -.obilidade ~e~ 
'lf't'Áfic:a a livra ••colha 4e .-prego. t praxe n•a norma• braldlei:re1 r._ 

gul&Cioree da iaiqr1çio, o reconhec:ilRnto de certificedoe • dipl--.• 

obt.idoe 1:10 exterior, eo-.o prova de qulllitic•çio pera o exercício de 

ativida6e profielional no Bra•il. 

A Conati'tuiçlío PeCie:ral, por int.ere•e• do ~etado e ~gu

nAÇ& •aciQJHil, reaomrd• pe:ra" oa .necio~:~aia, ee:rta• categoria• da -

FIItiOII a t\lllÇÕ.•• eHa da• r••t:riçãe• c~tidae na ~i n• 6.1_15/110 (•J:: 

tigoa '5 a '106). 

,_. diapoeiçiSee finei• dh- respeito • rec-ndeçõa• 411 

ordea norutive • proce111111al 4entro da Oll;', pa:re o p.ía Mabro ..,.. 

ret.itic.r -. Convenção. 

A Convençió Ui, - eetuCio, C:OIIPl...-nt.lrâ doia 

nioa/Ol'r, ratifj.eado• ,.lo ll:raail-

comrê-

~o ,.., - •'fTeblllhac!orea Mio:rantell" proau19~ 
ode pelo Dec. 5S.IIlt, de 14/01/66, 11 

~ lll "Diflc:raineçii.o .. 1111.toi:ri11 c!• -.pr.1. 
vo • protieaio"- Dec. 62.150', Cla 
19/11/&a. 

1:'0, conforme d••e:rit.o no aJ:"t. 11 d• Con.vençiO, eo 6efini:r a espreeaií.c: 

"'!trablllhado:r Mi9rante". 

~ pa•eoa que -ig:re 611 ua. paía per• ou:tro,cm:: 
fJ.rc!• ••prego, que niio aeje por conta prêiprie. 
iílclu•ive, toda peaaoe adaitic!e c0110 trebalhaCior 
aigrente. 

O etuê.l ~"l'OTO DO ~ deu llOV& dir•çio ._ UU. 
vraçio, aa:l.a ru:u:itiva, lhit.ac!a io IJuplaaeni.açii.o 4• .;.o-de-obra eap,;, 

cializade. A ent:rac!a Cio eat:rengairo, para oc:upa:r eaprego, eó pode o

cone:r com vr*-co]oeaçlo, .iato á, •• ·~•••• ou in•tituiçÕe• 1-911..1. 
.. nte ina.éal4u:laa, quando nece•aitaa 4e profieaionaia ••peeializac!oa. 

- falte no ~~t~rcaCio interno, aolicit- lllltol'iuçio de treblllho parll. 

••••• profiallionoill, ca11o a ea•o, junto à Secretaria de Iaigreçii.o, .S.t 

gio do Minh~oirio 6o Trabalho, obe4ec:endo nora .. l:laixadaa pox porta• 

xiee ·publie•d•• no Diário oficial 4• Unno. ). villta deiiN doc-nu

çlo, relativa .io -.pnaa a •o próprio eatrangebo, • · autoxiaeçlo pod,t 

:t"á a.-r conc:eeiida, •• c:a1'11Íter te~aporâl'io, epÓe axe"'"• aindllr de di•PR 

nibili6ade do aarcado de t:raQlho local, obaerveCia a reviio geO'jlr.Ui

c:a da• perepectivaa de trenaaib.ão ode "lnlov how" a t.ra'b.lh•Cio~•• ••• 
c:ionaie • da .. nif•etação (lo reepactivo .Sl'gio de cleaae. 

reea ioa cerec:teríetieaa braaileiree de pe!e •• deaenvol
"via.nto, co. 4i•enaõea eontinenteia • 8.5ll.t65 1lrl' - 1111 non.a11 p.ra • 

J.ai';lra;ão t.êa qua atenCie:r elta• dblenaõea no que diz reapeito la "!D 

:rança, fiac:al.i.EIIÇio • pro,;.eçio do trebalho, níío aó pare o• b:re•il•i 

:roa c:oao pal'a· 01 eatrenveiroa que eatiio .., eituaçio la<;~al no t.ar:ritsi 

rio necional. Difícil eatablllec:er a aant.er uiol.aiateaa de tiec:ali~:açio 

nuJII pa!a COII 15.719 ka (te fronteira 11 7.408 ka de coata ao.xítiaa. 

o Çove:rno buace aoluçio para oa p<roblaaaa do .. reec!o, •.la 

-n~o de ofel'tll rellltiva .io d._nda, coa 55' Cl11 população niÍ feixa et.i, 

ria en~re 15 - 64 ano• e alevado ~:~úmero de ••n•n'il•i:roa .., eituaçio 
irre,iular. Da!., • pol!tic:e il>igratória reat:ritiva~aente p:raticeda 

(pr.í-c:olocede, teapo:rária, ••• patrocinar movi.,ento• •igrató:rioll); a 

ia.igraçio Clirigida • & e.opontinaa, volt.aCirl.a pa.ra o qua determina o~ 
dgo 31 do ES'I'A~ DO ES'rltAJfGEikO: 

•A c:onc•••io do visto, • •u• p:ror:rogaçiio ou tr~ 
for.açio ficaria IIP!pre COildicionede• aoa intllft.l. 
••• nac:iorillth". 

"o C01:11elho Kacione:l d~ Iai'g:t"açio, dent.ro doe l:l.aiua de 

aua eoapetência 11 quendo po•II.Íval, tea cQntribuÍdo pere a ~ 

çio de lllltl'lln<;~eiroa que eetavaa 1'10 f&ÍI .. litueçio i:J,eval - - ~ 
aíliaa, incluaive de inveet.ic1oreS. 

A Convençio J.43, eO!lt'o:rae &tclera - - ........ lo, .... 
pleaent.arie • Convançio tt7 - traboalbedoree ltivra~:aua, e • ~ 
111 - "dbc:ri.l&inaçio - -drie da ~ • prof:l.aaio, -tala nd.fka 

dila ~lo arae:l.1 - lt66 e ltH, époea - .- era parait.W. a -tr.o~e 
de llio-cle~obra eatreog:eire .. f- -ia aoaple, aepecJ.elMnu pa:re a 
agriC!;Iltu:ra, •• cueia .._ aando ~iéaa. 

A i~etrleliii:IIÇio olo pah a O CTIIIIC~ntO da JoOpllaçio, 
ã ·piiSide eoaceflt.raçio -• ~idadea a-un. e ofaru .. .&.o-d.e-elwa. 
- t.odoe - 1111torea da -1•1 a lJMtunrieUaaçio .. _1_ 
MoCY•• tecnolOijlilla ~JU•, por.- ,...., ...-oPic:i.ar- a falt.e .. ....

t,iaaioneb eepeeialiAdoa . .,.iii •-t..c::r.-nt.- 1•••,... l fOlhJ. 
c& de iai'jlraç.ioo, ho,e. prat.J.c:..,._, 

.a •nc..rMI& de eatrenge1~ por .._,iaentll'll -.i.vratório•• 

_.o ' ltCOillelhiiCie •pere o •r,.ail, ~l• ~1bil1411CI• de 1111 aan 
ur.. aet"Yiçoe da fiacau .... çio a in11peçio ..:!!~o•, .t.Dclu.S.ve/ 
dll • ..,;,.. . 

eon ••• , •qui, revi•trar o equ!voeo de tradução, dllt.II.Q 

udo !lO DtWw a• 511 •a 4' Htouu.-'P-"-~ • conve• 
?7 ntiqo n n• a. onde eonata: · 

'"2. A ~eaent.e Conv,ençio •• •pJiç•• 

lfo tptp 4e OIT • redaçio- correta ê: 
'"2. O .preaent,. C"onviinio Mg ••"•pltce: ... • 

COnaidera-.o11 de d:i.t!cil ac:aitao;io, perivõiao -•ao, o 

aetabelecido. no •rt. a, ~~~ le 2, do tezto propo11to per• a Cem• 

yençiiío 1:1• 143. lguelliante, c:oneiCie:reaoe pouco provável o at.enCI.1 

-nto~ caao • ConVançio 1111::1" retific:ad•, de. e"l~• di•poaiçõae 

do arti'jlo 12. 
Conald•raao•, ouu·o•aia, que a .r•comendeçio contida m 

ert.i!JQ a conatitui i~:~centivo .io troca de e111p:rego, obrigando o~ 11 

Pele• con•iCiez:eçÔIIII ap-reaente.CI•• no preaent• treball'lo~ 
qua tea por objeto a ep:racieçio do texto de Conyançip 143 p.re 

dizer Cla c:onveniinc:ie (te e\lllo eceitaçio, ou nio, por pilllrte do COA 

verno bruilei:ro •. • .. ioria Cloa M111broa votou pstlt nê? radrtq 

rig P9J wn• tJg Bruil dp rchd"<> uz;to. contra o voto f••.2 
rável 4a Confe4araçiío lteeional da lndi.ÍIIt:ria - C.R.I. ·e a ebete.n 

çio do Voto da ·eon.federeçio lteeiorno~ Cle.a Protiafliõea Liberai• -

c.lf.P.L •• A ec,.itaçio 6a Copyrncip HJ "levarill à neceuideCie de 

:~:eforM~laçio Clll nuel política hdqntória ~ Linl. ~ .lalZI.ISQ.. 



6046 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) Outubro de 1989 

entre auaa 4iapodçMa • a leo;rUle.Çio ,i.J1 

lraa!lia, 16 da •rço da 1117. 

Dr, JOSt DI~í;" 'rit.IDO 
C,JI,'l','l'o'l'o 

Dr .II.Dt'A1'0 ltODltiGOt:S 
c.II.C. 

Dra.ZOMIDE Mo\JtAL DE l!lOO:U. 
c.M.x. 

Jm)-000.804/8"1 

ucbMEJIDAÇAo nl, 151 da Ó.l.'l'o 

'trabalhadora& lligrant.a 

O objativo da Jl.eo.andaçlo é o dt dafandar oa !nt.ar•.a. 
Ht doa tra'blllbadoraa oc:Up.Cioa no aatrang'aizoo, raeo~~endando po

litica da .tvraçio battada naa naeaaa!dadaa aeonô.ic:aa a · aoc:J. 
aia 4oa pa!aaa da oripa a Cloa paíaaa da tçzoago, lavando·•• am 
conta !Úio aC~~~~ant.a aa nacttt:ldt~a a oa r.ctn:aoa da · • .io-dt•obra 
a curto pruo, .... t .. bé., •• l:ona~~qu;nciaa aconõ.ic:aa • . aoc1 
aia qua aa .igra;&.a pod- t.,tX' a longo pr&IIIO, ~ato para oa ~~~;i

~t.ea ec-o p&Z't· aa ca.w~idadaa intaraaaadaa. 

I • Jqualdsdt d• 9Pf!tfpn1!les1•• 1 dR t;rtU•pt;o 

Ut.ena .2. a 8.) 

laa.t& parta aio' tlinhadaa, doa a.•a 2 • 8, aa condi.
çõ.a qua a llac:CMMndaçio conaidara neceaaáriaa ~-. 
adot.ICIM peloa Zlltadoa M.-brOII. 

A entrada do aat.:rangairo no :araail, co. qua1quar fi.,.., 

a a.uda, a pro=o..,aÇiiio do prazo, .o• ~ a ~. IIÍi= ragj. 
~ pela Lai a• 6.81S, da 1'/08/80, co. •• altaraçõoa introdw:j. 
... pala Lai n• 6.'J6' da ot/12/81~ republic:ada no P.o.u. da 
10/12/81, :~:agv.l-ne.da pelo Dac:iato n• 86.71S, da . 10/12/.fSl, 
D.O.u. da 11/12'/1!11, c:onjunt.o qUe c:onatit.ui o •owo btablto <ilo 

a.t.:r'.&Dgairo. 

•• aplic:aç~ da Lei~ at.ahoS•l:\"•o-ii, aaptoc:bl-nta, à 
aaguranQa nacional, à argani-çii.o inat.it.ucibnal, aoa interaa
••• pol!tic:~a, ..SC:io-ec:onõ.icoa, cultunia .a à, def•ID qp $r.gbq· 
lhaOw p~gfgp•l • A c:oncaaaio. do viaêo. .aua prorrogaçio ou tl:"an.a 

:l!'~io :l!'ic:ad:o •••Pl:"•· condiciona,.• aoa intn••••• nacion.ia( 
al:"ta. 2• • 31, da LeU. 

o aatrangairo, qu11~ no tal:"ritório,m.c:ional- aitu.D. 
çio lagal, goza da i,...ldada da dbaitoa co. oa n.acionaia. Oa. 

diplea~~a lagaia qua trata•. 4• .. téJ:ia, aaaagur .. ao i.J.'ilranta •• 
di~aiçõaa ..neionadaa n .. u p~~rt.a, axcato aqualaa qua, por in
ta:raaae 4• aagurança nacional, aio J:"eatritaa aoa bz'aa:Llairoa-~. 
1S3 a 16S Cla ConatitÍliçio l'ada:raJ.; u·ta. 461 • a-vuinua, da Co.n 
-lidaçio daa Laia do Trabalho; a !r!tv.lo X, da Lei 6.1!11S/I!IO a1t,1: 

rada pela Lai n• 6.964/81 quto fi:~~ta oa dira:Ltoa a deval:"aa do ••· 

t.nDgairo. 
A ranovaçio Cio pra~o do viato da aatada no pa!a aatá 

praviata nO t:atatuto do t:at.ranga:Lro, no Titulo IV, Cap.ltulo :n, 
4a t.oi • Titulo III, cãpituloa l • n, do 1109ulaaanto. 

ll"io obatanta [foaao aiat·- jul:"Ídi~o aaaagurar direito• 
ipaia ~ra todoa, natr;l;nga aoa naeion'aia, po\i raaõaa da ordaa 
púbUea, o axarckio dila atividadaa praviat.aa m. a1ínU •g" Cio 

itaa 2. 
o J:atatuto "o Zatranteiro, no ',l'itulo x, relativo 

Dlrait.oa • ~-:r•a do Zatl:"&ngairo. da:l!'ina •• poaaibilidadaa • 
natriçõaa c:oafa:ridaa ao a:Lgranta, qv.arXIo no tarritório Jlaei.on&l. 

Pela ~ialeçi.o b•eailai•"'• ., c01ao da a"pulaiio, o Co
varno are: a c:oa •• daapaaaa decorl:"antaa, diapoaiçio qua at•nda ao 
it .. a.. inciao !i de ata porte. 

:n .. pglhiç§ !iadgl 

(itana 11. a 12) 

aata ~rt.•_ diz raapllito i. polÍt:lc:a aocbl a aar 
&dotada, objativando :raaponder o .. lho:r poaa.ival, ia 
raaia nac:aaaiCia<laa do trabalhado'!:" •ig-ranta a auaa :l!'am,i 
liaa, em ••••e niio aô aa c:ondiçõaa p:rado.inant.ea no 
aau próprio tarritório, COMO ta .. báo •• do po..Ía de ori-
9- do •ig:ranta, raviaada pariodicaaanta. 

b linhaa garab da pol..ític:o aocia1 a de aaabtincia 
pravldanc:Uria braaUaira co.pata ao' Miniat.rio da Pravldinc:ia • 
Aaa'iatincia lloci&l/M.PAS a dala pode .. t>anafiCiar·••' aatrangdroa 

• ll&cion.ia, .. condições da igualdade, aando ~· dificil ran:a .. 
periodic:o. 

A. kaunlig qu Pam{l!u 

Ut•n• 13. a 19.) 

'h'at.a Cio a' -e! ida a qu~ oa- g-Õven~o11 doe paÚiaa da ·~·-
90 dotVcll:"ia&l &dotar pa;ra facilitar • ra~.miio Cloa t:ratw. 
l.Mcioraa •ig:rantaa c:oa auaa fa-.iliaa, •••Uciaa que (laV.J 
ri- incluir a lavialaçiío e oa aco:rdoe bilatal:"aia/lllll.• 
tilllt&:rwia nac:aaaaJ:ioa. 

!'oda, peaaoa., aat:rangeirA, ou nio, aa c:ontUçõaa nor.aia 

• l.evab, oli liv-ra para aai:r • ant:rar no llraail. bbo:'a aata ~r
ta diga raapaito a -aidaa a &el:UI al!otadaa, obedacando aa poaaJ,.. 
bilidadaa. da c:ada po.!a, ~:~aa a lonvo prazo teria o govan~o breai• 
lai:ro condiçõaa po1:a atenda~:; por a:~~templo, •• raca.andaçõaa &a 
itana 16. a 18. 

Durante oa par{odoll de fi:ria.a ragu.la111antarea, pela la
gialaçio brasileiro. (CLT • Título U • Dja Xcir.aa Gerais do 'l'llt,a 

la do 'trabalho • eo.p!tulo ' • Daa f•riaa &l:lutoia), o tr.balha4or 
poda daafruta:r e!a .obiliCio.da gaogTáf;l.ea, inclu•ivo aoU do P&{a, 
tando garantido• aeua di:raitoa f.r&ba.lhiataa, auó o fil!l do11 pra• 
&oa do contrato de trabalho.• do visto eonaulal:" • 

B. Prpteç!i:g Q• 'P'ÍQI &e 1';tblllJloQprep ntgnnt~n 
(:Ltena 20. a 22) 

t::nuale:ra ae a.clida11 nacea111irlaa pa:ra avitax- qv.al
quar riaco •aapecial• a qu.e poaaa aatar a:11tpo11ta a a&Jl 
do 4oa .trabalha<foraa ai9rantea; aatorÇoB pa:ra fo:nu~çio 
... ~·da da aagurança • higi•n• no trabalho; aufici· 
CIIIU info1:1aaçio no uH iQiqp!! pp ca PPtrp qys çqnb..ça 
l!lu!. , aobrw oa ~l!:;ment.o,a b.ãai~oa da lagialaçao, l'&gul,a 
!'IIJI"tOa e diapoaiçoall doa convanioa eolativoa, relati
a pz-otaçio • pz-wv .. nçio de ll.ei4antwa, a sobra os ragul,a 
~:oa • pz-ocedb>entoa pl:"Ópz-ioa da na.turaza do t:rab:ll. 

A Lei n• 6.1!1.1.5/80 dataJ:"ainrf. oa •••-• údicoa e ataat.a 
doa que dav.., aar ,.raamttadoa, a a fiat:an.zaçio .qO.Ib dave aar 
•••:reida, no -ento êio ... ln9r,;aao.do .. t.Z"&n'jlairo no territÓrio b& 
ailairo (al:"ta. 7•, it•• V a 22 411 Lei 6.1!115/ao): a aaaoluçio nt 
07/IJG, .. do,Cot>aalho Haei'onal de I•igraçio, detw:r.ina que, ~1'11. a 
prorroogaçjiio do prazo 4• aatada no pe!a, o ••trangairo deve au'bllm. 

tar•aa a •••••• da aa~a; a Port..ari.a/DXS/DlPAF nt 01, da 111/Dl/11, 

publicada ~ D.o.u. 4• 23/01/87, fixa aataa ••u•aa; • higiene, 
saÚde, segurança a fiac:alizaçio drus c:ondiçõaa de trabalho n'oa l.Q 
c:aia da trabalho aat.lio afataa à Sacl:"ataria do saqu:rança • Me<Ucj, 
na do 'frllbalho do Miniatério do '1':rabalho que aa diaciplina at.l'&
volill da Wonu~.e 1tagu.1aaoentadora11, 

C. llrrylspl !'!s?shh 

Utana 23. a 2t.) 

ltae01aenda o eap!tulo que o ~ba'lhador .U.gtanta a 
aua f .. !lia dovariaa benrt'ieiar·•• f!laa atividadaa ,; -.::. 
viçoa aociaia a taz- aca11ao a aate11 n•• .,.,.... eondiçiàa 
qua oa nacionais do país de eaprego. 
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O aarviço social no Pa.b aatá. afato aco ttin:l.at.;r:l.o • Ga 

PravUiiinc:L• a Aaaiat;ncia SOcbl, no imbito nacionalJ na aafara 
aau.du.l, la' llac::rat.ar:iaa aata~1,0a!a. Doa ••rv:l.~oa aocJ.a:l.a ex :Lat-a 

taa, braailairDa • aatranvairoa .. a:l.tuaçio legal J?O(I .. awf:n~ir; 

III ;.. I'UTI99 i Bt~h1bçie 

U.tana 30. a 3-4.) 

ltt!COIMDC1a qv.a o tra'blllhatlor •h~;anta JUlio deveria 
aar daap~~oUdo pelo pat.rio ~la al&ÇJ&çio .:la falto da rs. 
·euraoa ou aitwu;:io 4• ..,n:a4o~· o:!a aaprago a, - conaa
Q!.lir>eia, nio deveria, t.ambÚI, p~~rdar au. autoril:açio & 
raaSAine:La. 

b cOIM!içõ.a da trabalho encontra•-•• re'iJUladaa pela 

la!JialaÇio 't'illanta, ~:l.ncipo.laanta oa dirdt.oa t.rabalhiataa a 

da défaaa - Cc:nuolS.daçiio daa Leia do 'l'Tabo.lho a ·diapaaiçõaa coa

pl-ntaraa. o. C~U~toa co. a axpulaiio 4o aatran'ilairo corrUI por 

coatA. <lo Qgyarno J'~aral. 
Coe. :rafnineia ao aatatu!(lo no it- 34.1}, al!naaa a) 

a c) a IA! 6.1115/110 (arta.3& a 57) -.:!.a a h'ilalizaçio do cianda.1. 

tino a do i:rr..,ular, eatabalacendo • pena da daportaçio para~ 

infrin'ilir a Lei. A peraananda do. trabalhador nÓ a•pre;o dapand• 
dintaaante, ••• ccmt~içõea azivi<lea pelo ... pr.'ilador; ydo eçra

gado an.ranga!ro, aintla, tia aituaçio favorliv.l do •rca(lo da trA 
bllho, faca à p:rafarancia lagal.aJ~t& c:onf'arida, aoa nacio'naia1 

naguar<!adoa oa direi toa traballiiataa. 

lfa polÍd.ca iaivra~ria braailaira nio ezbt .. .ovae;o.· 

toa mvrniirioa coe. fina de -pr~. prov•n~•ntea, ca. daatino,ll:l 

1a0aao território ou. •• trinait.o por aate, •• con(liçCíaa qua poaa• 

c:o.ntrariar inat=-atoa intarnae!ona.ia, ac:o:rdoa ~n.~ltilatar1ia/bi. 
laura.ia ~t:lzlantaa, ou a legialaçio nacionaL 

O lfovo !!at.atut.o do l!:at.rangairo dafine - :lai'IJraç:iío .S. 
raatritiva,' aolati .. a, li•itade à auPlaaentaçio da aio•da-obra •.1. 

pacialic.ada, coa a entrada do eatran'IJ&iro, para ocupar eapre'IJo. 

~-coloc'ado. h açraaaa ou inatituiçõaa, l•'IJal .. nt• aatabalee! 

<la a, qu~~ndo nacoaait .. da proriaaioD&ia aapaciali:udoa, - falta 

- -rea(lo intt:rno, aolicita• l'àutorizaçio (le trabalho~, para ••
... profiaaionai ... pr~aaada, cit.ao a çaao, paranta a Sacratarie 

<la l•iqraçio 4o Hiniat.rio do Trabalho, oba(lecan(lo aoraaa baixa

da& por portaria• publicadaa no Dilirio Oficial 4a uniio. - Depan 

dendo da regiilo gaogr,fica acp• deat:lzla, 4a •u• eapac:ielida(la , 

da entra(la da "blow. how" ou -nifeataçio do Ór<Jllio da c:laa.oe doa 

trabalhadonli, a autori&.içio poderÓ. aer C:Ol)ce(lida 0!1 nio. 
A aeecmanc:laçio cont ... diapo•içõea e dafi.ne ' bonet.!eio• 

aino:la nio •dld.t.idoa pelo vivont• eatat.uto do eatranveiro, logo, 

de 4if!c:il ac:eitaçiio, çon•ider•ndo-aa que aua •provação !.apartA
ria n.a adequação (III levial.:çiii.o naciGIIIII.l eo eatatu{do na Jtec:OIIIIInP 

4a.çio, eatando o Govaroo braaileiro !Jopo.o•ibilitado d• fazi-lo • -..a a lonqo prazo. 
Aaala, 1 viorin !!pn •nbrga ygtPJ' çppnqriapente 

ee•"nio 99 J!nC9!!ans!•dn nl t•p 4e QJT eontra o YºtP ftypdvd 
4a. Conf~o !ltcion•l d11 Ind4atria/CHI a a fbptuçjp "o · ygtp 

da Conf'.,eraçio tf•Cional dllll Pz:oti.oaõaa Libar4ia/CKPI.. 

1!!1< 27 de fevereiro de 1987. 

DR~ JOSt DIAS 'l'ltiGO 
CRTTT 

Dz:. 1\ENATO IIODii;IGO!:S 
O<C 

Dra. ZORAIDE 1o: tlt: SOUZA 

"" 

0~/tJ/tDT/AAI/U, lJU /16 

Senhor Secretirlo, 

Aprtx~nof lnfor••r •· Vona Senhor!• a publlctçio 

no o.o.u. d• 03/1]/86, de Port•rlt n! ).361, d• )0/1&/86, !nU! 

~ulndo 1 Co111lnio Trlp~rtlta p•r• axa11• da Convençio n! IIi) • a a; 
co11andtçio n! 1 SI, cone a rnantl5 i "li I gr•çÕes •• cond 1 çÕe1 tbual v•• 
• 'PI'OIIOçio da Igual dada de trau••nto doa trtbalhadora5 .,rvr•nt••'' 

a d• qutl ptrtlclptll 01 ••gulnu• ••Mbro11 

li•! Sr. 

Ooutort EUNICE DE Sl OLIVEIRA- Sec~•t.erle de 

lalgraçio. ~~''"'" 
Fonu (061} 2.26~2555 11.. 5Z)8 

Doutor ORLANDO DA SILVA VILA lfOVA- S•cruadt 

d• t.alaçô•• do Trabllho; 
Fone: (061} u&-2555 «. 5)6' 

Dr. IIAI,II\0 MII:EikA fiLHO 

KD. Secr•tirlo de T•lgrtçio do Klnhtirlo tio TnhJho 

!!!l~ 
/dp•. 

-Doutor PAULO IIOMTUt.O F'UITAS ~ Cenfe.ara"iio 
••c.lontl ti11 Pr•flu.iea Llto•r•l•. 
Fo11e1 C" I) I:U~JJM e U)-1613 • 

~v.tar .lOS( liAS Tt.ICO • Confed•nçiio Ntdonal 

••• lralotU11tiora1 •• lrtnlporUI Terre1tre1, 
h••l , .. ,, 125~1DIJ 

h11t.;r aUATO aODt.IGUU ~ Confed•rasio· lltc.l!_ 

1111 ... C.•ircl ... {~)"ttl.ltl.!.a 
Fone: (UI) U'•llll e U3~881S 

Ooutor• IORAIO! AMARAL OE SOUZA • Confederasio 

••c:lontl tia ln.tiiltrla. 
Fone: (eZt) 2U-7766 R. Ul 

Sollc.l UIIOI lnfor••r .•c(•) lnteret.11do{ll p1r1 que 

po•••l''c:onttt"~r•• entre 11, vlundo ••o:olh• do Presidenta di (eMI.f. 

1io' • to:triol da loo:al • •ru du'reuniÕV' 

•• oportunldtde, 

d6] 
t.YDIA I'INKrTittl OE AUOJO SJL: 

Anl•tanU Jurfdlco 

CONVE:0.10 SODR& LAS MlGRACl<1NES ;E.'l CONDICIONES J;.Bt.ISIVAS 
Y L\ PII:O:\IOctON DE LA JGlJALDAD D[;. OI'ORl'U~ID;\.'DES 

Y DE TRATO DE LOS TMBAJADOII:ES Jo11GRAI\'il:':S -

U Conrcr~ncizGcneral de lõt. Orpni:~dón h'll~~cion:ll dcl TrõLbajo: 

Conv;X'a'da cn GincOrs por c! CMvjO de Atlii'Wnistrõ~.~:iÓn de lz Ofocin& lnlcr-
113ci<mõt.l &I Tr;t.b.ljo, y .:oncrr~;tdõt. cn dich;~. dud.1d c1 ~ de jllnlo de 1915 
cn su Klla:~sima rcunión: . ' 

Considcr.lnc;{Ç,. ~~ cl pr~mb~lo de ~ Conslitucí6n de la Orpnir.arlón 1ntcr· 
na~ional dei T:a~ajo Jc. cnc<:>mKfl<l& la u.rea de defender« IDJ lnlcrcsn de 
lostr.ab.1jad01'C$ «Up.ldo5 cn c1 nlr~Frf> •: 
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Couldft'lndo que la Dcdancl6n ,f~ Filmdcllla realirma lfltn klt JrillclpioiiObre 
liX ~lct ati ks.acl.& la 01Jan;ncl6n"que t~d ll'llt.jto1110w- IIICfCin· 
da 11 y que • a.. pobn:u, cn I:DI'!qui<:r 111~. eonstitu,.. • pdift'o ~1'11 la 
JM'O'peridad lk: tod~ •,yn:<:IIQoo;~: la oblipclón to1-4c la Ch'pniEKi6n 
de contrib11ir 1 la (j«uclón ck pro:nmn Pfllll locrar d pleno cmpl~o. 
&n npçc:illl lrJ.tin a • medlos. l)f.ra ti tnr.,lad~> de trabtJadclttr, lnc:luidn 
lu miJr;cionn de mano Clt obr:~. .• »; 

'CoMicfCI'llndo d Pro;ranu Muttdiul dc:l Emplco de la OIT y ti Con~cr.iu y la 
Reecomcndarión IObre la f'OIItkadcl emplc.>, 196-4, y drslaando la r>eccJidad 
de C'YÍtu \oc aumcntOI de !cn IIIOYimknlos mi1r•torios que scan t~'iVIK. 
incontrobdos o no niatldo;s, per W. conua~e~~tiu uptivas qiiiC ac;m::aa 
CA c\ pbno aoel.:!.l )' hum~no; 

C-ldl:l';~ndG, adcmis. que: con cllln de YCn«r c\ 1\lbdcs:~.rrollo> y c\ dc5<:m~co 
~ln"'"''"' y- criinko, !01 aobietnol de numero- I"'IJC$ in1i1tcn c:ada vez 
~~ tn lõ!. OOII\'tni~nci& de ~'ltimulu d d~tplaumimto cic capiC..!I:li y .S.: 
kcnoiOJ.[u mi5 bien qu.e r;l de ~ tr~~dores. m runción de lu n.ecailbdn 
ywlicillldes de CIOl pai'ICI en d intuâ rr;clproc:o de low. pai'KS de cmi{rl· 
eión '1 de loa plhn de cmpleo; 

Couidc:rando rcua11ilente el ckr.xhf> de toda pcr$ona a Mi ir de e11alquic:i rafs, 
iltduw dei p1'(1pio. y • recruar • 111 p~~l1, 1.11\ como.., di5pone en ll Oecl&· 
nción Uniw:rul de Ikrcdla. Hu!!'ll.nos '1 en el hcto lnl!r~ion•l de 
Oel'cchos Civiles y Poli~; 

JtKord,;r,do lo.s dit;p(r$1dones dei Con,~nio y de !1 RC'«<mend~ei6n 10bre los 
llól.b:lj•<.loru mi;nLIItes Yisad_OJ _1~2..Uc ta ltC'«<mcnd:lel."n sobre i& 
~~ lru tr.lb<r: orce ri\.I~DIUtHp;iliês"""'i'i'i:•uF.ercn.f;:rriirl'ii:õ!ê~oarr~· 
Jbdop:), lllB'.IircOmo dei Co:ive~io y b. Reeol?lend~d6n .obre I& pollliola 
,dei empleo, 1?64: dei c-\miu 'I !!a- b Rn:omendac:iJn wbtc clscrvicio o.ld 
itmpleo. 1941. y dei C«l...,11lo :.obre lu u;eN:ial rd.ribv.idu ok ~n 

Jiitis.r.do};'l949, qv.e tratan. d~ cucst(onu tala como i& ~;uacnución 
44 recl~~cnto, i& intro.lv.oti~n y colocad6A ck loa trab~j1d0U1 mirran· 
'\ti, la dtrusi611 dt lllform.:io~Vs rm;iw. ~ lu. mipclo"es,lu ~i-

•' ~ mh&JIN\1 oJc que oJcben oJiJfrutllf los mi(: ... lltU durante III Yi:lje 'f.IU 
\\ · lkpcb, I• lldoJICiÕn de una polltíc:a aeLi~:. ckl cm pico y 1• ccMbor.1:i6n 

intcrll$ion:ll en ~~ <:\lntionl:i; 

Considerlndo qu.e la cmipeiÓll de lo. trabljadora motin.d1 por lu condi· 
Qoacs ckl mcre<ldo l!cl cmplco dcbçrl.s rca.\izme lajo I& rcsponu,bil~4 

~ de 1o11: orpni5m01. o6cilleJ dei cmpko o C.Otl mt(:IO 1 los ar:uerdos bila· 
~ kra\u o mllltillll;fiiiU pertinentes )',éa p<~rtielllar, a los que pennitln la 

librc circu.lacl6n de los trablj.dorcs; 

Couiderandoqlllt", d1da la e~imnria de tdilleos illdtos o dandCS'llnos de mano 
4e obra, ~n oportunu 1\llo:'ft.l JKinbU apc:cialmcnlc diri~:idu contra 
GtOI.IblliOS; 

ll.cordaildo qut d ConYenio 5Gb«: Jos.tra~dores mi~;rantes (rcviiUIO), 1949, 
•ilpoae q,u. IOdo M_icrnbto que \a ntüoqur;"" obtip. & 11pliear a\osmig11n· 
ta; que KCK~Jt~~.lrrn lqmlrr.ente cn .-, ~c:rf.torio 1111 11'1110 no meno1 favorabl~ 
q~,~~: d qiiC apliql.ll' uus propiot nlldoD.D.lcJ en rdaâón con c\ut11 material 
caumc:rsdu en d iustrumento, cn la'mcdida CR que &tas es!lD n:J!amctt
ladu pol' t. lq:itladón o depcl\d3a de lu 1111oric1:1~ adminiruatiYu: 

a..reonbndo qliC la ddinltlón dei ~rmiae c di5o.:rlmlnari6n • en cl Coo_YCJiio 
ICbrc la disaiminDCÍÓii,(Cmplco ' ocupaeoió,n)., I~SS, n!) lneh•)'ll oblipto
riamcllte ~incionabiAducnla~li4a"d: 

CoDside~o qw $Cdu 6esables nucns uorm;u, que: compn:ndan tllmbUn 
' la rqurldld aoci.al,. para promovct b lcu~W de oponu11íd~des Y dc lr.ito 

41!: loa tr::r.~oreszni~BIIti:S, y, m lo que- 1t n:ficrc: & lu c:uc-stioneJ re_~· 
I!Wltadu pol' i& lqislaclón o que ckpc::ldcn dc ln autoucbdei. adznuus· 
U&tivu, para pr;mizarlcl un tnrto por lo mcno1 ÍJUal 1\ de los ~onalet;; 

Tomando nota 41; que ~ 1ctivldad~ rc\atlvu a lo1 problcm:~s muy diverso. 
-.Xnta a )01 U&bajadoi'C:I •iv-ln!u .0: ptlcdcn loar.at plen~~nte 
$\IS Dt!jetii'OII si no niste una.coop:,..;:lón Gtn:Cha c.on 1111 N1doncs Unidal 
'1 kll otpnbmos apccialitados: 

TODWJ(Io aot:ade qiiC p:lf'lla d&bora,l6n de: lu prumte~. notmU 5e hao knido 
- til t:lftD.ta loa traNjos de lu N:iciones Uniclu Y de, l01 otp.nbmos apc-

d:liiz&dos, '1 de que ~ ~it.ar duplia.c:Uin. y ptmlw.r 11na ci)OrdjMdóo 
apropi.a.d.l.~e cooperará 110brc 111U bale ~llnuada pa:r1 p:omovc:r "I pnll· 
tizar i& •pllcaeión de ataJ aonnu: 

Dclpu& de Mber decidido adopt1r .Üwr:5U proposieionn rc:latiYU I 1m ttltl· 
~orn aiannta, t11esti611 que cocstituye cl quil'l'o punto de su ordc-n 
&!dla,'f• 

~ de babcr &cldtdo que dlchu propo&ici3DCI misu.n b fonn.a de Wl 
OOft'ltlllo qrH eomplc~nCDte d Coavàkl 10bre lot U&bajad~ ~ 
(mrisado), 19411, "I d Coo.vcnlo .o~ k dicc:rimlnadón (empleo '1 oco
p&dóll), 19$1. 

a4opa. ooe.l'ech& ~rode julUo de ndl aoftcle,uoc Jetcllt2 y dDco. d ~-W 
(:oãvnlo, qt~e podri 11et dwSo c.omo d C:O.vealo Mlhwlot tr.l~ ~ 
(~comptemmwW).197S: 

Ar1kuk l 

Todo Mienlbnt p&ra el eualte Mlie en 'i(:orcl presente Convenío se compto
IMIC a n:;pcw los lkm:hus kum.nos fu~men~ de \odo~ Jos tn.bajadorei
Jili;rantn. 

Arlku/112 

1. Todo Micmbro pt~ra. d et~~~IIC lu.lle cn ...t,or c! pn:!tnte Convenlo debcri 
tralat de cktcrmi~~ar J.iit~tk:arnentc 1i _(..rU!! lt,tritQ!jo 1t cncucntran lrab3j~dorn: 
.qrantu cmp1ndox i~plp~tc J,si_Cl!Stcll moYimlcntOI miJ~torioJ con finn dc 

~o"jlffi\'iUiiénitlo «.n d~ttino a cu tcrrltorlo."C!,tD~IIIitop(>l'fsu,cn lonu1le1 
'lõi miat~"n"Us w vcan 10mc1id•IJ .Surantc ai...;*, a w 11tp4a o IIIII'Uitl •.per-. 
-IIIIQCnc\a y caplcv. a bondid~ncs que lnfrinjan )01 k11trumrlll01 iaki'Mdonaln. 
o acucrdos multilatCr&kJ o bibtcr&lcJ pen~ntn, o la Jqlllacióa ~ . ~ 

2.. LII otpn[uc:\OIICI R'PI"~IItat\YII du:mpkadom. '1 .S., trabo.jadom'dcbcrill 
ICI' COilllllladu pknDmcnlc y d:berin tcner la pollbilídad lk propordour .. Ww
Mad6n de que dbpoapn ai rw.spccto. 

Artklllo J 

Todo M~bro clc~ri a~opear too!as !Is ..edidu ~ ' -~ 
bniO Cll e\ imblto de lU pn.·pÃ j11ri14icdt,u1 COIIIO .. wla~- Oln;Ja Mica-o 

""'" { •J pll'll. tuprÍUiir 111 mlaracio!IQ dllndcsti11UC011IIIICidtanpko Jd-at:~pleo ilcpJ 
· de m1Jran$cS; 

J} COGtra lo& orpl!lltadom dt 1110Vlmlc11106 lltpla o dladat'- • mllflp!U 
cqn l'lnes de mnpl~o. qiK pNQC4:1n de AI turitorio.&e clirlja11 a fi o tranllu:a per 
ti mbmo,. '1 eontl'll. lof q~t- cmplttn a tn.~ lliiC MJU lul(&ndo a 
oonc!klo~~e~IJcpi.."J,. 

1 & de CYilllr ywprimir losabll.osa que 1t rcAcn: c! anlcu.lo'l dd praeata Con.YCD.IO.. 

Arllt!IW4 
LOI Mielnbros deberin, UI p.utlcul.r, ldopt&l' lu JDCdi4u -n&s 11ft ... 

pkn01 •cio~ I • lntcnw:ioMI pan. atabkcer m cs~ao-.. leria COIItaeiOI •·iAicr
eunblos WtemitlcoJ de b~o~o~i6n c:on lo& dtmú Eatadoc, • A:IDMUlta - • 
9fllniDdooc& ~ntath~ 4c cmplçar:!om '1 !k tn.bl.ladorn. 

,.urraJ.s 
LN -udaa PfCYktu m loc artlculot 3 "I 4 4eben tt11cr apcdalmenti por 

ob]eto qua lot tn1kantQ de mano de Gbnl puatan ta" objclo .. - acd6a ca 
Judeia sca cul r»ere ai pa.'l que llltvt ck a-i a-~ . 

.Crr.rc.t.• 
· I, Dcbaú. IIC!opWV dü~dona- a 11. ka(llfadóa aado.ai pata llqu a 

ln\I'Cilipr dcumcaUI el U'\;)l'cO ilcpt ~ tl'lbl,la4ora .u,ruta ad CICN80 ,.,._11 
debki6n '1 apllcad6A. lalldoDa ~ dviJu )' ~ ~ 
b pr_i .. \1".' p:~ro~ cl ~~•pk~ "ilor.•l de tr.!baj.l..Sor-cs mir:r:~ttn. p;tr;a b orPIIiradc'IR 
de or.:~ra~oO:I(~ ~n l::oe> I.! c cm;>ko qu~ ::..; o.lctbcn como ahf.ll.iYlll cn el ankulo::! dei 
pr~sente Cl>a'"=!!•o y_par:~Jo~ niuencí:r. dchhcr.:d.lmenlt ~.1, COII fuia.lucnuivOJ 
o 110, • lalts IIH(:r;ocwncs. 

~· ~do un cznplc:u:!or K:l objcto ck UM ac:eión cn.jlllticia tA 1pliclci6n dc 
lu dospo~rOIIC!I que IC tomm en virtud dei presente :utkulo. ckbcri toerd dmdlo 
d! .!:E-~C:::Cr '! p~~ de w buena fe. 

Arlituf~t 7 

_.Lu Otf~~[nclonts rtprt~nta.tiv.:r.s de Cf11pl~do!9.Y dc.u:~bljadoi"CI dcbedn 
..,., oon~~ll&du aec~ cft, la.l~ll;~,~~6n.y.d~ ~ deãii$iitedidu preYiltu ca d Presente 
ConYenro I finde CYl\ar o lupnnur los a.bu5osarriba mtll(jon.ados, ydebai IKOIIO-
~=!ts 11 posibililbcl de toma.r inicil.tivu a me rapocto.. • 

Arlítult~~ 

l: A oon_dio:J6n. de babo: r residido leplmcnte cn d p:JÍI oon llnn ele cmplto, d 
tra.I>IJ:u;!c;or rNUo~nt~ no po<lri ICl' con~derado cn. 1ituaci6n i!epl o irn:&uhr por d 
~~ srusmo de la. ptrdoda ~ lu ~mpleo, la cuat no debe:ri cntraftar por d 111isma 
el reto.-o ~c 111 po..-rmuo de rnrdcncoa o, lleaado cl euo, de 111 pcrmi~a de tn.~o. 

l. D~ber!, cn co~cõ!Ciz, beneficia~ dc lln trato iJ;ual1l de los n.:ICion:~tes., 
crped~hrocntc en lo que K n:fttte 1 W pr:.ntla1 en m~otcri1. de IC&Urid.ld. u c\ cmplc:o. 
obtu.ción de oiro em_pleo, obru p3t1. absorbo:r d deitmplco y réad~pt:adón. . 

Arlkrllo r 
I. Sin pcrjoldo de lar mcdicbs 11dopi:Ld:ts p:~ra controlar los moYimicntos miJrt· 

torio1 con fina de cmpleo, que ue&uren que lo• tn.OOjadOfC!õ mianntes ln&r~n u 
d l(:rritorio nacional y te~n admitidos ai cmpko do; c:onfomUd..l.d con b.lq:lslxióa 
pcrtine:~:e, el lt:!.bajador misra.nte dcbcr~. ea los casos en Gl:t dich.a k~isbc!6n 110 
l:ay:. 1i.:lo rcspct:1d1. y cn lo1 que su Jitu1~ón no pueú:a rq;u!l.riD.nc, dlJf11.1U tanto 
ii c.omo ;y llr.milis., de i:u:~ld~ de tr:uo .en lo oonccrnic:atc :~ollllõ dtrcd!O$ dc,lvadOIIõ 
de o:mpi~01 1nlc:iores cn matcria de rr:muncrxl6n, se&uriclsd cn el cmpleó 1 otrolõ 
bcndkios. 

2. En o::uode eor.Lrowr.ia sobre los derC"chos1 que se "'!leu: d pl.rnfourcriot, 
el tr&OOj:tdor ckberi Iene r \1 posibilidad o:!! i!dmdcr IUI dctu:ho$ ante un or;anilnlo 
competente, ya K:l pcrs<Ma!mcnte o por intermedio de IIIS rcprc:scntanlcs. 

3. "EII cuo de upuW6n dei tnr.~ldolr o 111 r.milil, BO dcberfan rbt01: coêm 
oon lo~ costos de 11 upulsión.. 

4. l4da cn. cl presente Convenio imped!ri $. k4 Miartbros la. c:or.cesi6:1, a lu 
pei'SO!lU que ttsiden o tr.lbajan de man.enr. ileJ;:LI en d pah, dei dcn:cboapct1111t1CCU 
m a y ler kplmt:ntc Clllpleulu. 

PA&n •JI, lcuAU>AD ot rwoutJNto.o.ua y Dt nATO 

Anfn~!t~IO 

Todo Miunbto ~l"ll cl cual1e b.llk en Yi(:or d presente Co11w:nio ~e eoapro
mctt a rorrnulu y • apllc:at una polltka ~ion:ll clcstin.W. 1 promover y a prantiDr, 
-pot lo1 Jn~todf» a•llpt:l.icu a 1111 çircwu;lancias 1 11$0& 113tlon:dcs, i& 1Jualcb4 ele 
(li'c>rluni(1~d~~ )' ok lr.\Lilen ••~:~!~ri~ d~ eon1•1~o )' pru!f>i.SA,IIo;'turiol.td sc>ci:\1, .S.:n:doM 
IÍQd,c:dn. y cultural~\ y llllo:r:.u;ct intlividu~ln y enkclivJU p.,ra laJ rcu•ln:ts q~. Cll 
iu 'e.~ndidc'ln de 1r.1hõ1jadnr.c\ n1i~ran~ o como miembcOI de JU f••ilia, se ~tn:ll 
kplmr:-nlc tn soi "tcrritorio. · 
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Arll(W.IJ 

I. A 1oJ filieS 4c la a!'ll..:a.:ión de 1t. pmcnlc p&nc' dd CGPtalo. ta ca~ 
« lnob3j=4or ll'licranll' • comrr.:nde a tolla per~ que rmi,:fa o M -'Irado deu ,_ts a 01ro rua ocuP'r un cmp!co que no supor cuenta ptopia; ~ ~.ambiba a 
lol:b ~rWna Umitlda rqubrmente wrno trabljador MiJnnte.. 

2. La ~ntc pt.rte dd Con'J'Cnlo no se çllc:ari a: 
li) b tr:.IJI;jador~ Cronlcri.~cx; · . 
11), lotarll,w.ytu penonas q.:c *ru.n IIU pro(al6a li&cniJqlole ~ra e. d,. 

por 1m pcffodo de corQ durac:i6n; • • -
~J && ,cnlc oh IIW't 
(/) bs peRODU QIM ha~ 111tndo ER cf pt;lleocl ftMI apeciales ck rimnaei6R O de 

cdLICieión: 
#) lu pcnMU cmplcdu en ortanltt~donn o emPmu que operu dentro dei 

ICrritorio de 1111 pais qlic bn $Ido admilidu' lempor.lmcnle n didlo. pt;b, a 
IOI"'.cltlld de lU$ empludo;c;, pua ~mplir lrt.b~Jo- o Cund~ apcciftcoJ por 
1111 pc:rlodo dcllnido o lilllitado de ti-tmpo 7 que atia oWipdu a abt.ndonu d 
pais 11 t!rm/no de IUJ lta~jot: O CundoMS. 

Ank!J.Il 
Todo Mitmbro dckrl. Jncdiant.c ~odcx adeeuadcx a lu ~fltlJ a lal 

prktku w...J•:111aln: 
•J hac:« lo pOSiblc por obti!M.f la col,boraei6n de lu orpniDdODCS de tmpl~· 

dvra. y dt tnbojlllore. )' de otros oqanilmM apropidOJ p...., pr'Omovcr la 
.e~:pt:u:i6n 1 obw'vano:il. de la politica prevista n tl artfculo 10 dd. prcsct1tc 
Cocw~;t~io; 

6) adoplarla' me<lillulqi:;l:~tivu y prom0\'C1' los proaramu adt~cativos que: rn11l· 
tcn ~to. p;lr& loanr dich:t. accptxl6n y diciU." ó~rva~a; 

c) tom.u medida~-, promonr proJram&s de educaci6a :r fomcnt:lr ottu ao:tlvidada 
kndicntes a q~~e los tnhjf.don:s miJrantcs eonozaa lo mtjor poaiblc \.1. polltiet 
adoptlda, ws dera:hos y obl~icmes, all como las Mli~ destirll.du: a 
pr!:SUrles ayllda d"ee:tin cn el cjerrlclo de IUJ dcm;hoc 'I ~ au protccdón; 

i) dcropr tocb. dispm:lciliR ltJid:~tiva y modincar toda IIOflll:l o pdctica adminis
ltativa q,cc: 1n. i111X1mp.1tible toQ dkh polllica: 

•J tb.bor:1r y poncr cn pr6~tic:~, en consulta con las orpniacioncs rcpm.cnt:r.tivu 
dt cmplndOfCI y .k lr.tbl.i:ulora. Utll. pollliea JOcial adecmd:r. a las condicioncs 
1 pdctõeu; D&clonalcs que permita filos tr.r.~dora. mipllles r a sw famili:r.l 
üfn~t:lr de los bcnd'ICI(III; acotdl.llo. a ws IIICI011,1.kf. &caietldo m cumta. ~~~ 
Wrin&ircl princiPio de la rfllaldad de· opÕrtunid~ r de tJato. lu .-.;"~i6Ma 

•pu1kllbrr::r; qvc p~~dio:ml 11:ncr \u..ua d momento ta q-= A. aobptadón a la. 
IOdccbd de\ pais de: Cll".piCO 1C 11.1~ gomplclldo; . 

.n IOIIW" las rncdidu IIC'CCUiriu a fia ele a.)"'du 't atimllllli l6s nfuc:mM: qLK: rWica. 
lo. ~ora. .U&ran~r:J y su• f:r.Diniu pua pruçnv AI idaltida4 Mcional 't 
fttlka. u1 cocno IUJ v!IICIIIoJ cultuula coa w ,.U. de ori&ca. kld~ la 
polibilidat:l de que III$ "Lijos ra:i.hlo11. cmcbno de AI k:qua lllaknuo; 

•J ~:u\\nlinr b i~u:r.hb,J ele I::& to cn 111:1:cri:l de tl)n,Jkiones ,Je tral»jo a toJo~ \1)$ 
t::dl.ajadM:S migrantes que cjcrunl:t misma act.ivilbd, Clllllc$qulcra q111: 1<2n Lb 
colldidoncs ~rtieulun lk 111 emp!co. 

Aflln.foiJ 

I. Todo Micmbro polirA adoptar tod.n las ancdi<hs n=rilt, que depc:ndan 
de: SU propia eompetcnci1, y tobborar con oiros Miembros a fio de facilitar la rcunión 
de l"amiliu!k todos los trabaJad~ mitru.lt5 qw: ruidan kplmeu.tc m 111 tcrntorio. 

2. El ~nlc articulo se n:l'icrc •I c6n)'l:te dei tralAjadnr miJra~tc y, cn 1a 
acdida cn q;c cst~n a 111. e~.rao, a los hijos, al pa.llre y ala madre 6d mi.llr:m.tc. 

ArtlnNoU 
Todo Mi~bro podr6: 

ti) 111bonlln..r la libtc t1tcel6n dei rniplco,lin dcju de asc;ur.uC! deíccho ala movi· 
Udad Jf~LC.I, a la condicióndc que eltr.ab~jallor mi~:nmtchl.)"& rnidldo \tJ:~I·' 

~~F4!1~1t~~O: ~~~ ~~~:;s!~?ó~U::;n;.,cu~"J!~rO:t!~~~~~~~~~~~~r~ 
Wcriof a dosllftos, a que d [r;r.b;ti&dor ~)'I Cllmplido tu prlmu contrato de ~· 

"'"~ 6) dc$pu.!:s de ~ltar df,bidimcnte a lu orJ,~.niucloncr. de emplcadom y de tn.· 
bt.jadon:s rcprncntatiwas, reJ)~mtntu las ccmdk:ioncs ele M:Onocitnien!O cn 
cl ~delucalifiCIC:ona laboralcs ldq,11irld:u fUcade ti, !zlduiiYC le&c:crtilleadot 
't díplomu obtt~ en c1 utra:~ju-o; 

e) rcstriD~rd &CCCSO a catqO:bs Iimiw!u de C:alpkO$ o de flladona, cullldo ai1 
lo aij~ el i&lef& dei Euado. 

ArtkiiÚilJ 

E prcstUtc Convccio 1)1) impide • los Miclnbros ec!cbru I(UCtdOJ mu\[iJatc-
rak:l o billttnics con miru a raolver los probiCIDII raultll:lta de AI apliea.el6n. 

Art!.nll"o 16 

I. Todo Miembro"que ntifiquc e] prt$CntcConvr;nJo podti, medi:t.otc una do:cla
. ndón a1!CU..a AI ratifiad6n, cxduir liA:!. dc lu partn I o U de tu aecpt11ci6n dd 
Conorcnio. 

2. Todo Miemb:o que Iu.ya rormulado una dcdar;w:lón de nu. ln4olc podri 
ea c:ualqvict momcAto anular esta da:larad611. medi~~;nt.o 1111:1. déc1an.d6n po1tctior. 

3. Todo Miembro pan. d que cs~en orip una dcct.ulddn rormuta4a 4~ coo· 
f.:wmldad CGa. d. pbrafo 1 dd pn:wtte attJculo, debcr.l lndl=t en su& meoorias 

Ar:h~ 11 

lu r~tif~Qt"io~ rOfmaka dd pmcnte Con~io wrin eomunlcadu. pua .. 
re,iUru, ai Pim:tor Oc:111:ral C:C L\ Oficina lattrnacicmal dei Tn.bajo. 

..Vtfnlloll 

1. Este Con~nio ob!1pri 'nleamente.a ~!los Micmbnll de la QrsaniDción 
lnlun1clonal dei Tr•bQ,io CU)'!: I ratilitadones III )'a. rqistrado ti Dirtctoc, Oenetal 

2. En!fd n vi&or ~ mcwt dcspub de I. fecha cn q~W~ ib n.tilkacioecs 
de 6os Mitmbtos Uyan ddo rt&istradu por d Director Gcnend. 

3. Desde dicho momcn1o, este Couvc1tio catrari ea viaof, para c:aib M.iaGbro. 
4ol:e lllni:l: dcspuél de la recha m que halya .~ r.:Jistradlsu ratific:ad6A. 

ÁflkiH 19 

••rlr~~;I~:. r::~~f~~~~ 11:~ ~~~;~4Pa~U: .f-~~~~~~u~~~ 
lmc!~lmenlc cn viJ;:or, mtdllnt~ un a.cta comwkada, ,.n. lU n-&i•uo, a3 D•n:dOC 
General de t. Oficina lntcrn•cion:r.l dei Tra.bajo. La dcnuná& 110 ..nlri d"ceto 

I Jl.uta Ull alio dc~Jl\lb ck b. rccha ta que le ka)'l RJlstra4o. 
l. Todo Micmbro qvc haya ntillndo ate COAvc.aio y que. m tl pbzQ de un 

&tio dnpub de b. cxpirari&l dei perlodo de dicz allot. lllt11eionado m d p!Jnf"o 
precedente, no hap IBO de\ dt:ec:ho de dc1111neia prt'liato cn cuo aniQIJO qlledarl 
cblipdo durante un nuevo perlodo de dicz anos, '/ltll lo succsi~o poclri dc11.ullciar 
este Con\·t~~io a la apimtión de cada pcrlodo etc: dia &ll.oa, a lu coaclicio131C1. 
previnas cn este 3rtielllo. 

Ar1~1D 

1. El Directo: Q~~~:,..z 6e la OlkiM lntcm:~don!J dei Trabljo not!Seul a 
todos lo1 Miembro$ de la Oraanizarión lntcm:~Ciollll dcl Trab.jo d rqi1U"O de 
C11111UI ratitkacio.1CI, derbr.u:ioncs 'I denllllCi:t..s \e coma11lqum lo& Micftlbrol õe 
la or,aniz:acló~ 

2. AI noci!lnr a loc Mlcmbros dc la Orp.nlzaei6n d rqistro de la ~ 
ratibclón qiiC k haya. sôdo tomunictok, cl DlfCCIOr" General na-ri la·~ 
~~iembros de la Or)aninclón tobt-r la r=- ea que Cllttld a da« cl prnnc. 

Ankv1D2l 

~i~Zn.yc:í:! ~eJo~t~~~~!'l~ra:./~ w;n~n:c! 
midad coo. el anlcu1o 10! de b. Carta llk lu Nadoan ,t1nkbs. uu. W"~ 
CDmpkta 10bn IOI5as lU r~ti&:!.cionc" dcd3.raeio~~a~ y IICW de= dei:uaDeia que lia'!& 
~o de aalel"do eon 1011 &rtlculos premkn[Cl. • · 

.crtlabn 

C.da'vcz q11c lo mime~ ct CoDsejo de A4ndlli:und6n dr la Oki-. 
lctcrn:zcioo:~l dei rr:r.~jo pmc:nwi a la CoQtcr=ci& uoa b1cttloria ~re b. •pli
caddn dei ConYcalo, 'I considc:rari b convcnlcncb do lnc!ulr ca. d ordcn dd &a. 
lk ta. Coslfetcnci:L la ~idA f.!c su ttYu.ión·[l)tl]. o, pa:;W. 

.Mrfn.la 21 

J. En .:aso d~ que l.i. Conferencia adapte un nu""<"> c<"tn~enlo que imrlique ~ 
l"e\'i$i6n tola! o p3.rcial dei pracnte. "1 a ll"letlOS q11c c1 IIIICYO c:onY'tnio contcnp 
~iiposiclllliC$ en contrario: 

•) b. ratifi~=i611. por un Miembro, dei nUCYo ton"<enio misOr lmpllctri, YJil Jw~ 
b den11nci.1. jQmccli.J.tõ3. de ate Convenio, no o&slantc las elisposieol"lelconkni~ 
cn c\ articula 19, ticmpre q_ue cl nueYo cony.cnio I'C'Iisor haya entrado cn Yij;ot; 

b) a putir de la fecha en que entre en ~or clnutvo eo:mV'C:IIio revisor, cl pn:sente 
Convenio ccsarii ele htzr a6ieno :1. b ratil'icad~n por los MicmbroJ. 

2. Este ConVtnio t<~rlllnwni cn oriJ:or cn todo c::uo. cn 11.1 rorm.a y corumido 
actua.lc:!:, p;m lo& Mlcmbtos qiiC lo lul)':l.ll ra1illc;ado y DO miAqltll d COII.vaúo 
ltYÍIOt. . 

Antt:JJ.:U 

flu!tn~ venlouca ~ y tr&itccu. dd kxto du ate Con.'llllio SOil ~te 

CONV:EMCOES OIT 

Vorifiear:. 

a) n a tonven:çio incorpora avan"ç:o• sf.Jaf.ff.eat.lvos 

aa. :t•&isllçio nacional; 
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b) se ccu:acla 41ço'slçl5 .. alnd.a alo ... "a4u pala 

'1a1 iataraa; 

c)' •• sua ntificação concorra 'para a aalhoda o/ou 

aparft~içouonto d~ aat.ir!& objeto da Convançlo; 

•) aa linoconár!~ para a !apl-anuçio, ~u altlhoria 

, 4os cot1tatos do !lruÚ coa outl-os -pdsn: 

a)' sa nlo existe 1ncoapat:lb1l:lddo entre suas dbp!! 

slçóu • a loaisbç.io .1nu:r:na: 

f) sa, -Caso de ratiUcaçlo, h~ved• nocou!dadé 

da _ad~q~aç~o d.a loatsl~ç.io n.acio~l aos dllpos1-

t!Yos da Convançio; 

I) ~ •• n•st.• caso, hayu·i& post11itt~ de u p~-

. .OYitl' as adoqu.~~çllos ~orUnentoi: no' prazo do U 

-·~, a p&l"tir 4a ola ta do dop!'i•i to do insttu.le!!. 

to dO ratificaçlo, 

11.81 ... bo,~Nooa ...... y lot ... broa.- hlliu- • ..aonl
.............. • ol ~ lllo .. Miomlxo doobmu oliof...W de ipo.!Md <k 
........... 7·---~....:ioaolaalonlath'oa: 

1-J-aloa ........ lllooricald6aJif'lllioloul1*~; 
6)-. kf~ ,...t.uo.l, al ""''loo ... propi& rioGci6o, .. ~ 

- -loptinooM .....-- ...... al r.na..:l4a o ftlpioo. tocDI.IIdG .. -................. ti_...,.,_ til paio. -.pito; 
I ~J ..__,_ ........ --~,.._a. apalondol. ~ '1 
~~~~: 

4) ..,.w..s .w ..peo. ~ • OU'I> cmpleo, ebru ....... &boorbot d ... 
.....-o :r~~; 

-J---,.. .. •11-1-*: 
/) ........ taho,io. ...._ ........... dei ta~. 1oo pcdodoo ""' do-

- ... -----a p.ploa. - -.1lclu ...... tid.ad :r ...... 
-=--~~-=-d·~...o.!ylof.lll:fVI<ioo:rpm.. 

., .a.od6ot.-~ ~ cj:rdc:ia • 1oo dctcdool ~ y 

:;;::~ · .. • ;:-rr .. c;rPiol·~='- 'ii-:::.:~ 
-•.....-: 

li} ......., • aA.rino • _.u- doo t.odo tipt: 
,fJ-slo:iMadc-'da,IKWdoool~:rd-•b~~ 

:r.·-~._,......._ . 
S. Todo JoOooa'bro okbcd& JIRIII!at )o. o.plicM:Ilc de 1oo priodpl05 ~ 

.a4,m.to2 ... ..-~--lu8Cdridada..-otidull 
-..a• -.-oriolM ploWio:s y ~ .. •p&ocllc. por -.li<> de .&>doo 
...._.. • lo&~ '1• lo pdctloa ......_., ca .__..,.. ..undada. 

4. DMfla adGplarx ...u.t. ....._... .. «JJo.looncUoa - ... ......,u-
,--.~:rM~y-....wo---.so.. .... ~ 

I•J ...,_.~:r.....,alp6blioobpriadploo.am"bo.~; 
''I} -~~,.!"""ouoo~-::.:-~;:-:· ~ m ---$. Toolo ...... bfodtbcrk..puu .. ~.selo.~...,_!nlo-

~·..-IN-==.:~~c:.:.~~de~~:.tt:. 
~. "!' lnlt.;odor .................. """"' pcrmloo de~ o .. ~ 
:r.-aJ.~ .. --.... l*ioporlo..-.....lllttala~ 

il. To4tti,Gaabro dtbcrk poda-; 
-J ~ ... llbn ~ &e! emploo. ... dcjlr de .-pnr c! dG-octlo .... 

-m.w. .....,.uc.. • .. OOftlli<:i.6a de "-' ellnlt.)ador .,;vaa~e 111.,.. raidido 
............ c1 pdo ooa ._do c.plooo dlltaDie .., periocSc> pta<:rilo. or-.., 
'*'>ctlli oucdtr b d05 al<t<, o, ol la lot><Jación ulae "" """trato de d...âóa 
..........,. lnfonora doo ol>ol, • quo d tn.ba}ldor ha)'t. cumplido 111 prime:.....,.. 
IWf" deu."*'; 

I) 6olpo.o& "* t'OIIou!llr dcbid..,_~ a Ju orpaiueior>n rqornmtotlw.o do c111ploa· 
....., yole tn.boo}ad«a. RJialM1\tllr Lu ooodlci<>DCI <k ~lo Do loo 
~~profaiO!llla,,itlcliiSlftb ~lk:&doo ydij)IOIIIU,ob«:oolci.lacl 

r) ratriqlt ol - • ~ limlw!a& de cmpliol o r..,.;""""• cuado ui 
»coti-cl~dclEw!d<l. • 

/ 7. I) A lia 4c que loo tnt.bljtdims miJI'&flln y ...,, ra,..nias p<aedoa ulllizor 
~ llll dcnchos y OJM>nUni~ad .. de cmplc<l y de ocupocl<lo, dcberiul adop. 
...._.,. COCIIUII&"""' lal orpniu;io...,. ~llttvu•aaplodono y ok tn• 
........... fOdu.lq -.lidu ncccsuiu P""'' 
•J =.::.=o~if•:;I~~;:::'~.J:.':.': 

loonllliYoa"loo"-tioarslma<lu n d pUrsro 2 • la l'fWCI* lt. ............... ; 

.) -J<omo .. ---=! ..... lo .. lldlo.& o .. lot .....,.,.. 4ol pelo .. ~
.. lo pooiblo duramtc ol ""'"" ""'IU!Ctado; 

"J r..,_, • w..r.;..,. ...,...lto. "' adapc.d<la • 11. iOCiodad dei pa1o ""' -• 

~ ~~=~:r:.=uc ,.:i;,:j ~~~"':.:~::.= 
!::'"'~-:::: ==~~~~ymdolo porrlbilidad de q"""'"llijoo...:lbu 

, 2) c-.do 1oo llfl•mbntt. oo..:luyvr mm Jl -.dos .., ~~~altrlo. 111t -a. . 
dóaookctlft oklrabojodorn,.dtbcdln b>IIW oorVIIntu>rn~elu m.dl.w ---, 
"Ata tH lo p.rtô;k do los mipmna do 1111 p&lrr de Grip, pu& lrslc:i•u1oo ca.! DfMOd. 
::""~~ klfo.,._ ~~ p&it 6o n~pltd", ui COIAO do III rncdlo ~ toda] y • 

• I. I) IIII -pajllldo de ko mccll4u rlatlnadu a axJUru lliJC 1oo lnr~ 
-"""""' '1,. tioallliu a!ftO ot~lllarltodo ucloul y-.. ldmilldw o! ....... 

;::~;!.o~~~,:::.,w:="r!:..~':": 
~o: .m.rutc - ol .,. o.insaclóa puedc ..,. r<JUiarl!:ldo. • 

.... 2).~~=~::-:~~'d.~~:~-= 
=~ 1 loo tr:lbo,íod""" mia:r"ontalc:plmanc &ICJitldooa d larilorio de • 

~:~disr::~~=~:.-~:.:: .. ~ 
OD r.alliu, "" lo CODCCnli<al& a loo donchoo dai..ctos "* ., <mpk<> o _,... 
...wlotQr a .-teria <k mnunetllc:i6.,. ~ toeial y- toc.fklot. MI -
• lo 'l"" • ~ a IAI rlD4lcalizadóa 7 ll Qaddo ele b dorocboo ......_, 

,_:u:.,o:r~-=~~·:c...::......ac::d~=~ 
~_,.u:..tc,)'a-~Opor~k-..--· 

S) l!rr - .. «qMLld6a doi ~ o ... kmllia, ... ""' dc!laSaa -
-loo-dclo~ 

n. I'IIIJncA JO(U,~ 

J. Todo Mimlbfo, III ~I& coa ko ocp:rrizodoc,a ..._...tlnt k _. 
picadora y de lnlt.,J.dOfll, ..wrla Uborv y pct11tr .. prialca uno. ...,_lb. -=la! 

~....:==~~!sa:]:~":::==-.,._ 
_... __ I&-.~ dei Jrindplodr!Jo. ipolda4 de~ 

~!'_:.-:;z_;:~~=~-WI&OP."•~ 
lO. A t. * ~ »-.I«.J'DII'llk a t. ~ nelu dc 1oo lrÜIJI

.SC... ...... III "1.- ra.llia,- politico. dcba:lo ru..dan&, .. ~' •ol 
=:~~~...:_eo~oi.IICtrltllriqcloiMil;tl.~ 

11. Eo& polllic:a dotocffo. .......... ;:;.ta"(;"" -'clad-.-~-..,....,.. 
~..1"~----"Wt*'c:o&tooocioldclu~-d~ . 
~ __ Õ_ii;;;;: ~çt..clc~,Napccial,atrcaq..u.;.'lll&mh~ 

ll. ~ pollllca debata .. ~ta nc:umiuda, naluda 7·-__.., ......... 
A •. ..-.f-.JIIM 

11.1) Loo.~·loopa(Kodc-plc(lyclcloop&l.o.oriprlobalati 
llllo,w 104M ... ~ pxlbla ....... f&àliw- .. ~ do loo; u.blljMonõ 
...... - - r.uaJiiu lo .... rf.pida-IC JIDII"blc. Eoaa ..... 4<bcdu 
iadlllr lo. tq;slo.cl6n..-L~-~ biJal.onla o awltllt.taala -""'-
• ~-;-bl -16n, -.;;;~ ....;.·;;,; tm.,ildor ~ .,_,. ... 
r..11io. .., .Jojamlulo adao:uado, quo """J)'Gda a los~ ~ ..... 
..W.a bua~ aodoaala .W palo de anplco. · 

14. 1A n:poaattanla do todoo.loo m.floo; lrll<ftSadoo. y oa ~ • a. 
..,&aadara "Jokloo ~ dcberlaa Mr couultodoc liObn" las ..tidM ... 
debtdu ~ "1 dtbala ,.......,... .. ~ ....... aanmi- .. ,... 
- pr&aloo<le .......... 

11. A olioc:lo5dc III$ ditpoUcloots. lo prnorne ~ IGhN ...!h 
de r..iliu. lo !uDiia dei nbojodor ~ debcrla compmodcr a oa ...,_ J, 
• lo. IIIOdlcl. oa rpc oaá> a aa CllfJO,aiDibijos,al padn: falo .-o:tredcl.,.._ 

III: Pua.fdilarlt.~mtcWi·dc r .... w.. lo <Dh'"p04ama:IIC pD1lW.. dc
r-ldtMI ..,. d p4rtafo 13, 10e1o Mimlbro dcberia. n. ar polltõca de ......u.dM 
• .rn-lu &milil<a, ... ...._....,.... Gblmc: dichu moltadu J"" deoarfdlo 
• ........_ rio aoosi<la ~ IHoer plcftamar1e • -u 1ao ..,........ 

I"!" loo lrabljadota. mipula ,. - r...oiLia&. • 

... ~-~"6.=:.=:"'...:..'7' .... ha.:=.=:r~ _dcrocho, 
11} ,. -- Wlur d poli dcHidc ....>k"" ramma, d~nollli""" -......:looa...,... =..:.:: ;z::.=::.~~!:'l..,.;r::u~ 
=:..~~~:.~~~;:~"!:';.:=.t 
<alclcocia d•llUIIC ac pcrlodo; 

•) ,. - • nciblr lo Yiliuo de"' ramilia JIOI" "" pa1odo q""..., <kbalo. ~ llolerior 
aléclas n.cacioflft ..... h:l p.p4u • que tcap dcno;ho. 

1_1. ~ r:o..;iokr:arsc to Jl(l$ib~idoct"dc ~ u• a)'llda ~ 11ot 
!.-bojadora 'mistulê pam los pstos ele 1oo v...,.. p..,.;u.. oa d ptrnl"o 17, :.::::::II<Õo!l• dei """"' ....-! ok[ ln.MJIOI"I<, pot ejaaplo ocpai>aosdo Yioja 

''· A raerw. 'de que itSlotoo= dupooldoocs mb rnon.bl .. 'I"" podrtu. apli
dnda, lu pcnoiiU qut pu«lan .cc~ • aeuet<IOI. lAtcmaciO<Iala de: 1lbrlc 
an:lllac:ión <lcberllft bcndlciar$< do las mcclidu p ....... W ca los plrta!oo IJ a 11 
de lo pre.a!IC ~ótl. 

11. h9l«el4it M r. Mlud M 1M trtiiHI}{H/~ ,.,._,n 
:10. Se 4cbalan adop;ar todas ko JIK'd.idu ne=su1u ,.,. mw calquler 

rlosJO ..,.Ool·a 'lll& piiCda atar apuau lo ul~d de los trabljodora lllipatn. 
21. I) D&crtu. ..,.,;..,...todos los aruerzoo DOQOO&riO< pQ:O que o< do\ aloo 

lnlbe,lodono mitfltlla f<>rmK~óD .,. ~n&tuia de oc.t~o:ridad o lljpcnc dd tnbojo 
«111 ocuión de la o:a~itaci6A prort<lo.W u otra prtporac:i6a q\l<t '"'ibo.a pa.;o. d 
.trabY>7• dr ..... pooable, como pule 4e ellu. 

2) Adnob, d m.~or miJrutc dcberlo n:cibir. chrmue ou lloruio de 

~:":,"~=~~~~n~i~~';;;~~~ 
dí IOo tlemeiitoo bAalcoo do la Jeplaci6o., rqlammtación y dlspooiciola de b 
_....,. oola:ti- Nlat,lnt a lo prOI«<ióft de los trabljadora y a lo pn!WIId6a 
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c. &.nlti<N .-Mia 

2], Dncumlo - lo pnmto n d pf.rral'o 2 de I& PftHn\t ltoa:nn<"d.o.cl61!, 

~=~= =.n-: ~~~~.::::':" :o.~~~'""~O:;d:1: 
~~~-~- . 

'f· Ddlcdu ~ ..sa.w _.-Doo oociala. que -~·...... 1oo aJtuiai1C1 fillldoaA ea ra- de loo. lfl.bo,jlod- miarutcs 'I 4c ••• 
..aiu: 
•J ,._.. 1 lol n~ mll!'llleS ya - lllmRiu IOda la a)"'da nco:euria 

.... .- p«d&n Mlplmc .:1 IDOC!io ........S..ko, lOCial 'I o:ulnnl 4<1 p~~lo de -6} .,.._ 1 1oo lnlooJodora ..,.la r a - r...il'*" a ~ illfonnac:14n 
,.~ ok 1o1 ~"""'pctcnlel,~ !':fcmplo, propore>onlindoleo 

~~~~vad~õ,!o;u:t~;t~~~:~~~ 
~caoa:tora......o 11.~ k r~ proi'C$loa.al r 1a ensea. .... 

. a."'ldiOmü,'k ulud, li"~ &Ocial, la TI~~ truuportn 'J las dillr&<:· 
eloold;'W"'tA medido de lo potibl~. 'lollr.bo.jaiSc>rcs •iJr*llta yno fanUliu 
Merlaa 1eaer clltiiCbo a eorm~llicane ca.., propOo ldi01111. o ta au ldi- que 
- lolcol ..,. lu utoric.'ada p4bllcu dà palo de ~ wbn: lodo cn 
~'" uiltalcMJodlciol 'I ~u.lorpb; 

d e.:~~J:.~:.t;:~a'i-"!'r~~.~=: 
_..,..,..x-~r·tc.mu--~a;. 

~ t.dlirar o IH ...u.rid&da COCIIJ'Cfii:IIIOJ ior~ J, ti rua. -.lo, uesc
.....-..o ,.ra la do1ooBd6&, ap~Ac:>6a y ~ de lo. pollllca oociot ~-
IlM. a-~ lllijruta; . 

•J ~~·tof-pdcraldo:rm.Jo'1•Jolc.po.t.cayilllptr" 
...__doll..:taãl..yproWaaoodoloi~....,..IIIQ. 

2S. I) LiM IICI"'I6oo ...a.loo a qK IC Rlere d pltral'n)4 de lo. pc=lc ltcce
--*d611 ,...&1m ler praladot. lqlln .... ~ ' .. priiotica Dloiomleo, 
~ ntoridoda p6Wbs, poc' aoc:l8cioael o ~ ltCOIIOCÕdU '/ alQ ~ ... 

-~Ca.':.::~;!a:.=:r-~~:'.=-a~•.J:: 
~_!cltl(!~~~J-Iamillu. . . 

• :1;1 Dd:cSM11dtizute ri'' -te I<.C-C'riciosqa prcsWI o po;..s.:.· proft.r 

:J:..e..~~~.:l"'f'":.~:::::=.~~«J'.IIIImGI 
:16. Tolo Wlaabto ~ arloplar a. ..sidu -=-riu par1 que loE ..,... 

*'-IIOciola•'IIICocllaloocllordmooeõ&caclplnato:Kclela,._ateRcoo!!ttDC!a· 
..,.,.....dlspanerJ!!._'!?'~~Ia!,H~ood~coo.J*'Íwlo:..,. 

21. TOlHI lollaabro okba:ll r.- la ooloobonci6a r ir. EOclnlipd6a m~~e 
- ~"" temõoo IOCialo:f; ~ ru!Odocwlm .. krrltorlo ,., •loJ- apro-

=.a:-:~a~~~~~=n~:~~ ---

~ c:::~~~~~~otp:~.;~~~~:t=:~c:~~~~':. 
•qw lalpdcncha aLupmlllcior>es de dtscmpleo. EJ pmail.a c1t tnicltiiCi& doWna 
~ .. ~ --

n. I) Ea !O<I'o cao. c:uaaclo ctt .. bojodo: mipamlll', ampullldDH on los p~ 
"--la101disponibl"l, hl~nl&bldo rte~~no ooatn la llocloión dcentdeocrvidos, ..,...........unde un pl&.to wGcinlt<: pan. ableDer u poonanciomenlo cle~oili•o~ 

cl ~:: .~~:f.:tirutdc lllu~m:s -;:«r:-,te':, r~.,. ~~!b'.t: 
4eR& ~ ca .. leria <k reiiK»>P'Jrsdóo al...,ploo, -pe:~~..cida por I!<! r-

~
.· M.!Q:QI~-ok.uadespidoirljuslibd.o,o..p.uooobt<:ft<r 

1111Pk'õ coa dera:ho a la<l=~n. Si ao 1\lCK ld1100rporadc CD I~ 
dellerla OIOra:inc:lo UD pluo lUlldntc: pano. .....,.tnt 011"0 .... pito. 

S3. To4c lftbo~ .=pai* ot.je\11 do una -udt. • GPIIllido dobma 

c-.!'r~ ponistas*"!"' ~IC~= ~~~:.~~ =t..:r~ 
=-~:~~·~~':.=!".d:!~.iJ=~-~~ 

~ ..... n!C <kbenlo .. ....,. •I llllolao o:lcRd!o • llo aoblmo;ia jv4i<io<l <t•• 1,. 
•tnbo,l.dom: ..,;on&ltJ . ..r""""' lo F"'"ll>l!ldod <k ..,...,.... ulotlr por uo ~ltrprtL<. 

M. 1) Todo tr:~kjador IDÕif'IIIC q.,. 1C .. rc:he doi podo 4r omplco .. bma 
t._ der<cl>o, l!>dfptndiC1>lm>OI>U .S. 9"" 111 ntusiJ r •I :=Ir ...... e!4p kul 
o~: -
•) a ledo rornn,.r~cióo ptlldknu por tn~ ralizadao, lllcluldu 1111 lnclcma;. 

ado..., por ~ermlnad6n 4< ccntrato acfftll;lmtnte pqodmo; 
r.) a Lu pniUàc,... 'I"" oc lt dcbloron por ocJ>Cq>lo d< ..:IOideote dd tnbo,jo o 

af..-4&<1 prof"]Oilal; 
c) ,..Pa la pri<tka JJ&doul: 

I) 1 .,. indmmiw:ióo m <•><>O<pto do ncaáoon IDuote. dncllplii pero 
DO ll!iliradu; 

li) ai ..,..,bobo dt lu r:ollmc:iO>!tS do ..,urlda!l toeiol quo, de IICIIel"da C>l>fl 
ir. lq:Wación aaâonal o lol ocuerdco lnt.,.,..;on.,ln, no dcn .V • .,..n ádo 
1upr a dom:hos cn ou favor, n lllnt<IO&mCia do I[U<. Cllll'ldo lu OOIIucio!>n 
• lo ~<p~ri4ad ooc:iol ao co•ficran do~~"" a prntaoionn, oc dobetla Uc:o-t 
IOda lo polibk por ...... tu ir ,...ri! os bilatcralny mllltilllo,.ko po,. proltJr< 
.,. ~os do los lflbllj.odo..,. "'""'ntos. . 

2) Ea cao de <ksarumlo som too derodloo 1dq~!ndoo por aiJUIIO do loJ 
~ ~co., e1 •~bpimofo anterior, cl trabojadór doberloo ~tmr la ""'" 
bõlido.d 1Jc bao:r valer '"' dntdl01 ante el orpni<h'IO e>lllptterno y dlorL"IIt.or d< 
pldod de uato ea. mawril de lllimnc:i& jl>dK:ia! . 

MTb-000.804/87 

Co111iniio Tripartite para eetudo da conveni,;ncia ou nio de 
llprovaçii.o doll conv,;nio11 d11 OIT, pc~lo Governo braaileir:-o: 

Convençii.o lU - Ml'!io;r.toçêi11a em comHçêiea abu.eivaaM; 

Rec0111endaçio 151 - "T~:eGbalh~u~h:•r••; Migrantes - promoçio do 

i9ualdo.de de tJ;"etrr...,.nto do111 trabaltadOJ;"CIII J:ti9rantoa". 

pOrtaria Minieterirr.l nt 3568, 19/12/85 (D.o.c. 20/12/85) 
OF/CJ/CDT/AAI/NI 419, 2·'111/86 • 

IIEMBROS DA COI'IISSlo 

- l!:unico do soi Oliveira 
· SCicretaria de Imigro.çiio - MT"b 

- Dr. Orla~o da sil~o. Vila Nova· 
Secretarie. de Ralaçi5ee do Trabalho - MTb 

- lh:c. Paulo· Monteiro zrreit.a11 
Confederaçii.o Nacional do11 ProU_e11ionai• Liberai• 

- Dr. Jo11Ó DiaB Trigo 
Confederaçii.o Nacional do11 'l'ro.balhadoraa - 'l'ranaport.aa 
'l'errastrel · 

- Dr. R111nato Rodriguea 
Conted~tl;"açiio Nacional do comêircio 

- Dra. Zorair:Je ""'aral de Sou~a 
Confederação Nacional da ;trl.dúatria 

Elll atençio ioo o:r!c.io dD .,.. .. oaa:oil.G pllll;"ll ~a11unl.oa znuorna

eioneitl d" CD'I'/Id.Tb, contato11 fonm feitoll co111 '" Conf•darao;êi•• ·pa.r. 
tic:ipanteB " o. primeira reuniõo "1:!11 trabalho foi !"ll"'"r::o.da para o 4ia 

ll dot janeiro, às 15 horas, "tiO 61 ancl:ar do KTb, 11ala 616. 

Rio C:OIIIp!OJ;"CICOu, allll:>ora bouvaaaa confiraado a pre11ença., 
Dr. Paulo Monteiro Freitaa, da Collfed•l;""o.çiio Nacional das Profillll* 

LibCiraia, ,.._ Dro.. 'loro.ide AJ>aral de Souza, ea vozo de térb.a 

CNI~ foi repr••entacl:a por Dr. Huvo 4• Carvalho Coalho. 

pa PAUTA PAM APJ!ECIM:l\o 

l. Eac:olhos do 111c:mbro pGra coordenar oa trablllhoe 

vrupo; 

2. Escolha .do lQCal parti 1111 reuniêie11, etc.; 

do 

3. P11let1tr;a ~o Dr, Mauro Moreira !"ilho, S•cret.irio 4e 

Imigraçio, sobre a imigro.çio no BraaiL 

O Dr. Mauro fGlou, em linhaa veraia, aobre e iaigraçio 
no Braail, hoje, com eeraeterillticall be111 div•raaa~e pratieáv.t. 

41Íce4a de 60, quendo foi aprovada " Convençio nl 97. 

A imigraçio, aalvo a11 e:oce;.çêie11 proviataa na IAi nl 

6.8~5/80, vem aendo praticada com pré-colocaçio, 4e Pl'ef•rincia. 
em ctorÁter tempor.irio. 



6052 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Outubro de 1989 

A ia.igouçilo na coQdicio Ca poo:r..nanta, do. "acut.lvoa 
.S.• aociedadaa aat.ranoiab:·as aa(li.adloa no axtarior, iDcl~c!aa 
-.al.ti.Mocio'naia, ~ra etaitoa Co .. rt.. 99 da Lei ,.- 6.815/80, al

tan4a pecla Lei n• 6.96oi/Cil, <l per..l.tida, ape~aa, ... ~avtme de 

•u-.nafaJ"inc:iaM a ... vinculo açr~ad.cio. 

A ~raanin~;ia eo- bll•• no artiii'O' 16 de ~i n•6.81S/80, 
- aanCo adaiti.da aa po:~ucoa caaoa, coao oa raaul~antaa Co Acox_ 

Go Braail/Pahaa Baixoa a Draail/J"apio, ••taa aj•utadoll l nova 
polÍtica iaivratõria, axaaJ.n.Coa a avtori~:ai::loa ceauiaticamante, 
per a a ira a agr!c:ola, .fi.on:uguaaaa. 

lnfo:rwou, ainda, aobra a axi•tinci• de vz:anda nli..ero 
da anranwairoa 1m aitl.lO.çio i1119al n<l ~!11. só ao ionvo da :rrb.n 
teira foraa ragiatradoa ~6.000 fronteiriçoD: nio hi ••tilllativo 

""b-.;e oa ilegei• c:lo11 vr•n"P•• centro•, ccmo Sio P11ulo • 11io de 
Ja11eiro. 

Concluindo, o Dr .... uro obaervou que oa tipo" de tro~~b.a 

lbador•• exclu.Ídoa pelo~~ Convençio, d:o. ju•tellttnte~ o• que exiA 
t .. ao llreeU. 

ApÓa • retira.de do Di. Klluro, cOE oa egredeci.,.otoa doa 
preaentea ~1• po~~le•tre, voltendo 11010 doia prim11iro.a ponto• d11 
ptouta, oa -broa votar1111 no •entido do. coon!en11çio doll trllba

lboa !"icar co• a repreaentaçio do MTb, qenero11o1111111nte no •eu nJj! 

-· repreaentant• da Sec-.;eteria de \r..tgraçiio, adotendo UX~ plll
DO de trebalho objetivo: cac:le Confederação -.;epre.aentac:l" pJ:epa

nrie aeu rel•tório • o r .. eteria •o l'!':l't>/SlKIG, nC! pJ:•zo de 20 
41••: i. ,-iate de••;; r11l11tÓrioa e o ilo MTb, ••ri-a prepe.-rac:lo 1.110 

:nlat;ório ÚJ:Iico, o qual, j~t...nte. co. cópill doe pronunciame.n 

tela dae Confec:leraçõea e'flao KTb, enviado a cedA w. do• ..,•tlroa, 

- pr•zo 114-~"• -nifeataçiiío. Ea ••vuidlil, ••ria convoceda nova 
ntmiio, pe.ra &prDVIIçiiio ou d.hcuaaiio dtate t-.;ablllho, confOI""IIIe 
e oeeo. b aaguida, foi e'ncerrada • reuniio. 

ll:o'&II.Íli&-DP, 13 de je.nttii"O de ]997. ,_ 

ll'rb-000.80oi/S7 

ODD...-.çio 1.43 - Klgrente• - Coudiçõea 1oboulh•a 

~çio 151 - ~r.,. llivz-•Dte• '(~io 
~-la-de CS. t:r•t:.a.en't.o) •• 

A Convençiio lol3, .. eatwio, ca.ple .. entllr• doia convênio•/ 

OI'r, rat.iticadoll pelo llra11ilo 

c:oa-nçio '7 - •T-.;•'b&lhadoree l'ligrantea•- _pro•ulqada 
pelo n.c;r-.to nt 58.8l'J, de 14{07/66,• 

~o zu- ~;~!;~:~~.·:2~;~~i: . .se:~.;i~~n~.e 
O cliente objeto c1o c_onvinio ,.. eatudo é o eat-.;oi.n!il'•oiro, 

~orae deacrito no art. l.l da Convenção, eO definiT a •xpreuiio 

-rt"aba1hadoJ" Mig-rante• 1 

Toda 114-••o" que Q.igJ"e de 11111 plilÍ'~ pare outro com filll 
4e empre!il'o. que ~io 11t1jll por conta próprio.; inc1ue.i 
••• todo ·pea11oa a~llit.i~ll como traba.:thado-.; m.igro~~nte. 

A entrada do eatrangeiro no Braai1, COE qualql.ier filll, i r.st 

s14a peo1•fW). ~~ 6.81!5, de 19/08/80. -publicad.!l no o.o.u. ~· 10/12/ 
e1~ - a•' alteraçõe-a introdu~: ida• pelAI Lei nl fi.96ol, de O'i/12/81 

• r.vul..-Uda pt~lo Decreto n• 86.715, de 10/12/81, D,O.U,de 11/12/ 
et. c:cmjunt.o que ocmatitui o MJ90 UTATU'J!O DO &5'rltAJfG•l'•o. 

o •5TATUTO deu nova direçõio 1 iaivreçlo, -i• reetritiva, 
:t.ilrdt&dll ilo. aupl-ntaçiiio de No-de-obra eapei;ialieec:lo. A entrade do 
eatrengeiro, para O<:U!)IlJ" e10prego, IIÓ pode ocorrer co., pri-Coloc:eçio, 
iato i, ea Dlpt'tiOilll ou" inatituiçÕell, legallllente ellt&beleddall, que.n 
do n11ceeeitall'l de profiaeioneia eepecieli.ladoa, ... tal te no -rcado 

interno. aolicit•m auto~::izo.çiiode trabelho J14.ra eaaea protiaaionaia, 
co~~eo a c•.ao, i> Secretaria de I111iq-.;açio, órvio do Minietirio do T"rebA 
lho, obec:lece-ndo nonoae boixedatl _por _port.ar_iaa publiced1111 no_ Di,rio 
Oficial e~ Uniií.o, ). vi;ta c:l~.;;,a d~~menteÇio,rellltiVIl ia empreaa e eo 

próprio eetran<jfeiro, a euto:o"izaçio poderÁ eer concedida, ea Cllr4Íter 

teaporário, em .,;."'""• ainda, a dillponibilic:lade loc:el; regiiio qeo!il'rÁ 
tice, entrada de "know how" e maniteataçio do re~rpc~ctivo órgio -de 

C1AIIIIe, da regiiio, 

Face i.e caracter.!etit:eo b-.;eai:l.eir1111 dt1 pa.!a t1111 deoenvolvj. 
menta, C:OIII dimeneõee continentaio - 8.511.965 r;m•-. a11 nonoaa P..,ra e 

i .. i!il'reçio têm que atender tlllta• dimenaõe• no qu11 diz rt~apt~ito i. ••>a.~~ 

r11.nça., tiaco~~lizaçiio e proteçiio do tTo.bolho, nio aõ para o"! bl:'aa:i.lej. 
roa como para oa eetrengeiro• que e.atio (IIII aituaçê.o le>;~ai no territ.li 

:o"io nacionol. Dit!<:il ttlltabfl:l.ecer ,.,.nter IDI aiateall de fiacalizeçiío 

nwrt pal:e co111 15.719 km de fJ:"onJ-•ira • 7.408 Ir... de cOãta ~~t~r!tima. 

O G<:tve1:no bua.co: eoluçiio pal'e 011 problemaa do aercado, &.Jl 
.,a.nto dt! otertll relativo~~ ia demanda, co• 55' da po;pulaçio n11. faixa 
tári• entre 15 -6-t e.no11 e elevado núx.aro de a11tr11ng•iroe em aitueçio 
il're!il'lllllr. Daí, a imig"rllÇiio nn•tritive pr•tic•da, pl:'é~colocada, tea 

porârio, aem patrocinar .. ovizlentoll .. i.gro~~t.Órioa.,:;.. illligraçio 15il"i!Jidi11 
e a eepontíi:nea, volt.edo pe.re. o que deten~~ina o art. J~ do I!S'l'Ai'UTO 

{Lei n~ 6.815/ao): 

•A eonceaeio do viatD, a aue prÕttOgaçio -o\ã tran•to,t, 
aaçõo ticariio at~mpre condicionedlla ao" interas.aea ll.lf. 
cionaia.". · 

·Pl>R'l'E I 

A Conatituiçiio Bra11ileira garante 011 db-.it.oa; tund-ent:ais 
15e todo ci.c:ladio, eatrang"eil'o ou nio, • ..,. discri.Jainaçio de raça, aazo 

01.1 reli!l'iio. 

ao t:el'ritÓrio b-.;aeileiro ezist.e grande núx.ero de ••trangai 

roa t.rAbll1hllndo ile9'11l111ente, :fronteiriÇo 011 no.e grand;.• cen'tro~ 

aa o.utoJ:"idodee buiiCUl soluçõae sem o.dot.o.r -didllll que c:euae111 que.l. 
q..>e-.; dano ao próprio ilegAl, incluaive, tentanto apo~~relhar oa Qrgioa 

de f'iacAli:o:Açio para a,-iur a entrada de 'lllli• eatrangeiroa, aaa -.1. 

... ., c:ondiçÕtill. 

Pel11 'X.ei.n~ 6.815, quendo de aua aprovaçÃo •• 19/otl/8ó,DOU 
de 21/08/80, toi concedida anistia a todos 011 ttlltr•nqeiroa que ••ta 

Vllll no território neciorn~l - aituo.çiio ilegal. no.a condiçõea previ~ 

t.ae no• artll. 132, 133 a 134, com pr•zo de 120 dila, e conte-.; da d,l, 

da (!.e publicaçio, para entl"llda do11 padido.a de -.;egularizaçio. 

o texto da •••ma Lei. repu.bliC:.•do •• l0/12/Bl, 

)laro~~ntido" para o.a pel!lidoa de Í"equied:o:(l9io, art11., 133, 134, 
!36. -

135 e 

llio' exillt•• ..avilrlento.a ...,igratórioll COE tina de emprego PrJl 
\"enient'"'• coa det~tino ao noaao t.erritó-.;io ou e• trin11ito por eate, 
confOI""IIIe o t.exto da Ol'l'. 

o Covarno braeileiro ca.batlt o triÍ.:fico de -.io-de-obra ili 
9111 e a Ltlg:ial.açio Trabalhiata. - CLT, pune o t:ro.bo.l.ho .. condições 
abueiva11. t..anto do trabe.:l.h•dor bra15ileiro ca.o do i.Jaig-ro.nte e o di 

•empenho do ellpl'ega~or, ,com 11ançõee adlr.inilltl'ativll.a de oroé .. · t.r•b:l 

lbbu, .,.,. tal poderá llel", •.t'• pene.l,· dependendo da 'iJravidad~t. 

O direito ~e _defeou• é !il'lll'O.ntic:lo o11 ... pre>;~edo " petriio, bfto 

fi.Ui.lll Ofl ~ pqquiridos mnteriomwtot ... ~ Jid..g_, a qual, 
quer da.a parte~~~:. 

o Con~~elho Rllcionel~_ x .. igJ:"a.çiio, dentro doa liaite• da aue 
c:ot~~petincie., ~ .. contribuÍdo para a re'if'1larizeçio de aat'l"&n>;~eiroe 
que eatavu ao pe.ÍII .,. eituaçõo ilag•l, COIII aa tae!liaa, incl~aiva, 
de inve•tido-.;ea. 
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O• trabelhadorce ~nigranta11, aoa qaia ni2 U ARl1iaa U 4.La 
~ Jk ~ ill• lll:XU a) a J.), GQ ll!. .z., ,dg UL. ,11, aiio, 
juata111ente, oo trabalha4ore• a.ig:tant•• que aiio a6.S.til!lo• pela Z..!l'i.l 

l.açô!io eDPee!tica broliileh·•u adlllitida 11 entrada do proti•aional ••
t~angciro prO:-.;ol.ocado, c011 proceaao t'or.al da eh-~, aob a ~:e•pon 

aabilidade &.aaprna cont..·atanta, 1;'0111 contrato da t~:a~l.hO; 911:t"llntio 

do po.galMinto dllll pt.lllllll!lCnll •do :rapatria .. nto, no f"ia do período. 

o i,migranu quo antra coa ,bllae, no art. 16 da Le-i n• 6.815/ 

ao, ~lo acor4o B:ra=il/Pa!.o• Bab:oa, a 011 japon11111111 avricultoraa, 

pelo ecordo Bro.ail/Japig, go:t:am de aap11ago · car"t.o a garantias, •••u.J. 
doa peloll rcuspect~voll lllmproge<l:orea. 

Prejudicada&, pelo a,.poato, outroa ,diapolliçõae aobre 
dade de oportunidade e d111 trato,, :IIÍ que nõ.o há. o objeto parA- O 

foi 11.provedo o Coi'Jvânio. A legialaçio at.ual !iJarante direito• 

'I: idos anterio:nnente. 

PAit'l'E: :nx 

Ali dillpoaiçõu finaia cU~t•• r••~ito • r-oaend11çCieo: para 
o, h.1e Metnbro da, OI'l' que ratifieor o Convéinio. 

A Convençií.o 1<13, conf~n~e deo=lara no aeu preimbulo, compl.l 

~tará a Convenção 97 - trabaltuu!lores lltigrantell, • 11 conv..,çio 

111 dbc~iminaçõ.o em aatárie de emprego e pro:rie11iC., ambos 

ratificadGII pelo llra11il •• 1966 e 1968, 'poca •• que ara permitida a 
a.tJ:lldll. de mii.o-de·obra e11trangeira de torm.. aaie -pla, ellpecialelc!n 

te parll a egrieultura. 

A induetrialinçi.o do pe.!e e Ô creaciiiiiJ;'tO dã população. 

a 9Z'ande concentração naa cidade•, awaenteram e oferte de llio-de~ 

obra em todo• o• eetor•• dll eeona.ia; a induetriali&~çõ.o daeenvolveu 
-.,ae tecnoJ.o9iaa, que por aua vez qe:rou a faltA de p:rofi1111ionaia e.a 
peci&J.izado•.o~~conteciaentoll que 1eval' ... .1t. pol.!t.iêa de iai9zaçlo pr,à 
tieada hoje. 

A entr•u!a de eot~·anga:iroa poz •.ovi•entoa -.Igrat6rioe• niio 

" a~oneelbede para o Brasil, pela blpoaaibilida4o de ae -nter .. •ex 
viço11 do ,fieelllinçõ.o e in11peçiio adequGdos,inc:lueive de aa!lde. 

HietOziecmente, a11 ConvençÕeJII do OI'l' aobre a aigrllçio nio 
t.â tido granc!:et ac:eitmÇio da po.rto doa pa!JIIetl 1110111bl'O•• 

Convençiio n• 21 • (81 rcwliio - 192~} 
Inapeçiio doa Emigrl'lntea 
Ratificado ~lo Braeil 

Convençio n• 4.8 - (191 ·rouniiio - 1935) 
Con11ervaçii.o doa direitoll da penaio doa iai91:llntea 
ll'io antzou e., vigor - reviat• 

ConvençÃo nt 66 - (2:5• J:euniio - 1939) 
ll'io logrou nú.ero do= r o ti Heaçõea auticiente:t: para 
entrar e111 vigor. 

Convençio n• 97 - (l:Zr zeuniio - 194.9) 
rrabalbadores •iql'ant.ea 
k11titieada por 38 pa!sea. 

A Convençio 97 conaeguiu 38 l"&tificaçõea, incluoive a do 
araJIIil, o que rapHJIIento, apenaa, 1/4. das apl:'OVAÇÕOII, já q\U!I a OI'l' 

conia com 161 E11~~do11 •embroa. 

Convú aqui regietza:.; o equ!.voco ~eteet.ado no Decreto nt 

!li' 'lll dr u./o7/i6, qua pr0111ulgou 11 Comr~~:nçio 97, aJ:t. 11, n• :z, on 

d• ç:onate: 

•2:. A presento Convençio U Jll2l.isa1 ••• "· 

lfo texto da OI'l', a ze.,açio correta é• 

"'2:, o pre .. nt• eonvioio ni,Q U A.Rl.i.la•. · .• 

con:~~idara110a dif!cil de _aceitaÇao, perigoao ae11110, o di.a 

po11to no ort. 8, nt 1 e 2, do texto pzopoato para a CO~:~vençiiio 14.3. 

Igu.alaente, eonaiderailo• .Uf!o=il .:lo atender, eaao a coiiveilçio aeja 

ratific:ilda, alguma• diapolliçõea do artiqo l:Z. 

COhlidera.,a que • racoaendaçio contida DO artigo a eonat.,i 
tui incantivo ilo.t.n:>ea .:!• Ulp't'ago, obrigando o pa!a ·• aceitá-lo-. 

P•l•• ~li"ezaçÕel apreaentadea n~ preaenta tzabellho, que 

t.n ,por bbjet o a apreciaçió do tellto Cl~ COornmçio 143 e da a.c-.a 
daçao 151, para "11izar da eonv~nliincia de aua aceitaÇao ov. nio, Íor 
parta do Govez:no br.rpilairo, xgJ.AJl2.l , •d.rta venia", ptl.l! n;9 rpU

..tkaW. poz perte do araail, do• rafaridoa texto•. A aeeitaçio 411 

Convenção lli:J levaria io nec:eaddad;. da :retormulaçio da atual pol!ti 

ea tpjqrQtórh .(õ.3l finl !1J. um:!Sl2· 

l,_.. Sra. 

t o R;.latório. 

c 
C 0: aJ~A 

onedoro do 'l'rebll.lho 
ODUG 

CONFEOERAC.l.O NACIONAL 00 COMê:RC\0 
011.1- NO UToU!O 00 ltJO DE .l.oV«<Ill 

AVE.JDA OUEitAt. "UIID, sn 
ao12·110Df.,IM!IIIO•IU 

Rio de Janeiro, :ZB de janeiro de l51B7 

Oz:a. :tUNICE DE SA O!.:Cv:EIRA 
MD coordenadora da Coaiaaio 'l'ripartite 
para ex1.11111 dA Convençlo 14.3 o :lloeoraendaçio 151 
se=etaria de Iai<Jraçio 
Min.h:tirio do 'l'rabalho 
BRAS!I.IA - Oll' 

J:a C\ll!lp2"illlento i deeieio da Cceisd:o 'l'r:tprrU.te, t'•unida 

- 13• de janeiro deate ano, para _,... da CoDVecçio 14.3 e RecOIIIfln~ 

4açio 151, da Organii:Açi.o lntarn.reional do 'l'rahalho, llobre aiqra

çõe'a - condicõea ahuaiVaa • pro.ocio de i<JUa1.dade de tratamento 
do.r trabalhador•• •ivrante.a, tenho a honra de pa .. ar ia -.io• de v. 

!"'•· o parecer anexo, c:ontendo a poUcio d11 CONFEDEI'.ACXO NACIONAL 

DO COM!RCIO, robre •••a nor.a icternacional. 
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A convançlo Ul, conforM con•t• no aau 
nvaata da for-a c:la ccapl-ntaçãc 1 eonvançio 17 
Uabal~c:lo,-aa -.i9:.:anta• a Conv.ncio 111 (lUI), 

diacriainaçlo - -tiiria 411 ~·90 a pz:ofie•lo. 

pre'-b1.1lo, •• 
( UU I , 1obre 

conc:ern.nte i 

lDvoc&Ddo a Con•Ut.uiçio da OZ'ganiaaclo II'IUIC'n.aoional do 

ftU.lho, neo..nda a t.anofa ~,defender •oe i'!_tar••••• doa ua
balha.:lor•• ocupado• ao ••t.ranvairo•, a r.eordando oa prbclpioa 
coa1t.ant•• da Declaraçio da FilaiJiilfia, uconhecendo a obri;açlo 
aol<lna doa org-.niuclo de contribuir aa' ex.c:uçio da p:.;og'l:'..U p&ra 
·&J.cuu;ar o pleno .-pr-vo, ••l"'ci&~Dte atraviia 4a ai9raç&.e da 

do-da-obra, a Coafoarbcia Inte:.::n.cional da 'trabalho, 'i<"l\'Oeac!a 

- CO.aebra, AO ,ano de lt75, -.dotou a eoav.nçlo 1'111 143,. que dilpôe 
1obn .. aigraçõ.a - oondic;&.a .W.1••• a a pro.oçlo da i'lfU&lda-

4a 4lo oportu=idada• a d• trat.a.ento do• t.rabal:h-c:lor•• lal9rante•· 

~~&que la opo:rt.a.aidada ~~ .. ancu:mb'av .. rat.itiead .. , I"' lo 

:ka•iL aa ConvaDçlM.a t7 · • · 111., ae~ :rafaridaa que a COnvançlo 
143 viz:.ia eo.pl-n~, atendando, dentre outr .. , ia e.irennatin
eiaa da que a dafi.nicão 4o ter.~ •,uaeriainaçiO•, eonaUnte 4o 
artigo 50, n11 2, da Convançlo 111, nio incluiu obrigatori-nta, 

üatinc~• ba••ad.•• Da Dac:ionalidad.oJ da qua ar- da•ajWai• no

.;, .. 11onu.• que co.proand•••-· t-.bia, a pr.vi4óineia •oeialr a da 
que, i viata da a:iatinei& da Uifieoa :j.lleito• ou clandaatiaoa 

da alo-da-obra, aariu oporta.naa DCn'&& DCnJ~.U aapt:ç!a~nta diri

Vidu -ua ••••• abuiloa. 

haaa Conv.nci5s• (17 • · 111), for~ ratificada& pelo •ra

&11 - 11 da junbo da U65 • :z' da DOV.-bro da UGS, reapectiva
-nt.a, qUando vigorava uaa politica do iM.igracio qua pen~itia o 

ingra•ao da .-o-do-obra a•tr&rl9•ira, principallMnte par& o aet.or 
agrleola. 

ec.. a iaduatrialicaçio do pai•, a proporção da população 

orbana aaltou doa 31,2U, - 1t4D, p&X'& 55,92\, - 1no, 

t.am!o, coaaidaz:avet..nt., a ofez:ta 'da do-de-obre par& o• aetorea 
aac::undi.rio • tez:ciirio da econc:aia. 

A ineorporacio 4a a:~ovaa t.ocno100ii&a 110~ por aua 
vec, a lltlcoaaidade do. fonaaçio de .J.o;-dio-obr~ &~da, tan.-

4o ocorrido grande daaenvolv~to na iraa da foraacio P1"of'iaaio
n&l. 

Todoa aa•'!'• aeont.c~tot tisar- c'* qua foua .ra.fo:? 
.ula4a, gÍcadot.iv ... nta, a politica da iaiqraçio, quo, conaubat&rl

ciada, .atue.J.Mnta, na Lili no ,.115, da U da agosto de 1910, raa

tringe o ingre•ao da do-do-obra a.atrcvoira iquelaa ca"!.o• -:a
cionadoa ao artigo 13, do referido d.iplo.a legal, ••ndo que, apt:

DU< aoa profiiJJII!Onaial •ob r~!M da CO.Dt.r•to da traballlo a ao• 
nligioaoa, po4- ••r deferida& aa traa•foraacõ .. doa viat.oa pro

Tiaóz:ioa - pa~antaa. 

A ratU!caclo da eon,.encio 143 blplicada, pnt&nto, nu• 

.. rafonwlaçio 4a atu.a1 politica da iai'li'&C:io, pra qua pudaaaa 

.. r aplic:a4a •--. pOl!tica c:oerent• de lli'll'ac:&.a internacionaia 
- tiDa da .-prago•, conf~ pr.c:oniza a hc:o.enda~;lo 151. 

J:ntandendo qua •••• 11io • a aolucio .. ia adequada para a 
et.ue.l aituacioo a ~ lUI.CIOIQL DO ~IO opina coatra

ri-nta i ratificação da CQnW111çio 143. 

tio .t. Jandro, 21 "da janeiro da 1917 

I·.-..!2 
A Cornom;io nt 143 1M OIT, t-. po1' etocpo disciplinu a a!.~ • 
ClCIIICJ4ões 1naauJ.iza • ~ a iJII']dsdD de oportl.ftid&dH 111 de tra ._to-~ llf.srmtn. -

n-~ !~ ~-~.!! cmilicõn 1negulues. 
(art.. 1• ao !l• ) -

A to1 6.ns. • wao. aJ.temda pol& lri. 6.5164, de $1 de MUibro • ••• 
l!lBl. disciplina a siw.çio do ntnnteiro no pds, CQl~ ~ I!!! 
ainistrat1vas quo ntJU].aa a mtnola, a estadb o os sous dirdtol a 
partir ào -to da eataraçio. 

.Artt 3' -

_,..,... 
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- • <alE1>l!. 

z- PreW a po$sibililàdc de o 'tnbalha<br .:l&rmte.·õefon-
4er mto; .o ôtpo a.potente, 05 diroitos orllz1dos &:l 
it..l. 

a.ds a objetar, UI que detm'll:lna a Camlr\çio, jxm; no BnsU, I. (llqiU1 -
aio da e!'l~l:ro, cont1 por cm.ta do Governo. 

Km!. A QIJI!'IAR., -

A lt1i 6.1164 ·., 1981. •l:tor.~& a lai 6.sis, de 1!180, • seus IIIU. 133 
• 134, previ a hipótese, :Instituindo a mV.:J.tto pJOVbõrio do e$'tnn -
Fito quo N ~tlzT no=pa ~;itu.çio, pelllitindo !O Ktrmad!'O o c -
:a:rd'ciO de atiridade ~r-. o a li~ I~ 110 territõrio na
ciaal, cstlbeleom<kl ~a pn.zo de 121l diai, a pt.rtir de - pd:llieaç.io, 
,_. o podido de re,U:tro. 

l!!:a.ll -~de Oport\Slid&deS !. !! ~ ( Art$. lÓ 11 14 )-

NAllo\ A (â)!"'.JJt. A -térh .-w:mtra-se TeJU].ada -· c!iwnas clispositi -
'~~» J.cpis, tais ~ a lei 6.115 de 1980 !art• ~} 
O:wu:otldaçio das LoiJ do 'l'nlbalho (ll"r 32 ] • 
O sis~ ju;ddic:o bradl.eiro, nio SÓ procl- a.~ pro 

cara .,separa ipldade «1.~ todos,independm.te da nacitnllidackl,ii 
ça. cwdo llll qlalquer outro JUtus penoa1, se11 p~ju!Ul, mtletAI.to ~ 
por :ruõa de onl!.l p.Dlic:a, l'BSttinJI.r aos DCI.onais o .cano a alpm 
~ • o~ dr c.;õa dirotrizu. 

...... ...,__ 

-·-
..... <Bl"""-

..._ AIP!l:.IL 

b) ~~~ ::"~h~Wos~:~. 
~-

A -téria -.;:o:ntra-se ~~ - C1T, a:rtt S2S, por lno. _...__ ob:J-
Çio ..,s 110 abttzfao. 

c:) btrlçio clit - a c:ertu CIUJ01'1- lllli~ do • -
pmjO GU f~D;(jos. 

-blis.v5o • di~ dispor.iti._ ck ~. wrlfic-=- ~ as 
~ lll <:altidls. nio (D1flita <:Ql o !HsPosto Ali Ct:llu:t.itukio Fe 
dcnl, no Estatmo do &tnD.Qeiro ou 11& cbnsólid.çio c1u Leis ·ao Tri 
b&lho, nzio 1"'1! cpl opina • ~nçio Nad.-1 • Illdlil~ P! 
la- :raUfl~. 

~o dc!o Jlnldro, 50.~ j.m.ro • US7. 

~~t/.J..J-y<.. 
ZCIV.IlE JHI.ML IE l5ll1lA 
~'tmte .,. Ofl 

~ N9 lSl 411 O.I.T. 
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Parte I-~~ de ~rtm.!dades !.~~ 
~ao~ . 

A prbd.n. Parto di. ~io, Jntituiada tpl<kde 
!1. ~e dD Tta~to .a ~r lli,rrmu, meontn :res ,.,_do IIII le~ brulleira,--. diYtnos diplc.u lef!i',taii 

==~~~1~ .. ~~=~ ~~ ~1!~., ~-~ 
na ~~~ s • .- oa • -.zço c~~~ Ul711. 

0 aniF 2", J41tn. .1 o;l& RIJ~, Olltl'l!ltlllto, PJ'IICO 
nba tvara dDSt:i.Julrk a pom:LtiT a filiaçio ãs orp~izaçôo.s sindicais";" 
o coccreicio b din.itos sinôic:a.b a a pouibllidacko de oa.pçio pelo 
•annte, ele ~ oarp nos sindicatos a aos. orpnill- do nla 
Cl:~~.;.incluinda os~ 4e reprssentaçio doi tnba~ 

Aposu do sbre.. jurídico proo::un.r aQepar a 1.-J.da 
oll .ntnl todl», por n.Wes ele orde. tibllea, rut1"il::sc - nac.1~: 
o KIUSCI a alJ,WJS çarp • o uordelo do flnções cliretivu. 

Auill, o a:rt" lOS, VII& Lú 6.US, do lSIIIO, wda ao es 
b'aaei!'O "a ~ctp.çio -. dinistração ou ~senuçio de s:lndi= 
Cllto ou u~ profiu:icnal, b-, a.o dlletidado fbWhadorado 
-rd'áo cle pro,fiuio nJIIl_.,tada", o quo ~ri ter .-r~ tido. 

O .ni;o 1•.,. itn S, dlltemina que • caso de eJ;pllsio 
do tnbalbadoT a • - f..rli&, esta llio ~ri arcar a. as despe
NS llotcorTint.os di uptllJio, 

rart. II - JloJ.!tiq. Soe;W 
~2•) 

A sepllk pau d. ~daçio. &spõa $Ob"re • polít,! 
ca IOCI.al a ser adota::!a, n::~s-lunclo u :reais noceui
...,_ dQ trabdhadcn' lli,nntc~ o • nus &..l.liares. 

1'utcl II Ir- lbmio au r-filu 
lii'5:' Df i""1JTT 

Pncmi:u a .dação de .,.UQ&s posdveis pua fad.liur 
a %WIIiio doi tnóalhadDres lliznntes a. suas t-i'li
• o ..U ripido possÍWil. 

h:rte II B-~ i pÜde dos tnbdhadores ~ 

=-~~~~~~!J.:lr~ 
ba1hadora :.içmtes. 

Part. n c- f:is7DSW!-g. ) 

Trata o ctip{tulo dD pcni:tiT .as t.nba~rn Jli.JJ"'!!; 
ta. acosso - scmços soci.t.is Ws:tontes no paiS, 
au - aJOdiçõos QUD o. naeimais. 

Rio dD J.ne.iro, 30 de janeiro de 1987. 

OCMm:llJIAÇAO ~-~ nt.I&WWIOIIEll 1M TIIAHPOim.I111WlmiU 
Ulf.---..u•-·DS·-•Io.lll'·lrMI 
CD' fti.CIJ2 • r.w. -..on •T•• 111M CI'IT 11! 

lllle, 5~•• 

DilA. EIJirllct [I[ d CLlvtJh~ 
S.e~t.r.b d• lllignçio - :11 nndu - tllnht:~lr. do T~.tln.l.IMI 
Edir!cJ.o S.de • Ohtrl.to Fed.rnl 

ctPo 70.0511 - BRASÍUA, 

A Canf'edenc';o N.cional don T~nb-.lhadoru .. Tr-po_t 

t .. T~et.e, por -.o aaçN~D dn 1'1n~ .a finnl u:dnlldo • conddnl~ 

- q1110 g"t ....... Sr, Nn1&tro do Tl•lllualho c:ri011 cald.ui!io dn nlto niwl c• 
intuito de nnallnu •cUdu PR& .OOc~ ou njn.tcio 6o Conwnio 143 que Ueta 

dU .1Joignc&o• • d!!.F""!".é.!!• iOUal..!!!!l!...~J!.qtlrUnid~.- t.:llbalhndo~• ~ 

~ro., ~no-c-ito.-~ l p.ronunçn. dn v. s ... ~r••t_~ "IJ! lnt.ncio 
de reJ.ttu o ;r.r•tldo non.,.n1o, hv..-..k>-1• .. ~ • -t:ne )t eettl: fl"rf'.S.

b;;~t. noul-ntad:;· ~~-~·r.it.s:nll n-cf.orwl P"los con .... ~o. '19 • 111 de 01'9 ... 

nlz.eclo Int.meci..-..1 do Tllll>el.ho, • •epeo;ilnJ..ente 1"'1• Ln! 5,1!15 dn 19 dn ... 

gCIIOta de 1111100 - • lllbnÇ:ÕU. 1ntrodu'lid&& pel• ld 6,964, de 09 de c.-• 
bzo de lilll, • pelo Dec:Hto Mo'l'lS de 10 de Ou~ro de 1911&0 - regul_..tou 

"" dois 01pl- l"!!ni• -nc:lan&doll. 
t. t.le condl.ci*&, e~;~J.1c1t- • V, s., u neceeeéi, 

u prollidenc:l•o no eenticlo de que0 • Prot.ecio do Tublllhedo~ NDC:ianAl, ••J• 
ruu. .. IMollidM goo•tõe• jla'lta • ...,_ de Dlrnita, • 1'111 doo que o ror.,rido cqJ_ 

wnto .. J• njeit.to • ••p.clal o -u cta 11 (oitavo) pcn- nt contr:ir1o -

No .,.rt,•z• de quo 11, So, !litpeneu,ji eG pzc"""t. • oo.:t 
to-lu .t.ncio, odotDndo u ..clidu quo Julgez conwnientu, epro\ID1t- o 

_.jo pare renovar nono• prot.etqe de ohvade eeu .. • dioUnW co•n•!dcrecio 

Saud•cõn Sirldlcni• 

,lO~STRiroO 
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Port.rb Mini•tuial n• 3.5~8. da 19/12/85 ~ D.o.o. 20/12/1115 
or/CJ/DC'r/AAl/IU, U9, tia :l.f./11/85 

Aoll Senhora• 
Pla•broa da Ccatia•io Tripart.ite 
:Z:n~~tituída par• •xcn:linu· a 

ltal11t6rio tinal, para apraeiaçio • ap:«>'''açilio .:loa -.toro• 
rapra•..,t.ant•• & 

Confetlar•cio .llfac:ional. .,_.. Prof'hi.Õ•• Libllraill 

• ~- hulo Jlon:t•iro rnitaa; 
Co11f'ado:.-•..,;:o ••cional doa 'l'ra'b.l.ha<1or.• - '!'ranaportaa ~•J:. 

l'ellt.r.• 

~Dr. Jod Dias 'tdgo; 
CO.ted.eraçlo ••c:ion•l. 4o eo-írcio 

• Dr. lla1Uito ltodrilJU••; 
Conttodtoraçiio .. ci.m.l de l:ndÚ.trie 

~ Drt ·• Zortide ~r•l de SOu.• e; 

Kinbú:do do Tnb&lbo 

- hnict dt &ii Olhtirt/SIKIG t 

-Dr. Orltn.So .Se SiiVII Vil~ lfOVt/SKT 

llio eprtttt}tou raliit.ório, na• fa~:: qutlqutr cõnuto co. a 
COordtnac1or• .Soe trabalhos, aio obettnta o• rait.trtdoe ttlafon-• 

c:ota • seOe do lirgio, •• Bras!lie, na• c~ct11' ila nun!io da tnl:w. 
lho·, o aulb~;"o rapraaentute da COnf..,ar;;çio lfacionel daa l'rofiaa&.a 

Libtrtia, Dr. Paulo Monteiro rreitas. 

A ~ Ttiput,itl apr .. enta, .aeãi., sau ielJI1iPrig·fine1 

c- ba.te goe J?6rtcerae do.• antidadtt p!ltron.ais • dot trablll~tdo

rae, concluindo JZilA Di2 ntifiçtçjp .da CsmYMeiio pi Jf3 • ~ 
nm?•cip p'l 151 4q_ Oit cpnf9gs q YPtp da Niorfa dt •!UI uwr= 
~ (Con.f'edaraçiio Kaeion.al dos ~abalhadoraa -~ ~en.sportta 
-'l'clrrelltroa - OI'M'T, Coof'tdoraçio Kecional do eo.án:io ~ CNC a Mini.l. 

t'rio do 'h"Rhlllbo) a çpntra p l'9'Yi' da rtJ)l"at~nt:.anta da COnflldareçio 

liACionit.l"ita IndÚIItria- Clfi, tendo havido •hrt«CJÇio 4g mB?.POli ~ta 
do rep~:eaentante da Conf'edaraçio lfecioaal (!aa Prof'ittÕCIIS "LiMrait ~ 

CRPL. 

ll'l'b-000.804/87 

A Convençio n• 1-43 ~~~ OIT, COMpleaentario. 4uaa Convan 
çõea reti:fie.,daa pelo Braail1 

Colrnlnçio 97 - 'rrabalblldorea Migrentee, promulg-ada 
1'010 Dac. nl 58.819, do 14/07/66, • 

Collvai>Çio 111 - Dbc:d.JainaÇio c• Mat:iria de ftiJ>l"t'iJO 
a profillaio= Dec. 62.150, d• 19/11/68. 

O objeti.vo da OIT, at~a-r'a da convenção n• l.C3, i dbc-J. 
pline.r &'! .,igraçãea "' c-ondiçõe• irrt'iJUlarea, promovendo igueldo.de 
de t~ate.manto e oportunidade de emprego: 
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Art.. 1• O. llatadoa l'llaiObrva <:<•••pro••t-·•• a raape:l.tar oa 
dh·.-itoa bwu.nol furu::la-at.ai• da todo. " t.ra'b:l, 
lhadoraa aigrantaa, 

A C"onatit.ulçilo Brallihira, o.rt. 153 "••••gura aQa br.ui 
1aix-oa • aoa aatr•mgeirol raddent.a&l no Pa!a a inviolabilidtu!a doa dJ. 
raitoa conce;ntontae à vida, 1 lilHirtlada, • segurança a à. propriada

"•• • ••• 4iatinçio da aa)l:o, raç1111, trabolho, er.-do religioso a convi,~;, 

!OÕ.• pol.í.tie••. 

Art. 2• Racoa~anda a con-nçiío, a todo Mallbro, trat ... nto 
aiauolliitic:o pa.z;• datandnar •• •• aau tarrit.Q 
Tio 10iata tr~~bolhador aiqranta .. pragcr.do ilag•l 
-Dta, •• axlataa a.:.vi•antoa ai<;Jrat6rioa COllt 
fina de a~~prii<Jo~provaniantaa ou co. daat:l.no ao 
••u torritório, ou 1111 trinaito por 1111t.a, •• con 
diçi5•• qu.e po111111• contrariar inlltr~D>antoll inte.:. 
nacionat., acor4oa llll.lltilataraia/bilataroi.ia PIIX 
t.inantaa, ou • lagialaçig nacio ... l. 

A •ntrad11 do ••trangairo no !lr1111il, çoa qu'al~r·fi•.- .a 

•atada, a prorrogaçio l!lo prazo, 011 ~ a ~. '•io r~gi~ot1 PS 

111 Lei n• 6.3lS, ode 111/05/liO, ;apu.blicoda no D.o.o. da 10/12/81, c01n 

•• altoraçõ .. int.roi!II.IZil!lall pala .t.ei Ji.• 6.96.(., ,..;- 0!1/12/81, i=.gui.ame.G 

t;acla pelo O.cr•to n• &6.715, da 10/12/81, D.o.u. do 11/12/81, eonjun 

to que conot.itlli o XoW> htatut.o do z-:trangairo. 

Jfa aplic:a;io da Lei, atandar-se-á., oiap<u;ial••nta, i. 1111!01.1.1 
pnça nacional, i. organii:AÇio inatitucionol, aoa intereua11 pol!tj, 

coa, aôcio-aconô.iccut, c:ultunÚt • ;, dtfu.l! <lo trpbftlhru'Jpr ngdpnal,A 

conca ... io do, visto ~ pz-orrog:açio ou. tranafon~açio fie~ s••~a cond,i 

citzllldq 11011 interaaaoa no(:ionsia {arta. 21 a 31, da Lei)-

Art.. 31 JlllcOIItrnd" que t~o !:atado P111111bro dever' adot.ar 
lllld;!J'Aa no i,llbito da aua jurilldio;io • .,.,colab2 
rao;ao ç011 ou.tro11 l!:at11doa para: .a) aupri1111r 011 
lai.grao;õaa clandaatinoa co111 fina da a.praqo 11 o 

:::r:~o .,!;~!:~~o!} i~::!f: 11 o~~i!:d~:e{~:n~=a~ 
grantaa, q\111 pr!)Cad.,., 1111 dirijlla ou tronaitlllll. 
pelo -noo • coptr11 o• ·que a..,rego• eCitrengej, 
ro. qu~ aaiqram •• con4io;Õell ilegai•. 

Mio •:~~iat .. IIICIVia.ntoll •i'IJrat.6rioil coa finA de e111prego 

"pro<renientes, coa deatiAo ao noaao ta;rrit.6rio ou. 101 trJineito por "'.lf. 

u~, CoDfon:~e o texto de O.I1'. O Govorno braDileirc:> cambota o tráfico 
,__ a.io-d:e-obre. ilegal. A %Ag'i•1açio 'l'TIIbaJ.hbta - Ct.T - pune o tratJA 

lho 1.lagCIJ. tanto do brAaileiro como ~o •atranqeiro, b<la •••i•' • con 
«•Ciio de ampugo DeiiDaD condio;Õoll pelo empregodor, c011 ••no;õe• adm,i 
Diat.rat.ivae de or4 .. tl'sbct.lhiata, que poderio 11er, ati, panaiD, Gepen 

denodo 411 grevidade, o CÕdi'IJO Penal, no Titulo .IV - •Doa Criaef Cont.ra 

.a Orqanziao;io do Trabalho~, ort.D. 197 • ••o;uint.aD, eetabelace aario;Õell 
ctontra equelco.a que t.ent.aa o t.rifiço do trab•lhcodo;or clan4eatino ou aa 

O btatuto dO I!:Atrangeiro veda a lag;e:olizaçio do c:lllnde,l 

tino • do irregular, ee.tabeleCilndo a pona da deport•çio para o que 

!Jifrin!Jir a Lei (art.~. 38 • 57). · 

O Governo ar~tá Bodernirendo oe 6rgiio,o de fi•celhlao;iofM..i. 
a:Latoírio da JUCitiçA) atraváa do Daparto.mento de Policio Fader .. l/Divi

aio de Pol!ci-. Mar!ti .. , airea a de rionteiraa, cQ!II • inataltçio do 
•rrovraae da Jl.t.elldiatc!nto, Orientação o Controle :tnterno de l!:et.rangrr,i 

roa e Pa.!laa.qeiroa do Trófego Internocinal" (PROC01'I) - •i•tea!l de 

eo-putarizaçio - • • in•ti~uiçÔ.o do •)IIOdalo único de Identidad.o pcor1l 

J:etrerigeiro•,com recadaatretnento _doa j<i radicado11 (Portario nl S59, 

-07/12/86, D.o.u. 10/ll/86), e (Mini-'ilt~rio do Trabalho) atravoie da Ss: 

eret.eria de I-.igroo;io, peJo controle da Certeira de Trabalho e Prevj. 
dtincie. Social~CTPS, alátn da ~autoriz•çiiio Cle trabalboM, c011 ou aem co.n 
uato de tr•bal.ho, previ..-nt.e proçea•ACIOll. 

Art- <11 ReçQIIlenCle cp>• oa Helllbro.o dev•rio adotar a:s l'll!d,i 
d11.s neceDIIArieA no11 planoa rraçional • intotrtn:t.ci.Q 
ne.l para a:saholecer, Dobro e01to 1<111tiria, contaM 
toa fi interci111bioa llilltem<Ític::OJ!! da infonM~çS.o 
COII. (IIJ Cla .. i:ll I!:J!!tl!ldOS Mt-Bbro•, lltn COn.liiiUlt11 C::OII 
aa Q:fgonizaçãea repreaentativall da a~~~pregadores 
"' trabalhlldore!l. 

OD conuato• e iraterc&l<lbioa da iDfona.açi5eA, !le•pre que n.s. 
ca11aÕrioa, aio det.eradncodcaa pal.o Poder Z:x•c:utivo'. 

• A 11tuol polÍtiCA da i~<~igraçiio recomanCI• • entuada do 114 

t~•n'IJeiro com préMcoloc:ao;iio, .. cu·•ter t.CrãPorá.l-iO.dO .-corc:~O coai a 
cliaponibiliC111de de protilladonal brasileiro na re9iio gaogdf:h:a, vi-

aando a tran-iaaio Oa ftJcnow bovft, 0"-Vif.lo o raapeo;t!.vo .órg-ao de c:l•A 

•• locaL 

Art • SI! Jl•cOIDIInda Q\.111 1111 a•t.lidlla p~evista• nos art!l. 3 li 
.c, d•vetn ter por objoto eçio judic:ial contro 011 
t.:a;"a!icantell de .io-de-obra:~, ••:lo qual for o país 
que •irva da taole poro •• oparayões. 

Al*• dali -dida11 :1' anunciadaa, de fis~;oali:uçiio e contr.Q 
le, trat•• d11 -téria o E•tetuto do l!:a~ran'JI!:iro - Títuloa VII - 0.. D.l: 
P::.rtaçio, VIII - o.. r:x,.uleii.o a IX M D11 ExtrAdição -, qullndo o e:.tran 
ogairo, d• qualqu.•r !'o...-, atantar cont.ra a Degurança ou a economia riJl 

cional, 11 arde• politicll ou •ocial 11 11 trenqu.Uidode ou ~~e~r•lidade P.\Í. 
blica, • o CÓdiogo Pllllal (•rte.. 197 a 207). 

Art-.- 6t: Darverio •dotarMse diepo!liçõe, nl'l 1egislaçiio I1J; 
cional para inveDtigar o aa.I'r,ago ilegal de t.rabJ. 
lbadorea Jtigrantoa, dafinio;•o e •pli~;ooçio d• -n 
o;õea adminiatrotiv<llla, c:ivi11 • pan11i.111, incluindo 
prhio, paro o ••prego ilegal da trobalhadoresl!l 
grantea, p,ora a or'OlaniaeQi.o de ·•ig-raçô•• oc.1'ina 
de ••prego, dafinida11 co1a0 irrevuler no 11rt~ 2, 
•- para a aaai11tôncia dalihOrad"'"ente pra!Jt:.loda, c...a 
fina lucr•tivoa ou nio, a taie aivrant••· 

2. Est.Abe:lac:o o direito do e1<1pr11gador que 1'or o~ia 
to de açio jud~c:iel, de provar aua boe fé, 

A CLT/Con•olidao;io daa Lei• do Tra'J)IIlho, no Tí,;ulo VI:I, 
aatabcoleeco -.::aoraaa para ,. fillcali&Açio, a.ut.uoo;io e i•poaio;io de .ul
tll-'11, para o fiel cU,iapris>anto &z."no~D ·de protéÇio aat.rabalho Carta. 

6!.6/63ol); o capitulo :n, arta." 635/638, alltsbele~;oe q\111 da todA dacJ. 

aio caber' rcaeurao. o r.:at.atuto c1o !:.atrAng.,bo, 'l'itulo VII, prevê • ~ 
portiaçio para oa c:aaoa da entrado o:au ee.t.11d" i>:J"I'Olul"r de - .eatrangaj. 

ro no poÚI; o Título VI:U, a expuhiõo do eatrangairo qu., atentar CO)l 

tl:a o aegurança naciono;L, e ordetn pc:olÍtica ou aocial, a tranquilid:cade 

ou eoralid•d• pÚblica e 11 econollio pgpuler, o 'l'!t.ulo X fixa OCI diraj, 

t.oa 11 devercalÍ do •lltrengeiro, \Dili vez no território nacional. O direi 

to d• dateall & ogarantido • e:mpreg.,dCIII • potrõa •• 

Jb:t, 7& Provê con::aulta ~ .. argo:nizl!lçê.iea (la ampre2odorea 11 
t.rabolhadorel!, reletiVIIIIlente à le!!'ieleçao e d.t, 
.. .la medidau previat.sa na Convenç•o, a fi111 da •M 
viter ou aupri•lir oca abuaol! men~;ion .. doe, COlll di 
reito la reprea:~entaçê.iaa de cl""'JI" de tamor.,. inj, 
cit~.tiva e aate. rllllj)Ciito. 

A eon•ulta ira org11nizaçÕe11 de ampregadorel! e u·e'b3lhed51;, 
re11 i pr11xe na organização broaileil'a do trabalho. A .ieerot11ria de :IM 

11igração, nafl autorb:aç3es de trabalho por!l eatr=gairoa, ouve 011 6:;: 

9ioa de clat~ee dA ragiãc onde o eatrangeiro vai exercer 11. função. 

e• lll" condição di! h•ver ;eaid.i<lo com peía c:om fins 
de etnprego, o t.rebolbador sdgrante nii.o poder' 
ee:- considerado em llitullçio ilegal ou irregul•r 
'pela pard.a do e~<~prego; perder aua autorização 
de rcaaidincio ou. çonfonne' o caao, eua aut.orirr:aM 
çio da trAbolho;:>, 

2. o..ve~i ... conaequência, beneficiar-ae de trcat.o 
igual aoa, nACionAil!!, eapeeialmrmte, no que •• r.1. 
ferro ira 'IJArantiea elll aatêria de cae5JUrano;a no tr:~, 
bolho, obtenção de outro UIPr!"go, opor!;unidctda 
para abaorvar o deaemprcogo • a r•adoptao;•o. 

O art.. '95 <1a Lei a• 6.815/80 dete"'!'in• que o ctlltr•n!JGi 
ro re11id11nte no 'Brao=>il f/O&a de t.odoa 011 direitÕ!' rec:onheeidoa ao:o br:~_ 

sileiroa, noD 'Cer.oo da Conlltituiçii.o a 4o• l"'ia, no entanto, e Benm 
La!i eepec!fica aatobcolace, .111eaa conti:-Õriar- aquele dillpord.tivo, tipoa 

de vi11to da IHit.rada di:f111·Nmtee., dependend.no do qu.e o eatrangcoi.:o Vll

nha f:az•r no território noci..Jn,.i, · ç""'-----defin,içio d,; procedimento pao<:Jõ 

li111r i!l Clld.!l tipo da ViiJtO. 

~ potern11li11t.B a die.po!liçii.o do Clrtiqo 411---)1 

o;io e 1.1a1 inc:entivo O !IIUdlln<;ll da e111pz'ego.o caat.ratt9.ot~ro com rca.,·idêncie 
pen.an~r:ate t.0111 pleno caceaao CIO !llercado da trabalbo.-0 'l:ea.porário, coa 
llutorizllç;io de trllholho, e6 pode exl!rcar eue D.tivid•de jolntO à e111pr,1. 

saque o contratou, por oca11iio da conce11.11ão'do vUlto M art. 100 da 
Lcd n• 6.815/80. C'01110 jÕ foi dito;. eom referencia oo orL 31 (OIT), o 

Braail nio abriga o tipo do i111igrante pre.IIC:I'ito na Convençi.o 

Art.. 111 1. Sem prl!ju.Írr:o da• •edid"'.a adot.!ld"'a p!lr<l contr.Q_ 
lar oa aovi-ntos adg"r..,"t.ÓriO!I com fin.ll de e• 
preg"o. que aa,egurelll aoe t.rabalhadorea •igr•n 
tae inqreeearca• no. territÓrio naçional a ·~ 
joa Adaiti-:'oll ao e.,prago de acordo coa a le
ghlca!f:io, pertinente, o trabalhador M. •ivrAnta 
devera no ca•o etn que di til legie.laçao Mo ta-
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r:oha aic:lo raapei'tao:Ja e IIU• aituaçio nio poa111a 
r.qulariaer-ae, dallf:n&t.ar, ec- • fe•il,b., de 
i'IJ'Ialdada da tl:'ato no que c:oncaJ"ne a direi
toa Qarivedoa da alllpl'a9o• anterior•• •a IKit,Í 
:d.a da ra.una:ração, ae<jj:uraaça 11 outro• benet'J.. 
c:ioa. 

2. b c11ao de cor~troviraia oobre 011 direito• a 
qua •• t'llfare o p~~ri'ilreto anterior, o tr•b.a. 
lba4or f!lev.ri ter a po1111i'bilidade da dafen
dar•aa pexaot.a o~oniamoa cOIIIPetentea, pe•uo· 
abusnta ou por inton.édio de :lUlU repreaente.n· •.. 

3. b c:aao do axpul11io do trabalhador ou da fuo,.í 
'lia,· nio devud.aa aataa correr com o e c:uatoa 
da upulaio. 

.c. Hada, na pr••ant• Convençii.o, Ulpef!lir.li 111011 M•m 
broa • concaaeio .;.. pe1111011.11 que raaidam co tl".ll. 
bcalhno do foras ilegal, no p,.{.,, o direito <;le 
~nuonectir • eer lagalaent• .aprll'illl.d<lul. 

1. o. troi~lbador .J.vrante que eatii no território naci.onel 

ac:-a d• to4,9• 011 direito11, perante a Comstituiçilio • a.111 Leill 1111 'vigor, 
~1at.iva•anta a dirc.itoa adqui:.-ido& po:.- t:.-&l:>&lho ·an~e:.-:Lor. 

2. Br11dleiroa a .u.n~iroa pOda .. raco:.-rar ia Juatiça, 
,_,... r•ivindicar IIIIWI di;ai;o ... 

;t. )l'o D:u.aU, a azpulai.o do lllltran'jleiro corre por conta 
4o Governo. 

4. O Eatatuto .:lo Eatrangeiro vadll o lo!l'alizaçio dtt ela.!!. 

dila tino • de :Lrr~~<~U~•r. 

Pelo Ellt.ll.tuto, gupndo o!!t ""' gprnvpejío pm"')2122'lfi?'f;~I:I~!J 
:Gr: ;n /98/80, foi conc&dido aniatia o todo11 011 est.>;angeiro• quo ellto

..... no Pa!a, e111 11ituaçio il119ol, na• con<!:Lçé5es previ•"t.a• no:s arts. 
132, 133 11 134, coar. prozo da 120 di11.11 para a aprcntenuçi.o do11 pedido• 

da re<]Ular:Lzaçi.o. 

o uxt.o .:la 111tt1111a Lei, republiclft1o no DOO de 10/12/Bl,por 

força da Lei n~ 6.964/81 que a alterou, refletiu igual diapo11içiío do 

Governo PI' r a co• o:s il~ai•, prorrogando a aniatia por ~aab. 120 dia:s 
(erta. 133, 134, 135 e 136}; tal., poré11, foi revoga<lo c:om o advento 

da Lei nl 7.180, !Se 20/12/83, 

Ho te~itór:Lo braaU•irO, niilte g,rande nÚII!ero da eatran 

gairo• trabalhando ilagal•ttnttt - troateiriçoll • no• gran<!e11 eentroll-. 
a •• auto1:ida<la11 bu.11eam aoluçÕ1111, tanto para controlar a entrado de 

•i• eatr11ngairo na11 ~nuas cornUçõea, 11e111 adot.ar IICdi(!e..ll que Cll!l:SII!l 
Q1,Uilquar dano ao· próprio ilegal (ver c;on11idaraçio ao art • 3,') • CO'IQO PA 
r-a. regularizar n situnç:io, na aadida do posa!val, do11 que jOÓ IIII anc:on 

tr..., no território ~cionol. 

PARTE XI - Igualdade de opOrtuaidadCI• e de trato. 
(aru. 10 • 110 

..... 10 Todo He11bro que apl'ovar a presente Convenção, 
C:OÇromttte-•• a formular a aplicar IDUl polít:Lc.c~ 
n~~~eional, deatin~~~da' a pro»>ver e a qarantir,por 
Mt.odoll adaptadoe À• c:ircamstincieu• e uso• na
cionaill, a igualdadG d• trato aa ...,.t~ria da e~
prago 11 profialliii.o, .llerv:Lço llocial, d:..reitos lll.Il. 
dicai11 e c:ulturaill, liberdade indiv:Ldua1·e col.J. 
t:Lva ao trabalhadÓr aigrante • •ua fam.i::~ie, que 
•• encontrem l!lg-alnant• em 11au territo:cio. 

A •t*ria já aat.i reg-ulada pela Convençiii.o n• 111, pro~ 

g&da pelo Governo bra•ileiro, pelo Estatuto do Elltiangeiro, no Tit.l!. 
lo X- Doii'Õireit.OII 11 Devere.11 do E.lltrangeiro, na CL'I', lllllVO o &CIIIIIIO 

a. a1g-un.s cargos • tunçOa•, qua, por raEÕaa da ordH~ pública • seg-u
rança nac::Lonal, .11io lia.itadoa ao:s bra•il•iroa. o aiata!M jur!dieo 

braaileiro aa.lla<;iura i'1UIIldada entre todo.ll, indepandentalllente de 

ça, c:ra.So religio11o, a.Ü.o ou nac:ionaU.dod•. 

Art. 11 1. Para a aplic .. çio da pre•ente Con....,:\c;.li:'P:~; 11 ~l!. 
pra11aiío "trabolha<lor 111igr.11nte" eo'.apraan<le to
do pesaoa qua omigre ou tenha e11igrado de u1:1 
pa!11 para outro par• ocupar ua e~r~pr•go que 
nio sejA por c:onte própria; inclui, t•mbem, 
toda peeaoa ad111itida re'jlul•n:~enta eo111o trabA 
lhador 11igro~:~nta. 

2. A preaente parte dA Convençio ni.o ae apliearo!Í 

;::L:!!n:;: ::r:~g~d~~ ~~~~ t~~~~=n~i!. eatran 

Oa trabalhador•• eetrange:Lros, ao:. qunis nio •• llplieom 
a•di..ço•içDes da COnv•nçio 143 (l•tr .. s a) a a), do nl 2, do art. ll), 

aio, jnata-'nt•, 01 U'lbalhadiore• •igrant•• qu• Mo a&a:Ltlf.!lo• pell ~ 
gb111çlio ••poe!flca braaileirll - atboitic!a a ant-rllda do prof:Lalliona.l 

aatrang•iro pr•-coloc:a<!o, coa proee,ao for-al 1!1• ~da, aob • :r••

pons•bilic!ade da _nqn;aaa c:ontrat.nte, c:0111 contrato "' trlbalho, pa&l.l. 
vens e repatrialllllnto no fi• d11 contrlteçio. ~ 

O Próprio iaigrant• qu• entr• ea. baaa no art., Ui da loai 

'n• 6.815/80, pelo Acordo ll:tasil/Pa!ae• !laiaoa. a a• japon•••• -.gric\ll 

toraa, palo Aeordo Bra•il/JapÕ.o, ra~~:O juz a aliopre!il'o carto a pran

'tiaa trabalhilltaa, 10b 11 rallpon•ab:Lli~ada doa :raapeetivo.• ••pr•g•da
m. 

11• polÍtic:a de blivrr.ç:io bradlair·a, nio há o tipo,do,-.i, 
gz:ant.a protegido pala Conv•nçio. 

~. 12 'l'odo MII'XIbJ:O d•vari, -«iant• Mtodo• ada~oa 
àa condiçõae • priticaa nac:Lonah ob•ttrvar: 
a} Convançií.o alirlea d• a} a g) •• providineial 

quanto à adoçio !Se ••didaa lagialativa• naeaasi 
riaa ia apl:Lc:açio da CcmvanÇiio; progrlllll!ls aducati 
voa; fcnoenUo:l" 11t.ividadea no ••ntido d11 tranaai
t:Lr ao •igr•nte conheeilnntoa, 11 pol!tic• da pri 
tic11, obrigaçõ.a e afativa ajuda no ezerc:!c:io da 
aaue direitos e protec;io; ravoqar toCI11 . lagil1.1. 
çiio a prit.icll adlainiatrativa :Lnea.pat!vlll COIII P.2 
l!tica da ConvenÇio; politica aoc:Lal &daqua4& 
que pa:raite. e.o tr•balha!Sor •igorante • aua, fa.i 
li• deafrutar .. doa bal(lefÍc:io• ac:ol:'\!Mo•; -di• 
dila para que o -.:Lgranta • •ua fll•ilia pr•••rv
• identidade nacionol, v!nculoa c:ultura.ia, incl.ll 
in<lo a po1111ibilidade de o• f:llh0.111 r•c•bllre• adJl 
cação ne lingua uterna; • :LQ"ualdade de trato 
qualquer que 1aj1U1. •• cond:LçÔCI• de trabalho. 

A ratificaçio !Se. u.a COl>VIInÇÕÍO i.aplica no reeonhll~n-.o 

verno, atravéa doa Cirgii,oa que trataa da i111igraç.o, nio pode "t.011111r N 

r• ai outros comprollli1111o11, ali11 doa já •••uai.So11. Rio uró: condiçõaa 

paro alterar a l&!l'ialaçi.o pertinente ne11 aa norNa qua trate.m da •t.í. 
ria, ea aternl.i••nto. àa recOIQIIndnçõe:.·•linha<!aa no artigo, por·· qoe.a 
t.õtt11 econÕI!lic••. Mio ta ré condições par• introduzir aa inovaçõeã à 
JIOZ"IIIfl vigente. 

Art. 13 1. .1111 11edidas noce•aáriaa, .. eolabornçio cot1 G:Y. 
troa MeJ:broe a fim de facilitar a r1111niio 4e 
fUÚlias do trebll.lhlld.or lligrante que r••Y:aa 
lav•llllllnt• no pa!a. 

2. o preaente art:Lg~ 1:efere-11e 10 cônjugll do t.:r.a 
balhador aivront•,' na attdida que eativa"l: .. 
aob e.ua reepon11ab:LUdade. 

Em vigor, o• eac1Arccillent.oe do parágrafo 12. 

.llrt.. 1.f. No""' lt:b:'lllivre escolha de utprego, dir11ito i. 11Q 
a} vi•entac;ii:o geográfica, d•sde que o · 't.rabalblldor 

aaigrante luoja residido legnlmante no pa!o, c:a. 
firl• ds' utpre'jlo, (lurante l'llr!o4o preacrito ljiUII 
ni.o exce<!,. de 2 anoa cu, ae a laqi•laçio ex!Ve 
c:ontrat.o de o!ureçio deten:~inada, .inferior • · 2 
•noa, que o tr•blllJ!ador haja CWIIprido 11&U priMJ,. 
ro contrato da trablllho, 
b) dttpclia de eo~e~ t.. io. organb:nçõe11 de ·traba

lbadorea e e!IIPZ'egadoree, regulAmentar •• con 
diçõea de raconhec:L.ento dae qwalifiçeçl5ea da 
trablllho. eCiquiridaa fora do pa!11, inclu.ive 
certificado!! e dip1oae.• obtidoo no ~xter.J:o..r::• 

e} reot.rin9ir o ace•:so l!o <let.enlinadaa categoria• 
de e11prego:s ou funçõe11, ~ndo aseilll o· exija 
o intere1111e do E11ta.So. 

Na polÍtico lligrotórie atual, nio há o •trabal}lador ai

qrante"', eon!on>e pr•llcrito na Convcmçi.o. O e.lllt.rangeiro que aetá ao' 
terrítório nacional na eondiçõ.o de pennanttnte, vaza de 1t0bilida1Se gllj;t 
grlÍfiee ... livre eecolha de Ulprego. t praxe na11 nor.a• braaileir•• rs 

g-ul,adorell da illoigra~io, o reconhe.ci~~~ éle 'çerÚ.ficados ~ dipl-s 
obtido a no exterior, e01110 prova de. quelit'icaçio par• o 11Xerc:!c:Lo de 

ativi!Sade profioe.:Lonal no :Dr?il.. 

A Con:st.i tuiçiio Federal, por inter01aae do Eati'll6 e • gu

rançe K.ocione.l, re11guarda por a 011 nacionaia, cttrtall catagoriall é111 -
prego:. e fun~Õaa, el,;BI dos rallt.riçõe:s contidoe na Lei n~ 6.815/89 (q 

tiiJOII 95 11 106). 

PJUI.'I'E XXI - Di1Jpo11i.çÕes finais 
(artll. lS a 24) 

Ali di11posic;Õe• finai• élizem :r1111pe:ito • recOIIItlnc!açõaa de 
Orde11 normativa e p"roc:easual dentro da OIT, para o pa:Í:II lllflllbro que 
rat:Lfic11r a Convençio. 
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A eonvançio lCl, - eatudo, o;o.pl-ntal'é. &tia 

aloii/OU•, ratiricacl.oa p.lo Braail. 

COn~NnÇig 97 - "'l'rablllhadona Mi<JTantae" pro~ c 
(la pel.o Dee. 58.1119, de 14/07/6( 

Coll•ençio 111. - -obc:rblinaçio aa-4\Gtéria dor -~··.t 
'010 e profhaio• • Dac. 62.150, da 
19/11/68. 

O cliente objoto do <;<:>nV<Õnio a.a eat.udo .Õ o aat;rangeJ. 

1:0, contor-.a daacrito no art. 11 dO. COIWOI'Içio, ao definir a a:o:preaaio 

"'Tra~lhador Migl'ante". 

'rodll p•aaoa que n~ic;n;o. de 11111 po.Ía pez-• outro, com 
tia do ••prego, que nio aeja por o::onta p1:"éprie, 
incluaivo, t0\!11. pe111oe adai.tid• ccn.o trabel.'hador 
aigTant.a. 

O atuol ES"rA'rO'l'O DO EM'RAJfGIURO e!a1:1 nova Gireçio à i1Eli 

IJTaçio, -111 reatritive, lilllit.,dll à aupleaentaçio de -o-da-obra ••P.t 
cialiuda.. A ontracl.a do aatrangeiro, paro. ocupar' Ollpl'ego. oó pode o

coZ"J:''IIr ·c0111 prQ-çoloco.çiio, ~to Q, •• P~Pr•••• 0\1. i;n11tituiçêic11 lellflll. 
•nt• imiltal:r,Qae, qut.n~o necaaaita., c:!e prori•lli<:moia ••pceializa~oa, 

- talt.a no 111cir~::•~o int.rno, IIOli~::it•• IIU.torir:•çio ~• trabalho p.!IZ'II 

••••• -prof'iaaionAill., C•IIO & <;(lliOI junto ,à Seeret•ria ~e l .. igroçio, Ó.[ 

vio do Mini•t,rio 4o 'l'r•boolho, obcl~ecen~o non1111.t1 blli"o~a11 por port•
ri•• publico.~• no Diário -Ofici•l ~a tlniio. A Ybta d•••• ~C>Cu .. entfll

çio, r•l•tiva à IIJlprea• • •o próprio ••trangciro,. a •utorh•çio po<i~ 

r' 11e1:C concedi~•• •• c•r.Íter t~H~pC~rário, •pÕ• e:w;Gmi:, •in~o, <!lo dilll;)2 
nibilidade do aercado de tr•bolho lOCal, ob•ervll.da a regiio geoiJr.:Íf'i

ça daa per•peçtivaa ~· trana•inio da'"know how~ o trabalh•dorell n~~;

c:iomo:l.• • d~ llllnif'eau.çií(l""do reapectiYo &rg-iio ~. cl••ao. 

l'•c• • ., c•ra.c1:er.l:•tiea11 braoileiroa de pa!a IIXI dellenvol

-n.-to, coa dillen•Õ•• continanuoi•- 8.!ill.96!i W- •• non~~~.• per• 11 
:l.lgraçio td qu• atendar ••ta~ cU .. eniiÕea no que diz reapcito i aeg,y 

raDÇa, ri•calizaçio e proteçio do trabalho, nio IIÓ pGr• ~~~ . braailei 

a-,_ P'ra'o• ••tr&l!.geiroa que elltio- aituaçio 111<jlol no terri~.Q 
:do naeional. Dif'!c:il aatabeleeer a ~~antliltr wa aiatiPIII' de fillçaliu.ç•o 

- paía'c:<a 15.71., 1ca de fl."ontail'a • 7.40_8 km da c:oata -rh.i~-

0 Governo buaea •oluçio paro~~; o• pioble..aa do aat"c:ado~ •li. 

-to Cl• of'arta ralati•• l deaan(la, Coa S5'l do população na fai:~a et:i 

:r:&.. entra 15 ~ 6<11 ano'a e •lavado 2\IÍilaro da ••trangeiroe IIXI aituaçiio 
izoregul.ar. Da!, a política iaivratórie ra•tritivaael!.tO preticada 

(pr,~colocad•, tUIPOt'lÍri•• ••• patrocinar aoviaento11 'lli1Jrat.Õ1'io•) 1 a 
Wvraç&o dirigida a a eap:mtin•a, 'OfOltada~ pai11 o qtifll 4atandna o -..t 

t1vo 31 d~ UW..'f'O"l'P DO ~o: 

"A concaaaio do •iato, a au11 prorr.Q<laçio ou trana. 
fora.açlo f'icario aa11pre condic:io-daa 11011 intaral!. 
aaa nacio;.nãia~. 

o Ccm•oolho Jlacicmal dto lai'graçio, dUtro doa 1illlitaa de 

- ooilpet,.iim:ia a quando poaa.l:vel, t- co~t,.tibl&!do para a ragu1•rh::a, 
çlo da ••tr.ngeiro• que aat..vaa no Pab •• •ituaçlo ilegal coa •• r.a 
.U.illa, 1nc:11ui•a da in•aatidoraa'. 

A ConvtotlÇict 143, eoilro:r.a 4eel•r• no aau praÜibulo, t:O:II. 

pl~taria a Co!W41tlçio .,7 ~ traba;badoraa aivro.ntaa, a a Conven<;io 

111 - 4iac:riAinaçlo - _t,ria de -preg-o e prc.fi•aio, ••t•• ratif'ie.a. 
4aa palo.Br•ail .. 1966 a 1968, "poc• q que •r• par111itida a antr .. da 

doa ... co~da•obra aatra.ngeira da ror.. .-i• -pla, aspee;lal.aen~e para a 
ag'l'ic:Qltura, aa cau-1• .e. aando emapd.daa. 

Jlt. iDduatriali&aÇio 4o paí• a o enacillanto da papula.çilo, 

a grand'e c:cmcaDtraç:;o -• c:idodaa auaantaro• a of'erta de .. io-de-obt"a, 
- todoa oa aetoraa O• acon~a; a induatrialiu.çlo :d•Mn.Vo~:~u 
nov•• tacnolOgiaa qua, por •ua vez, propiciar•• a f'alt& de prO":: 

.ria.-ion.ia aepecieliudo•· 'l'aia •con~ac:bnonto• lavara .. i. polÍtJ.. 
ea da iaigraçio, bQjll, praticada. 

"- antroda da aat.ran9eiroa por "MOViiH!ntoll aigratárioa' 

aio .i accmaalbada pata o llta11.il, pela iapoaaibiUdade da •e -ll 
ur .. aerviçoe de fiaC: .. lizaçio e inapaçio •daquadoa, iDcludva/ 

Conváa, aqui, ra9btror o 'equívoco da tradução, data~ 

tado ao PJiãiwtn pa !'\0.·'12 da U/97/66, qve pra.ulg-e a eonvanr;io· 
17 •arUqo 11' gt .2, onde conlltal 

•z- A pra•ant.e Convtm<;;io , •R' tçe, ••. " 

•o. teyrp "• QIT a rtdacio coneu •: 
".2. O pra•ant! Con~io pio H wpllçe; ... • 

Conaidar•aoa da <li:f!cil ~•itaçilo, perigo•o ....... o 
!fltobcllec:ido .no art. 8, ola la z. do ,t.e:11:to propoato para a Con
v.nçio n• 143. It;~utlllliente, o;:onaid!I'&MOII opouco pr-ovável, o IIC..Dc!i 

llianto, o;:oao a convançio aajll; r•tifica~a. de al<JlUU.• dhpoaiçÕ•• 
do artigo 12. -

Conaiderai>Q•, ou"t.\:'oaaia, qua • neo-fld•çíi,o <:ofltido 10 

arti9o 8 conatitui iflcantivo l troca de •"'pr•go, ob;dgcmdo o ..g. 
!a a aceitá-lo. 

Pellr1a ccmaiderê.çõaa apr•••ntede.• 1\0 ptaaent• trab<ol.ho, 

qua ta~n-poi' objato • apraciaçio do ta;11;t0 da Cpnyençjo l.O Plll'• 

diaer Cle. convaniênci• de aua •c•itaçio, ou nio, por pa:rte.do G2 

va:mo 'br11dleiro·, • uior:j.e b.oa -broa votou ptlg nio utiCisp 

eji.q por putn "2 pruiJ. dp ret~Js1o' tpto contra o Voto fe.v2 
rávei ~o Conf'edaraçio Kacioil.ol da lndÚatrie - C,K.l. a a ab11tan 
çio do voto do 'C:on:reoeraçio K•cion.:r,:r, deu: Profillll&ea Liberaia -
C.N.P,l, .. A eeeitaçi<;> da Conyrpçio lf~ lflvfllrie ia n•cu1ai,d11de de 

ref'onnu'açio da atual polític:a imiqrntódp ~ ~ 41 ~. 
4o~a 11 incompoltibidlld~ e~tre IIUilll .,iapoaiçõeo a • legi•l•çio iD. 
terno. !lraahia, 16 da ...:orço de l'oil87. 

Dt • P"'ULO MONTEIRO l'I!U'l'AS 
C.K,p.L. 

MTb-000.804/87 

ltECOKEimAÇ1iO nl lSl d•. O.l:,'l'. 

'l'rabal.hadorea Migr•n,t•• 

Propáaito 

Dr~ JOst DlAS Tll:tGO 
C:.ll.'!'.'l'.'l'. 

DI' .R !!:MATO RODRIGUES 
c.K.c:. 

Dra.ZOll."'II:U!: 0\MARAI. DE SOW: ... 
C,K.I. 

o Objetivo da lla_c::~ndoção " o G~ 4af'andar 011 intal'a~ 
.. , doa trabalhadora• OC\Iplldoa no aetr•ft9•il:CO, TGca.andando po~ 
1!tic11. de al.graçio "bblaaada na• nace•aidi.dea a~::onõaiCa• a · aocj, 

•iii do" paíaaa de orig .. e doa pa!aaa de aapraqo, l.avando-•e .. 
conta nio aoae~• •• Daceallidadea' a .o• racuraoa da ,,.;o~de~obra 
a eurto prazo, -•· t.al~W•. •• c:on•equêneiall ec:onôaicaa a . aoc:j. 
aia qva •• aigroç~aa poda• ter a longo p:ru:o, \.o.tlto pa_ta oa ld
vrontea co-o pare· •• c:OINJlidadea intareaaádoa. 

l ~ iqutlQgds dt pwrt-pp14ad!'a • Q• trJU!!tlht-Q 

ll'••ta parta a1o alinhad••• do11 n•• 2 a a~ aa condi
çõe• qu• • ll.a~antlaçio c:onaidara nac::eaa•1"i41a ~
a.dotadas p.lo.- ht.adoa llla•brc:ia. 

A cmtrada do eatran_gairo DO 1Sra•il, eo. qu•lquar f.ta, 

• aatada, a prorr09•,9io do pr.zo, oa ~ .! ~ • .00 t-.1.. 
doa ~la Lai n• 6.815, de 1~/08/80, COE. aa ait.araçõea introduzi 

da11 1"'111. Lei nl 6.,64 da 09/12/81, reput)licada DO o.o.u. da 

10/12/81, r~lU1t1Dtad• pelo D!crato n• ~6. 'fl.S, de . 10/12/aJ., 
o.o.u, 'de 11/1~181, conjunto qua CODIItitui o •O'IO ~tu.tO do 

Z.trangairo. 

•a aplic:açio & Lai, •Under-•a-i, aapaeiaJ..IInta, • 
aegura.n9e t~ao::ional, à organizaçio in•tit...c:ional, aoa intiH'a•~ 

M• pol!ticoa, aóc:i.o-accmÔtd.co'a, c:ultu.raia • •. d•fen• Qp fTfbt~ 
lbll4pr nnciqnnl. A cor>eaaaiío do vi•to. raua prorrogaçio ou t~aaa 

f'oraaçlo f'iça:rio aqpra. c:ondieionadoa •o• intar .. •••a naeionãia( 

o eattoniJairo, quando no teUitório nacional •• aitu,a 
çio la9•l• .goze de iguAldade da cU'rait.oa eo:- 011 G&eionaia. O. 
dipl-11 lagaia que t.rat.ti.Jl da .. t.,ria, &allll!il!11"0M ao tti.ivrUitt .a• 
4~11iÇÕ•• -neion..,a• n11sta pal'te, e:~eat.o aqu•las qua, par in
~.; .... de .:egur•nça riaci~l. siío ra•trit.all Soa bra•ilairo•~ 
i5:J -. l6S da c:oas.tit.uiçõio Padaral.~ 11rta. C61 • aaguifl.taa, ... Con 
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Mli.MQI• 4u Leis ~ ftrMlboJ a dt.alo :r., .. Ltll 6.a11110 alta 
l' ...... la Lei •• I.H4/U q11a1 fiJ:a .. dlnlt.oa a daftraa ~ aa
'tnt~pin. 

A nnovaçlo (lo praao Cio wlato ~~~~ QU4a liO ..-.t. aatá 
JIE'"'illt& _, atltatuto 00 bt.ranvalro, no Titulo rv. CapÍtulo XI, 
.. L81 • 'I'Ítalo .:n::.t, C.p!tuloa :r • :u:, do hful_.,to. 

llio oba~te aoaao ._lat- jurlc!lico aaa..,.ual' •U!I:'altoa 

!pala p~:ra ~. raatd.nga aoa J~aeionais, pol' ~:ar.õ.a da ~4e• 

púJtU.oa, o ar.aJ:e!c:io Ga~ ativid"•• pnYiataa · ... alúaa •v• do 

it. :1. 
O liau.tuto do bt.ra~iE'O, 'no. ~!tv.lo x, nlatiwo aoa 

Direito~~ • P.veraa do bt.ranvaiE'O, defina .. poaaibUid..taa a 
nn.rlçõe. c:ont'aridaa ao .U.grlmt~, quando DO tarritó:c-io. nac:Jawl. 

hla L-vlalaçio br••ilalra, - caao da axpulaio, o ao
-:rno a'rca 'ca.. aa 4••~••• dacorrafttaa, dilipoaição qv.a at.n.:la ao 

u ... 1., ia.clltO 5 desta partar 

fU'UcW. no D.o.v ... IJ/01./el, f.Lu aatea •-•• a llli'S.... 
.. -... ~~·-a fUNl~ du OMidi.gha .. tnÍMlbo ... la 
oal• de t.r~ eülio afeu• i. hcr.teria ile ~· a llleOiej, 
IMO 419 'l'rebalbo do flltlbdr.lo

1
do b'abalbo IIPl" •• di.acipl.lna eua

ria da lro:r:.aa ~nt.&dorft • 

C. Jtrv1C'9! apç!ele 

.(b.- .13 •• at.) 

&~n411 o cap1talo q.e .o t$:abatbedor ..s.n-u· • 
.,.. t-.!lh dever!- btn.ticW-•• ~~~. .... u .. idedi• • -
•iço• .ocU.b • ter ~•.o a eattoa •• --• oo.llflili 
q-. 011 Md011aie .S0 I*Ía de eapr.go. . 

o aervi.ço eocúl ao h{a aad: a:l!'ato ao lfiniathi.D .. 
I'Tolv.ic!.nc::l.a e Jl.lleiat;I'C.i& -..eial, ·- '-!:.i~ nac~al.J DI aafara 
aat.&dU(ll, b 'sac:ret.h'U.a aat..dwi.J.a. Doa I&I:'Viçpa ~laia axiat.e.n 

taa, bs:'aailairoa a awtnngi.irotl • aitua..,;o legal poc3- ..utndz 

UI - IF!rpgp «. '""'Ífçi• 
II - rn1 'Use lmittl (itana JO. a :w·,) 

Uttona '· •·l.2) 

l:ata parta diz raapaiu. à pol:Ctic:a aocial a ~r 
..Sotada, objati,and:o raaponCiar o -lhor po .. !val., •• 
zoeaia nacaaaidadta do trabalhac!or •i'Jtant• • auaa t....t 
liaa. .. •~ ni.o aó •• condi.çÕa• pr.cloainantaa · no 
a.u pt"Ópdo território. c01a0 tlllbbi aa do paia da ori
P• 4o ldgranu. z-aviHda pariadicaaont«. 

A:a linbaa oaraia da pol{Uca aoc~l a d« , aaain.incia 

pnTi4anciá~1a braa:l,laira c:oa~ta aõ MJ.niatério da Pravidincia a 
.r..ailltincia :IJocial/"PAl!J a dala pod- bllnaticiar-aa aatx-an5Jairoa 

a ll&cionai.a, - condi.Çõaa 4a igualdade, aando da diticil raax~ 
períodico. 

A. '"'Dii9 9" rtaíu .. 
(i una n: a 1f.) 

Toda. pa••O&;. aatran5Joira, 01.1 nio, •• COildiçÕaa nOT"Maia 
• l"lJ-,1&, • liV'Z'a p&'l:'a aail:: a antrax- z:u,· llzoaaU. bbora a11ta p.u·
u dip napeito • -dic!aa a aar- adotac!aa, oblldaca;~c!o aa RO .. i 
bilic!adea de cada p.!a, ~- a longo pr&llo' t.n-1-. o governo bu.ai
lairo condiçO.e peia atandar, por axa•plo, ~~~ rac0111er1daç!loa dOJõ 
itana 16. • 18. 

Durante oa S>eZ"!odoa da tériaa zotg..llUÕ!\tazoea, pela 1•
sialaçlo bl'aail.aiZ'II (CI.T '- 'l'.i:tul.o II - D.i.a Wozoirr.aa Gerai= da TUt,!t 

111 O:o 'h'ebdho - cap!tulo 4 - Daa fi:d .. l'm!oi'a>. o tzoobolhador 

pode daatrutaZ' c!a ltObilidada 'llllog"rál!ica, incluaive 1111ir do Paía, 
t.eno:o 'l&X"Il.EitiO:ow aaua direito• treblllhietaa. at& o tia doa pra
aos O:o contrato .te trlfllblllho a do vieto colialllar. 

Ut.ane .20. a 22) 

ltnueera aa aedi!1a• nacealáriae: pa1:11 avitar Cl'l•l
qu.x- r:laeo '"aapecial" a que po1111111 IJIIUZ' axpoau a 11Jl 
da. doa. trabll.lbo.dozoaa aig-rante11; aaJ!oZ'fõOII para fonoaçio 
•• aatarit de. IIIIJUrança a higiene no t'l:'abalho; aufici
anta ,inl!~i:o no l'u idi~" ou Q outrs ws çonhrs' 
.lt:c:ll , aobzoe oa alt.,entoa bãaicó11 dll lflgial<oç .. o, re~ulJ. 
-ntoa a_diapolliçõoa_doa convinioa,coletivoa, rchti
i. .prot•ÇIIo 11 p1:cvençjjo .to 11cic!entea, a aobre oa r•9111A 
-ntoa • procadisoentoa px-ópx-ioa .ta natu~;esa do trab;l 
lho. 

A I.loi n• 6.$15/80 detaZ'IIina 011 a:w:111111111 •&dic:oa • atont.J. 
doa qu.e dev .. ••r •Preaenudoa, a a fiacali:a:açio que deve aer 

•••rcidll, 1)0 -.nto 4o iniJZ'•••o do eatzoan'il•i.ro no .terzoitÓI'io 1q, 

ailairo Carta. 7•, :h.-a v • 22 da La-i 6.815"0); ~ Rt:-lloluçil<l ,nt 

07/1~. do Conealt~o H:IIC::ional do Iaigraçilio, .il.:terein-:r. que, plll'ol 11 
prorrogaçio do prazo de" aatadll no ~ia, o aatr&ngeiro deve enbclt, 

ter-•• a ••-• de a.alidiiJ a l'ortaria/Dif:ii/D:IP.\1' nt 01, do 1')/01117, 

Rec-.nda que o t.zoebalbador IAIP'•nte Mio de-ria 
••r deapedido pelo patrio pela elegaçio da ralt.a da q 
eurao. 01.1 ait130;io da -rcado, da allp1""9Q e, - caa .. -
quincia, niO deveria, ~. pe~er ali& au.toriu.çio ~ 
raaidincia. 

AI ccmdit;Õto• c!t trabll.lho ar>Contr--.. r11.9'1ladaa pela 
l~ia1eçio y.{gente, princi"~qte oa ctize:itoa treba1b1•u• • 

de dataaa.- Conaolida.;io da a Leia .SO 'f>:'ablllho a d:L•po;içõe• "G..

p~"taree. Oa ew~toa eo:. a onpu.l.No do !11•~r11n911iro co~ pcn

conta do Governo I'..Seral. 

Cela rateribcia ao eatat.uido no 1t- 34.1), alhl... a) 

a cl a Lei 6.1115/80' (arta.31 e .5'1') Ya4a a l1t911U.zaçio do cU.ndle.a 

t.iJio. a do 1rrepl.ar. ••taba1acen4o a Pllnll de da.po~çio llllr& ...-,· 
iat'd.n~i'l:' a Iotoi. A pe%Winincill do trabalhador no .-preo;o dependa 

~t.aaente. da.a eondiçõea oni'l_i«aa pelo -pregador; 11 dg .-pre

gado. ••trangairo, ainda.~ c1ao aituaçlo tavoriávi.1 dei -rca.dlo de t.rA 

balbo, ta~· à prat'er·n~ia 1~1-.nte con:l!'arida, aoa nacionais, 

reaquardac!oa oa dlireitoa. trabll.lbietaa. 

h política iai~at:ória bzoaailaira. nio n:iat- _,, .... 

toa aig:Z'olltÓzoioa coe tina de aapr"90, provanient.aa, co. da•t.1110 83 

noaao ta~'l:'it.Ó'I:'io ou ea trânaito po~ aat.o, aa condit;Õ•• que po .. • 

eontx-ax-iar inaZ:X'UlHnto• in.teZ"nacionaia, acor<~oa 11u1 tilaierai•~J. 

latezoaia pertinente•. ou • le5Jial11çio nacional. 
o aovo l!:atatuto .tO Elltrang:ri~ de:l!'ino uma iaigraçio -'is 

'I:'DitdtiVll; '"let:LV,., U • .llitii(IOIII .io •upi..;..,c't.l:lçio do aio~cl.·-~bra e.a 

'PII:CiaÜzac!a, CC* 8. lllltrada dO eatzoan.9oi~o, pira ocUpar eeprego,' 

pzo--coloeado. Ao o..,-reaaa ou inat~tuiçÕ11•• :J.eq"inaenta ••t.ablllec:J. 
dy, quanc!o noceaaitaa de p:rotiesion~~i•. eapecializados, - falta 
no aex-ce.do interno, ao1icitfllll Mautori:w:açio de tzoabll.l.ho" para ••

aoa pzoofiaaionaia,. proeaasada, caao a éa.o. perante a Secretal'ia 
dll' :laiiJZ"ao;io do ":Lniatirio do 'l'raba1ho, ob.o:ocanc!o noraea Nixa

daa pox- port.lir:Laa public11dea no-Diiid.o Oticiol. do Unito. Dape.n 

dendo da X"O<Jiio geográfica aQ.J~~•deatina, de aua eapecialidade • 

~~~ entrac!o c1e "know hcrw" 011' a~~nifeataçio do órg:io de ela••• doa 
tZ'IIbalhllcl.OZ'IIII, a auto'l:'i&O.ÇiO po4erii IIO!IZ' Cqli.C.clida OU J1io, 

A Reeomendaçio coatP "bpoaiçõea e datine bfln•fíc:loa 

ainda nio adaitit1o11 pelo Vi5Jento a11tatuto do oatranll'•i~. logo. 
c!a difícil acaitaçio, coneidazoanc!o-•• 1111• 111111 'apzoovaçio illlport.a
ria na adeq1.11çio de laiblaçãõ nacional 110 eDtetu!do na lte~
da.çio, •atanc!.o o GoVeZ"no b1:aail.dro iWIPCJaaibilitadlo de fa~:l-1o • 

ae11110 a lo'nvo prazo. 
Anhl, • 11niodg <'pn ...Won YPt9U sgnt-rerie•n$1 \ 

estitncjg da l!nçppnnd{!Çã9 nl l§l 4t OJT Ç!UJtU 9 vat-g fnprjyel 
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o. conr~o Ktc:iontl 4 1 IndúltX'ii/CNJ • 1 abuppsig dp rn'9 

4ft COftt..,•r•çio ••c:iontl du hoj!i••Õ•• tJ.bera11/CIC'PL· 

Dr~PAOI.O t!OKTEXRO DE PRI!!ITAS 
corr. 

- Ut..at1.1to Cio !:11tZ'afl91iro 

mt • .:JOSt DIAS TRIGO 

""""" 
01:. RENATO IIODRIGVES 

O<C 

Drl, ZOAAID:t A, DE SOUZA 

""' 

~tei n" 6.91S/80 - texto r1pUblicac1o 1)01.1 d• 1Q.l2.,81 
x,..i nt 6.9'64/81 - DOU 4• 10.12.01 
DICZ'ItO nl 86,7lS/81- DOO de ll.l2,81 

- CÓdigo P•nal .. ~:C.tulo IV - art.ll. i<J7 o ••gui'bte•. 

- Poru:d• 559, 07.13.86- 1)011 de 10.11,86 

- CI.T .. dtulo VXX (artll. 626/6lol) 
C.p!tulCI II (aru. 635/638) 
'l'h.ulo VIII 
Titulo X 

- DICZ'Ito nl 58.~19, u •• 07.66 - p~oi'Wl<;n• Co.>nvançio n 1 97 

- III.C:Ilut;:io/011 nt 01/86 - DOU 15,04,86 

- PoTte.ri-.'OKS/lflPJ.f' 1'1" 01, 19.01,87 - DOU 2:1.01.87 

- CDntdtuiçi~ rOdertl 

o·--•-a.-rtQI.,-olo. ~elo> 
LW -r-. • ....u.., ~. su. n, U -"Ulçioo • - - <OloaU 
-~--- U e,UI6oloel."' •• IIU, lloo lt -- lloo 
.-~-
~ r-r.illllr, a ,.I'U>' M I• .. .,._.,. 6o lU•, 

:~-:. ";.._ ...... 1::~ .:::.~~-.!r:..::-:-... :a:'l:: -'• -e~ ..,l .. ~ • .. ,....,.,.,., 
.~ w-... _, ... ~---- .. .. _, .. -' a. -.&nee;W _...,.u. <la """• a .. u. ~1•. 
.an. Jt' --·- __ rt.-ato .. Ml.[c:la ,_nl 

~· ..::.:::::.::.::: ~~!,.:!::.;. ·..:-~!. ~ .. ~::: : 
~ .... ..,_,.,..,.u.u... . 

J• _ ..... - ...U... JH 6o~Mcnt<> ..e ),lU, .. Zll 
_..,.. 1f)l, -- .. ~ ,.. •• t:ratoo o I,....,, an.J.,.. ---rHe•• ' u------lol..,.,,, .. , .. ,,.u.., .• 
, •- ut1- n, f 1•• • "· t w • .., -..-,.. "·'"• • 11 -•n'7<1. 

\1• 0 ..-...."'- Mrl .-iol<>- D t-o:fl'-'"'!. r.:-.:!';:=:::.::.. ~:;:::!:'~·~~: ~ 
::.~:!r:.~_.:~~.::. r::"~.::'..!:"i:=. i ... ! 
••• ....u..,, 1 c-..) ta-nfl .. fftftta, - --.. -rto.r•.- -·' -~ coJ. ••• -- .. tu-ftu.M ..._ .. ...,.oio"'" "'"' 1•. u .... lt· • 
·-lei ... 1-,l)!i • .. , •• ,......,.., • 

I te O -U"l<> -~~ ,.Jq~Ulolo .., ..-l'do a --
.. el.N .. ......, ...... ,.ualu .. e,..nu .. • ...-Jltu-... ro:~....., o 

:::-:. ~.r.;~I·~,: ,ct"C: ... ·:-::-... ~~~:.:; ... 
I :ti' 110 praoo 6o l.c! (cotn\0 a oUaM&I 4.1N a .... 

.. a ...-lt<alo .ntnl'""• o ... ,....,.Iro Md IM'<1.- aab.,. a U\a ... , .. ..-s...,."" .. ,.,.. oW•l.a.., u-u,. ... 
I lt tara .-r a .,U,O.la .. IMat-• a -~.--s.... 

ri~ .. ..., .... a_ ..... M -·- IP..-roc:ou>l a I h-1 -o
la -., loto, - "-' ,..._, ~~aracC&<fUlca- .. larld.. - I lt 
a ..wraa, _..o.te"""' - .- .... 1 c..ulool-~too ,l .. fttlll,... 

l M .._ fUUr .._ 1,.. ...-n .. l,n,"'" """'*'•.. 11oo 
~ .. nu-i<o, ... r.~u .. - 1tooaa 1 • 11 •••• .....,, .. , J"l.t 

·-~·1.1.-. 
Al't. n.~a ....... o ..... ~ .. u•.., ,._., 4& .. , ... -

• .. ..,...,.., 1;n, ) ... rt. <la 1.e1 at •.lU, 4a n <1oo -•• da tno, 
lal'U"9i••d• - tlllapooto "" an.1wo 1~2 4& -- Lo~, ati i tii&U. .., 
,..c.at~uu-•n. 

Ot.n. •• lla...,r>OUI-ar I 111..-&•._, "'" Polfcla llarftl..,, ..,,.... 
n.,tair .. tiO ~fttO .... Hl.Xd• -~ai opot u-..n._ ..... <I 
1- ...,,...._., " _....., .,.r .... _ a ..,..,..u- "'" a•u•..,.l~ alat...-
'"' n .... ...,, .. , .. ""' l,.,, 

An:. 10 oo. ., • .,. aa~.a- .. rio , ... .,,,.,_ .. lo Dlrator 
l..ula .. tolícla Kadua&o Jana 1 .. r""tai .. a olo llaJ"Iru-,,t• ,ue.aa ,.......,, 

da Saúde 

O nann .... ••enle .. CHUl. "- eun.lKIIo 1.unh1• 
.UIPNtlOS 1 RoftUUI mUJ'f, .. aooó 4aa aulhlli ...... 

o a hnau .. U.I:UIU a, -•ot•noallooo 

• a uolaoo "' luh• 1 a anh• :a., •• \.ai ai t•IU, •• n 
•• opo ... 4o UM (oUaoMo ••U L&l .. 1.1 ..... I h tll.t 
.. ~ ..... ltllli 

-·• aul .. u • ••• ,...~, ... ,. "''-· .. •••n•• "" u.ns •• 
u .............. 19111 

• a houda •• llla " .. alnbla 4• la;,o .. IJ, &o .. ol)• 
&o Ulh 

~ • -••••" .... •• ......... • •••••••• I •• ;,. '" uaiNnJ. 
••• oau .. aoino, .... &ohl&l• ; ... !•'••••• ~·~ oon1too ::.:::::.:: !:0::~~.::.:':!:.:.~.-·-······· .... _., . - ..... ~. ...... ," ... -.. , ........... , ..... , .... , .. . 
····"-·~·· . ar-t. 10 • 1 ••••••••oâo ._ ••••• .,. ,.,.,,.. • .., •d•o•t•l .... o,... 

oonhlrle •uloul, _. ••• ... ~.,.~· ••• •~hdl-••• pau outl!"tio 
,.. ..... ~· .......... ~ ••• , .. '"'"' ......... -..-.. .. ........ .t. 
,... • Pon••l• _. ,., .. ln • ••u•• u., .... ,,..ato. 

•••• 10- c_.• I.,_.,.;, holaa•l 4• tltllhoia halolda ._. 

~~::·;. ""'..:::;!:: :. •:a::'~: !!!!:!!:,:.::·::::l:::.:·i-:.:.~:!;* 
M fOOOa ~ aoooOa - tooolo;da )noU•ha. 

I 10 • I •n•P ... ,;., ••- ioaâo• oo-ahalo ,_~a ""!. 
&0'1.., ~ ua"" u oaõiOo •l,aU loau pHoaoh, oo ........ , ................................ '"'-
hhu unua) loulhua• -• loco"'• •• hQooJ. 
tÕ&• . 

t 1t • •• ~ood• •• •lu• lloo.oh, ~ aio nhUo • Utaf, 
a ,.. ... h oaõi•• .oooi oooU•••• •"'• ~-•• ,.;•l•o 
..... lotaola feUu1 •• loõiQ• Oo •'-~• looato. 

' ,. - ......... ••••• ................ fh•t .... , ... . 
ado .,;.. .. ,.,_ nrara, •·-•' ••• ouU•••• -... , ................. . 

... - ............. -·····"' ........... h •••ot- .... !. ::r::::.::•:!• .:::.::t::~: ..... u ..... •• ••!. 
•n. n - IOioo , .... , po.-.••o•• • ••uh •• TaooU,ola Ooob 

aal, • oaU•oooln ••• .;. uuorat• ...... ",; .. •• ••""• • •• r•••~ 
Qlaoouo •n•l•laoU•o •••oo• ...... • oo rutooh atlat 11/A, 

~n. u • ~·-•• •• •••- "' oo;,o ., un••••h• •nul • .,.!. ... ........... , ................ .. 
I • ••••o,..no • r.uolpla O• u•oo •o n•• pltl••• · .., 

........... n\e<ho••• ••...,•<1 .. polo •lah<Õola ~•.I•.! 
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('l!.oli.o p~J. r::eie dr.~ott., ,•o:r~:t:.iult<l~ .1 V::u.a ~~c~. 

t(:uc-.·~ a& .6•"i)t<i.wtr.~ C'nnv<!;ll~.r~~ c. r:::~.~"•''urlr~(;c_~ ,r.-: 0~/u:.i:l!~;i" 

lntt:ll!o~:"tlo:•f<J: riu TH.l>t:Cho, J'C·~-' ~.Íh.S d.~·.t.CIIC~l ~"!••oct.i.da~ 

CPr.!JIHUC /:rtc.i./,.!t:(: 

Cr,;veu~ii:; n<? 13~ c r.ecuorcndadío nl' 1.:1 • Cour.c1.nc.n:t!Ui ii "P~!!. 

.tP.çiío--<:~ lkp~t~Ú.~:.tnu.t~.~ d~ n .• d>r.Pm.:i:-•.:$", arfl•.fndru. ,ntt sr.r.. 
r.~rmifil> dr• C<"I~MC.,c.i.<: 1nt~·wo:::c...io;lat r.r·'T_.\itÕ<l.CI:" !I?JIJ. E~ 
tn CoMI'tl:cilo lttt~.:Jc,. P~tllter."-~ . .~. ttn•oú,•c.iJ. ii _"'-2<!. _l.g_t'.i.~.ic.:::"ç.'io, 
tn.nt~ f;r,:t:<: CI>MiH.i::" l':...i:pn..~.f<:te .i.ut.t.i..to1Zrf.~ J1~tr. r.-ltta:Úil !!Til 

n~ i.,(,~ à~. ,O.lO.l6, ~nnn.to J•:el:t: re>~<iJ..i>~l' de ililrc.J..t(l do 'TI • .1:_ 

b~tlP c~• l·i.nS.,1, cuj(}.llel.:lltcu: 6r:.<: o ti:-:. f/f!]êu.i.o r::oL·~'It.t• 

IIM/tiPc/: Lobc, 

CM;••ru~F.o ui: /f~ c T:ec.o~1C111>'i:~i'o n('-1/,& -;.-t-!)''IC~"ncnic.~ Â6 "~::i_ 
!)'IIO:~;;e~ IO:Úu~.i.~lt~ - .ts.:td .. aUtad~>~<c& •• .. i:s~<~:.oot~.s·-. p.too·•(lção tle 
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19.-Ú. ~:;., qw,;.to pel~t CcM~.!'.s:l".:· (:~. ri~c.i.tr {{' r.•,d,.lCho e:·· 

14,C~.~1, r..u.fn .<ttCr • .to:: ~o.i. n FIL. Citf ::~·~C: SiLI.~::[JnCQ. 

•-<'!1-'~ : .... ,, .... S~nl"'·~ 

t~· •. t!,•:r.;:;:J n:: ~r;r:r.u S<1Jir,r 
VP. /Utd!.,',i• o'(.,:. J:,.J::(:··.! i'~lo·•,{, •.• ,~v __ 

r::,.:i ~l·~ J•f 

,, , ... ····t".·' 
r' ., ·.:. ·. •·.:, .· ... , , "' ,[. ,,. ,:, 

~t·• .... -· '"" .r.· 
( ) ·,' I ~ ) • / ~ • [ ,.,, ·• ,, o• > t < .', >' " ·•· •'· ,,,,., 

~.... . ".•'' :· '' -:;.:r,. ,., . ,, I',• . . ',·," '!.·: . .•• ~.: ; . 

'r·~:;. 
.,.,,t,·-·. 

• : t- rlc 

i.;,;. ;,. '!r,'.~ 



6064 Sexta,i'eíra 2.6- DIÁRIO PQ COf?àREsSÕ NACIONAL (Seção 11) Outubro de 1989 

ptt.n. )'(l.~.t...U:<: /!1/. r.(l .L3<·~. rtr H.J~.t!, '•"""'." pt:l.,. c, . .,.,:! 
4ÕII ~t V.i.tt.eJ.to do Tl!nf1n{'/HI, r;~l 74.05,,7, tuj<• 'lt.t.(l..tCIJI. ,11-i 

-tl11, !l'nf,~<r.ot. An.tV;J!to r•..:men.tot.. 

CttllU~J<~iio it.'! l,t.7 ~ Re.c.o~~:r.~<.:n~iio--il'ç l7l·eont.lhHelfotc4o au~ "Sr .. '!. 
4/.{ÇN rh. SnÜár. IIII Titat.I!.!IW", adt•I.IH!I'.IIIIl 711>, I:<'..IHI..Íã(l d10 C'Ol!, 

't:ltr,.cú~ r,..ttlir.aclonnr do T.tt«L,tlllt. lltr.\1. [~{n Cunv~r;ç.:;-,, "!::. 
e~t.u l'a.IICCt.II.U 'o:tvo11iv~.:~ ii o~>uc ~~;.:d:.CMr.n\:.iia, .tan.to'Pr\a C,t 
11.U.o~~ii:o T.l!.{pto • .t.u·c. .cu.~.e.u.u:r.t~ pt;La T'<>l.tr.'<-411 u'! l, OB dr. 

fi,O,, t6, qu11n.r.o ptla. Cuu•iHã<" cl~ P.i.llt..i..tll rft• '"'"ba.Vw e•' 

14,o~.H. eujc' ll.tlr..tao\ '".(.o fl.t. Jrt.o~t llneút .Vc.ue<~>. 

Ccuw~nção 11f 161 

tnçiia fio A.tl>u.to 
ln.tVlnllc..'-Ortlll do 

e ll:tCOIIICnlfnciitJ n~ -l7t·c;;o,(c:(.lt111'11(1'.~ â "IIU.U. 
eO., Seau-~nn.;n", nclfiJ.nóMua 1ta..Ce>u~rt,[uc:.i;· 

1-!tttlu~.Chl) 11?!~). [lot« Con11~111;iin .\r:.r.dru I'!! 
.\tee~~;U &ttvi)_.\.ÍVt..ilo i &un .tttU6.i.~<:~ii'o, .tant:o pela . C~~:.i'Hilo 

T.t.i.pn~.t.i.tC. .(.,.t.e.i . .tL~:C:da rela. l'v.o:.tno\.in /.m, ~~~ ~. H,l.,{{t a.c·~·:h~ 

quanl:o peta. Ccli!Ú4ã:tt de tl.i.•u!l . .tu do hii.L•nJ;/•o e~• 14.0$,t7, C:.!!. 

Jo'.tt.Lo.J:.ttlt. 'o.l D i:l11.. Alll«liJt.i J.!11~tatto llll.~tÚIC.I:t:o. 

Go~c.ltnu bit.at..U.c.<.ll.o, eumpJtúuto a otiJt..i.oi!lF.u <iciê.
tht <:!OIIe.e.l!nl!, o'lt.iu.tulll dr- u:«.tirZ,fo r:o a~:.ti,g<' 19, n(i S, tct:.JLCI. b 

t n. ~. let:Jt.a &, rla. Co•~~i'..í.tu.itf.c dil. 0-~!JII.IIi:raçã:e> ln.teJtnnc i.r.nn"'i: 
d.c T ... Clbii.,Chc, II;~Ciotll.tll lU fiC.II-t.icnniÍil<l Conllei'ÇÕ~~ t' ~l!.c~mr.nrl,<;:; 
ç~e.a aeo~pnnf•adnlo d'it6 ~l!.t.pte.t.ivot. p.:ti_tet.lt.c./1, ~u1.v: _ofut <S'i·.jMt 
o6ub•t.tú!.u no Congl<c:t.t.o Uac.i.o•:a(.. A louvr11ç.1io, pai<n Jt.at-<6-!ttt 
çio oa niit>, .é.•re.t.ü.Uudo quatqõ!l!.fl. d.üpu:; i.-t~vt> ~a:-. cLr11.-lsu'" M r~ 
.(«do.&RIICIIL-'1.04 a; l!..lio!oJL,A«.t.if.ÍtiiÇiit>, (', nJ:' l:C:C:OM~lo(/<ltiiei; "f'•:ll"-l> 

PIVIIII ecmhec-ÚIIcn-tc du l:l!.!]i.t.l.ac/,ÇitC~, niiv cr.lrcn!l,, ~n:t1.6:C:r.,.~ii,, 

o Cor·,::~:-A_-1-fl l!~c,.iN7••t C:, l.c-l.ornr.ur' l'·'r.tt <lJ''"'vnJI 

t>U roiie> e>.C. .fcttO.& d11.~ COit\-'CIIÇf>a ap.\UC,II-ill.t/:I.C.. /~•''• loC C.) i-t'~!!. 
\14~ (e,l,(i t> (.('>~;~l;.n<l tft::. ph.l'~iC>Ue'' .&1:1': rHwii~!Jt:'ÇoÔI1 (!,::n rit.t <(VC. t:.l. 

df.el.4Õr . .c. rl.lftt:.r.te T'orje.r. .t.ãc tl~~~~~~r.<:l•tt.r., c~u6""~''!." c- .lncür· t r:., 
u1.i..(lfl 4.0 ti·• C'C>n,..l,it.u.i.çi\t> B.~a,.lt:r . .i.ltrt, t>llll cm ui:;t·-~. U~t.a. w.~ -~ 
.tl.,i.c:.aJc-l, <U Cvn\•rntfiC4, rl't .• H{e qt<to. c..-: vico11 11_r- _f.pb.i.to .ini;::.~'IJ! 
e/.D~utl, ltf.lo"-t.tltltii<• nn. -'I.CVC!Jf:~'i" rfM, dÜf'v4i:ç.Õt.~ l~!]ll.i.lo lo•,,o;f_ 
l:t4A'.U "fU!'. l.fiU 6tt~C:'f;Í advt:.ll.l.<tlo 1 Ót MW·~rf(l CIIDI I' i 19 do M~i:,1(1 

f 4« Ld. rle.htr;llodt:.~ii" «~'> CÕJi.[Jn C~1•.Lt Br..:t&.itt:.i.-H·, 

,No ttJ)HII.-'I.dC f(q,:, p110vJ.t:ê1:c-LnJ ile. Vc.Un r.~:e~.têL!_ 
Mil, u~rllroR.,e do pMUn.tt ptV<" e~-teil:nr.l'l mtu.~ p!u:.te.c..tot. de e.t,r. 
uot.rf(l «P~l:.ÇI'I t c.on&.i.dP.Itltç.ic. 

0":~T~t~.\1)~~~0 I 
COMIS~ ~ Duump 00 ~24000 I 004955/t'! 

Convenç:io 161 4a Org-ani:u.çio Interna 
cion&l do ~abalho 11obre aerv.içóil de 
.. Gd• no b:'ahlr.lho (1985}. Han1fu~
çio favorÁvel dll. ccmJ. .. io 'l'rip.rtite 
irultitu!dll. pela Portari~ M1Jr.i•terial 
n9 3.08,, de 20 de auço de li86. A 
aublliaaio do tratado pelo Preaid.ento 
da República 11.0 Congxesao ~eiornal 
(Art.U n9 I da COnsUtuiçio Fed.erall 

PARECER N9 1101 f!7 

/llio d-~• .aior acuioUde para,ao •• 
cc cotejo ~tJ:.e aa noniaa t:utelorea de proteçio ao 

-~---~~----

··~1!.. 

'""""""' 

quo pOV<;>&m nio •6 o t-t.o da Conaol.idaiiD (laa Leis t:l.o Trabll -
lho, inotrstant .. a sua noel.....,da vetuateit •• d• resto, li 1,! 
CJi.lll•çÃo ••rar .. • I!F'Üfic•t1va da ediçio orilj'inal de cunho 
.6c:io-lahor•l, p&rticul•nnente •quelaa pertinente• l ••lide do 

b:'abalhador coaro conaec:-tirio do •nunc:hdo 4lr Convençio 161 -
Biu:Viçoa de saiidi. rio ·'rrabalho, aferi%-n da oportunidade d• 

ae adapt11.r a l•g1alaç~o J>aeional ao• poatuladoa da Conv•nc;io. 

2. 
antoa aludida raaultante do exame daquele tratado internac1o

nal, :reaaal~ o Colegiado quet 

··oe tonna g,iX-.-i a Í-~ialaçiio braaile.ira qu.,· trata 

dia. S"é!Jui-anÇa ~ Higiene e Ked.ic.ina do Trabalho (ar

ti?o 16~ _incho lX da Conat.1tuiçiio Federal, cap! 
tulo V, T!tu.io I:I da CLT tt Po;taria 3.214/78) jl 

aaaegura •oa trllbltlh.adoro:u; o direito de aerC!II'I aa 
lliatidoa por Serviços de saúde no Tr&balh9, entli; 

nõs denon.in.ado111 de Serviço• Elpec1al1zado• em ·};~· 
g-enha.ria de Segura~ .e Cl'lll Medicine do Tr•btllho{C:t.'l', 
Capitulo v, 'l'ltulo. ~:r. Seç.iio I"II, Arti~o 162 e paR 

r&g-r11.f0 i:i:n1eo e Port.aril!l 3.214/78, Norma. Re9Ul1U11en 
tadora 4-NR 4.] M• -

Auerindo a.tf>da nos: comentirioa aoa diapositiVOII' 4o teJCto d• 
convenção 161 paralttli&lllo e idltlltidade Ctll<l a lit.Gratu::a jur!di~ 

ca brll'!"ileira aob::e prevenção acidentl:r:ia do tra~lho, , mutatia 

mutll.:ndia com oe •cu-viços de aai:ide no trabalho, •nunei•do ~ 
vençio aob comento, para afinal arren~~~to.r1 -

'· 

•Apóe cn;tu4o e diaeuaaiio d• Convençio ll!il e da R• 

comendll.çio 171 a nivel d11 CN'l'J:, O."' • COviUno e,c,;;:;
aidera~o aa obscu-vaçõea • z:-eeomttn4açõea •prOaenta: 

das, • Comiaa.io inatitu!dll p4:lo &r.Kil:liatro 40 Tra 
balho cor\<::lui pela z:-•t.1ficaçio da Co~ençio no ar:
cil, coctribU.indo pel• ~lhoria da_ condiçio de vi,i; 
do tbab.al.bador. " 

Se .., 11ter ao exame cuidadoso -do texto doa Portar .ia 

Minb:toriftl n9 3.214, doe 08 de junho ~~~ 1978, qua aprova aa :nof_ 

11111.1 Regul~~~aenu..c:;.or•• - NR - do Capitulo II da CL'l', conetatar-ae 
-i que no aeu vasta repoaitlirio aobre a ixz:oteçio da AMe do 

trabalhador, notadUlente a 11111.-5 que versa aobre CoiiiiJ.aaio :rnt.U

ila de Prii!Vençio de Aeidentea-<::IPA, eatão eontempllll.dos a qu11ae 

taUlidade de preeeitoa lnaitoa no texto da Convenyio 161. 

4. O. notar ,'l!le referida 1m - :r:-.pita-,.e - que CJUarda 
apreciável a.feiçoamento com aa :~:.egraa 4a Convençio 161, foi od! 
ta.!a ••te anoa ante~~, portanto, operando c01110 qualificado aub.s! 
dio cm prol da ratif1.c•çio de qu• ora aa C0$'1ta. 

s1 De -.aia a lllllia, im~trumentoa ji ratifie-"-o• _ ;c:lo 
Jh.aail, verbi q::atia ;Coo~nç.io. U - rndenizaçiO por anf'arllli~ 
de pro:=1aaional., 1'34; conVançio. 45 - :t:mjii"e<jo (le .Ulherea nos 
tri.balhoa aubterrineos daa :ain~~a. 1!Úâi- 120 - Uig1~e no COatér 

cio e ~ eaer1tõrJ.gs, l96(J .124 - Exule a~ico doa adole11ccn 3 
toa para o trabalho 11ubterr!neo 1111.11 1111naa, 1965; Alojurento' do 

b:'ipu1ayõea a bo~do, 1949; 103 Alap&r'o i aater:n.idade, U52; lll

Exante IIIÓdico deu; pe•cadorer., 1959; 148 - Proteção·do• 'l'rabal~
dores contra oa R~acos Pr0fiasioM111 4CV1.aOi:- i ContudMyio do 

Ar, ao ruido e às vibraçõea no Local dll. Trabalho, l977,entre ou 

tr11a, operam CCIOIO fator acelerador da adoçii:o pelo Brasil da eo; 
vençio 161. 

.. Ha1ir recentemente, o Parecer da Con.wltori.a Jurldi-
ca n9 2S/U5, chancelaao pelo Min;Lstro de E•t.ado propugnan<lo P.! 

la 11upressio da ex19~ncia nos examea mi<!r.tcoa p:ri:-adro.iaaionAi.a e 

intere111ares da abreug-rllfi4 em ma•••· COIIl a conae~ente altera
;:io do art.168 §§ 19, 29,39- e 49 da CL'l' e qu• acarretou 4e. U.,! 

diato a e:~~:podiçio da Portaria OJt'J'/RJ ri.9 72, de 13.015.85 {OOU de 

oi-.o7.'85); _co. viataa a pr~idincias d11 Inapeçio do 'l'r•balbo , 

111CJniflc.1o contribui,ção, valioaa tm1. bcrnefl.eio da aaGde do traba -
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lha4or J10 pr~ito dia pra1uvi~lo O. NP)Ii.Çio per16:U,ca -.,o• 
-le!'lcto. da ~M1oativ1Akda, 

7, 11o -11, 4& anlliaa 4atal'baa.. do elenco 4e a:r:-t.iVO• 

proo..Sida pea ec-haio Tripart1t.a ~c~-•• qua •• ~~ 
~~ oo~:~t14&a, - :l.rraliiV&Jit.aa .-.=eça... ;il •• acbaa 1nc=orpo
ra4u ao direito positivo br&a1laUo na -.ua aoeial. 

a. cc-o daaprat~l.dOI-I!tta Vlt~a o fulcro 4a 41! 

cuaÃo, ãttua-•• -no -'ri.tulo II, C.pl.tulo V da cur ~· trata ã 
a.gurança a Mad1cina do ~ab&lho que aaaw.e ralavi.ncia porque 

• _..19tt-•• na preoeu.piçilo da OI'l' 110bra auv.tçoa ele .. Gda no t:z"ab!_ 

lbo - 1nt•d.ra proc.c!.ineta, fr:l.za•aa, •• •• •tentar pa1:11. oa 
al...-.doe ll!veia 4a aeid.ntae do tr~lbo 'JUI v- 4adalc:alldo 112 

-~ a for~ da trabal.ho do l'ale. 

t. ._ falar no aatoa: urbano 4e :Ln4iacut1v.J. nhrllbeio 
11-wtal..-.çio acid:V~.t.hioa protee:l.oniet:.l, ta.bia a lr .. run,l 1!! 
pr.c!ildo doa IHI~ftcioa da cobertura daquela leqbiaçi:O aap..:!!, 
11JWI4a, ,.. tllt.1Jaa ani.Uac tntaX'ligada cem oa pr.eattoa 4& ·eon -< 

~Uil. 

10. Por igual, no :r~Çeitante Is t&rafaa daaanvolvidaa 

p1loa t:rabalhadores avulso&, caben4o ao Dalaqa.do do ':J:abalho 11:!. 
:r:1t:1alo a/01.1 D•lagado Reqi.o~Yl do '!T.ol>&lho ~lti:'Var o c:ump:d .. on
t:o, -plta a prot.açio porqu• -•ta & ~iscalizaçio la aut.orid!, 

de& ~tar1&1& daa dl.l&& jw:1.,1ÇÕ•• da Wll hdo, a orla aarit:!. 

.. & do 01.1tro a fdxa aubaaqtl.ant:& o!o porto. 

U. Detecta-se, por outro l.&d.o, IIIUito -.boi:• aio haja 

.-çio apre na do art. 613 da CLT ~o dispõe aol:>r& ~ COnvO!!_ 

95-••COlAtivaa, de ajuat~ cona_1~o nos aeua 1aab."WHntoa f 

pelo& COJWanentaa, i.reas de trabalho c:on&idar..s.&• ~lum:-oi.a 
~ja1t.&&o desuru, a eatipul.açõ•• prevantiva• 4& c:a:ri.t.er &lédl.

-tr&b&lbiata. 

l:Z. Por aw turno, nio rafoge a taia 11JDJ.taçõec aeq~r 

o trabalho 4omic:il1ar por TiA da atuaçio daa CIPl\a e do SoarviçO 

,a.p.c:1&11u4o de ~ança • Medicina do 'l'J:'&balho. 

~. Por tai.& por4eraçõaa, ~ortal.eid&s pela IQll.%1.1fas~ 

çiO-favoriv.i'C!'" Comiaaio Tl'ipU"tite daaiqr~.~~.d& pelo :cxmo.sr. M! 

aiatro 4o Trabalho, • eaao 11.prova.do ae:)a o p~~reçar pala 1lu•tr! 

4& C:O.i&Ão de D1re1to Cio Trabalho eaao pelo Mini.11tro de Eata-

11.!10, do DOs raata ··outro Opinamant.o que nio seja a aubmis11io do 

pl' .. ente instrumento de Di:r'eito :Xnt.ern.âeional._ do ":J;aba.lho ao CcQ 

vra•ao Racional ae aasim - por aua alt.ll ub~oria - dac:id1r o 

D:celent!aailllo senhor Ji>rtusidcnte da República. 

14. ~ o paX"e<;ci. 

Fn ;:_··(:: ~· _. ~ () 

c~~aã H&êiel Nev a ~ 
'Relato~< 

llprovo o\l'nreccr/CDT n<:' oi, l:lo 14.05.1!_7 

d3. COllli~>r:;ão l:le Direito Qo Tr<lbúlho e:n! 
.tido J>Clo Dr •. Josê M-~cl c:l Hcvcs, rel!, ... _ 

En®m:lnl•<"->'C ~o N!:llst<-rlo êl;u: ncl.-çÕc-s 
J::;..;Lq'lon:s para posterior au.ba.i ... io ao 

Congreaao nacional. 

ç~~-

aKI'tYIÇO P-\laLtCO .. KDKI'tA\. 

111. 01 da abril a. lfl7. 

"oo 1 c;c'~~=::!c~ ~~1::_ig1;~if'llrtit• de J:atudoa da Conv&nÇiio 161 

Ao r Zxao. Sr. Mini&tro 4o 'l'rabalho -= .. 
'l'&nho a honra de enc•inbax a V.lb:e~h o .-.latório 

4a c .. t .. io Tdpa.r:tit. enc.rragada d• ax .. inar & coft-nnçlo 161 • 
R..xa.endae-io 171 da OIT qo.:~e trat. doa •sa:nri;.o• r!& aafiia. ao 'l'r&ba

ll:>o". 

D.vo ra••a1tar ~· o •tr•ao aa oone-l11a:io doa tr&
t>alhoa ae 6C"l'eu a f•toJ:•• ccao coniJI.Iltea • 41'9'E"&Oa ~ntoa por 
parta daa inatituiçS.a qu.• intlllg'rav• • Ccai•aicu M'l'b, ctiii a arn.--

A CO..iasio conc111111 J>o&la rat.1fica<;=io da ConT&nÇ:iio 

a as:r.rSiea oua ••a• iniciaUva por JHI%tc do Governo ~aa.tlairo tn. 
ri 00:.0 conaeav.énc:ia •• ••lhori• daa 1;:01:1di.,Õ .. 4& trabalbo !Soa tr; 
balha4orea. 

Aprovaito a oportun10ade pera apresent.rAV.hcia. 

votoa de auceuo na adainiatraçii.o do' Hiniatirio 4o Trabalho. 

Atenc1oii&Jiente, 

·~ 
Cooz:4ena6c:or- 4a Cai.! Hão

'l'ri~tlte. 

•RELA'l'OIUO DA COKIS!lAo TRJ:PAlt'rtTE YN~ ~ 

PO~ MIHXB'l'ElaAI. N9 3.089 DE 20 0!: MARÇO [li! 

1986 PARA r::JtAMnlAR A COtfVENÇlO H9 161, E IIECClfiElf

DAÇ!O N9 171, DA OXT, Cl:INC2RNEN'l'E AOS • "S!!RVIÇOiõ 

- mnaom: ~ TIWIALHO•. 

ANTONIO ALVES, Ol: SOUZA - Representante 4a SSMl'/MI'b 

MAlUA DE FATIMA C!JIN'J'fDIO MOTP, - l!.epres~ti!Uite 41t CHI 

tl.P!DIO RIBEIRO OOS SANTOS - Repr.aentante. da or'ri 

:z.~. Diatribuiçie! 6a COnvançio 161 e da bco~çio 171 1 orr, 

CRTI_ • aos C>.rgio• Regiona;is do MTbr 

2.2. Di&Cilllllio doa documentos;; a n!vel do·H'rJ) 1 da OH a Cln"'J 

:!.3. Anilhe comparativa da Conv~çio a da Recaoendaç~- fra~~t.e 

i legialaçio br••ilein aobr;ji • .. tiria1 

.:Z.ol. Conc1uaêíe•r 

2.5. El.abor.çio <lo r•latório final. 

De fo:naa geral, " l•gh 1açio bruileira que t.rat:.a. 

da Sag'11%'ança, lligiane • Hadicili.A l!o Trabalho (art.igo 165 ir:~e-bo IX 

da Con.atituiçio Fada:t:al, c.p!tulo v, Titulo II da CLT • Portarta 
3.2U/78l ji aasegun aos trabalhadores o di:raito 15& aera- ue:t•U-

4oa por Sa:rviçoa da Sa~a no Trabalho, entra ~:~6. a.no.l-.doa ri. l'l, 
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Yi.fO• h~c::.l.•l.t.a~:<lo•'- EDg"•nharil: da .. ., .. ranç• -.. - 'lled.t.c.la& do 

'l'réalb~ {CL'l' • Capttulo V, '1'!:tulo II • lleçio %II • Aztio;o 1C2 • P.,l:'I
IJr&fo Gnico a POJ:t-.r.t.a ,.214/78, Nol'la• kequl-ntaCior& ,..lflt 41. 

De aeo:rdo corn • redaçio do artigo ~tõ.Z da CL'l', u 
-.pr.~:u ••tio obriiJad•• • .. nt•r 01: nfaridol: s~:.rv.t.ço1:, cabendo ao 
IU.nb~l:'1o ..SO '%'rabalho to:pedir noJ'IIU aobre1 

•a) cl••a1f.1caçiío .:~ .. emp"•"' ••9unCio o nW...ro ·da empn91:dos 

a • aatunza do• ri•oo• .da •ua• &t!vi~d&l:r 

'•1 0 nG.ero •tni.o de prott .. .t.ond• aspec.t.~.liaa~ .a~vldo, ~ 
c.~ empn••• 1:09W10:0 o vrupo à qu. •• clul:1t'iqua, na 
.fon~• da alJ:~:~ .. anter.t.or1 

o) a qualf"tt'Yçio •d.91Cia p«ra oa profhaionai• - qu .. ~ • 
o •eu l'eg'iM d• trabalbor 

d) u 4..aaia cara~:.:bt.t.eu • &tribUiÇ'Õtll: doa •vviço• a•pe
e1&l11:&dol - .. guraru;• a .. -.dicina do trabalho, Dili: l:ll

p~•··· 

haa obdg'&t.ori..Saéla pnYbt.a u ll:!il'b;laçio ~r .. ! 
l.&ira ataM.• ao qua u~l•e• a COnwnyio n9 161. ltntretanto, .. 1no!. 
-• àp.tUdu ~lo JUniadirio do Trabalho r.atrin'il .. a aplieayio da 

14.1. obrivattdo ao.nte •• údiu a 91'anda eapr.aaa • •anter .. c:aiii:Sm, 
Oaixando a dueoberto oarca da '~' doi! tzal:Nilhadoru •- a aadatb
Ciia doa: nfaddoa Hniço• ••IN'chJ.iaatlloa. 

A a:a=-t~ria de .Segurança • Mtld.icina do 'l'r41to&lho 
-ti ~atutllanr!lo :rcx- altanult:1YU da eobtortura lm1ftN&l doa traba
lha4iOHa, bM;eando a'blndtlr a Ltli • q\ltl aftVir:io tubia para \atltll.S.r 
- pnQOQ1z~ pela CtmftnÇio lU. 

t - UIIL%P a:lNP.uunA llftD .1.. LZGI~ BMBILI:DA ~ ~ 11: 

DDrCDD. no ~ltAMLa) • a CC*VZYÇXO 119 u 1 .,., orr. 

CX!!'!!:l!(;Xq lGl 

PAII'!'J: % • PRnicll'l:OS PE tlHA POLl'l'lCA liAC:IONAL 

Artiso 1 

A la<Jialayio braatlaira j, obri!Ja a ~naa a -.! 
ter sa'rvlço h1Nic1&11il::ado .. Seçurançà a MtnUc~ do .Trabalho - ar

Uva lU 4a pLT a XR ol da Parlaria 3.zy/7i - "t:QQR •• -•-.. tunçõ.a 
.. nne1a~nu pnwnuvu a anc:&rr<~ga4oa cSa uaaaaorar o .-pra<J•tlor 
a oa t:rabau..dona n~ aaauntoa aat.abelac1r!l~ pela Ccmvançlo 161. 

o governo Feder.-! ainda :nio ti~ UIUI: p0U:t1ea ~ 

f:l.n1da para •. protaçio da a.aÜdtl ~o trabalhador, Oa proop'&lll&a - al! 

horal3o~ -1· - fua9io doa didgont.a 00 M'l'b, ao que hnn~ ~·. ~-n
aJ.dtlr.-çio u n~~caaa1d.ll~a a a opi:niio r!loa uab«lhador.s a dot~ tiii!Pt"a
vadoraa. 'it'6-~f'zt'õ ~·nova República •••• ualidada aat.i .octt'nca~ 
elo, -.hora a preocupação sobn o uaunto &1n4a ai.t.eja nat.rlta i 
lt'.a do M1n1atir1o do Trilbalho qiHI aati articulando c-=- out::roa Mi• 

1'11ath1oa para qua •• tanba, da fato, Ullla poUt:iea voltada para o 

A CQmiaaõo a~n a er1açio da coaisaio 'l'ripar
Ut:a a paritlria para at..t~der ao que aat:abal•ca o·ar1:190 '1. da COA

-nçio 1G1 oo-; C! objativo 4a pa.rt:icipar do pt.najasaant:o, ·aco.p&Mar 
a .X.c:uçio a avaliar oa raault:adoll da .-.. politica aacional da ••! 
de ao. trabalhadoras. 

A ~Ulaçiio br&a1la1ra oontalapla., pard.alaallt:a, 
o CU.apoato hO art19o l da conwnyio lU. o &tandimanto vlobal tio 
41apoato naata &rU'IJO dul&ndarl \DI ••!orço eonjlmto doa IU.nJ.at:iria-
0. :zêalhQ, da Saúda a da Pr.-v1dinc.t.a no sanUdo da •• buscar foJ:
... alt".mat:tvu d• uaiwraalisaçio da IOObart:ura do• aarv.t.çoa da 

aal54a 1113 tr@a.lbo • 

.... 
· - V.uuaavJo ,sa f*M da aal!wle CIOil 'iat:roauçiío a. .:U.,.ta.a.. . ..01-. 

tada.s para .a ••tida 4oa trabilhs4oru, 1Jlclu1noSo atiNUUMnto ao 

t:ra!J&lha40r, Yigilincia doa ..t.1aZI~ da trabalho a •111*"1• 
aio d011 aan1çoa aapao1.t1aadoa d.U ~~••1 

- ~ !> Mrb, Yalan~o--•• do qua aatllJ;Idac:. o arttvo 151 da c:r.or, 
oal.abra QX!.ftnioCDIIO l:l'lAMPiô a ~ •• •aeratar1u J:at:aau..t. • 
Mlln1e1pa1a aa 1•6da b\lll'c:UI4o a 'Un1v.ra•l1aaçi'o da oot..rtura 
na lraa .S. aaür!la do t:rllha~dor. 

A at.ul or1ent:açio do 9ovemo da lloVa ftaplibU.ca 

4a '90'NZ':nar &tendanGo oa il:lt.araaaaa da aociad:ada_ parti te o &tan41-
•l\t.O eo tUapoa,t:o -te artiÇIIO, - oonfor!Ud.ada eo111. a 1&91&l•çio ~ 
&cal bra&Uaira • 

Oa aarv1ços aapoc1a11z•doa 11111 &e<TQr&nça o -4Ú.! 
na do t.r&Mlho doat:axain•doa pela lag"hbçiio bras1la1ra oxarQIIII u 
funçõ.a pr.scritu nut:a artiqo, . 

1 - Ji pr-ev1ato na le9!alaçio braailaira• ~~ 
i-h :J,'l.lol/71, HR ol), 

2 - ll'o Br .. il, 01 aa:rv.t.çoa da aaúds DO tnbalho 
aio o~eniaadcia palu espnsu 9randss • 111-
..Uaa, podando aa .. nona a &a .J.c:ro-.-preau 
orvanizaru1,aarYiço• eca~. O. sarv19011 ol'.! 
c1&1a CJe saúdo a11:1d&. nio 1nt:roduziraa •t1Y.I.
dadaa da aaúde do_ t.r~o.lbador na rade da aa§ 
,., ... o M':b a~:t:l buscando aat:& alt:arnat::l ... 

- junto aoa Min1atir1oa d4 Saúde • da PnY1, 
c3inc.t.a· Soc:ial. 

A. leg-.ta~io bru11a1r& não dat:a.od.n& ... panai

te que •dicirl& lho <JniPO p~• .. ai.atinctA ao. t:Z.abalh.&doraa n.al1-
aan4o ~• .Wcoa al!aiaaf.ona.t.a, ptUi~coa a 4u.iaa10ZI&i&, bala ~ 
*' atenda aos t:rabalha40raa aCidentados ou portador .. 4e doanyaa J1X2 
naa.t.ono.U. 

A comiaaão raCOIIIen41. quo o 90V..nso adota -.a "'º 
l!Uca para que to\Soa: oa t:raba.lhadoraa ~ ,uabt:ine1a Zll: inta i; 
segUrança .• -.41e1no. 4o t:ribalho, aio p.~nt1tin&l o &ten.:U~~~ento ew. 

A lagialayio hru!leira aobra o diapoal:o -ta· 
artigo. S6 nlio •tl o~ rut priuca a ~raÇão. oiQa • ••rri.ÇCM 

aapacial1aao5o• da& emp~ ~. oa aerviçotl ~ r.da da ••iid'a. 

Ãrtigo 10 

A legD~~nãPdi·~9U'Bnti• &cG~~ 
'f1ãl1maia doa &a1"1iççx npedplfz...,.., 

A cCaiaaiió entenda que hl aacaaa14ada de buae&r 
•oan1a.o para l'.aranUr a 1nda1Nindinc1a profi!"&iotaal .........-1rit:agr&!! 
taa doa &&J:"''iÇOa da aaúda no trabalho, aaja &tr~vloa da la9ialaç~, 
da tiaoallaaçio -.ia :r1-9'o~•• ou atzavU &! &miOl'ViMnto •ind1oal 
(.-pra<;Ja&. • a.-prag"~or} po:r ÕCU1io 4a: ac!ltinio • da .sa.i••lo ~ 
blt:a9'ranua doa ••rrtçoa .. paci.al.U:adoa. · 

A Jevi•l.a9lo braa1la1ra (Port:ar!ll :1.'1.14/11 n 
C a 1m 2?) I!Safin• a q11.J.1f1eeçiio t..>:~ .. prc."!in.t.o~,a.1.a 1l:I~:JX'r.r.t:~.a d~.l 
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aervi;o. eap~~o;iaU.aa~. Miio inW'iJ;r .. a ~W.~ - h.l.9.hn.l.a~. I* 

pe~ieólo·ioa a Uahteat.a aoc:iais 4IMI tubb aio U!po;rtant.a aa -.! -· 
Ugo. 

'A l.llgialaçio braaíl.dra não c:ont.J<~ph o 4irai~ 

to do t;rabalhado:r ""' conhecer o riac::o q11.11 aau trabalho apraaant11., 

nem ax1v- qu. o .-p:ragador Unha •••• dav.r. 

A COid.aaio au!iJu:a a inelu.:O.o deae. direito a 
.S.ata dever' na laghlaçio. 

llrt:igoa 14 ! 15 

O. proced~nto. p:reviat011 Mat ... art19011 nio 

a•tio eo~:~ta!llpla&: n.- noaaa lagiahçio e aaaa COmiaaio anunda que " 
hi n.cesaidada da •• introd.uzl-lo. na ••ama. 

A lAighhçio bruUaira 4ctf1ne a Secretaria do 

Sagm:a~a • Mt:diein& do 'l'rabalho 4o Miniatirio do 'l'rabalho 00110 Õ:t:' 

'lia zeapo~:~ai.vel pela auptorviaio da todas as ativid«ãa relaci~na: 
4aa C01n a irea de aagw:-&~:~ça o -dicina do trabalho (uti!JO 155 4a 
CI.'l', ;ortari• 3.214/78, NR ll. 

pro~diiiHintoa 

ac!lainiatrati vos. 

5 - &dLI:SE DA JI!:OOMEftDJIÇXo 119 171 4a 01'1'. 

A Reeoa~en.Saçio n9 171 complet11 11 conv111nçio 161. 

'Ea l1nb .. r;JIIIZ'air., as; propoaiçõer. n111111. cont1dar. ji. r.io &i)liclldu em 

nor.r.o patc •r•eendo .a.,.nar. .a1o;uns der.taqua!' qu111 a M9U1r apresen..... , 
5.1. :Jt;e 11.2. 

Mio houve eons.nr.o dG 'JE~~po no que .Uz rdpei
to ao S.1'0'11o doe: ex.maa• M<1icos do av.a.l.111.yio 4<> .. t~o <!c 11.a\i.S. c:lo 

~lhau:IOJ:", ton4o a CKI proposto que o rer.ultt.do dos e~~u.-s :for.r.(lll. 

forn.cidol tubia ao e»pregador .a la autoridal!les oo.peuntar. quando 

solicitados. 

apr111r.ental!l .. l 
A legislayio bradlaira dever!r 

:t - Propoeta do M!b e cl:a OITX 1 

'al Aar.eo;urar que o nsultaCio cl:oa IIXAIMS '..;;;.u
oor. .Sos trabalha.Sores seja foxnecicl:o •omen-. 

te ao trllbalbador,, ..& deven.So sar c:aaunica
do a t.re.iroa ~~ediante autorilaçio do tra

HlhadOrl 

:n: - Proposta "" on: 
al bse9urar que o resultado cl:ca eiC&lMIS Mai

co.- doa trabalhadoras M:l• fornacido, quan

olo solicitadO, ü autoridades competentes, 
ao .....,reg-ador e •o próprio ..,..nqado1 

:n::r:: _ Proposta consensual do onmo: 

b) .Aaaequrar que a vig-ilância llid.i.ca do traba

lha.Sor nio nj11 utilizada eom fira d1r.c:r1J>! 

nato!irior. estabalacen.So, 1nclUIIive, puni
ções p.ara ~~~~ proc.der de forJU. contriria. 

5. 2. :rtii:iii- 25. al!nea d 

. •••te !tem nio houve t.ambim Cone.nao ..ntn a 

proposu apresantad•_pel& 01% e aquela apresentada pelo Mrb • aftt. 

s: - •rcpc•b 4!o !!'1'b t .,, C!!'l'J: 

a) A le9ialaçilio brllsilait'a da.,.t'l Ulllt;JUrar ao 

tr.-b~r 11Cii4ant.<lo ou portador 4a dotla-

9e profilldonal o direito da nallilolUçio • 
~duc.,.io, ••t.al:Õt111CIIII!.4o qut oaba 1: Mllp'r',! 

•• onde' o aftnto oC!Ol:rau arcar cca o • 6~ 
411 nabilitaçio ou ra-4ucaçlo •e oon•t•t•do 

czu- •u• oeorrlnci.a foi por descu-pr11l•nto 

., .. norau .S. saqura:nça e ...Sicina do trllb,! 

lho. 

:n: - Propoat.a da cm: 

al A lAI!lidaçio br .. ilair& ~v•rl. u&lliJU:r&r ao 

trabalhador acidentado ou po:rtadoz: de doan• 

qa prof1••1ona.l o direito i :raabilit.açio • 

raaducaçio. 

:u:r - Proposta oonsansual do 9'!'Up0l 

' - coo<cWS(IES 

b) o fiOW'niO braailairo c!awri eri&t' as::t.I.uloa 

pua o .tê-MOlva.nt.o da centro. 4a rallbi

Utaçioa ~i;~ ccaun1tirios vt••ndo ~ 

dér o tr&balha&lr - locai• .Ua próx1aoa de 

•ua ra•14inc::ia. 

Ap6a .. tudo • disc:u .. io 4a oonniiÇ"io 161.• 411 

Jlll~ndaçiõ 171 a n.S:,.l da an''I, CNI • Gcnrerno • 0Dnll14arand.o .. 

obasrvaçõaa • ncoaandaÇÕ•• aprasantad .. , a Coll.iaaio tnat1~14& p-
1.0 &r. M1niatro do 'l'rllbalbo ocmclui pala ratificação da ConvançaG ao 

Bruil, contrtbu.indo pala -lboria da c::ondiçio de vida do trabalha-

çONI'I.i!C.l:NCIA !NI1i&~Ít.l'IOI'<AL Lli.:L l'R.o\U.\JO 

("anu•nl<t 161 

' CONVENIO SOBRE LO.~ SI::R\'ICIOS DESAWD .:N !J, 'l'llAII.\JO 

L,- Conff:I'Cná~ O.:ac~ de b OJprliuci&l lntcrnxiOIIõll dei Trahjo: 
Conw,.;-,,b Cn Oin~hr.a fl'.'l' C! ComQo d.: AJminim~c~ 1k b OC.I:.ina ln· 

etl'll3dntU1 dd Tnh..ijo, y .;oo;rc~d:a en dic:lu ciudao.l d 7 d.:jWiio de 19115 en 
lU 11.1'1U3;é,.jn~ f'timo::~;:~- rcunibl•; 

TcnÍC'rldt> cn riu:Dta quo: l:í pro~ de bi: tnb.:lj~dcm:s c:onLD bs cnrcr
med;:clc'- IM.'~n o ~o profnion.1ks, y tonlr.t lo& accW<:nt.:s d~llr~~o cortStiw~ 
u.u d~ l.t>< t~rc:1~ :at;n:..:lu a b Or~n~ ln1cm:r.~ioruol d~l Tn.bõljo pur .u 
C'"oilslituoci•\n: _ 

R~'CNIJ~•I<k> los o:tln\..::nirK ~d.:ldona; inLcrn:teion~l~ dei tr:1b:ljo 

:! ~n::!~3~~~t~ 1:R«= .:~~ 1!!/;~~~~~fc1~ 
dd h"~b:!Jo. 19S9; d ('C'm..::nio St.ltore los rcprCSCnbnlcs de 1•.>$. lrah::.j~U.n~ 
J971. y c{ Cunv.:nio y 13 fta.:om.:ru!Kiõn sobK ~~o.l y s:alud .!c los ll"~h:~o 
Jld~ 19lll, qu~ ot:1hlo;cn lo& prin..:ipios de un~ rolltira axion:tl :r de uruo 
a.,"!,ic\n :a ai\'l:l n:u.~un~l: 

.. Da.pu~ cJ,.o b.lho:r d.:.idi.io ~dO?III' d.iVCI'S:l$ pro~iciont"J rebti•"U 1 los 
ICJ'icio-. u~ ~lud cn elti"Jt-.:ljo, cuoúõa que «J~Uihu~ cl c!CftO pun10 dd or• 
&n <Jcl d~ de b r.:uniOn. y 

D.:.<pu~s do.' h~f.cT d • ..:i;.!US:. que didul5 proposicionc1 I'C\isun l:a rornu. l.ic 
IUI «~n•cnin int~rn:&do~~:~J. 

adop1a, c.m («11:1. \lcintilei1 de junlo ok lllii-'C'!\uienCos o:henta ~ !:iMo. d 
pres.:ntc Con,-cnlo. que Jlt):llri IICt' çi~ como d Coawmio solwc 1C.I ~rvio:ial 
ilc A1ud ca cl uab:ljo.. 111as: 
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...... , 
A b cf~ dd PfPG1114 ConwniC'O: 

., ~~ ... i.~~.!~~=~~:~~~~:':~;c:i 
~·a J.x lnb~ 71 11111 rtptaent.wiu en laoe111pn:~ KCI'CI 

i) k• Mlui.J1011 Do.'«oo::riO' p;sra nlabl.:.:er y ~s.:rv:u un cnttJiu .1mhlo:nte 
ele ll'lb~jo ~uro y &:~no> "~Je r;n'Ofi:Ua una 1:1.lud r.sk:a y II'ICDtal llp• 
diU 1t11. rd:xiOn CM d 1Ub3jo: 

I) b: ~. .kl tnobtlu lu ClPildchJn de lol trabajadota. hahida 
a~t~~ts * su atAdo de III'Jd lbica ymt~~tal: 

AnJrurt. <1 

LIIIU1orid:ld CO!IIp:lcn~ dcbc:r.i ('OJUUII:st a W Ol'pniudon.:s olc eP!pl.:õl· 
6xa y de tn~ nUJ repruenuth-u, aw~do ai'l:ln, r.ecka de W tnc
~V::, a preciso adopur para d.v cfa:to a bs d~loncs d~l p~Le 

AtticultiS 
Sin. po::rjuido 4c b. tnponJabilidõtd de c:acb anjllt.ldot ll:SJ!('t10 J.:l:i1:1lud 

~cbd dt 1m. tn:ado~U :t. quicnCJ cmplclt y h~t'lid:1 cuelllõ!. d.: b ne-

lr~~q::=~ uJ~d~~i~~~:j:d~::~:l~)~l~~=.i~ 
=::..~ :~ee:uaciu )' ~ropiadu a los tinto. de la rmprt'$3. p.u.:a b 

-J ~liracU:oa y_eYIIluaci6n de b riu;M que puN:In af"br a la Sõllud m cl 
'lut21'de~; 

l} vlsibéa de lo& r~ dei m.:dlo ambiente: de nah.:ajo y oh! /a.~ prãctk:u 

~~~==::;~l~a~:~:r:!i!i~i~!J~ 
MU. peoporcic ad.u ~ e1 cmp~Qdor; 

d __.m~c:t~to 11111we b pluir.cari~la ~lwl clcl trllb.'IJo, I~~C:Iuido 

=::!~~/.!~.=a~ 'J:~0~ui;!. ~ :t:: :~:~rn:li11~:! 
- d mb:úo: :.0 JIIII'ÕÇipciC'Í6ft aa cl doaanolto de ~ ~n d rn.jar;unk:nto de W 
=r:!·~:! ~IC:d~ pruc~ .,r. cv:llullriOll de nllt:VOI 

4 ~to Cll BQICJb de ulud, de KSUricbd td~ hiJ!cnc en d 1r1b3jo )' 
' ~S. UI -ta taateril de cqllipc~tode prol~l)a ln~ulll y 

1J ~ de III allld de b la\>.:IJ~dora e~~ Jebrión COA d lra~o; 
p 'r-..o ü k ~ ~ ua~o 1 b &nb..jadorq:; 
Jq ~d predebMopci6n !lc mc.lld:Ddc rch:lbtlit:lcilm profaion:d; 
f 'abborxi611'• la dlf•d6A de; blfomsxiona., qo LI fOI'InXióny cdlldcillll 

. • -laia .. ...,_ c ~ ca d lrlb:úo y de fliODC)ml:~; 
J1 ~ de klc PfÚI*t" am:lb J de 11 atc:nción de •~= 
Jq ~=:. IUllllJ de lo\~tc5 dcltnbl,jo 'I dc,'lu ~ 

P.d'D llL 0.:0~· 

Anle»>.4 
r.. d ~10 de~ de pllld • d tnbajo debUisl ld.lp

-~: 
., ... rialq.kbtlva; 
III r; 'r':'r.'~~· o&n» tQitfdol aun Sol an~ J 1ot Ir•· 

fi *calquict CMn IIWSCI':I. qut ICIIade la IUtorhfild COinpel:enle, pmi1 000• 
Ab.(GII l:d Gf'J2nlzldofti:s lqlratntativu de emplc.adotCS J lk uabqj3-

4ora IM~ Anfath-1 

..:;!:.=.--::~=r~~=.:r.".!ri..n:: -

:a. »s wnronnld~d n~n r- QMUjdo~es y la prletlca ltldorllla., loltcni-
doallles:lludtndlraho,jopj)drin(IIJ:Init.:&nepoc: • 
-J tu~• okiJJrupo$ dc:crnpresu lntcr(ndu; 
i# b.po.S«al'iJbliC'OII o bleftld~ ondalcs: 
q lllliullrueiOI\ÇI de Kiuri.J~d 1oci~l; 
~ aalqulci Oiro oraanismo t<abilibdo por b 1u1orldad .competcnro:; 
•J UMoombiMci6n de cua!QWcr& do: lu f6nnulasanlo:riorct. 

Ar'lfnúol 
El m:~rte<~dOf, IM rr.:r.b~j:tclor.:sy•su' r~pr.:~m.:r.ntcs. cu.:r.ndo c~illan., d~bc· 

:0 ~ Y.f~~~r~ i:}~~~!~~~ !i~e~dd1 :.~~~ .!t,t! ~~ 
IDillliU.Ii\'1, 

An/Mo9 

de .!iu~e~r,O:.,~~~~::n':n ~~·~~~~~;'d~·1;~fe~~t~1~~ (~~!"n:;!,":i~ió,,'dcl 1~~ 
lt'ln;!l\kha'à~~~:r Ü.:t.:tn1i11.1..la o:n (uudún t.k I~ in.l<do: Üo: 1~1 t~r.U:.I.IW Ü~~~~ 
lljcçut:lnc. 

1.-Los setviclcs de J:lllld til cl trablljo dcbcrAn cl!mpllr sw runtionQ cn ;a
opcr11C!Im C\>!'! leu dCISW5o:rVkiM Uc b cmpr~. 

). De CODformi<bd con b ktidaci6n y'b,Pr'âctíca n~~ion)l~ 'khcrin ao
mane mcdit/:~1 p;~r;~ ;:&rõlnLil:M 13 11..t.:cu~dto'h•o~r;>el6n y çl,)()rdm~ción o:nuc 

::C.~~~~~ dl~d~~~:,~~J~ ~~~cl:c~:~~~t~~~~ :;~~.Jef\i.:ios 

ArtlnMoiD 

lruk~=!' :r~~~n:~.~~~~~:!kr :~.~~~~~~~ '~ ~~1~:. 
dun:i J de su• rcpro:~nt:mlc$,.c:uulldo c:Wtan, en rdaciOa COtl bf [undono::ji a
lipulaibs a~ d anlculoS. 

lfrJi(ll/(1 tJ 

lkl ~~i~~ =tl~;~~~~~~b~~t~dci::l~~~~~t~;::b!J:~~~ b i~:l:t~ 
de bl funciOO<."f qu~ do:b3 dCSJ.:mpa\:u 1 do-o:oi\(Ortnidad ~"\14 b I~JP~I~~ión y I& 
prictic:& naclon:J.!CI. 

Ar~/allD 12 
LI Yi;ibnd:a cJc la S;l[ud de~ rr•b;~j:a.Joru cn rcl:a~n cnn d lrah~jo ao 

=~~~id:'iJ'~~~=:~~;tih~~~ ~t;fo.'" l!:allli~)'o 

Ankulr~J~ 

Toole& lof; lt:ah*dore~~ dcb<:r~n ser lnfonn:.cSoc de b ~para la Allld 
quee~~lraii.1.1Uirllbajo. 

Atliwlr~U 

El crnple=~dor y los lrab.:Jj~dor=; deber!ln lnform:tr .:a los &cn·idoJ de Alud 

~~h~c->1~r:"~~~:r:~ ;~~~Pd!ak:~:b~)~~~ dei n~edio 

AnladDlS 

At'linJ./6 
Un \1::1. tlUtbkl.ide'I$IOJ ~rvlelos d~ :s:~l11d en cllr:.bajP, l:llt;illaci6n n:a• 

riM:II d.:hc~ .!o.lpi:tr b JUh>ri..t:ul ":nl!uri.J:ul~~ =fl~U:&.; de I'U('I<'fYi!>:!r RI 
~nt1.1'fdc:W..'SOI':I.IIO$. 

J(niculal1 
Lu n.lirl(lllciO!k:S r«nU:les dei p~niC Coflveni0 ~n COniUIIi<.'~dll, pira 

•rqbuo.•l Dircclui"~ÜC til oraclna JnLctn.1tiOn.:al ddTrab:a}o. 

ArtlnJollJ 

...J.:n'f~:~r ~'tr:~r:~~'!!.~i~::y~ ~!l:~~~:cP;rr:: .. """"' 
l. En~rim ri;otdt~te rnetoeS<.fe..;pub.d.:b f~'I:!Ul"lltjUeJ.utatir~ 

1M doi J,ticmbfot.lciyan 5ido rq:isLradas pot d DlrceLor G~nl. 
1 ~dicbo momento. (jiC Coavt:nlo mlr:ll'.i cn "'isN, p.3ra C':llb MiCm

lwo. dol:c RICid ~ de b iceb:a m que bay:~ti.Jo rqinr.lda su rasir!Qd6a. 

Anlnlkl19 



!'· 1'' 1'\ 1'11'<1 ~.'1• \"·'"''oJ '•>~·ul~J 1: 111.'!·'!'\>o!\,l 1"111 ~Ul'l![l.l!U! , 
:-••h MJdu•:'l op.;, .•(luunro ~<>·'!r<:'!~-'11 '(c•t•:~•~ut! c rnt~:~ 111 ~r ~'~'''':'1''"1''11:1 (q 

:·•:•"·'[''<'[ 
~~~.:·1~ ···::.:'.r'.(;. ·;;r,:;·~:.:: :;~~;~~ .\.~.:~;~·~~:,\;~;:··~.~;;~ ~:111~i~·~;~;_:;~;~;.~.~··~~:;: (t>. 

. il]l\]:>11! 
u~r_~n·l '"!> ·~~'•'l'~[~~n! !<•J ~P 1"'"1':' t:[ ·~~-'!OJrl r.•r,U_~t;!•t:S~.>-'11 ~-:lllo!~~ntt·•~ 

. SI:[ S\'(~>1 ':IJV~I~d\11(\.\ ['~[']Jolllltl.lj t'tilj.>p :>nb ~~IIOFI!['llln~ fll[ lll)f.:>S I. roSI!~ 
W(U:'I 'Jt~lllC[t C[J:Ilpp S~JCI['IlÍ!:"rJJ ~ll[ :'11) Jlll[~l ~~ :'lp 'C]JIIC[!:!.I q ([ '11 

S.l:o!U(I~nQ<Ul.sÕt.<i o:.~~ Y'l JO VJ.)N'II'liDIII '11. 

. '':>l•.•r•·r.·o.;r!l ~<'I :>r prrnn'~'' q o rnt:·s rt :-;q01 01:'1:>J:> 111)~1'' •~u=>1 
;op J]~i!!ll' 'lll< \lf:'lll'JI :>p ,,!I,)!~! i I <n ,{ Sl•['l<'P!U :•r II!Jni'IU U~ <JI<!•~J~ "!qlllc:> 
J~l\hltll~ ~"1"' llfi'I•'"Jl l·' ,,_. 1'''1''1 ~I' ,, -I:'I!.IJ;>~ •U[ c ;>'.!l'ljnlli<JJ li! 1:"-PCl '\)I 

· _')'1Jf'l:'[nJ!nr.111 o sorrz:!!ln \'t:ptil:l~qns 
,{ Jt!l~I\'Ô\l ... lll,~[ltWi ÇQ] ~jl ·~!I'J1'UC Op ~:OU!) UOJ ·~r.Jl<~ll\\1 J;'\:l"'l l~r<•d (3 

:~~Jop 

-rrr.;,:·ll ~·'t ~r pr.,n rt t ~u"~p.;.o cu ~nb I. :.q::~•J ~s ~nb ll:!~''~i'!Jit\l::> 

~.~:::'' :r .. ~~· ·.:·~',' .. :~;:;:;i,'t'' .~.r.:·~-:.; :.~~'l~~ .. ";;_;~~~~~~~.!'.th ,~~~~~;~·~: .. ~t~ 
.,., J ,_;, •p'll ''!' • •<''-"·"' '"'I'"''''" ~~w~. \,'""'".r>IIJ.>JIII ~''I I' u·~~'l: ;~,,~1 (lj 

·~•111p1•(•·<t'''\ <<>[ 1: f.ll[l~\') ~~.>J()Ut:> 
q :>~:L. .~m·• ";t: ·': '-'t ~ .{' ;, ,,,,,J ·'i'· :OJI'~''I "'1 ~"i'•'1 1: n<,,,·.~;: ~JL\!1 J.'\1~1 (o 

:OI>l:!d••JJ:: 1:~~ t'[lliT:·rr.o· 

·~~IV'"1'l"'"•"'i,>l <I'~ t ,\ ,,lh'JI1'f1 <,•:Jl 'I'J 1: 'J(I[W~I(.\o(l,, 1:: <•pr.IIIJ<IJU! Pl:p:l( 
:>-p ~.~n,·;~i' '"iJ·'<PP ·•fi·qo•;1 pu.> P'·i''' ·'!' ~"!·'Pl~~ ·'1'~;,J :~nb \!:11<'9~\l 1:1 '6 

'<.•].!,>[•<''·~ :.;• 11<-'!'"''~111 •p '''UirJf.<oJJ •I'] 11.> f. ''·'JI'III>~'-'JilHi 
~."jH';'~ UJ,>jVJ: "l :•j• f. <lfi'>il'" 1~1'' ··I H!'>[•!.:>):: ~o:~!' 1;<!['.:\H: 1'-'[ 11} 11:0..1!,\!IJI:d (/ 

~ _ ::-~;•j•r.i•·•Fil 1111 r. ofr'lr;l l~i' u"'!·'~lJ:•t•r. JUf.•;u 
o:~n .::·n; .. :;;·~ :-f' '"!!_t:yr~ ... ,~~• :,p >•'i'"l~a· <ot ;-r I. M•"'llllll~fl ~~~•t::t~!I"~-
·Jo rJ :·r (''f'"l') p "~ .t Oh·.;;:;: ~i' svt:.~.,o H'l ;>p ~-'~J)''t::: p "·' ll:J(lqr:JI" (;;, 
Cs~p·u:->:·~)"'<.l ·~•i'L~u ·~·'I 1'J1t.:1!) ~~h>p~fl:<illll ~(ll ~p ltnt''·'!fl!l! ll<;>r:>:r.>l 

-<:•1;1 1"[ I:JI ol '"<;1"'".'·11 ço.loulo.l ·"I ·'Jl \l<'l,l '·'I·''· 1'1 ll.l JO:J•"·'W fi. Jl'd!·'!l \I'J (/1 
:""'í" r,,L\<"11 '-•1[ ·'I' r"l''~ I'[ "'' 

~·~::"I""; •t ·'I' "'." "'"1'1" <.[ •'I' · ,·~ 011.•1" ,.,, • ·'l·l'·-•lol '''I ·'l' \'''·'·':' Jl'nl•·"'' {~ 
'''11'.''""'1,•)11 \ ~1'11!\l·LI ''[<JI:i<Hl CII~U 

::>jl N:~m•.tuo~ (H''·'~ >·'ln •, 'Õ'''~·J.!•\,' I' ,,,.J ~~H',•rf~'l'";; '<11 ~P t:.o..'!·'!">d 
-~•r ~ ·.r;•.>noJ '·'"''l~rJ<'I"". ,,.,:~ , "'!ll:um:~ '~"'''11'1•'1•11! "'') Jl""''-'·'dll( (q 

:1'"1'" q tw·d ~~l'"~~u-) '"~'·"' r ,.,,,ord 
·•·qrr, -01 ~r •·•.•'!'>!'"J~~ ~~ :.[>~''"I'"''' ''1 ·o~Jo:~J.;,,u ~J~ up1:•:n~ ··~nt:'l:';:i (r> 

:u<'!"'1·'1• ,.r,,p:n ~~ ~~~ i'l"l''' ~r ~o!~!''="- ~u·t ·s 
'ufrqo•Jl !.p ~~110!-'!flUCIJ 

~<"i r.{ ,•fr•;<'ll ~p ·'"'~!'lu'r (HJ'•·'It• Pi' l":f'!H!III':~ 111:: ·~:.:•'!'•"!'•:~.<'Jl,'''i :>r pnp:li 
t:{ I' 11'1 :~•;.:- :'IJ' '·'t':' ld·'·''''' "bjô'l, -'fi ~~~~~11!1111: Oil'~lll pp ~·'H'l,l~J "'lll:ll!lm:~::> 
CJrJ <;,_)!/· ''•''I l' '-'' ·'lib :>Ji,;l'll J·' li~ f"•:''' ~)' <•11\l\,l'> ~)' )l'~t>·:,,J J·'f> sr.1;~ 
•!·' 'I'[ l.'J'"'·"o,;\1·"' \'!J,'o;.'['l•'i\:']1':1 ·'[' .llll,l!lj\ól;: O!J'·'UI J·'l' l'!~ll,'lt'J!I C'J t 

_ ':U~]qntl_ !<l[ -!~ ':•U~!~!'! :> [ll:JI!ln:;',>~ ~[l ~I!IU('~ [~p o 1:~-'l([ -· 

·111:> ''I~·~ s~tlli:_\ll:>oJd~s 'n• -:-p :< •~H'p<:rr<Jr.ll •nt ~r 'J"I'''"l'l'"~ P1' tl!ll-'11'1: 
•'!~~I< •uJ~~~~~ 1: l•(l'IJ<'ll p 11~ P''l''l ~r 0!'!·"~~ p JCl!~l\1111<11 1'!!-'<i"'i'."l'" 
Ptrn.• ~"! '"'ll'r ~,,:'-.,-1: u~'-"" ~~~1~1 i:IJ.''I~!' ~~u~l'=''h"n·' l'''l'!"':m• -rJ <~ 

. ' ' . ' ··~··~ 
·l:fl'<JI!ll <O] ~I' [ll:l'!'"~;,s·.( j'liltt'~ ~~ .{ ll[l'o\rll :>JI ~il•~!ll'lll: "!l'~l\1 1~ J\'J••(:>t:.: 
C ~l:rtll!l~~p SI:J'!I'·'lll ~1!\ ~j'l C;)J~)l: UJU~!llli:Ju-,'~SI: JCp I. JU)\1:'1].101 \:JtJ !'>\l1·'UII'\ 
-o$, 'li:,PU:>\JIJUO_~ l:>l_Jr,_;r:> nç 01mr.pd~~~ ~Sll:7.![!ln ur.p~q~p !(llf.[l SJlf.J.. {Z 

orucn·::. ':>11;.!:!'1 J pr!'pn'l:~ :>p :tl!UIOJ l~r o I::'I~J~lliJ CJU:J s~n•r111~sJ;d~~~~~ 
;op I. f,Jor~:frq~ll )'()[ Jp •rope:J[t!WJ !~P UQ1)1SO<:!Sip U ~SJ~\1(>1111\W f. r.rr:lo;lOJ([r. 
cw;u; UJ ~o.,~ttf.'!~'m' urp:>q~p ot•·q~•J ~I' ;r.$'n11~P tt,,llr.il\i!·' ct ~I' 91l'Í:I!n~~J 
SOltf'. !:O[ ·~·'!riiO!J-eU tJ-]IJ-IjJd 111 ~ UÇ>!::>\:I~!S:>l t[ UOJ- ('II':P!'·UJOj\10~ ~a ( [ 'Q , 

'UC11!1r.l ClpUCill 
~IJJ~'i\1[:) rep!lll'.lX Jp-~1]1110~ 1~P 11 e~oJd\UJ r.JU~ S~lUt:111~~JJo;l~J ~~~~ ~pI. ~1 1['CI 
•JJ:>JUJ ~~ll'J;l~frqtl1 lO[ ~p ""'!lCJ;;dnO,) C[ Uo::J ~ C9lo.IUI;> I'J :'>fl WJIU·l~l ~11!-)(o\ 
•ns S>;t11(>p WJ IIOJ 119C:'!'jJJ u:> (1(j~J t \>~Jf!II;>J) cp~<pp l:j~ut:)!'&!-' r.<J)!(I (j; 

'\11';,\l<<ld>;> 

ti J!lnp~l O JCII!W]p U <Cl(lllU!lS.'r (OJJUOJ ;>p $Ml.I~1S!' ~O[ :>p IIQ!·'r":-i!Jil:>.\ I'[ (~ 
:•••ri;Jif~.lll 

~OUJUIJIU~V~:f /. ~0('1!\tll JU)JUO:i •'P \CI[lOI~\IJ ~111r.!~\U '~OII!:xlll ~~~~~~?.C ~l)j 
C S~JOpl'fr.q&JI ~O[ ~fl Ui)!·'!lod\:> r.[ ~p 'Opl:]dOJÚlt C."" 0_('111:!'\~ 'll~'!·~rnp•.\J_Ii[ (p 

:]~llfi!'!ftll! J t:~!U~[O.l U<,Ul~l\Old ~p W((l~\U W\ ~p IIÇ!~I'Il[''ll llJ (~ 

:•~11'\'i'f<'<FJl 
sul ~r pnp.~ ''l rro :l '"~' ''!' t::1pu '-~"·' "''l'·'"d ;111t. (•f~:•[t:JJ 1~1' '"'"1''"'":1,,, 
~~ ;.p_ '·'"'PJ:j ~"l ~pI. ~·kÕjrll ~I' )I .'!~!'llf' '~"'·'l~!f'"O~ ~''I ~p '"'!~'"'!"·'~I'] ('J 

· :9"'1''~rl·tl':l! S•'l •·P ll"l"~ rt e it'l:>.l)l: u•·1·~ml :>nh 
o[r.qr11 ·'I' ~111:'1!'~1111: <:>!P~"' PL' (~ •N:><."J (!1[ lp 111}!~''"11:~~ .( "'.'!J"'!l!lll-'1'! "I (11 

: l~[>ll.lJÕl\ICI) l'!J~~-'f> <lft'l[!'IJ .>p ~IU.'!'JUII: Cl[p~tU 1~1' I'!JIIrt!ll! I r.1 (I '~ 

I;Jel,~~~ )<I lll;HJWV l![(fl!~ llll YJ;):~Vl!Ql~ V 

't: '!1119110)~ l'''r! '!l~l' :>[l 
~1:111tl ~t:o\,IJ~;o<:l<" \l:j 11~ II1;~Jiit:j.J .~ ~nh \O~,!J.'~~oJ~~SCtU~i<Jr>UI ~<>j ~p .( t>,frtjrJJ 
~f'l ~~J1 ~111 ~OJ UJ 11\'lU,l<~Jtl ~~ ~nl: '~li'UO!~•~JOJÜ "'ll~:>IJ ~llj ~p m,1!.11111J U.l ~lll,l\11 
•[Nl!~' tJd _·u,,>J!S :•nb ltj r. St:o:~Jth:.:'l ~~~ f. O r.~~Jdu:' tt t !IJ>l'IÜt'[l~: '~l"'r!·'!l~r. 
:>fi tiU':J!:uul un '~'~I•Vll~ Ut)J)'-t:p ort'JI:JJ I; \1.• [ltl[r.~ ~p sut:>!·"•'~ ~U'J ')' 

'11,1!1\IH~Jd ~111~\U 

·1'-'!~uJs~ ;u t:p:>q"fl ort:qtll JJ ~~~ r"l'-'~ ~P ~o!~!~~.~~~ n'l ~r t~<)!·•unl "'I ''L · 

B~OI:tro;n.~ '11 

'""'!~'·l'll·llUO~l'd ~~,~~~J<:I q ~~~ .( 'S:S61 '•'['''Jill1 ]" lP pnt<:~ ~l' '~~P!·\ 
, •l:lt ~OJ ;>Jq~~ \I!VII.\110.) pU;! 'f.j{\,\(>Jd 'f-111 ll'JOit;\lr. Ulj)!:>:!t>Jillll l'lol\ ~.,;tl,llj",l:-oÚ 

·~['11! ~;>JOpr.fl!l(llll ~{li t ll:11[!~1!J 11Jt:<:l ~;1\lll!J!"I'd<!l' \l~!"'llllrJ Z'~Jrldl'r"' lii'IJ~II 
-:-oro '~I\Lf1!Jl'-:>~ -:>Ju.mn:)11~\ud ,{ "'"'~:>.J~l1 n:>< fllp ~nb u~ ''~'!Jl~"' t:[ 11:1 11: 

'·'l'~J;!\IU ,•:[ 11~ 
u,,;..,lr..\:>Jo.l ~nl1 pnJt~ 111 I'JL-d ~c~'J!~~oJ~~ ~ul!s~:J ~"l r. ~cru:lú,,<:l~ Á $1'['ll'>l~~r~ 

J;o; III'!J·'tz•'P 11'ill'l<iilpi' ~.'UO!,l!~Ni'~!['l ~r."(·,-:;~-;>;dm~ ~q ~rr<)J U.' .~ l:~!II'ÇIIll'-':1 
r1:r!'!P~ ;-p snur.1 ~r1 ~··rxu u~ "'.'!"in['Nd :->p ~ll-']li'J:'d00~--s'·l :>p ~ruqut.•!W 
~<'! ,\ \l,l![II',\Õ J•'t~.l~ )·'J' ~llJ ~<'J'jll ~li! "\ •h'j'1'f<'<t1'1l <!'J ''1['<'1 \:JI'<l o(I'IJI'Jl \(> '.1~ 
]'11\[1 1 •'f' '•'!·'!M~~ •'IH·Illllio\! •·'I li\'. Ü ~~~:'1\']1'1~;1 "!·'~'-i·'l' CIJ'\111~!!-... !1['0J. J\ :_:: 

'('\IJI:'!Illll\al!~UilJ M ;!p f. 
1'9!-'~·'!"''"'~'-' 1w ~~\ ··~~·•;"'""1""' -:-r ~~1'"~"-'; tc;J!~""~ ''"l"'l'~nl~"l ·ort'<Jt:JI 

~~ :;~·~.~~~~~~ T i~~~~a~~·:~~~~~~~·:o~~; i~~~~~~p' J~"e;;~~·~ \~g;;o~~~;!7~;~~~~;~;~'~~~ 
•1'\U~S)id~J s:,:u1 ~.>JO!;:>"·'[t:<{t:ll ~~~, ~'"'-'i'<!:>J~L, ~p s~ll·"·•nout::fJ.:. ~~\ 111.1' tJjlll 
•110' \1~ I. ~ .. [0:11'-'PI:II I:~!Pr,JoJ 11[ \ ~JIIO!~!f'U'-':> ~11'1 110:'1 jltfl]\IIJO)U.CJ JQ '\ 

'lVN(,J:JVN V:J1110d vsn ~a SOlJ!.)SJltd 'I 

. !'S6! 'C>fC'l~l: 1-' tl~ jlll[~~ -:>:'J 501J-!·'~X ~til 
"~'lO~ lllj)prpu~w<'.')~ e[ muo:> c,•tap ;;~5 ~-:rt•d .:>11b 't:l>!'l'i\11·'"'''·'·'~1 ;uu~91d 
t:l 'c>.'<ll:> .( \'I"·'IJ:>u ~"l"~t:.:>:IOtl mu :>)1 O]llt:f .~['1 S!·~'!1\l!~\ c:p~J 110.1 . .,,,l<•re 

·- ·;~·\1 ···f•<olf-ll 
1~ u.• ;MJb ~r <<:>].1!,\J-'" ~~'! :>.u:;oJ: ''!"""'".) [;J ~1~J<h:"'' ~n~ ll~'!lt"[lu.•:ur.•~J cun 
:o;1 l'n:J<lJ 1'1 t:~l~!·'·"~~ ~·uo!"!•••ll•l ·.f <t·•··':r :>r.:, or!i'!-~"i' •~•1'''1 ~I' ~.,nd·-·o 

---- , · ;;· 'ú•.'~~~~~:iJ 1:1 :.;• t:!fl 1-'1' u~;:o 
•J\1 I";' i:lll\illl '')J<:Il,l p ~\lll!I~Ui!.' :11\Q ll•.'f1~~fl.) 'l>fl'<l''ll p 11~ ['IIJI:·: ~I' S•'!•,!·U:'IS 
Hl1 1: ~!:.>111'1·'1 ~~:.:''!·l;<o.)Jom{ ~~~~-~\!f'l JI'JÜII[>I: O['!llt~~j} P<[l'l! ~r \,lnd•~t] 

:uf<'<]CJ.i_ [~[I Jl'll<l!~l'U1:'1111t' 1'11!·~~ lO I'J :>r \IÇI.11!li~!U 

si:~H~f:~~~1~~rt:i~:~~:~i~:~:~~~~~~~~f~,~{~:I;~:~:i.1::,:~~~ 
"'":'!i'~": ·'I'~~'!·'!·'..!:><: -~"1 ~x'l"~ ,.,~!~t:i''·"ilt,,~·'}1 "1. :~%1 ··~ltlprf<'q::n ~''I :>p 
[ln;:·~ q ·'i' I•<.'!·'"'11'Jd r.t ~~'1'..; "''1·" 1''""'"'·'·'~1 :'! tr\·':>li•J u~ ~ 'r.!Pll'"' t:[ u.:> 
ufo.<1r 1: i~i' ~·'II:IIOt~tul~l'-'! ~~thll wpu~w'''~J I. ~''!"·'l.t~<l.l ~!.'[ Op11CJ'll;'l~~~ 

. . _ _ . ;tu,'!:):II)]ISII<':) 
r.~ wd c:"t;l'l.l, l•'::Ot::UC'!~I.'UJ~llll ~9!~;::~·!:1~'dJO Cjl: ntua:?-:~1: Sll.\11'1 <~[.~p tun 
;1{111!1'',\-.l.l <'>[1:•ii"J1 l~r •l:>;'-.:.'~!·'-:11: 1tl\ ~JI::<JJ- ,\ ·~~JI:II.:OJ''~i<'~d 1'11 O 111:~, ·~·'[lC)'I.\W 
~J"J'.I~ •~! t:J::..>:'I ·~•or:·~:·JeJt s-:>t ~r u~·~J~,,,,,JJ 1'1 ~1:h t::t~~n:'l ti.' •'Jl'""~'"'.L 

~11<11\IT>~J l!J.>IliUd I'IUI-<.'~I.'lll\1:>$ nS 
u,, -~<:(•! ~r o:::nf ~p-L p pl:flll!:> mp!fi u;, i!pl:!l.~l?.u(•-' l: '<ifi:~JI:J,L t·'P.l"""P<:UJ~l 
•UJ "":·"i0 q :>p l•<.'!J~JI'!Il!lll['V ·'[i of,•<t:O.) [o' Jo,)J r.hpt:\D 11.1 l'Jl:'),l,\U\1..) 

:cr~ljl'lJ. I~P illUO!j~\IJ~J\lj Ul','!~lL]ll11i'JQ I:\ ~p [C~~U!ID 1:\"I:OJ:.jil<\) l:"] 

'0/'iij\'111.'1:•1:--.::• 
Oil'I"iS::IO SOt>lt.~lJ':. SO'I ::nmoS ~Ol::n·cJN:-!l~()jJU 

rri'"~''"~·'"':l~'""·'c""~~=• 

, 'sl::l•llqln• 
~111~wren2! _uot OJU?~UO;) ~lt::. ~ O)lJI pp 'C~UiilJ J. IS~[111J r.>UOJU~,, Se, 

tll>/I!~JUY 

O]U~lU~ [~ u~nb!J!l~l ou f. Opi:'!J!It'l Udrtj OJ ~nb s<nqW)!W SOJ ~ltd '~~~= 
!1[1!\1~1\10) ,< tWJil] M IJJ '0~1) Oll\ll UJ 101!11 U~ 11UIIU!\110) OJII,IIIIC;) ~lf3 't 

-~;~"t')q~~if~i0JI~~~::t~~~~~~:~~lu\~!'~;ct;,;~~,~~g~~~~~~~·~~o~,~~~ ('f 
:10'1]~ UJ Op~l1UJ 

1:.\tq 1\'SJ,_,l ll!\~,\UC' O,,,nu [) ~nb I»Ó:ill:\!t '6[ OJII~~UI 1~ \13 WP!II:JUOJ
t:>I\0!'!1"'\J<Ijl fr] ~111r~<qo CU 'U!UO \U~_J :lJ~~ -~p 'tlt![l~lti\IJI:\JVnU~jl I:[ •,un( 
DfJ) '~JC~![JIU! 111~!\31 O{UJ>IIOJ 0.<~0\I[Jp 'Cl'!IU3!J~ Ull >od 'UQ!~!l)!J!ICl III (to 

:cu~IJUOJ u~ ,~vll.,,fo.J~•p d11~ 
•UQ.\1 OJIIJ,\1\'I.J I>IIJd\1 13 3\\b "C)U)W 1: Í. 'JlUJS~ld i~fl \rJlltd O J~JÓJ. "9!'i'"' '=11 

•Jnb!jd<U! 3nb OJU),\110, 011~11\IÚR )\C:R[It l~ll)l,lJUU;) r.J )n!J 3r Of.r' U3 '\ 

fl Ql"'}rJy 

'(t!~ed o [1'101 IIÇ>J•J->~1 llt "I' VQ!n~n3 t:( t:!'UJJJ)UO.) 'CJ 3p \"jppp 
UJI'III I' 11~ lJilJ'Il! 31' to~U:>)\IJ,\\l~) t ~lr.I"PJIUOJ ~- 'OiU~.'IICJ F'flllYJ'""'ldU tJ 

~:;h'~~~~~~:~ .. ~~~~~',.';;~~~:'~~o~~~t~ ~;~~~~~~~~ ~;~~~'~i1i'~~l~~~! ;'~~·;~~"!-' 
llllJMJ!/)r' 

'S:!IU:>p;l;).~J1 ~01R~!lJt lO[ U()::>Oftl:>t>3t ~~~ opCJI~J'M drq J!"b~ 
.;>p ~[' ~~IJ_t_,l; S~\:opi'l~\J~f' '~JIIt>!J'~!J!1r.J Sr] "1f"'l JJ~oH tP[dlU\U .. -
•I<:>JU! r\ln ~~f>!Ufl puoo~r;o.~ <q ~r •UI'.) ~1 .>p t01 <>ln·•tu~ p "o~ l'~f'!UUOJ 
·UM op l. 01)<!~·'' [•"Í' IO.,~j~ lO[ C '> rll<(l 1~<1<1!1r;o,! :ti'] .1[l[I'PU'r) •1!frPJ'-'$ 
1r. ~II',)IUIIUIO) <~[.,qrlll~r leUn!~Clll l\1[ I'U!liJ(J ~1 ::0]1 J~l~U~~) lU I..._,,~ fJ 

fi. 'fMJIIY 
'<>!11~.1110,) ~"'~ p 

~~!i~~:::~:~~~~~.~!':;'!~~!!~~ .:"~J~~~~!~~~:~r.~~~~~~A\,"~:~ 
tpun"i~~ C1 ~p <'11'!~~~ lJ Ulf!~H!vr.':ll•) ~~ Jp tolqUl~!l~ '"I~ J~~!J!klll\V 't 

'U'1<)C'l:!Ur.:ho ~\ :>p 

!;'~~~~~ ~~1<l~~~1.~~~r~.~~~~~~~~: :r ~:~~,:'t~ó~r ;~':l;~.~~l~~~~ 
' Çll:l!J)I0\1 uf.:qr.J,L 1~1' lCUU!,lCIUJIIII ~~~!10 111 :>(> lll,l.lll~ J\ll:O.:U!<JI3 'I 

()l "1"'!1J'I' 

6909 OZ OJJaJ-"llG>S (II o~5os) lVNODviJ OSS~DfJD:l 00 Ol~O 6S6! apOJqmno 



·--·~--~~c--~~~-~~~~~~-

·rt"-~ ... hua 
SU!J~II 11 <~U \•uO~ <O]:"IIU~ OUICI~ ('I ~~~J~WJ !!ri('l'l I!Un 1\'JI:'d lDpJNM Cl\111):1 'lOS 
·U~ ~Cil U(l:x ·~n'?.]Ut!iJO u;.p.,nd Clfr.ql~JI J:l U:t jlfl[l~ :>jl ~OpJM~~ ~01 ( J 't'( 

··)1.:>!.\Jõ"õ \~!' ~r.tU<:JitOJd"ot ~p un!.~O::>lJfUilJd nt r. li (llUCl<J~•It~l' C':>td 
•IL11' Jll ,C.I!llj.•J 'I'J ~lll'!nj;IH[ "1'>1:1!\J~~ ~I'IW:I •'!'I C'llll~!l<lllUUpiiiiJ ,\ 11ijl!:•l•/!llr.lfJO 
:uqn.. ~~um•.!:>'!' <r; u.• Jr..l!-'>Jl.n:d lit:f!:<•J:o~ ·urJ~!'·' Df'llrn., ·~11:'1:'"1 i! ['l"l'!lll'i!~f 
:>fi N!·tll>.' ~~ 1.> ·t.•.•J-11<1~ t:( 11,1 ~~lll11lU·'":llUN >!I~ o ·~·JC'IfU'(I''!Il!l SI'J ~ j )l<ll'l':")Ú 
•UI:! "''! ').;'>p HU!·'ttl t:~!l~('ld l:j li ~.>ll<l:.>!llUO.l S\1] tl\1-' f>l'l'!Ltll<'Jl:O) ~(J li: 

'tM\1'\'ItlhJ 
:>•o:q (iln :>Ujo>< clfll<ii!Jl p 11;'1 f>np:':: :>p ~~~~~1\r.>~ Wj :"[l ~Cll.">.id~r. ~rLU'[l .t Ü':J!•'j'7!11 
•tf.:.ô\1 I'J I' <1~1'1\'i'l 'l;plfl~lll ~[> U<.'!·":·'!iÚI' l'j 11·' li:Ú!·'!lH;d ,i, ;I:J,\..!cx>,1 11\'l~I]~JI 
":l.l:>!!.jOij "'[ !1 ·~:>;tu:!li~'~ Ui.>J ~M ,( '~Jtl[>l'ftXJ':Jl SI'[ "5:\JUf"r·'[U:U;> ~1)1 ( [ 1'( 

··~{•'·li' a:-j'\Jd 
-nt 1:1 u~ -.";"~uur'•"'J ~n~ ~r cr,púut:~""r F' ~.•;w~Jd ~ç ~nh cw•\IJ ~l'·~..,r :7.!'-'l'~uP. 
Jr.]«:. U-~!q U ':1\<~ ~~) >"~J'I"f'!III!~I);,J \I':[ U:l (> O[C<\1!.11 ~['Jr.'JU[ [J :1~ ~t>)H:II]!~ Jt:],Q 
ucp:>CF'P of<·qr Jl [:O 11~ pn[r:li ~p ~Op!A.l~~ ~O[ ':>[([!~01:! Cl{ ~P.I'f'!f"~UI t:[ u;[ 'l( 

i>iQl:>\'ZlS~O'IIQ '1,11 

- '[t:J:>~:.•3 :11<:~•:;1111: l'!l'~tll [t: O!~!''fP_:; ll."n'" 1:]<.~ :>p "'l"l'il! >p~l' <11[ ,11h J!f'~d 
•\UI r. <l'f>C:tH:H'>t:~ •t'ptj>:>ill •I'[ 11.\ 'I ,.u,,,\th'o~ !~~ llj>:ll:tD ':'"Jê:t:~ l'J ~r ~01) 
-~~·'' \c•ll•• "'', J<'tl!·'IIJt:d ut"!J·"I·'I' ''~''•11''' F' u.• [mp·< :•p ><l!'l u,,, ~,,.: '\ [ 

'li<,I!W[" 
·C~ltL•'"·'ll :>;I':><!'Jtl r[ :I(' 'foi; 'ri ;;, '(~ 'I I ~{( '9 <t'jt:JJ\'d <rl[ ;-.? <;>ll<'! '!~Od'!P 
'lr.J :>r r,.~,..,:.J ,,_r,:q 't: 1"~~·:':i~>~-'~~~ ~r ~~;us c<J::> ~opcz~l!l_!l ..,, tu.:sf>Od s~•91'tf 
•tc;t'Jl ~•'I ~p ;>n;l'' ~f' ~.•u<l!~rnJn.• ~q ~~~ ~:~rrl!M:>J ~I" nfrq•'J\ :~;• ;-.,u.•!([liiU . 
o!r~ul l·'i' r:•m't!;:!·' r1 tt:. >t:p•t.·nr:~J Ç."'\H>:.•:p:>ttl sr:[ :>p ~••rr:p:>.•J .,,.1 t;: 

'S:'>?'~'i"; \!)'>:''to~ ll'Ht~! h> \ l'~!':''.'l•'!lll~i'!o.l·' t••.'!~I'U:m;u; Jlllll~l ·'I'<>}; r "'i' t1CI~ 
:~~~~"~'(~.~~;,;~ :',u~::;~;;~;: 11~'1~!~~!1;·:,';.~;~;_~~,~.~ ·~~~.;~~~:~!~;; ~:::·~~ 11:1 ;:~~~,~~.~:,1.~ ~:;!;;::~ 
·:>r '•:>J••;w!J··p·u 'PJ:>;>.\ >:'li<>p1''1';111.> ~•'l •'i' 9llli'U::--<,>;<"J'~•'l 11•'·' t'l[JI.:"uu.:> 
U> '•>!l'>il'~l J.' 11' pn]o'< :>p "'!·"·'l~< ~• 1/'\\l>~on,:\.'J ~~~~ :>p l'f!I'-~1U :'j1õ,J ([ 'Oi 

·~!'tÜ«111 <t>f t <W:~~~u 
~;.lU)} :;:p~'Pt' :I(IJ:'Il~c..ll\10~ flllf'!J"llllt: l![ 1\ "Ur.l~!l::> Uf>lll!n~ ':IU~!'·1!1J ~ P"'fl!J!l~;'lo( ;'>]> 
1\!IU(.I:I i~f' t:j ~ Cl t:'!:IJ!,hU:> t'J U:l ~\Jrlfl~f'l'(jt:JI ~<>I :1!' <:>}lti:"Lil"','lc..l~J \'(!( :Op I. wr 
•t::l]dlll:t I~P l".'~'!"·'~l<!i' 1: Ml~!!>ul III'!'·"PJI "·'II"''J."! :1 '""'i'J ·~·1'··1 •t"-.>1•Ju11 <:J 
u;. pll(l:!; :>p PII<>!:'I~J>IIO~ fr]ll "'t""i'!.o.ll'r. ~11\' :>Jquo; ~:'1\UJtlJII! '~<'rt:fdtw.lr. ~UJI~A. 
-~lU! c '1. 5:>t•t:[11 n:mq1:1~ ur.!:~q;.p <l{tll[I:JI p 11.> 1'11[1:~ :1[" ~•'P!\J:W ~''1 '6<: 

·ofc•Jt:ll :->fi ~lll:l!!.jlllr. O!('l;llll pI. SO>uop:ruo:. SllJ J1:Jof.>m r. srrr.u!mt.:> 
·U~ l!CP!P~IU J~uotkuJ ?f' Á 'pn[1!'1 11[ llJC<l SO!-JplfJ:>Ú SO( .( 1-"JI:IlO!~~JOltl 50X<~!l 
10i ç Uq!'!~OJP l':J :>J}U3 S~UO~lllj,JJ ~~llJ!SOd ~r.J Jlln[llA~ :1[" 11!.1 1: 'Ull}S!~':I SOIS-? 
OpUt:ll3 ~Jl:llOI~~JOJd W'oiS~!J ~O{lO:II!WI:IJ:>fl ~ ~;uorl:fr<jCJl ~C'J ·'P UQ!:t!~!Mh:> 1J 
~ !1l'IIP!11!f111! C>1U!JIIO.J CiJIIIlJ!2!flllj ;>]>h C:'II~QLO!q I:!~Uq!~!ll llj ~p sopl..'l[nl";"~J ~~ 
Á ofrq::;J :-p ~I!J:'I!'IIur. "!J):>uz t~r l. ~NordN!r.ll $OJ :>Jl pnrr.~ 1:1 :-p r.pu•·l!~!·' ~~ 
~p SOJ'IClfO~~J lr)jl1~7!11'Uil UCjJ.>q,lj' O[llq1:J] pU~ fll1JI1< ;\/' !.0!~!.\J:>~ SO'f 'l:li: 

SJNOI.:t:<~n 1 snuo ·::~ 

's:liUCIIOd1UI S::>lU~jiiJ;111 t! 
311/:JJj J::>JC1J e~e;l C!~U~t.·•~ 3p ~~Utjd :lr UÇ>!;'>~.fOI.Illl~ 1'1 u:l JOr~~J':.lll! ~c>!~! \.I~ 
J;WJ[" SO! 1/W ;tJ:>.IlOO~ lllê!nq~p ofl'qi:Jl p 113 [lllji:S ;'9 ~·!~!-ll:>s ~01 'Li: 

'Ut'l'lf'Q l"J'I•rn~ '"""!lmn.;"·'Jli 
~J ~~~~ ~;ol('lrt:fl'qr.n ~r I. ~•opn~tdll!~ ;.p ~O!:It7.!Ut:..0 'Jt:[ utoJ min\tua ~~~ 
3]U:Oi;>ÕIUCr3 rRpi.IOlll!'l C[ l'l!lUJ:>d :>nl> CIUJOJ l:f ti~ '!'C!!!I.Ut"J S!l~ r.,( <~JI'rt:ft•qr.Jl 
ôOJ C I'A!lrm~ rl!P?1U i:!~~~~~~~\'t t:[ l:p[nJ~U! 'pt1]1~ ~'I U00 ~O:J>l:a.1[:>r:]~J .... ~!"l'j) 
•1.\!1~~ ~tl}O n:~•tcl:.•p ucppnd ofoqr.n [:> u:. (l!lf~"':>p ~p~•J:oo= "''1 ·u~ ... H.~t.!'lP 
>.1 :;o, b ~>:Jw_..~ s >J :~p ut:t'!'"1:f.•J1' pp 1\ pr.tt:~ ;IJI ~'7!·'"...,'" q :>r liiJ!:tr.'!.!'ll:~;o 
:>fi C~l~Ul \1:1 ':'l[r.ll0!.1tlU: r.:'I!I~~:Jd t.[ Á 119!-\"l~!S·'I I:J :Oi' tltr.>U:Io l:f'!'lllll '')i: 

'~[I:UO!<~f<'lJ Ut;'!)t:ldt:rr.Jl .( U~>[:lr.~np~~J r.J :>p <n:>rJ\'IU ~D].'\,Jdo.-11 'm[ (p 

:u(l''l'~'liP..,.""~""'" 
·~~c ~:l:IO!'J:>jr. ~ti( :1[1 .( 'J[t:Ull!'~J"ld ~:!pl"i'~III.I~JUJ ~r:[·"\' o;l(l."!!llt:II'JI p '(.1 

:oft:"CJt:/1 PP ~~1~~:-r.p:>r ~r ~r.•ll!1:1f.\ ~•·t :op "llr.'!''"'lll.llJ:I tq 

o ofr<~r.n ~~~ OJl!dwnu;~;~u~~~~~~~~~ ~~t~~ ~~~;~,!~1o1:p~:E~~~1 ~~·~.::;.~~~-~~~~~~ (» 

' : Sl'\!:t UJ ICd!.'I!J!Ild tO 's;on::'I!I;S!J <:>UO!:IUnJ ~q; 
:;top STifJN o 1'\111 ,I!WR$0: P '~]qt"Jdr. r:~~ orur.r:~ 'fln]t:'Jõ I:] :p ~m.lr:ni;JÓ <11prl'!ll~ 
~p "'!J!,\l~~ 1111 O 'l:J~:I~qr.) :>p ('1~!1'·~111 11\ I. Jl'p~:fr.I[I'Jl O!Ü('IJr! [~ <;(l[>[llJ'II! ''!.:i'"" 
•;>..I:IJU[ ~O[ <0po1 11\l:'l O('>J:'I~:Ir. •'{' 'Of1'l[r.l] f.' U;> [m['X ~r 'til[_.,! lP~ \(>j ~ JI"I!J<"I 
-nr: ql:>q:~r 'nu r• :1~:111 ~J~nj ~~ ':w~:,Utu<'~ l't:l'!~<>lnr. ''I ·ulfl~!\':1" U[>VI'II~ ·~~~IIli 
•Cli.::.S:>.Ic..l:>J SÇlll ~:I.IOj'i:fl:qr.Jl :>p ,( ~:>J11J'I':I[d11P :'1[1 ~:111np1:1!11~;'!:o ~l:j lhl;l r.)jOÇ 
·U<>J n-•~Jtl ;, ~:>p:uopc11 t'J!l'\·Jd 1:1 /.. uy!~r.t~f.'~'l t[ ~r r.1u~n~ r:rltlrt 1 'H 

t:-'!l'JI:Il 
pn11:~ :>p ~rnu:Jf!illd ;>p Q;)JtUI 1~ u:~ sr.pr.l!Ot:s ~:.rrr!•Olnr. ~t:Jihl:t ,.,.W•I"J"l (.1 

~pn1r.~ tJ ~r uq!:~J~I,>Jd ~r <1'1.tr.éua·.• u:> n:tl>.'!U:"l ('I 
:oftqr.t) :>('> Jtin[ pU;'> UI:W·"·~JtJ 

~ 3n\l ~0.1!3>JJO!"' ~0'!1<:1!1 SOJ UO;.'I IH?pr.pJ ~~~ ~:>l1<>1,11'7!Ut>IIIU! C J.1p:l:i<WI (11 
.. :upt:!d' 

-<wlr .( :>)q'-:.'11 r:>~ o:rnrn:~ 'ur.p1l0d o(r:q1:.11 p ~~~ rntr.< ~r ''''f'[\J:>~ ··nJ'l''1'''1' 
·rU J:>.l!U I" 1:.>!lU·'"'l I:U!:t!p:>m "I ~t' U•.>!.'ll!'jll~aJu 1'[ ~I' t:111~n.1 rr!<Jl'H 'fi: . 

'flllt~rr ~~"~'11!"1 ~Jl1" u·.r,l 
·<>Ulllrf'~ 1'( ~p Ul)C'<'I!tor'S'IO i:! U,l JIIJII<)I:jU~ .( '!lf<:<jiU(. ~[l (",;11( [-' U.~ U\'!·l!>(ll( 

~;!;!·~·,,~r::,· .. ~~::~~~~~.~;·~.;:I,:,;:;;:;:,:;J ~~;;r,~~;:r:·;~.:~7/,,:·~·~:1 ; 1·,~~·~1,:;1;,,~';-'/;'~~~~.~~~~ 
~p '-''F'!"l:W ~<l[ ";.>Jt:Uop,;;t ~~·'!l,l~J,j <'[I. U<,'!~t·l<::f,•t I'[ :tp t:JII.'II' l'!'l'lr.H '!:<; 

a:rli'S ~(11 1'1~\'li:JOll•l ,\ SOtl'l:i'liWll'll.l. '~0111XI'JV ~U~ oh: 11·1 '(1 

"ofl:QI:JI llf 110~ IIÇ>O~I:>l U~ proJr-; 11~ 3{1 ~·''·"" <:>lt<f't:h.o(rll •<>[ C ~111~111 
·trnr! •!ru! J>'l<>!o"" ~~~~~ 'l''j u•'l'·"r~r <'f•·•JrJI 1~ ~~~ ~'"~""' ~~· ""~"l)' •u·1 (( 

'Jnu;o u~ •!"'f'll! cp.•nd .•uh u "~"'-'"~ u~~ 
:.ult UICI' J:>!"IJttu~ eluJo) ~s ~nb :;op 1.1\]~J:tp t,. ÇJIJU:>J Júpo:f.:oar.•z <>Jl'J.L Ci: 

·pn[llll'opOf>ltl 

:r~~~~~~~~~:~~r ~~~ ~~~f~~~~"~~,~~:~ :rrt:!.'i;s :~~~:1"~~~ 
h :'IIU:O!II:>MII:! t:J.~UI:tU :OJ> 'llpr.JUII'Jll! J:'ll IIP:>•l~Jt J11/'r.f1:qt'J1 f't'>tlJ, (J i:" 

·~:J:.J~:o 111"-' 11~ s:vn~:'l\'1:1 oi.IIO:t 
11.\ \II'QI~II ~1'0 ~U\11~!11tl1JO 11'1[ llt'!·' li:IC\'!q~1' >ll'fl-"11~1' ,o; 'lljUIO'Jo11\':J:> :>(' 1\ t>lí:'l 
•L' 'I j:>f' ~~~~!~ !1[ :'>('> 'pOJI:~ :>p ~1'1\t~!l[>l.l() SI'J :0(1 l';IJ:>,~t: '\tlll~f~;'> 0;'11\~U) ':>ll~!!r!l( 
:> r'r'J'!in:1:-... : p ·:'1!11"1.·· 1-~r .( ,.~.,;.h:J:> "I 1:.• '·'l'"::u.••.~l.!·•• '"~ :>t> .{ ~=-•••;•.:r~·~~~~ 
~~ 1 ·'f' ;;, >pt:.• ,(iii~ J-'J' ~.:"ll'l•':>'ir ·'[' LI<~! Ulnj 1:j la:ll\~1: III'! 1~<!-'P t1f1•qtJ1 [:> U:> J>!l~ 

:~~.T, ~·t~~:~ ;~~~J1;;;r~;;~ ~ ~R~:~~;;!t'J~"~.~r~;~'.,;;~~,i~l~~~~·;~;~~;'\~!~~~-'J~~Jo 
'<1f1'•it'Jl 1-' t::.;-n11:~ •:t" <rt:l'!m~w q r. Mnq 

•\Hil(n ~··.\>I' :>;JUI~ L"[ ·'J' jl't:I><J:O..lJ) •'['1'1 ,('> I'Jlliat:puu.> ~ Jllõlp:•J:f 111,'!-'õ!\UJOJ 
1:j 11:'1 { ><l!J!-'1 t: ~t'l,'\ll!ic.J :>jl1CIIll,J:>dpp ''·'Jl".'!'•'Ú 0lLi_.,)IU\11ll'!:0.l.ljJ:'Itl]~ Á 119!J 
•t:•UJ~;II! q L~ ;t:d)-l!lJlld UC!J:.,pp ''!1'<]1:1) J> lt~ (lRJI"' :>J>. ~i:>! V·\~ 5Lll 'O~ 

: - ·~feqt:JI 1~ uo:> ~r.r~uop 
-~~~~ ~U~!Z!I! ' pn]!''l :~r 5,>uo!:Pn~ ~Jqil~ 'r.~~JdtU:. I'[ ~r> ji'UO~J:>iJ J~ ~l'[li:U!l<r.lp 
'u,!p;:!UJ.:>j :>i ,{ ll<,l1:>r~n:rJ ~p.{ ll,;l!~r.\1\JO)U! :liJ SI':WtJi!r>Jd :lfl IIJ:>!~::'.l!JÜt À IJQ!:I 
•CI<•qU[> C[ 11· J;:Ú!Ji\.1<' \a~jj~lpr Ofl:qi'JI [:> 1.1:1 pnjr.:õ :>p hl!·'!VM ~1'1 '6[ 

01" Uh\I!O'i IS\' '>.;~1\.)\'l~IIC>l.'NQI.I\'.):'IC! I ':>;QI)\\(tJOt:•l ':) 

, 'U~1~1:>!J!LI'U C:t,!l>!j) 
opr-m~~p c<r ·~ >nh :>p ~npcuJJOJII! J~~ lll:JPC!~P s:.u;r.:u:>~~.~d~J ~os I. ç~JQrnf 
·t<[CJl ~\'I 'JOJ ':·'Jdm:. 1:1 "·'J111•l!'ru ll.~!l'rsd "I ,( uyprJ'1!!>1 tJ uo~ pr.r!1WOJ 
·UI'J ~[I ;'>\U.'1~ h111':'1 \'<~(l~JUIUI' 1:[ r. :WJI'.'IJ!IIl(l ~\I•'Jt:'l;l 1:1-.';! '\I:U~I!~:>J~Il1.[ 9~J"'W 
•J,>;u:> 1:Utt Jt'll~l~l" U[l~I!U.U~d 11.(114 pnj~S ~[ :>f11:!·'Ul:[l:!·' t'[ I.'PUr.n_J 'SI 

., . :rrT:!o.!u;r!r. ~~~~'r:l<!~,;mo n t:~--:o1dUt:> 
:~~~~r> ~1~~;:1~ ~=~~~~~"~,~~~,~~~o~.~·;~~~s ~~~~~!~~,;t1~~ ~!~!~~~n~! 
N~:> <~ft:<Jrll ~P f.'J<~<ltl un c:> JOfll"(rqtJl un :>p a)u·'!III!:I~IUr.uiJ:> orccn.) 'Lt 

'O,l!r~\11 CI~J.\ :>p (lu,lnd 
[:>~:";"~~~) ':'11U·'·11~l'l·'m:l11J:0:Cl O [1'1<JdUn) '~<'p-::l!í'\l!r.lllll.':> 11N«':'I :>J .>nb t.•!r.q 
·r.Jl •'i" ~.~Lili:~!:-::,,~ >I:/.( <':"'ii'Jl ~!' •c•tl:1 '"l"':·'!Ji:l~~~~:~ 11~!1[ '' 1\L'!·':>nl '*•Jt:Jl 
;>j'l ••1,~:1;.1 p t'll'd ,,~.Ir. ~:I II'J'1'ri'')':J1 [.' ~;1[> ;~>:[lt:i t:rlf"'Ú ·,·,1·'!'~ ~•'I unf-.'>1' ~C.'!P 
-1•n1 :.;o1>uf : . ., ~·tme,c ut;>;.lr'tl':l! J:lll)!Ull~ 1:!J:"<j~i' <•u JU,l!'r.'!""':!t':> 1'1"1 (;: 

''.llljlõ'.l{dlll,, Jl' ,( ;"p.:I11Qi:Jij1! t'l)JJ~':'I Jt>J ~:>UO!I 
•nJ,'UO~ sns JI::>!UOUl!J~ I'!J:'I!j:>p c>J'I•tJjt1~l 1:(1:\1 <lj ;mb U.'!NUI [~ 'llfiL!\I!IUJ.~I.~p 
('l;'i.:,,!J u•• 11 u~'P!'••dx~ i!t:t'JJ\1.' .•n!l llh'•!r.'' ~r <1\~:>no..l <Jll 1'JI'd l<'rd1'<JI:JI un .:op 
f'Hl!i<h: I:J Jt:nnnJ:>J.'t' t:Jl:d l•l!J:>!'~Id "·'!1~"11 u:>u.n:~J 11n :>;> t'li!1UI?l JV(I "91 

·c•or>nndmiXI cun u~ WpClli!SJJ u~urq :><: u~u~!IU<>.l :onll ~tJr.'!"t:WJP.J 
·11! ~1'[ opurn:> Jt:tn~!IICd u:> 'JJ:'!~II.'[>!JUUJ J~l~r,ll'"' n$ tr.u~~:>Jd r.Jrd ~I:!Jt":\"-'U 
~tpfpõ"111 Jq Í: " .. ~)ll~!r:>J\~ <:~;r1 ~!' 11<,1fJI:.l!U~Ull'l;l Á II<'!~IIII<II:J] fi t <r~;:rj:>J 
Pll<>!:o:pun,, ~·:1 rnt"ç ·'P ·~J~Il•l'!õ>~ú 5~111~!1'"-h~ <L•: ~i' C\':"":\n<uo~ ~rf>J"''!J,oú 
p { •":>m>p!['111'. ~"! JfqU:~<;-.;,1 <:r!J:'I<PJI ~"['1"->11•1~~• !"'\:!~ ~i' 'I" r"·: 1::1 r;·~·r:<j 
r:m.>!:>l'll a:t!I,,\'JJ tt o :~)ll:li:>tlul(l' r~:rp!>ln;:- "J "Jn~"!~ru u.)p::;'!~~~ 1:1 'st 

'<lpr.tUit.'JI:(t'll::>\Utp 
•!o/'J' '.:Opt[llqt: I J:.p 01U:!tu!IU~~II0) O!A;ud $OI:t~J~l t' :l~lr.:OJUnUJO, IIC:!I:>q~p 
O[q$ pMjll$ )r o 1t:1~J. pp llq!-•Cn[l:ll~ t( • fOII!1Cj:.J $:1JCUOU:td S01tfl f01 {[ 

•!! i''\•'>J>OS:O:.~C O 
·u:nuo' t:IJU~!P: 
·:>J ~~~~!I SOJ[~ u:• 
J.-.u~"IMIJ•'P('IJ·'· ., .. , ,. , ., , ,., 

~~~!::'~!-) 'I:'JI:]I: !:'JOri~f1:qt:JI ~l'l ;:>p 11<,'!·\!S~Hh:> r]•'P U<;'!) 
•CR\Il'-:ll'flOl :>{1 \"('lrt:l!n<i-'150j :>!1 I. ('lfr.qr.Jt R~ r. '":>}U3J~Ijlt! Pj~\1\I!•~JI>JÚ "1.'?~-:t!l 
J('l( ll.U..,'!·,!""d~~ ~~~~l'''li;>JIIf'l'f"!.ji'JI ~~ <>p1:~1[~~J 111' (t'IJ ~>\h ~I,:>JI'I'~I'[ :>r l:'.'~:".'lli' 
~JIIO!:II'IIIll'IJil! •:OU,11UU,I 1.1~1<\<llrl UI'[Jl'll(o\r <~\II~!I'·'Ü~~ <t<1(l!(i '·'Jiljlli~['!J 
•lU)~;.. ~:'ljllUU<.J,, I 111'1]1:~ :>[• S~l11·'!1'·''l~~ U:> ~·J•'J'l'f'''i"ll ~"[ ~[' l"'J'l~ r.J ~ ~l.\!lllJ 
-;>J ~O]t:p SPJ Jllll:l!Sll~ Lli'!P1j:l() l'~(l't[llJl p 11:0 rnp~ ~[l m!:>~l.IZ'~ ~li'J (I 'ti 

. ·u('"<J·~lii~P L:!:) 

•tr.WilC ~~ :>p ~:>11\llt'J Sr.J ,lrr."!I!Jõ'IA ll ~:IJUill'·'i<hU.> $<1! JutJ '']11!<'![<]'1 .1"" I'!J.'q:<]l o\U 
Ofr.qt:l] p \1;> (1 0[!!~';>(1 W\>!\J;1lt W[ :>f' 11{11~\'I',W:> {l'li,><I.>Ú [I 'i'fl'•("Jl •'f ..;>Jl:erl] 
1'1.1[' 11,, :>~JCJUMJJd Ul'r~utl ~nh pn[•'~ '~I r.Jr.d 'o:':~:>fJ <1'] ;;, 1:!"'~•nr. :>pu pr.r:.ut 
•PJII:'I :>p n:Jinl::'l ~l'[ ~:lU~ Ut;'>!~1:p.1 J~!llhjCil) JI:,!JIIII~r! J~f"IJ :>p UIJ 1: 'pii[I:S ;:lf' 
s.•UO~CliOd ofC>:j~ll I~P St:!:>U,,~nr. ~"'I :'lj'l ,(''t:>Jt'Jll:(~r.l) ~t'[ ;'IJl\1,1 pr:p.>IUJ~j\!:t .:>p 
rosr.:> toJ[ ~r JL'[lrmNJII! r.>~ UC!l~'I~P oJf~"'t:Jl [:> u:t fln[l"~ :>[> ~'P!·U» ~n1 TI 

'J<"flr.fr.<[r.JII~P [I~IIP!·~f'U! Olll·'!'ll!lii~Suo~ Jr. C>l~rns 'Of'!U~l~i)o:~!fi~W 
U:IIUtl:;'l Un U:IP!Ofl~J ~llb PJl•r~~''<li:J1 ~OJ r It::I!J]lU~r! r.;rJ nf"lt~lll lll(~!fl XII:'Z 
•!J!lO t;Ipod ·~''"!J!~~d~~ ~:![l:llt'!~~JOJd ~O .. <.>!J 1: IH,LP!WÚ\".1 t:[ ~r fi<l[r.~ I:( ;>Jq.H 
~Ol';>J~ ~tl[ ~t' lt>.~~JJ II~'J.'~·'l~j> CJ r.It'd s:>Jo!'t:fr.'lr.JJ ~''I ~jl rn11"' 1~1 ~I' I:)F'<'i"!q 
J:!)lltj!?.~\ :~r Vl'l~'\1.\,lr. ;>IU~Ulji:J:III~';i Â llf'!Jr·l 11('>\>}~UI_UII ~~~~U t>{'l!l:ll.) {;: 

. -- -~~~" 
-:l~d ~'>'-,!~!,'10!•1 ~uJ~:.s~ ~<"I 1\ s~u~'~!·':>r•:~J ~"I A >ll,'!·,!~ud~:~ ~r <:~t~'!u ..,,1 J1:1~.~l:>P 
~1r.J ~!J1:'~J.•ll ~:'IU<'!·'If.:!!"-~111! :> ~~U:><U~\':) ~>[ ~Uf't>l 'llt,>p~jlUõ"1UU.1\Ji .l}U ":>Id 
tj :0!' JJ .~'JI':lJ\:d J":> 11;1 1<)1(!,\:lll.l rrtJI:'I :~r ~.\U:'>'.I<IJ\":> ~O[ ~r '\'lU~('>~ •rpU<"><h':'JJ 
...ro optn:nJ 'I:>pu~JdmoJ CJJ~q~p pnj1:~ ~r \lrr.1~~ ~~~ :>p r.!:l~r.J~:r~., q ·~xl.~!J!~;>d~~ 
~:>lrUt'!<:<J<JJd ~oS~:>)J ~ 'IOI~:ond~:> ~~~''" <~It'fll'~·qrJ1 Cl'[ t'purn.) {[ ·;:1 

9~-·•~nl! w~ r1rJ [ti!J'I'"r'·'..J ~•-•m~11 o: tw t'lm~hotu ~l' '" <I'J<,•tru!1"'!•~!P 
,J:>U!J \lU\ I'[W7![!1'11':1~ IIII r11p:" n< ~~· I'Ollll'(l:ll\ "[ :>>11> Jl'm~uo.J.( ,,1JUj>ll'ft:q 
•ll'll ~''1•'1' rllJ')Illlll! CJ p;:,,u>Jo..l ~Jic..l '~""~H<<>tl\~J' ~">rl.!••t•~ u>:!P'l·'U (t 

. 'W)J!nfJJd '~l''l r. J>nil!'wro ô'fl ,, t•rw·• n~ rJ''>I "~J·.•!l:>:f" 
Jl•!:>!nf•.•d n:~cM\11 :.p ~:IJ'I!ld.•;o.;ns ~u!;s.>rJ :l~V~J\11:> ~nb llfr•;:•n :li' ~·'1'•~'hl 
t: ~:>IIO!,l1'1õ5'!çr. .r.·1 !111.1.'1 ~p !'.,'n<l~:lp h Wniurnl ]li rn1r.< r.1 :"jl ~<'110!,1,'!1["·':> (p 

:m.•11c1<.h·;-n::>J 

~;~·~~~.j~.;~:~~~~~ \ ;'~:;:~.:;~~~~~ ;,~·r<~~,,;,1;.:·/, ~~~~:~:.~~: ~~~:.~~ .~~.~~·:r~~~~:r~~;:J 
• .,.,,,. uo:-•~.w rt•n l 'l"'·'tu•'1 '' ·'I' ''·'l''ll•""l"'ú '·'"·'~·!''' .; 1>'11111-'"~ \n« lfhl 
·11~'~1* ·'JIJ'l'p1[1'11!J 1'/ \UJ.l '[>UJ1'\ .'>J' "''!JU<U .1<111 rpt'~lll'(l'll<) ~!~11.1mr r;un 
"'" <'ft''l''-1 1•' <H:p 111~~' ~"h •:tm)>dnJI'il "'I ~J' 1'11]1:' 1:1 ·'i' ll<tt,>r.ntr~~ ~:un (.> 

696! ~P OJqmno (no~5asJ 1\IJ.JODYJ.J OS~DI,JO::toa OIMY!G OZ OJ!aJ-~ OLOO 
. . .. 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO l'jACIONAL (Seção II) Sexta-feira 20 6071 

2) D.: t•'~fo:mid;~d ~on I:~S eondidorJo:~ ':! b pr:iclica n:~cion;~lcs. }0$ servi-
dos de ~:•lud cn d lrab;l)'o) pu.:d~n ser or&~n~~~.:!o~ por: - - - --

a} lu .:mprcs:~~ o ::,_rt.~pu:o d~ cmprc:>:t.~ int~r.:~ tdos: 
/1) ]O$pl>,kr~~ p(llllict>S olns ~CI~iCitlS .:J('icial• S! 

f) la~ in~thuo:iM~j" d~ :wsuriU."I ~t~<:ial; 
d) eua!q:~itr otu.l (lrg:mbmo h.1hilit~du por lt :~ute>r~;ld cÕmp.:iCnti;
~) un:l comhinaciiln de cua!'lukra d.: hs fóronulas nnt.:riora. 

J) la ::IU\Ilrid:ld COIIlpclcnlC <,kb~rla rrct iSU bS circunstal'lrias Cll \:IS que, 
eunn,Jo nt• se liuhicr~n or::m.it.:ld<l ~r•·i<aM <lc ~:llu!lc:n e! (rab:•jo, los $C'Oki(ls 
adc~'\1.1dtiS ~·.\i.tcnt..-s p.'ldri:tn :;...'! reconuci.lu pro~:i.-illnalmcnt.: cunh) or~ani~
mos b:tbllit:u.l<JS cn d !<.!tUiúo dd subpàrrafu 2), li}, .wpru. 

;\S. [tliM ~a~e>S t.:ll fJIL~ ]~ :lti!Oridad C•'lllr::l.:nt~. U;l~ C'OR,lllt:tr :t_l.t~ (Lq::t• 
nl~~~,·j,m~s d~: al•pkadur~J> y o.l.: tr;th:oj~.!.,r~~ r~J'f•'•~nl:llh'J~ iut~ro:,:tJ,,,.. 
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Pareceres 

PARECER 1'1• 254, DE 1989 

Da Comissio do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do DF nP 43, que "dispõe 
sobre a utilização das dguas subterrâneas 
situadas no Distrito Federal'~ Apresenta
do por sugestdo do Deputado Augusto 
C:arvalho. · 

Relator: Sen~çior, Pomp~u de Sousa . 
Pretende a proposição em análise, de auto

ria da Comissão do Distrito Federa] e apresen-

Fazenào uma breve anáJise -do assunto,-veri· 
fica-se que se faz necessária a regulamentação 
do uso múltiplo da água, por vezes conflitante, 
como nos casos do seu aproveitamento para 
abastecimento doméstico, irrigação, lazer e 
·finS industriais, ehtre oufros. A utilização indis
tiplinada de água subterr~nea, sem controle 
-da quã.lidade e da capacidade de recuperação 
doSinãnanciais de reCarga dos aqüíferos, po· 
de trazer sérios riscos à ecologia e à saúde 
púbUc-a. 

e de fiscalização e control~. Em_ decorrênçia 
disso, a extraçã6 de _águas subterrâneas em 
nosso País vem sendo feita de forma desorde
nada, prevendO-se que, a contiriU.ar dessa ma-· 
nelra, muitos aqüíferos em breve es~rão com 
a sua capãcidade esgotada, se antes não oco r

- rer irremediável contaminação. 

É preCiso, portanto, que se regule em lei 
a utilização desse estratégico bem mineral, no 
intuito de que se dê parâmetros para qú.e- o 
Governo do Distrito Federal possa inidãi ã 

tada por sugestão do ilustre Deputado Au· 
gusto Catvalho, regular a ut!lização das águas 
subterrâneas do Distrito Federal, sejam de 
aqüiferas freáticas ou de aqüíferas artesanais. 

A matéria teve a sua tramitação aprovada 
pela Comissão do Distrito FederaJ, em 22 de 
agosto de 1989, de acordo com o art 89 da 
ResclÜção dO Setlãdo Federal no !57,dê 1988.-

A iniciativa parece revestida da mais aTta--· 
importância, uma vez que o art. 26 da Consti· 
tuição Federal preceitua que as águas subter
râneas são incluídas entres os bens dos Esta
dos. 

. Realmente, em relatório recente, a ABAS 
-Associação Brasileira de Águas_ Subterrâ
neas, entidade fundada em 1978, eii.fatiza que 
o Brasil p-ossui resetvas de águas subterrâneas 
avaliadas em cerca de 60.000 krn.3 e o poten
cial explorável seria suficiente para proporcio
nar ,cerca de 450 m3 per caplta, por ano,ao 
total da população brasileira atual, em regime 
hidrológico equilibrado, correspondente a 
uma taxa de demancla de 1,2 m3/habltante/dia, 
SuPefior, ·portanto, à taxa regisliada nos con· 
textos mundiais mais desenvolvidos. Diz a 
ABAS que apesar de ter havido um conside
rável avanço tecnológico no campo da perfu
ração __ ~ da indústria de equipamentos, o mes· 
mo não aconteceu nos ~~9:r~~ 4_e_ ~sq~~ 

-fiscaJização e o controle. --

Noutro aspecto, entendemos que se deve 
acrescentar um dispositivo, mediante em~nda 
ao projeto de lei. que evite claramente a exi
gência ou a instituição de tributo S<?br!!_ a ~tili
-zação das águas subterrãneas captadas por 
bomba hidráulica de propriedade privada, isto 

-é, sem que sejam fornecidas pelo Estado. 

TaJ dispositivo Pretende evitar -que-se sobre-' 
carregue ainda mais o contribUinte com um 
novo tributo .. Esse mesmo contribuinte que, 
em face da omissão do Estadi:i aO nãõ-própor
cionar meios para o abastecimento de água 
à comunidade que dela ne_cessita e que, por _ 
~. foi c0riij)e1iao a ~ncontrar SQiu_ções COil) 
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recursos próprios, sem qualquer auXIlio ou in
vestimento do Estado. 

Como é sabido, o art 145, jnclso II, da Cons
tituição Federal, preceitua que o Distrito Fede~ 
ral somente poderá instituir taxas em raZão· 
do exercício do poder de polícia ou pela utiliza· 
ção dos serviços públicos prestados ao contri
buinte ou postos a sua disposiç~o. o que não 
se configura nos c:asos de utilização de água 
subterrânea captada, exclusivamente, por 
bomba hidráulica de propriedade privada. 

Assim sendo, proponho aos ilustres mem
bros dessa Comissão a aprovação do projeto 
de lei em pauta, com as seguintes emendas: 

EMENDA N' I-DF 

Dê-se ao § 19 do art J9 a seguinte redação: 
"Art. ]' .............. _____ _ 

......................................... _____ _ 
§ 1 <t Atê que esta lei seja regulamentada 

pelo Distrito Federal, a utilização das águas 
subterrâneas reger~se-á pelo Código de Mine
ração, peloCódigodeÁguas e,_ no que couber, 
pelo Código Sanitário do Dishito Federal". 

EMENDA N' 2-DF 

exportação de produtos industrializados imu
nes, a Assemblêia Nacional Constituinte insti
tuiu o chamado "fundo de compensação" es~ 
tampado _nos seguintes dispositivos: 

"Art 159. A União entregará: 
................................. ---·---· 
li-do produto da arrecadação do im

posto sobre produtos industrializados, 
dez por cento aos Estados e ao Dfstrito 
Feder~!. proporcionalmente ao valor das 
r~pectivas exportações de produtos in
dustrializados. 
·······························---··~--· 

§ 29 A nenhuma unidade federada 
poderá ser destinada parcela sup~rlor a 
vinte por cento do montante a que se 
refere o indso 14 devendo o eventual exce
dente Ser distribuído entre os demais par· 
ticipantes, mantido, em relação a esses, 
o critério de partilha nele estabelecido. 

§ 39 Os Estados entregarão aos res· 
pectivos Municípios virite e cinco por cen
to dos recursos que receberem nos ter
mos do inciso n, observados os critério_s 
estabelecidos no art. 158, parágrafo úni-

Acrescente-se ao art. 1 e o seguinte § 4~: co, 1 e D." 

"Art. 1 ~ .............................. ~ .. - ... --~-- Por suª vez, o art. 161, 11, da Constituição 
Federal, outorgou à lei complementar a atri-

§'''4~ .. ··~-~~d~;;j~-~~D\;h-ito Federal ins- bulção de "estabelecer norrnas sobre a entre
tituir ou exigir tributo sobre 0 consumo ga dos recursos de que trata o artigo 159 ... ". 
das águas subterrâneas, de que trata esta O fim colimado pelo projeto "sub-relatório", 
lei, quando captadas em imóvel Jocali- ê exatamente o de complementar o dipositlvo 
zado_em via pública não selVida por rede constitucional precitado, estabelecendo de 
de abastecimento." forma clara, os critérios que nortearão o repas-. 

se de tais recursos aos Estados e Municípios .. 
EMENDA N~ 3-DF Louve-se a iniciativa do nobre Senador Ro· 

Acrescente-se ao art. J9 o seguinte § 59: nem Tito qUe propõe a complementação de 
imperativo consb"tucional, trazendo à conside-

"Art._ 19 
................... ~ •• ~ ..... ~ -, ra~ão -do Senado uma proposição tecnica-................................... --":é-- mente irretocável a que o relator nada tem 

§ 59 Exdui-se da proibição constan- a obstar. 
te do parágrafo anterior o consumo pro- Isto posto, sou pela aprovação do Projeto, 
veniente da instalação de poço tubular que reputo da mais alta relevância. 
profundo na área urbana.'' Sala das Comissões, 17 de outubro de 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 1989. - RaimUndoLira, Presidente -- Leo-
1989. -Senador Mauro Benevides, Presiden- poldo E.eres, Relator - Aluízio Bezerra -
te- Senador Pompeu de- Sousa, Relator- Gomes ·carvalho -lrapuan Costa Júnior
Senador Franclsco Rolfemberg - Senador Meira Filho- Carlos De'Oirli- Ronan Tito 
Márcio Lacerda - Senador Ronaldo Aragão -Nelson Wedekin -João Ca!mon- Mauro 
-Senador Meíra Filho- Senador Wilson Ben_evides-Jo~oLyra-JcrgeBomhausen. 
Martins- Senador Aluizio Bezerra. Com res-
trições -Senador Lourlval Baptista- Sena
dor Leopoldo Per_es __ - Senador Hugo Napo
leão. 

PARECER N• 225, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Económi
cos, sobre o Projeto de Leí do Senado 
n? 174, de 1989- Complementar, que 
estabelece nonnas sobre a partld{iação 
dos Estados e do Distrito Federal no pro
duto da arrecadação do Imposto sobre 
Produtos lndustría/ízados, relativamente 
às exportaçóes. 

Relator: Senador Leopoldo Peres 

Visando compensar Estados e Municípios 
pela perda de receita (ICMS) decorrente da 

PARECER N• 256, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos sobre o Projeto de Lei do Senado 
n? 198, de 1989 - Complementar, que 
"dispõe sobre os requisitos para o exer~ 
cicío dos cargos de díretoria e presidência 
do Banco Central do Brasil': 

Relator: Senador Mansueto de Lavor 

O Projeto de Lei Complementar n9 198, de 
1989, de autoria do Senador Itamar Franco, 
"dispõe sóbre os requisitos para o exercido 
dos cargos de diretoria e presidência do Banco 
Central do Brasil". 

2. De acordo com a Justificação que o 
acompanha, o Projeto vem atender a Consti~ 

tuição, que, "além de conferir ao Senado Fe
-deral competência privativa para aprovar, pre
viamente e por voto secreto, a escolha do pre
sidente e d6s diretores _do Banco Centra] do 
Brasil (art 52, inciso lll, alínea "d"), delegou 
à lei complementar a missão de estabelecer 
os- requisitos para-designação dos membros 
da diretoria da entidade,bem como os impedi
mentos a que ficam sujeitos após a exone
ração". 

3. Nesse sentido, o art 29 do Proje~ fixa 
as condições indispensáveis à designação pa
ra ~s cargos em- referência. TaiS Cõiidiçô~s 
vão desde a exi9êrlcia de o candidato ser brasi
leiro, ter ~ompletado trinta e ·cinco anos de 
idade, dispor do pleno exercido da capacidade 
civil, não ter sofrido condenação Criminal nem 
ter praticado ato de improbidade administra
tiva até a necessidade de o postulante possuir 
aibada reputação e idoneidade moral, ter notá~ 
rio conhecimento e experiência em assuntos 
etonômicos e financeiros, entre outros requi~ 
sitos. 

4. O art. 3° estabelece que a escolha do ~ 
presidente deverá recair, preferencialmente, 
sobre servidor integrante do quadro perma
l)~nte da entidade, devendq os demais cargos 
de diretoria serem privativos dos servidores 
da autarquia. Tal orientação é dada não s6 
tendo em vista a experiência técnica inerente 
a esses servidores, como também a fim de 
c-umprir o mandamento constitucional que 
aponta no sentido da valorização das carreiras 
técnicas otJ profissionais. 

5. Já os artigos 4", 5o e 69 do Projeto dis
põem no sentido de garantir a necessária inde
pendência d<is autoridades investidas nos car
gos, vedando a designação de pessoas que: 
tenham exercido atividade com ou s~m víncu
lo ernpregaticio( ou de qualquer forma colabo
rado com a gestão ou administração) em em
presa integrante do sistema financeiro privado 
(ou que operem nos ramos de previdência 
ou seguro), assim como em suas coligadas 
ou controladas; tenham sido proprietárias, s6-
cias, acionistas ou controladoras a qualquer 
título das enlpresas mencionadas; não firmem 
compromisso de dedicação exclusiva em tem~ 
po integral. 

6. Por outro lado, o art. 8'f proíbe que a 
pessoa -exonerada dos cargos em epígrafe 
exerça, por um período de 2 anos após a exo
neração, qualquer atividade profissional, com 
ou sem vínculo empregatício, em empresa pri· 
vada, nacional ou estrangeira, integrante do 
sistema financeiro ou- que opere nos ramos 
de seguro ou previdência, _assim como em 
suas controladas e coligadas, estendendo-se 
a vedação também ao exercicio de qualquer 
atividade nas demais empresas sujeitas ao 
controle, fLSCalização ou supervisão do Banco 
Central do BrasiL 

7. Como pOde ser observado, o Projeto. 
de fato, atende aos princípios gerais que de
vem nortear a administração pública, sobre
tudo na sensível e estratégica área financeira, 
setor em que a ação do poder público nào 
pode ser eivada de vícios, desconfianças ou 
outras. suspeições, sob pena da sua ineficácia 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sexta-feira 20 6073 

e do conseqüente prejuízo irreparável à socie-
dade. _ 

8. Assim, considerando que o Projeto, ao 
fixar as condições e requisitos para o exercido 
dos referidos cargos, materializa e fornece as 
bases mínimas para garantir a lisura e o espí
rito público que devem presidir a ação da enti
dade, como quer a Constituiç&o Federal, so
mos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 
1989. -Raimundo Lira, Presidente - Man
sueto de Lavor, Relator -M.elra Filho-Jorge 
Bomhausen - Dirceu CariitHro .:..._ Oofnes 
Carvalho - Nufzio Bezerra - Joio Caimon 
-Áureo MeDo- Nelson Wedekin - Ronan 
Tito- Gerson Camata- Carlos De'Carli. 

O SlL PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Do expediente lido, consta o Projeto de Decre
to Legislativo n• 50, de 1989 (n• 43/89, na 
origem), que por se tratar de matéria referente 
a atos internacionais, em obediência ao art. 
376; c, do regimento interno, terá, perante a 
comissão de relações exteriores e defesa na
cional, o prazo de cinco àias para recebimento 
de emendas. {Pausa.) 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1? Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 338, DE 1989 

Regulamenta oart.135da Constitw"ção 
Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Aplica-se aos ocupantes de c:argos 

de que tratam os arts. 127, 131 e 133 da 
Constituição Federal, o p_rindpio da isonomia 
salarial assegurada pelo art. 135 do Texto 
ConstitucionaL 

Parágrafo único. A isonomia implica aper
cepçjt_o dos vencimentos e vantagens assegu
rados aos Membros do Ministério Eúblico da 
União pelas Leis n9 7. 725, de 6 de janeiro 
de 1989 e 7.809, de 20dejulho de 1989. 

Art. .29 Caberá ao Poder Executivo estabe
lecer a correspondência dos cargos integran
tes das carreiras da Advocacia Geral da União 
e da Advocacia e da Defensaria Pública com 
a dos cargos do Ministério Público da União. 

Parágrafo único. A correspondência de 
que trata este artigo será estabelecida no prazo 
de 60 (sessenta) dias a contar da publicação 
desta lei. 

Art. 3~ Aplicam-se imediatamente as dis
posições desta lei às carreir~s que já detenhaTY_l. 
os requisitO$ da correspondência de cargos 
com categorias e atribuições fu_ncionais idênti
cas à prevista no art.128, inciso I, letra a, da 
Constituição. 

Art. 49 Aplicam-se aos proventos e pen
sões que têm por base de câJculos os venci
mentos de carreira aqui tratada as disposições 
desta lei. 

Art. 59 As despesas decorrentes da aplic.;J
ção do disposto no art 1 Q corre(ão à conta 
das dotações orçamentárias próprias dos ór
g~os do Poder ExecUtivõ-aeStiriãdas ao paga
mento do pess_oal bfiileficiado. 

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

l\rt. 7'~ Revogam-se. as disposições em 
contrário. 

Justi6cação 

A falta de regulamentação do disposto no 
art. 1~ da Constituiçã-o está causando pre
juízo financeiro a centenas de Membros das 
tãrreiras do Servi.çoJurfdico da União, da Pro· 
curadoria da Fazenda Nacional e da Defen
Soriá"PUbliÇa. . 

Trata.:se; no eritàntO, de disposição que dis
pensa qualquer outra providência, já que os 
vencimentos e vantãgehs dos membros do 
Minist-érlo Público da União já foram fixados 
pelas Leis_n? 7.725, de &.1-89-, e 7.809,, de 
20-7-89. Basta, apenas, estabelecer a corre· 
laç·ao-entre os cafgoS do Ministério Público 
e OS demaís das carrerias que virão a integrar 
a Advocacia Gera] da União, a Advocacia e 
a Defensaria Pública. Este é o objetivo do pre
sente projeto que visa, em última análise, a 
materializar um direito que a própria Consti
tuição ássegurou, mas o Executivo e o Legis
lativo ainda não tornai-ãm efetivo. 

Como ·se-----vê, ·não se trata de lei que cuide 
de aumento de despesas, mas sim de fazer 
incidir leis já existentes, sobre a remuneração 
de servidoreS cujo ingresso-exige idêntica for
mação profissional e igual regime de dedica
ção, desempenhando funções correlatas e 

__ complementares, todas elas indispensáveis à 
plena vigéncia do éstado de direito democrá
tico. Também visa eliminar diversas gratific:a
ções hoje integrantes dos estipêndios das di
versas carreiras. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1989. 
-Senador Odacir Soares. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS1L 

...... ~········· .. ······--·--
Arl 127. O Ministério Público é instituição

permãtt:ente, essencial à função jurisdicional 
do estado, incumbindo-lhe a defesa de ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interes
ses soCiais_ e iJ!divíduais "indiSponíveis. 

§ 19 s~ prinC:íRiOS institucionais do Mi
nistério Público a unidade, a indivisibilidade
e a independência funcional. 

§ . 29 Ao Ministério Público é assegurada 
autonomia funcionar e administrativa, poden
do, observado o disposto no art.169, propor 
ao Poder Legislativo a criação e_ extinção de 
seus cargos e serviços auxiliares, provendo~os 
por concurso público de provas e de provas 
e títulos; a lei disporá sobre sua organização 
e funcionamento. 

§ 3o O -Minsitérío Público elaborará sua 
proposta orçamentária dentro dos limites esta
belecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 
·····················••«••··~-~~...-...... _ ···--·~-

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é 
a instituição que diretament~ ou através de 
.órgão vinculado, representa a Un\.3.o, judfdal 
e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos 
da lei complementar que dispuser sobre sua 

organização e funcionamento, as atividades 
d~ consultaria e assessorcimento jurídico do 
Poder Executivo. · ·-

~ 19 A Advocacia-Geral da União tem por
chefe o Advogado-Geral da União, de livre no
meação pelo Presidente da República dentre 
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de 
not~vel saber jurídico e reputação ilibada. 

§ 29 O ingresso has classes iniciais das 
carreiras da instituição de que trata este artigo 
far-se-á media'lte concurso público de provas 
e títulos. 

§ 39 Na execuç&o dâ dívida ativa de natu
reza tributária, a representação da União cabe 
à Procuradoria-Geral da fazenda nacional, ob
servado o disposto em lei. 

Art. 133. O advogado é indispensável à 
administração da justiça, sendo inviolável por 
seus atas e manifestações no exercício da pro
fissão, nos limites da lei. 
.............. --..... ...,._. ___ ...,.._._ ..... _..,.,.;.~-. ~~ 

Art. 135. Às carreiras dísc:iplinadas neste 
Título aplicam-se o princípio do art. 37. XII, 
e o art. 39, § lç. 

LEI No 7.725, 
DE 6 DE JANEIRO DE 1989 

Dispõe sobrt:! as remunerações dos_ 
membrOs do Ministério Público da _união 

LEI N, 7.809, 
DE 20 DE JULHO DE 1989 

Dispõe sobre a revisão dos vencimen
tos báskos dos membros do Mim"stério 
Público da Onião, e dá outras providên
cias. 

(COthissfio de Constituição, Justiça e 
Çidadéioja decisã_o terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 339, DE 1989 

Concede ao idoso e ao deficiente físico 
ou mental, o beneficio áa percepção de 
um salário mínimo mensal, desde que 
comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção ou de tê-Ia provida 
por sua família. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica assegurado o benefício de um 

salárío mínimo mensal, a partir da data do 
requerimento e independentemente de contri
buição para a seguridade soc::ial, às seguintes 
pessoas: 
I-deficiente mental ou físico, seja a defi

ciência permanente ou tempOrária; 
U- idoso, a pãrlir de 65- (SesseD.ta e cinco) 

a_nos, se homem e 60 (sessenta) anos, se mu: 
1her. · -- - -

§ 1° O -beneficio Será custeado pelos re
cUrsos da seguridade social. 

- § 2~ o-valor do benefício mensal_ acom-
panhará autorriatiCamente as alterações do 
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salário mínimo, com a mesma periodicidade 
e com os mesmos índices de reajuste. 

Art 29 Farão jus ao beneficio concedido 
por esta Lei somente_ os _idosos e deficientes 
tisicas ou mentais que não possuam meios 
de prover à própria manutenção ou de tê·la 
provida por sua família e que comprovem: 
I- não auferir rendimento, sob qualquer 

forma, igual ou superior_a_Q valor do beneficio; 
n-não ter a sua família nuclear renda su

perior à proporcÇão de 3 (três) _saláriosminimos 
para cada 2 (duas) pessoas; 

ID- de deficiente, se possuidor de incapa
cidade temporária ou permanente, devida· 
mente atestada por exame médico-pericial, 
realizado pelo órgão designado na data do 
requerimento do beneficio. 

§ 1 ~ Os deficientes temporariamente in
capazes somente deixarão de perceber o be
neficio se considerados aoptos para o traha
lho, através de laudo médico-pericial, depois 
de terem sido submetidos_ a programas de 
readaptação para o trabalho, promovidos pela 
seguridade social. 

§ 2<;' Se os benefk:iários desta Lei possuí
rem renda ou auxílio pecuniário da família infe
rior a um salário mínimo, terão direito à com
plementação, sob a forma de abono, igual
mente reajustável nos_ mesmos índices e pe
riodicidade do salário mínimo. 

Art 3<;' O beneficio de que trata esta Lei 
não poderá ser acumula.do com qualquer tipo 
de beneficio pago pelos cofres públicos ou 
concedido por outro órgão previdenciário,seja 
estadual ou municipal. 

Arl 4<;> O Poder executivo regulamentará 
esta Lei dentro de 60 (sessenta) dias 'de sua 
publicação, sob pena de responsabilidade. 

art.. 59 Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei intenta regulamen
tar o inciso V do art 203_ da Constituição Fede
ral, que garante o beneficio de um salário mini
mo mensal "à pessoa portadora de deficiência 
e ao idoso que comprovar não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida p·or sua família". 

Não há que argumentar acerca do mérito 
da proposição, uma vez que _apenas regula
menta dispositivo da Lei Fundamental e con
substancia princípio nela estabelecido no Ca
pitulo \III- da Família, da CRIANÇA, do Ado
lescente e do idoso, art. 230, que reza: "A 
família, a sociedade e o Estado têm o dever 
de amparar as pessoas idosas, assegurando 
sua participação na comunidade, defendendo 
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes 
o direito à vida". 

Da mesma forma que o idoso, a pessoa 
portadora de deficiênd_a_te_m o direito de parti
cipação na comunidade. e de vida digna, o 
que é possível pela percepção de um mini
muro de rendimento, capaz de garantir-lhe a 
subsistência. Outrossim, hõuve o cuidado de 
assegurar idêntico direto ao portador .de defi~ 
ciência considerada temporária, se incluído no 

mesmo quadro de carência absoluta. No en· 
tanto, obriga-se a seguridade social a manter 
programas de reabilitação para o trabalho, es
te mais importante e consentâneo á dignidade 
humana do que a simples distrribuição do be
neficio. 

Idoso foi aqui considerado toda pessoa aci
ma_ de 65 anos, se homem, e mais de 60 
anos, se mulher, considerando-se serem estes 
os marco_s indicativos de aposentadoria por 
idade aos contribuintes dq seguridade social. 

Aó regulamentar o dispositivo constitucio
nal, o projeta de lei procurou caracterizar o 
sujeito de dir~ito e os itens essenciais que- ne
cessita comprovar para habilitá-lo ao bene
ficio. Destacamos o item que determina a ren
da familiar máxima, num contexto de propor
cionalidade da renda pelo número de compo
nentes, tornando, por isto mesmo, m~is justa 
., _eJÇigência_e a caracterização da carência fi
nanceira. Por outro lado_. qualificou-se o termo 
familiar, assim considerado stricto senso; isto_ 
é, a família nuclear, constituídapor pais e filhos, 
pois de que adiantaria ao idoso e à pessoa 
portadora de defi_ciência terem outros fami
liares nos rriais diversos graus de parantescos 
se estes não são legalme:nte obrigados a lhe 
proverem o sustento? 

De igual maneira, procurou-se comtemplar 
os _que percebem renda inferior a um salário 
mínimo com um abono-complementação, o 
que irá, com certeza, aliviar os gastos com 
o beneficio a pess_oas que, de outra forma, 
o receberiam integralmente. 

Não poderia faltar também, a favor de maior 
equanimfdade, a proibição explícita do acú
mulo de benefícios concedidos por outros ór
gãos ou regime, estadual ou municipal. 

Té;l é, pois, o espírito do presente projeto 
de lei, que submetemos à preclara conside
rações dos nobres membros do Congresso 
Nacional e de quem esperamos receber o ne
cessário apoio. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1989. _ 
- Mansueto de Lavor. ___ _ 
(À Comissão de Assuntos Soc~ais-decls~o ter
minativa). 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Os projeto_s lidos serão publicados e remetidos 
às Comissões complementares. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE_ (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 19-Secretário. 

&!lo lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 561, DE 1989 

Retirada de Projeto 

Nos termos do art. 256 do Re9irrlento Inter
no, requeiro a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado n~ 282, de 19"89, 
que "regulamenta o artigo 227, § 6~. da Consti
tuição Federal, dando nova redação aos itens 
lQ do art. 54 da Lei no 6.015, de 31 de dez.ern
bro de 1973". 

Sala_ das Sessões, 19 de outubro de 1989. 
-MárciO Lacerda. 

REQOERIMENTO N• 562, DE 1989 

Sr. Presidente, 
Nos termos regimentais, requeiro a retirada 

do Projeto de Lei do Senado n~>310,-de 1989~ 
de-minha autoria, que dispõe sobre o regiStro 
dos sindicatos e dá oUtras providências. 

Sala dãs Sessões,-19 d_e out:ubr_o-de 1989. 
-Senador Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -:
Os requerimentos lidos serão_incluídos na_Or· 
dem do Dia, nos termos do art, 255, II, c, 
n" 1 O, do Regimento Interno. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, comunicação que serão lidas 
pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 
Brasllia, 20 de outubro de 1989 

Sr. Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. ~ 

a prorrogação por mais 15 dias_do prazo para 
apreciação por esta Comissão, dos Projetes 
de Decreto Legislativo n<?S 39 e 40, de 1989. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex', meus pro
testos de elevada estima e consideração._-::
Senador Humberto Lucena, Pre:side_ntE;!. 

Brasília, 24 de outubro de 1989. 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex' 

a prorrogação por mais 15 dias para aprecia
ção por esta Comissão, dos Projetas de Decre
to LegislativO n9s 41 a 45, de 1989. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex-., meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
-Senador Humbert~ Lucena, P_residente, 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Os expedientes lidos vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
.Esgotou-se hoje o prazo previsto no art 91, 
§ 4~, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso nO" sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, do_ Projeto de Lei do Sena
do n• I 05, de !988: 

Rejeitada em apredação conclusiva pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cida.da
nia, a presidência, atendendo ao disposto no 
§ fr' do art. 91, do Regimento Interno, despa
chará a matéria ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A Presidência comunica ao Plenário que a Co
missão Diretora aprovou, em Reunião de 18 
do corrente, os Requerimeritos n~"' 520, 524, 
538 e 543, de 1989, de autoria, respectiva
mente, dos Senadores Itamar franco, Severo 
Gomes, Marcos __ Mendonç:a e Jutahy Maga
lhães, de informações solicitadas aos Ministros 
das Minas e Energia, Fazenda e Exército. 

O SR. PRESI!>ENIE (l'iabor Júnior) -
A Presidência recebeu, do Presidente do Su
premo Tribunal Federal, o Oficio -n~ S/33, de 
1989 (n9 613/P, de 12 de outub[o c;le _1_9_89, 
na origem), submetendo ao Senado pedido_ 
4eJiceJtça prévia para instauraç:ão.de procedi
mento criminal_ contra o Sen~d_or João Càs
telo, conforme dispõe o art. 53, § J9, da Consti
tuição Federal. 
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A matéria será despachada à Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania, aplicadas, 
em sua tramitação, no que couber, as dispo
sições do art. 37 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A presidência recebeu as Mensagens n~ 247 
e 248, de 1989 fn'663 e 665/89, na Origem ), 
pelas quais o Senhor Presidente_ da República, 
nos termos do art 52, incisos V e Vlll, da Cons
tituição, solicita auto_rização para quê a Comis
são Nacional_de EnerQ1a Nuclear-CNEN e_ .o 
Governo-do Estado do Rio Grande do Sul pos
sam contratar operação de crédito externo, 
para os flllS que especificam. 

• As matérias serão despachadas à Comissão 
de assuntos econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo 
Sr. 19 Secretârio. - ·· -

É lido o seguinte: 

REQCERIMENTO N• 563, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea "c", do Regimento Interno, para 
o projeto de Resolução n~ 73, de 1989, que 
autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operações de crédito externo_ no va
lor total de até Cm$ 12,507,071.0"0 {doze. mi
lhões, quinhentos e Sete mil e setenta e um 
doláres canadenses). 

Sala das Sessões, 19 de .9Y.W.b_ro __ º_g_1989. 
- Ronan Tito - Jarbas Passarinho - Ney 
Maranhão - Chagas Rodrigues. 

O SR.. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
O requerimento lido será votado após a ordem 
do Dia. Nos termos regimentais. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de Sousa. (Pausa) 

S. E.xf não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador João 

Menezes, (Pausa) 

S. Ex" não está presente:._ 
Concedo a palavra ao nobre S_eo_ad_qr Marco· 

Maciel. (Pausa) 

S. Ex" não está presente. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Mar

condes Gadelha. (Pausa) 

S. Ex' Tl.ão está presente. 
Concedo a paJavra ao nobre Senad_qr _Mauro 

Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador --Sr. Presidente, Srs: Senado
res, completa, amanhã, oitenta anos de ininter_
rupto e proficiente funCionamento, o Departa
mento Nacional de_ Ob.t.as_ çontca a_s_Secas, 
prestios_o Órgão da Adminlstl:ação Federal, 
com relevantes serviços prestados ao País. 

Cr'iado sob a denominaçã-o inicial de IFOCS, 
o hoje DNOCS é uma instituição de prestígio 
internacional, mercê da quaJificação e compe
tência de todos quantos, ao longo do tempo, 
integraram os seus quadros funcionais. 

Vinculado, presentemente, ao Ministério da 
AgricuJtura, dele vem recebendo o apoio indis
pensável à consecução de seus objetivos, de 
que é prova o deslocamento, até Fortaleza, 
do próprio Ministro Iris Rezende, a fim de parti
cipar das comemorações que ali estão sendo 
levadas a efeito para realce do magno ev~nto. 

De Arrojado Lisboa a José RibaS Sfmas de 
Oliveira filho, o DNOCS contou com dirigen
tes ds mais capazes, entre os quais se destaca
ram, em fase relativamente recente, Pereira 
de Miranda, José Câriâido Pessoa, José Lins 
de Albuquerque, Uirandé Augusto Borges, An
tonio Antero e tantos outros, que tu~o flz_eram 
para que a conceituada Instituição continuas
se a ser respertada pela opinião pública nor
destina. QUando, em 1987, foi desproposita
damente cogitada a sua extinção, ocupei esta 
Tribuna para advertir o governo do erro clamo
roso que seria perpetrado, caso tivesse segui
mento a proposta do então Ministro-da Fazen
~~ Luiz carlos Bresser Gonçalves Pereira. 

Ao Titular das Finanças, fLZ chegar, pessoal
mente, o meu veemente protesto diante da 
projetada supressão do DNOCS, c~o acerVo 
de experiência representava, como autêntico 
património de nossa Região. 

As entidades empresariais, as lideranças po
líticas e comunitárias do Nordeste apoiaram
me naquela justificada reação, que fez estacar 
a pretendida modíficação idealizada pelo Mi
nistro da Fazenda. 

--o Si-. N'eY-M.ar2inhão..:... Permite-me v. 
-Br urrl áparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com 
inierlsO Prazer, nobre Senador Ney Marar.haõ. 

- O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
Mauro Benevfdes, V. ~ como s_empre, traz 
a esta Casa assuntos de interesses da nossa 
região. V. Ex', _como Senador, é un1 homem 
que defende intransjgentemehte os órãos e 
a Região Nordestina. Devo neste ponto, lem
brã_r o nome de .um dos nor:destinos que mais 
admiro, o paraibano chamado José Américo 
de Almeida, intransigente defensor das causas 
do Nordeste e do DNOCS, que luta contra 
a seca_ na nossa região. O Ministro José Amé
rico de Almeida sempre faJava que o Nordeste 
não precisava de esmolas, o Nordeste precisa 
apenas viabilizar o rio São Francisco, para mo
lhar as terras calcinadas pela seca. Ele dízia 
que com as terras molhadas, o Nordeste, seria 
uma-noYã Califórnia, que iria abastecer o Brasil 
e____gxportar para o Mundo. V. EX' neste mo-
menta diz uma verdade: DNOCS é um órgão -
que luta permanentemente contra aquilo que 
mais o nordestino sofre - a seca. Os 80 anos 
de funcionamento do DNOCS é motivo de 
orgulho para todos nós, do Nordeste. Nobre 
Senador Mauro Benevides, congratulo-me 
com V. Ex! quando, da tribuna, registra a pas
sagem de mats um ano de atividades de tão 
importante Departamento para a Região Nor· 
destina 

O SR.-MAURO BENEVIDES -Muito 
grato, nobre Senador Ney Maranhão. V. EX' 

presta também. através desse aparte, uma ho
menagem aos 80 anos do DNOCS, que ama
nhã veremos defluir em meio a uma progra
mação festiva, que contará, em Forialeia, com 
a presença do Ministro da Agricultura, fris Re
zende, já que esse Departamento passou a 
vincular-se hierarquicamente à Pasta cta Agri
cultura. 

Neste seu aparte, V. ~ relembra a figura 
inolvidável do grande José_Américo de Almei
da que, como Ministro de Getúlio Vargas, foi 
um dos homens que mais se bateram pelos 
nossos interesses regionais. 

Se.José Américo tinha inquestionavelmen
te, pelo seu talento e competência, dimensão 
nacional, não há dúvida de que ele direcionou 
todo o seu prestígio e espírito público para 
servir à nossa Região prestigiando órgãos que, 
como o DNOCS, estavam, e continuam. a fazê
lo, a cumprir os seus elevados objetivos. 

Muito grato a V. ~. nobre Senador Ney 
Maranhão, pela homenagem que ·presta ao 
Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas, na comemoração dos seus 80 anos 
de existência. 

Há pouCos dias, Sd>fesidei1te, fiz-me porta
vóz de reivíndicação dos seus funcionários, 
defendendo a transformação do DNOCS em 
autarquia especial, a exemplo do que aGonte
ceu com a Sudene, ao tempo da adminis
tração José Reinaldo Carneiro TavareS: 

Aliás, comprometi-me com o Ecorioniista 
Tardsio de Medeiros Dias, Presidente da So
tec, de patrOCínar eSta causaauntamente com 
os demais Parlamentares do Polígono das Se
cas, a fim de víabilizá-la no menor espaço de 
tempo possível. 

Com uma estrutura organizacional, moder
na e dinâmica, o DNOCS ampliará o raio de 
suas profícuas atribuições, com Um faVOi&-i~ - -
menta maior de toda a área pelo mesmo juris
dicionada. 

No artigo "N9vo DNOCS", da lavra do Presi~ 
dente da Sotec, vai destacado que: 

"O DNOCS forte e atuante é solução 
para esta problemática, possuidor, como 
nenhum outro, de estrutura e experiência 
no_ trato d6 Semi-árido que representa 
um dos maiores desafios sociais da Na
ção bras.il~íra." _ 

Transformado, Sr. Presidente, em autarquia 
especiaJ, o DNOCS receberia, no transcurso 
de seus 80 anos de existência, o reconhe
cimento do Governo Federal por tudo quanto 
lhe foi dado fazer em favor do desenvolvimen
to regional. 

Saúdo a r;lireção, os técniç_o$_ e _serviQ.or~-
do DNOCS, na passagem da auspiciosa efe-
méride, erguendo a bandeira daquela postula
ção, na expectativa de que a autarquização 
especial seja realidade, cOm a urgência dese
jada. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
CoiiCedó-a Palavra ao riobre senador Áureo 
Mello. -- --
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O SR. ÁGREO M};LLO Pf{Ofi_GNCIA 
DISCllRSO Q(JE, ENmEGGE A REVI· 
&!O DO ORADOR, SERÁ PaBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do _projeto_ 
de Lei da Câmara n~ 37, de 1989 (n1' 
2.974/89, na Casa-deorígem), de inlcia
tiva do Senhor Presictente da República, 
que dispõe sobre "- organização e o ftm
cionamento do Con~elho da_ República, 
tendo __ 

PARECER, proferido em plenário, da 
Comissão _ 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. __ _ ~~ . 

A matéria con_stol,.lda __ Ordem do Dia da 
sessão ordinária de 17 do corrente tendo sua 
discussão sido encerrada e a votação, adiada 
nos_ termos do ªrt. 1_72,_ parágrafo único do 
Regimento Interno. . . 

Passa-se à votação da m~têi:i"ã.-
Sobre a mesa, requerimento de destaque 

que será lido pelo Sr. 1 ~ Sercretário. 
É lido o seguinte __ _ 

REQUERJMEI'ITO N• 564, DE 1989 
Requeiro, nos termos regimentais, destélque 

para reJeição do art. 49 do Substitutivo da Co
missão de Constituição, Justiça e Odadania 
ao Projeto de Lei nç 37, de 1989. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1989. 
- Luiz Wana. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
O requerimento será votado Oportlirtaniente. 
(Pausa) -

Em Votação o substitutivo, que tem prefe
rência regimental, ressalvado o- destaque re
querido. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o substituti_vo, fica prejudicado o 

projeto. -
É o seguinte o substitutivo aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 37 (SUBSTITUTIVO), DE 1989 

Di'spõe sobre a organização e o funcio
namento do Conselho da RepúbliCa 

O Congresso Nacional __ d_~creta: 
Art. 1 ~ O Conselho da República, órgão 

Superior de Consulta do Presidente da Repú
blica, tem sua organização e funcionamento 
estabelecidos nesta lei. 

Art. 29 .Compete ao Conselho d.;l_ Repú
blica pronunciar-se "sobre: 

I- intervenção federal, _estado de defesa e 
estado de sítio; _ _ 

n-as questões relevantes para a estabi-
lidade das instituições_dem~çr~~~ ___ _ 

Art ,39 O CohseJho da República é presi
dido pelo Presidente da República e dele parti
cipam: 

r_-=-o \!ice-Presidente da República; 
D -:::--o Presidente da Câmara dos Deputa-

dos; . . .. -

DI-o Presidentf' do Senado Federal; 
IV.....:. os líderes d taioria e da minoria na 

Câmara dos DeputaJos, designados na forma 
regimental; 
V- os líderes da maioria e da minoria do 

Senado Fed~ral, designados na forma regi
mental; 

VI- o Ministro da Justiça; 
VIl- 6 (seis)- cidadãos brasileiros natos, 

com mais de 35 (trinta e Cinco) anos de idade, 
todos com mandato-de 3 (três) anos, vedada 
a recondução, sendo: 

a) 2 (dois) nomeados pelo Presidente da 
República; 

b) 2 (dois) eleitos pelo Senado Federal; e 
c) '2 '(dOis) e_leitos pela Câmara dos Depu

tados. 
§ 1~> Nos impedimentos por motivo de 

do~_ pu_.auSênda do País, dos membros 
referidos nos incisos II a VI deste artigo, serão 
convocados ps que estiverem no t;!Xercício dos 
referido_$_ __ ç_cu-gos ou_funçõ~s.~-- ___ , 

§ 2~> Os membros referidos no inciso VII 
deste artigo terão suplentes, com eles junta
mente nomeados ou eleitos, os quais serão 
convocados nas situações previstas no pará-
grãfo anterror·. - - - - -

_ § 39 b temp'o do mandato referido no in
ciso VII d~ste artigo iniciar-seMá na data da 
posse do Conselheiro. 
_ § 49 A participação no Conselho da Repú

blica é considerada atividade r~levante e nãO 
remunerada. 

Art. 49 Os cidadãos a serem nomeados 
e eleitos-para o Conselho deverão ser indica
dos por entidade- de âmbito nacional, repre
sentativa da sociedade civil, observado o dis
posto no in_çjso VII do artigo VII do artigo ante-
dor. - --

§ 19 Em conjunto, as entidades que, nas 
condições estabelecidas neste artigo, vierem 
a submetefindicações para nomeação e elei
ção, deverão fazê-lo de modo a serem encami
nhada à Presidência da República e às Casas 
do Congresso Nacional respectivamente, lis
tas de 6 (seis) nomes excluídos de apreciação 
os que constarem em maios de uma. 

§- 29 Afê- 30 (trinta) dias antes do término 
do mandato de cidadãos nomeados ou eleitos 
pára-o Conselho da República serão encami
nhadas as listas de que trata- o parágrafo ante~ 
rior. · -

§ 39 As list;J_s para a primeira nomeação 

das_ Casas- do Congresso Nacional, para a elei-
çãO. - .- • · ---· 

Art 59 O ConselhO da República reunir· 
se-á por convOcãçãO -do Pre~idente da Repú-
blica. _ . _ _ _ .. -·-

_§ }9 A manifestação do Conselho far-se-á 
mediante.déclarasãoi fundamentada de voto. 

§ 29 O Ministro de Esta-d~ convoCado na 
forma dO § 1~' do art.-QO $:ta Constituição não 
terá direito a Voto: · 

Art 6~' As reuniões do Conselho da Repú
biica serão relaizadas coin o cOmparecimento 
da maioria dos Conselheíros. 

Ait.. 79 o--con~~IhO d"à -RepóbiiCa poderá 
requisitar de órg·ao- e entidades públicas as 
irlf6rmações e Os estud,os neceSsáriOs aO exer:
cício de suas atribuições. 

Art. 89 O Ministério da Justiça prestará 
apoio adminiStra"tivo aõ ConSelho da Repú
blica, competindo ao titular da Pasta secreta
riar-lhe as ã.tividades. 

Art. 9~ As despesas necessárias ao--fun
cionamento do Conselho da República corre
rão à çonta _das dotações orça_men~rias_ do 
Ministé"rio da JUstiça, ve..dada a cOntratação 
de· peSsOai p'i:ira esse encargo. . . 

Art, ro.-·- "Estci Jei entra em vigor na data 
de sua publiCação._ __ 

Art. 11. Revogám-se as -disp-Osições em 
·contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
-Passa-se à votação do reqUeriinento de 4esta
. qUe, pârã a rejeição do a_rt. 49 do s_ubstituti_vo. 

A votação do requerimento envolve de<:isáo 
sobre a matéria a destaca_r. Assim, s._e OS-Sfs. 
Senadores desejarem rejeitar o art. 49 do subs
titutivo, devem aproVãt õ requerimento. 

Em votação o requerimento. __ _ 
Os Srs. Senadores que o.aprovam queiram 

perinanecer sentados. (Pausa.) _ ·-- _ 
Aprovado. -- . . 
Fica ~eitado o art. 49 do Su_bstitUtiVO. 

A matéria irá à Comissão Diretora, a fun 
de ser redigido o vencimento para o turno 
suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~' 18, de 1989 (n~ 
138/86, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Trans
porte Aéreo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Ca
nadá, firmado em Brasília, em 15 de maio 
·ae 1986. (Dependendo de parecer.) 

. '- - --- -

e eleição dos membros do Conselho a que __ 
se refere o§ 1~' deste artigo deverão ser_enca
minhadas até 15 (quinze) dias após a entrada Solicito ao nobre Senador Rachid &l.ldanha 

Derzi o parecer da_Comi$são de Relações Ex
terlores e Defesa Nacional sobre a maté:ri~. 

em viQor desta lei. 
§ 49 Decorridos os prazos referidos nos 

§§ 29 e 39, a ··auSência ou insuficiência das 
. l(ldicações a que se refere p,ll9 ac~etarão, 
observados os critérios estipulados no cáput 
deste artigo: 

a) a faculdade de o Presidente da República 
nomear 2 (dois) cidad~os de sua livre escolha; 

b) a faculdade de os partidos políticos, com 
representa_ç_ão no ConQ:reSso NacioQal, elabo
rarem lista sêxtupfa, no âmbito de cada wna 

O SR. RA.ÇJitó' Si\.LDI\.Nii/1. DERZI 
(PMDB- MS. Pafá Prõferir"Párecer.)'_: s-r. 
PresidenteJ Srs. Senadores, de con(oJrnidade _ 
com o mandamento insculpido no ~rt. 49, I, 

. da Constituíção Federal, é trazid<? à apre<;:iação 
para exame e parecer desta Câmara Alta o 
Projeto de Decreto Legislativo n9 18, de 1989 
(n9 138, de t"986-Cb), que -"aprova: o texto 
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do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o 
Governo- da Repúbl!ca Federativa do Brasil e 
o Governo do Canadá, firmado em Brasília, 
em 15 de maio de 1986''. 

2. Dentro do quadro de normalidade nas 
relaçõ_es diplomáticas com os demais países 
do mundo, vem o Brasil assinando e pondo 
em execução acordos internacionais dos mais 
variados matizes, objetivando não só o estrei
tamento dessas relações. como também o al
cance da reciproddade desejada em termos 
de n_egócios. E o que sucede, por exemplo, 
com o Acordo ora em exame, que tem por 
escopo implementar os serviços aéreos regu
lares de passageiros, carga e correio entre o 
nosso País e o -Cãnãdá. Tal acordo encampa, 
ainda, os prtncfpfos -e as disposições cons
tantes da Convenção de Aviação Cwillnterna
cional, assinada em Chicago, em 7 de setem
bro de 1944, no que se refere à conveniência 
dós serviços de transporte aéreo entre os dois 
paises. 

3. O Acordo Aéreo Brasil-Canadá é com
posto de uma parte geral, na qual estão embu
tidas matérias de natureza substantiva, tais co;. 
mo defmições, concessao de direitos, quebra 
de bitola, isenção de impostos, reconhecimen
to de certificados e lfcenças, tarifas, etc, e wna 
parte de natureza adjetiva, na qual estão colo
cadas as regras de cons!J]ta entre os Contra
tantes, emendas ao Acordo, soluç.ões de con
trovérsia, denúncias, registras, entrada em vi
gor, e outros. Além disso, o Acordo contém 
um Anexo sobre rotas a serem operadas por 
empresas aéreas designadas pelas Partes 
Contratantes, coni. as notas esclarecedoras 
respectivas sobre operações de freqüêndas 
e indicação de horários. 

4. O Acordo, com a objetividade e a clare
za requeridas pelo assunto, estabelece, portan
to, a garantia, para ambas as Partes, dos direi
tos e deveres que devem embasar a explo
ração dos serviços de transporte aéreo regular 
entre os dois países, iridusive, sob o aspecto 
relevante de segure.nça de vôo. 

5. Por outro lado, tem-se que a celebração 
e a redação do presente Acordo estão em 
consonância cbm as regras jurídicas que or
nam o Direito IntemacionaJ Público, principal
mente aquelas que resguardam o princípio 
cla reciproddade de tratamento, corolário 
maior da soberania entre Estados Contratan
tes. 

6. Q"uantO à cOnstitucionãfidade, jurlcfiCi
dade e técnica legislativa, nada há a observar, 
de vez que tais pressupostos já foram exami~ 
riados n.a Casa de origem. 

7. Face ao·acima exposto, recomenda-se 
a aprovaçáo do iilteiro teor do Acordo sobre 
Transporte_ Aéreo entre o Governo da Repú· 
blica Federativa do Brasil e o Governo do Ca· 
nadá, nos precisos termos do Projeto de De· 
creto Legislativo n~ 18, de 1989. 

É o parecer, S.M.J. 
Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
O parecer é favorável ao projeto. 

Passa-se à discussão do projeto. 
Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pa~ 
lavra, encerro a discussão. 

Eirl Votaç.ao. 
Os Srs. Senadcii'es que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promuJgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 18, DE 1989 

(N~> 138/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Trans
porte Aéreo entre_ o GoveriiO da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Ca
nadá, firml!do em BrlJSÍlia, em 15 de maio 
de 1986. 

O Càngresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo 

sobre TranspOrte Aéreo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
do Canadá, firmado em Brasília, em 15 de 
maio de_l986. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atos 
de que possa resultar Revisão do Acordo, ou 
Emenda. 

Art. 2.9 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
ltem3, 

Votação, em turno suplementar, do 
- - Projeto de Lei do DF n9 29, de 1989, de 

iniciativa do Gp.verriador do Distrito Fede
ral, que altera a estrutura da administraw 
ç~9 do Distrito fe~era_l, extingue órgãos 
e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~s 236 e 253, de 
1989, da_s ComiSsões 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido; e 

:..._ do Distrito Federal, favorável às 
Emendas de Plenário nçs 1 e 2 e apresen
tando a de nli-3-DF. 

A matéria foi incluída em Ordem do Dia 
ern virtude da dispensa de interstício conce
dida na sessão anterior. 

Em_ vOtação o substitutivo, que tem prefe
rência regimentaL 

OS SrS. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Em votação, em globo,_ as Emendas de Plená~ 
rio n~'Te 2 e a Cfe n9 3-DF: - -

Os Sá Senadores que as aprovam queiáun 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovcidãs. A-matérla vãi-aComissão Dire
--~ra p~r~ -ã-ieO~§o "tliial. 

Sao as seguintes as emendas aprova-
das: 

EMENDA N• 1 -DE PLENÁRIO 

Inclua-se, no art. 69 do projeto, o s_eguinte 
inciso IX. mantidos e renumerados os demais: 

IX- Secretário do Meio Ambiente, Oêncla 
e Tecnologia. 

EMENDA N• 2-DE PLENÁRIO 

Ao art. 16, inciso lll, alínea a dê-se a seguinte 
redação: 

"a) BRB- Banco Regional de BrasíJia 
SIA, vincUlado à Secretaria da Fazenda 
e que passa a denominar~se: BRB -Ban
co de BrasíJia S/ A" 

EMENDA N• 3-DF 

Dê-se ·ao art. 4~ a seguinte redação: 

"Art. 49 Integram ainda a estrutura 
básica da administração do Distrito Fede· 
ral, o Gabinete do Governador, constituí~ 
do do Gabinete Ovil e do Gabinete Militar, 
o Gabinete do. Vlce-Govemador e a Pro
curadoria Geral." 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
ltem4: 

Discussllo, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Resolução n9 

53, de 1989, de autoria do Senador Fer
narido Henrique Cardoso, que estabelece 
critério de conversão para os valores ex· 
pressas em OTN e em cruzado, nas pro
posições que autorizem estados e muni~ 
dpios a contratar operações de crédito, 
tendo 

PARECER, sob n•239,de 1989, do Co
missão_ 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno su
plementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada ·a disCussão, o substitutivo é dado 
como definitivamente àdotado, nos termos do 
art. 284 do Regimento Interno. ~-

A matéria vai à proTmi1Qação. 

~ o seguinte o ~ubstitutivo adotado: 

Redação do vencido para o turno suple-
mentar do Substitutivo ao Projeto de Resolu
ção n9 53, de 1989, que <•estabe_lece crité'rio 
de conversão para os valores expressos em 
OTN e em cruzado, nas proposições que auto
rizem estados e municípios a contratar opera~ 
ções de crédito". 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 Os valores constantes de proposi

ções que autorizem operações de crédito a 
estados e municípios, expressos em quanti
dade de Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, ou a ela referendados, que não tenham 
sido objeto de conversão na forma da legisla
ção em vigor, serão convertidos para Bónus 
do Tesouro Nacional -BTN, à razão de 1 
OTN para 6,17 BTN, aplicando-se ao resul
tado assim obtido a favor de multiplicação 
de 1,3548, correspondente à variação do INPC 
(fndice Nacional de Preços ao Consumidor}, 
ocorrida no m_~s de janeiro de 1989. 
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Art. 29 É a Caixa Econôinica Federal autori
zada a aplicar o critério de conversão estabe
lecido no art }9, aos contratos de empréstimos 
aprovados antes do início da vigência desta 
resolução. 

Art. 301 Esta lei entra em vigor nã- data de 
sua publicação. 

Art. 4? Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Tendo em vista a não existênd_a de quorum 
qualificado para votação da matéria constante 
do item 5 da pauta - Proposta de Emenda 
à ConstituLção n9 1, de 1989, fica a matéria 
adiada, até que haja existência de quorum 
qualificado na Casa. 

É o_ seguinte o item cuja votação fica 
adiada: 

-5-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 1, de 1898, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no § 69 do art. 14, para desincom~ 
patibilização do Presidente da República, dos 
QãVemadores de Estado.r 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 Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
ltem6: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n~' _2, 
de 1989, de autoria do_ Senador Olavo 
Pires e outr_os Senhores Sen;;~dores, que 
modifica o § 39 do art. 49 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. 

A Presidência lembra ao Plenário que, uma 
vez transcorrido o prazo concedido à Comis
são incumbida do exame da matéria, sem que 
a mesma se manifestasse, a proposta foi in
cluída na Ordem do Dia da sessã-o ordinária 
anterior, quando os Srs. Senadores aprovaram 
o prosseguimento de sua tramitação. 

Assim sendo, de· acordo com o art. 358, 
§ 29 , do Regimento Internf:?, a matéria perma
necerá na Ordem do Dia durante cinco ses
sões ordinárias consecutivas, em fase de dis
cussão, quando poderão ser oferecid~s 
emendas assinadas por um terço, no minimo, 
da composição do Seriado .. __ _ __ _ 

Em discussão a proposta, em primeiro tur
no. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a paJavra para.dis
cutir a matéria, a discussão terá prossegui
mento em outras sessões~-

O SR. PRESIDENTE (Nabor JúniOr) -
Item 7: 

Proposta de Emenda à Constituição n"' 
3, de 1989 

(Incluída em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 358, do Regimento Interno.) 
Acrescenta parágrafo ao art. 159 e a1tera 
a redação do inciso ll do art. 161 da Cons
tituição Federal. ( 1? signatário: Senador 
Marco Maçiel.) 

A Comissão incumbida do exame da propo
sição não emitiu parecer no prazo regimenta] 
d~ 3.0 dias, improiTogáveis: Assim, a ·matéria 
foi iricluída na Ordem do Dia, nos termos do 
disposto do art. 358 do Regimento Interno, 
para _que o Plenário delibere _se _a proposta 
deve ter prosseguimento_~u~ tramitação. 

Em votação o prosseguimento da_ trami
taçãp __ da Proposta de Emenda à Costituição 
n" 3, de 1989. . .... 

Os Srs. Senadores qUe- aPrOvam CYprosse~ 
guimento _queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) · 

Aprovado. 
A matéria terá curso normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Esgotada a matéria con&tante da Orc!.em do 
Dia. 

-Sobre a mesa, redação fina] que, nos termos 
do parágrafo único do art. 320 do Regfmento 
Interno,- se não houver objeção do Plenário, 
será lida pelo Sr. 19 Secretário. (Pau_sa.) 

PARECER N• 257, DE 1989 

Da Comissão Diretora 

Redaçáo final do Projeto d~ Lei do DF 
nv 29, de 1,989. 

-A _Comissão Diretora apresenta -a redação 
final do Projeto de Lei do DF n? 29, de 1989, 
que altera a estrutura da administraçáo do Dis
trito Féáeral, extingue órgãos e dá outras pro-
·vidênd_as. __ -~ _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de outu
bro de 1989. -_Nelson Carneiro, Presidente 

- Aúreo Mel/o, Relator Pompeu de SOuza -
Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECERl'io 257. DE 1989 

Redação final do Proffito de Lei do DF 
n~' 29, de ]989, que "altera a estrutura 
da administraçDo do Distrito Federai, ex
tingue órgáos e dá outras prpvfdêncías·: 

O Senado Federa1 decreta: 
Art 19 São transformados_ na estru_tura bási-

ca da admlnistação do Distrito FecJeral: -
-1 -- a Secretaria de SeÍViçÓS Sociais, em 

Secretaria de Desenvo.lvirnento Social; 
II --a Secretaria de Viação e Obras, em 

Secretaria de Desenyqlvimento Urbano; 
DI- a Secretaria de Serviços Públicos, em 

Secrétaria ·de TranSportes; 
N- a Secr$ri<1_ da CuJtura, em Secretaria 

de CuJtura e Esporte. 
Art: 29 São alteradas as.denominações da 

S~~etari!l do Governo para Sei::retaria de Pla
nejamento e da Secretaria de Finanças para 
Secretaria da Fazenda 

Art. 39 Os aSSüntos compreendidoS na 
competência das Secretarias são os seguintes: 

I - Secretaria de PJahejamento - Seplan: 
pesquisa, previsão, planejamento, orçamento, 
sistema de informações, avaliaç~o, contr_çle, 
informática, organização e métodos e super
visão das Administrações Regionais; 

II - Secretaria de AdministraçãO-- SEA: 
administração de pessoal, de material. de 
transporte oficial, de documentos e comuni
ca__ção adminlW.atíVa e de_patrimôniq;_ 

DI-Secretaria da Fazenda- SEF: admi
nistraç_ão 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 DesenvoMmento Socia1 
- SDS: assistência ao menor e ao idoso ca
rentes, promoção da integração dos deficien
tes na sociedade, assistência comunitária, re
gulação de necrópoles e promoção do atendi
mento habitacional da população; 

VIl-Secretaria de Desenvolvimento Urba
no- SOU: urbanismo, arquitetura, engenha
ria, 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; 

VIII-Secretaria de Transportes - ST: sis
te~a viário, tra_nsporte.s coletivos, individual e 
de carga, áperaÇão e manutenção de infra-es
trutura para passageiros, conceSsão,-perm-ig.. 
s6o_e: controle da operação de transportes e 
política tarif~ria_parn o_transJ)orte·público; 

IX-Secretaria de Agricultura e Produção 
........ SAP: agricultura, organização agrária, pro
dução animal e vegetal, promoção e extensão 
rural, cooperativisinó rural, irrigação, açuda· 
gem, armazenagem, meteorologia e abasta-
cimento; . 

X_-:-: Secretaria de_ Segurança_ Pública -
SSP: formulação da política de segurança pú
blica, prevenção e combate a incêndio, busca 
e salvamento e defesa civil e coordenação 
ope~acional de sua execução pelos órgãos de 
segu.raflça, sistema penitenciário; educação, 
controle e fiscalização do trânsit6 e tráfego 
e engenhria de trânsito; 

XI- Secretaria de Cultura e E:sport~ .....:, 
SCE: processo e memória cultura1 da popula
ção, património artfstico, histórico e documen
tal, tradição, folclore,_ esporte amador e lazer; 

Xil-Secretacía da Indústria, Comércio --e 
TUrismo- SICT: controle do desenvolvimen~ 
to industrial e comercial, regulação das ativida
des insdustriais e comerciais, assistência effi>o 
présarial, promoção e controle do desenvol
vimento twistlco; 

XIII- Secretaria do Trabalho - Slli estu
dos e pesquisa sobre mão-de-obrã e fOrmação 
e aperfeiçoamento de mãO-de-obra ássistêil
cia e integração scidaJ do trabã:Jhãdor, aSsis
tência às associações comunitárias, classístas 
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e sindlca!s, mercado dé trabalho, sistema de 
emprego, salário e renda do trabalhador e polí
tica de lazer para o trabalhador; 

XIV- Secrefu.rt.:i de CorriU:nicação Social 
- scs:~-comlinicação sa_dãi do GOverno, le
vantamento e pesquisa de opinião pública, pu
blicidade, propaganda e defesa_ do consumi
dor; 

X:V- Secretaria do Meio-Ambiente, Ciência 
e Tecnologia - SEMA TEC: proteção, preser
vação e vigilância ambiental; prevenção à ero
são, promoção, estímulo e controle do desen
volvimento cientifico e tecnológico e pesquisa 
científica e tecnológica. 

Art. 49 Integram ainda a estrutura básica 
da adminístaç:ão do Distrito Federal, o Gabi
nete do Governador, constituído do Gabinete 
CIVil e do Gabinete Militar, o Gabinete do Vice
G6vernador e a Procuradoria-Geral. 

Parágrafo único. O~('âsSun.tos corrtpi'een.:-
didos nas competências dos 6rga.os de que 
trata este artigo são os seguintes: 

I - Gabinete Civil - GC: assistência ao 
Governador em suas ações política e social; 

II - Gabinete Militar--GM: assistência nos 
assuntos de natureza militar e s~urança do 
Governador; - -- - -

l1l - Procuradoria Geral - PRG: represen
tação judicial do Distrito Federal nas aç:àes 
e feitos como autor, réu, assistente ou opo
nente, assistência e consultoriajurídica ao Go
vernador e aos órgãos e entidades da Adminis
tração Direta e lndireta e assistência juridica 
aos necessitados. 

Art 5o São alteradas as denominações dos 
seguintes cargos de natureza ~special: 
I-Secretário do Governo, para Secretário 

de Planejamento; 
li-Secretário de Finªnças, para Secretário 

da Fazenda; 
m - Secretário de. Serviços Soclais para 

Secretário De_se_nvol_virnento Social; 
IV - Secretário de Viação e Obras, para 

Secretário de Desenvolvimento_ Urbano; 
V - Secretário de Set:Yiços Públicos, para 

Secretário de Transportes; 
VI - Secretário da Cultura, para Secretário 

de Cultura e Esporte. 

Arl 6o São mãntidos os seguintes cargos 
de natureza especial: 

1-Secretário de Administração; 
11-Secretário'de Educação; 
lll-Secretário de Saúde; 
IV -Secretário de Agricultura e Produção; 
V -SecretáriO de Segurança Pública; 
VI- Secretário da Indústria, Comércio e 

Turismo; 
VII-Secretário do Trabalho; 
VIII- Secretário de Comunicação Social; 
IX- Secretário do Meio Ambiente, Ciêm:ia 

e Tecnologia; 

X-Chefe do 'Gabinete CMI; 
XI- Chefe do~ Gabin~te Militar; 
XII- Procurador Geral; e 
XIII- Consultor -Jurídiço. 
Art 79 São extintos, na estrutu_ra Qa adrni~ 

nistração do Distrito Federal, os seguintes ór· 
gãos de deliberação coletiva:_ 

I- Conselho do Desenvolvimento Econêr 
mico; 
n-Conselho de Defesa do Património Cul

tural; 
III- Conselho Consultivo dos Deficiente-s 

Físicos; 
1V-Conselho de Alta _Tecnologia; 
V- Cónselho dÕ Trabalho; 
VI- COnselho Supervisor das Unidades de 

ConserVação e Àreas Protegidas Administra
das pelo Distrito Federal; 

VIl- Comissão Consultiva para Assuntos 
de Alta Tecnologia; 

VII[-ComfSSão Técnica para Formulação 
da Política de Transporte Coletivo. 

Art &' São mantidos na administração do 
Distrito Federal, com as atuais competências, 
composição e classificação, nos órgãOs espe
cificados, os seguintes colegiados: 
I-Conselho de Arquitetura, Urbanismo e 

Meio-Ambiente - Gabinete do Governador; 
li-Conselho de Desenvolvimento Indus

trial - Gabinete do Governador; 
ID- Conselho de Política de Pessoal- Se

cretaria de Administração; 
IV-Conselho de Saúde - Secretaria de 

Saúde; 
V- Conselho de Educação - Secretaría 

de Educaçào; 
VI-Conselho de Cultura :- Secretaria de 

Cultura e Esporte; 
VII- Conselho de Transporte Público Cole

tivo ..:._Secretaria de Transportes: 
VIII- Conselho dos Direitos da Mulher -

Secretaria do Desenvolvimento Social; 
IX-Cohselh-ci Penitenciário - Secretaria 

de Segurança Pública; 
X- Coriselho de Entorpecentes - Procu-

radOria oerãl: -- . 
-Xl- Conselho Regional de Desportos -

Secretati_a_de Cultura e Esporte; 
XII~ _Conselho Rodoviário- Departamen

to de EStradas de Rodagem; 
XIII- Conselho de Trânsito - Departa-

mento de TrânSito; -

XIV- Conselho de Desenvolvimento Social 
..-..- Seti'etarta de Desenvolvimento Social; 

XY- Comissão de Coorderu,.ção do Trata
mento da Informação -Secreta tia de Planeja· 
menta; 

XVI- COmissão de Licitação - Secretaria 
de Administração; 

XVII- Comissão de CamPanha de Incen
tivo à Arrecadação- Secretaria da Fazenda; 

XVJJ[- 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· 
XXII~ Juntas Administrativas de Recurso~ 

de Jnfrações, em número de 2 (duas)- De~ 
partamento de Trânsito. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste 
artigo não se aplica à Comissão de Licitação, 
que contará com sete membros efetivos e 
ígual número de suplentes, divididos em duas 
câmaras. 

Arl99 O Distrito Federal ê dividido em doze 
Regiões Administrativas: Plano Piloto, Cruzei
ro, Guará, Núcleo Bandeirante, Gama, Sa
mambaia, Taguatinga, Cellãndia, Brazlândia, 
Sobradinho, PlanaJtina e Paranoá. _ 

Parágrafo único. Os limites das RegiõeS 
Administrativas de que trata este artigo, in
cluindo áreas urbanas, rurais e de expansão 
urbana, serão ftxados por ato do Governador. 

Art 10. ParafinsdeimplantaçãodasAdmi
nistrações Regionais do Plano Piloto, de Sa
mambaia e do Paranoá, são criadas, na Tabela 
de Pessoal do Distrito Federal, as seguintes 
funções: 

I - do Grupo Direçáo e Assessoramento 
Superiores: 

a) 03 -Administrador Regional- Código 
LT-DAS-101A; 

b)_ 10- Diretor de_ Divisão- Código LT
DAS-1012· 

c)06-Ássessor-Código LT-DAS-1022; -
d) 03- Chefe de Se!Vlço- Código LT

DAS-101.1. 
II- do Grupo Dfreção e Assistência Inter

mediárias; 
a) 15 - Chefe de SessãO - -Cóidigo 

DAI-1 1 1.6; 
b) 37 - Chefe de Sesslio - Código DAI 

-111.3; 
c) 06 -Assistente- Código DAI-112.6; 
d) 14 -Assistente- Código DAI-112.3; 
e) 13 -Secretário· Administrativo - Códi

go DAI:J 12.3. 
Art. 11. São alteradas as denominações das 

seguintes funções de confiança da Tabela de 
Pessoal ao Distrito Federal: 

1-Administrador do Núcleo Bandeirante, 
para Administrador Regional do Núcleo Ban
deirante; 
II-Administrador do Setor Restdenciai:--in

dústria e Abastecimento, para Administrador 
Regional do Guará; 

ID -Administrador de Ceilândia, para Admi
nistrador Regional de Ceilândia; 
- IV-Administrador do Cruzeiro, para Admi
nistrador Regional do Cruzeiro. 

Art. 12. A Assessoria Especial para Assun
tos da Erosão é transformada em Assessoria 
Especial do Governador, mantidas as funções 
de Direçào e Assessoramento Superiores e 
Diteção _e Assistência Intermediárias nela exis
tentes, conforme dispuser ato regulamentar 
específico. 

Art. 13. Das alterações procedldas nos ter
mos desta Lei, resultará, obrigatoriamente: 

I - a transferência das unidades organiza
cionais, atuaJmente integrantes de estruturas 
de órgãos da Administração Direta do Distrito 
Federal, para a estrutura das novas Secreta
rias; 

D-a extinção de unidades organizacionais, 
atualmente integrantes da estrutura das funda
ções, empresas públicas e sociedades de eco
nOmia mista, com a conseqüente criação, se 
for o caso, de unidades correspondentes, ne
cessárias à execução das atividades nos res
PectiVos ôrgãoS, que passam-a exercê-las. 

Art. 14. Desde que não acarrete aumento 
de despesas. é autorizado o Governador do 
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Distrito Federal. pelo prazo de ·noventa dias, 
a transformar, dar nova d_enornina_ção~ _reçlis
tribuir e reduzir símbolos de OaSSificação de 
funções dos Grupos Direçio e Assessorarilen
to Superiores e Direção e Assistência Interme
diárias existentes. a fim de atender às estru
turas organizac:ionais das SecretariaS e das Ad
ministrações Regfonais, resultantes desta lei. 

Art. 15. São alocados às Secretarias o 
material permanente, equipamentos e instala
ções de uso específico dos órgãos da Adminis-
tração fndireta, cujas competências forZ~m a 
elas transferidas em dec.orrência desta lei, ob
servadas as normas legais pertinentes. 

Art. 16. São-as seguintes as vinculações 
das entidades da Administração lndireta .e 
Fundacional: 

1- Autarquias: 
a) Departamento-de Estradas de Rodagem 

do Distrito Federal - DER-DF, vinculado à 
Secretaria de Transportes; 

b Departamento de Trânsito do Distrito Fe
deral - Dedran-DF, vinculado à Secretaria 
de Segurança Pública; 

Jl - Empresas Públicas: 
a) empresa de Assistência Téc_n_i~ª---e Exten

são Rural - Emater-DF, vinculada à Secre
taria de Agricultura e Produção; 

b) Companhia Urbanizadora da Nova Capi
tal do Brasii-Novacap, vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano; 

c) Companhia Imobiliária de Braailia -
Terracap, vinculada â Se_c:retaria de Desenvol
Vimento Urbano; 

d) Sociedade de Habitações de Interess_e 
Social Ltda. - SHIS, vin6.11ada à Secretaria 
de Desenvolvimento Sociaf; 

e) Sociedade de Transportes Cóletivos de 
Brasília Ltda - TCB, vinculada à Secretaria 
de Transportes; 

{) Compzrnflia de Água e Esgotos de Bra
silia - Caesb, vinculada à Secretaria de De
senvolvimento Urbano; _ . _ . 

g) Sociedade de AbasteÇimento de Brasília 
S/A - SAB, vinculada à Secretaria de Agri
cultura e Produção; 

h) Companhia do Desenvolvimento do Pla
nalto Central- Codeplan, vinculada à Secre
taria de Planejamento; _ 

ru ~Soded.ades. de __ E,ÇQnOrriiá Mista: 
a) BRB- Banco Regional de Brasí1ia S/ A, 

vinculado à Secretaria da Fazenda e que passa 
a denominar~se: BRB - Banco Re9ional de 
Brasília S/ A; 

b) Companhia de Eletrk:idade de Brasília 
-CES, vinculada à Secretari!:l_de D~~envol
vimento Urbano; 

c) Centrais de Ab_astedroento_ do Distrito . 
federal - Ce~. vinculada à Secretaria de 
Agricultura e Produção; 

W- Fundações: 

a) Fund~ão_Eduçaçlonal do Dístritó Fede~ 
ral - FEDF, vinculada à Secretaria _d~ Edu-
cação;_ . . . . -.,-----

b) Fundação Hospítãlar _dó Distrito F,;deral 
- FHDF, vinculada à Secretaria de Saude; 

c) Fur'ldação-ZoobotâQiCé\_AA PiS9'_itQ.fed~ 
ral- FZDF, vinculada à Secretaria de Agn
cultura e Ptodução; 

á) Fundação do Serviço Social do Distritp 
Federal- FSSDF, vinculada à Secretaria _de 
Desenvolvimento Social; 

e) Fundação Cultural do Distrito Federai
FCDF', vinculada à Secretaria de Cultur~ e Es~ 
porte; _ __ 

f) Fundação de Amparo ao Trabalhador 
Pres9 do Distrito Federal- Funap, vinculada 
à Se~etada de Segurança Pública. _ 

Art. 17. É transformada a denominação 
da função de confiança de Che(e de Gabinete 
das Secretarias, para Secretário-Adjunto. -

Art. 18. A reestruturação dos órgãos Im
plicará a redistribuição automática das dota
ções orçamentárias respectivas, na forma de 
ato especifico do Governador. __ 

Art. 19." J:: o Governo do Distrito Federal 
autorizado a baixar os atas de extinção da Pro
flora SI A.- Florestamento e Reflorestamento. 

Art. _ 20. O Qo_yer_nªdor do Distrito Fede.ral 
e~edirá os atas necessários à adaptação.-~a 
estrura administrativa do Distrito Federal às 
disposições desta lei. 

-Art_ 21. Esta lei entra em vigor na data 
cte su_a publicação. -

M. 22. 7 Revogam~se as disposições em 
cqntrário. 

-o SR. -PRESIDENTE cNaoor· Júntor) -
O Parecer vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
S!. I~' SecretáriÕ. -

- -É lido e aprovado o seguinte 

Rf:(;u:fÉRIMENTO N" 565, DE 1989 

Nas termos do art.. 321 do Regimento Inter
no, requeiro dispense de publicação, para ime--
diata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Lei do DF n?_29, cte 1989, que 
altera a estrutura adminitratrva do Distrito _Fe
deral, extingU.e órgãos, e dá outras providên-

- das. ---- - -

Sala das Sessões. 19 de outubro de 1989._ 
- Meira Filho. 

o SR.--PREsiDENTE (Nabor Júnior) -
Aprovado o requerimento, passa-se, imediata
mente, à apreCiação da redação final. 

Ern discussão ~ redaç:ão fin~l. (Pausa.) 
Não havendo ciueni' peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em- votaça:o. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permaneCer sentados. (Pau_sa) 
Aprovada. _ _ _ . 
Aprovada a redação fin~t o projeto va1 à 

Sanção do Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Passa-se à Votação o Requerimento n9 563, 
de 1989, lido no Expediente, de urgência para 
o projeto de Resolução no 731 de 1989. 

Em votação. -
Os.Srs ... Seiladores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
AProvado. -

_A matéria a que se refere o_ requerimento 
ap[àvádó 'cõiiStará na Orde"m do Dia da se
gunda se~sã-o ardlnária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joã.o 
Me_nezes. ~ . _ 

O SR. JOÃO ME!'IEZES (PFL- PA. Pro
nuncia o_ segUinte cfiscurso.) -Sr~ Presidente, 
Srs. Senador_es, expressa a nossa Constitui
ção, em seu art 59, que os brasileiros e estran
geiros residentes no P_a_ís têm garantido o direi· 
to à propriedade, e que ela atenderá à sua 
função social (inciso XX!ll). Como acontece~
com alguns outros dispositivos constitucio
nais, este tema foi lohgamente debatido e 
amadurecido no âmbito daAssemblêiaNacio
nal Constituinte, pela relevância da questão, 
alcançando, afinaJ, consenso e ac;Qrdo para 
a sua aprovação. 

Tamanho de5ate se explica pela importân
cia que a propriedade tem no Brasil, uma Na
ção que, como bem disse o economista Ed~ 
mar Bacha, possuindo dimensões e caracte~ 
rísticas semelhantes a um País a\nda em de
senvoMmento como a Índia, possui, incrus
trado, em seu território, um pequeno país de
senvolvido como a Bêlgica.- Este niíilúS~Io 
BraSil riCo- e este gigantesco BrasU pobre, têm 
uma população com um sonho em comum: 
o de possuir propriedade. 

O· sonho da casa própria, que vem sendo 
cons_Wntement~ golpeadO, começOu a se _con
cretizar para as classes médias e baixa nos 
arios __ 60, quando foi criado o Plano Nacional 
da Habitação, que pretendia minimizar os efei
tos do desemprego da época, atravês do estí- _ 
mula ao mercado imobiliário. Até então, s6 
tinham ac::esso à compra de imóveis as cama
das sociais mais abastadas da população, já 
que não existia financiamento a longo prazo, 
sendo o imóvel adquirido pratican:ente à vista. 

A aquisição de moradia foi dificultada pouco" 
d~pois, enl 197!; quando_ as oScilações e in
certezas da Bolsa de V~lores transformaram 
o imóvel em opção para investimento s_êguro. 
A procura d~sordenada para compra de Imó
veis inflacionol,l o mercado, dando m.argem 
à-especulação imobiliária. Foi PrecisO, entáo, 
que o Governo "desaquecesse"' o setor;crian
do a Lei do Lucro Imobiliário, promovendo 
o achatamento da correção monetária, deses
timulando a Caderneta de Poupança. Reapa
receu, em seguida, o fantasma do desempre
go, com a quase paralisação da_ indústria de 
construção, 

Ahístória se repete nos dias de hoje, e venho 
a esta Tribuna convencido da necessidade de 
que é preciso que relembremos os erros do 
passado, a fim de que aprendamos com eles, 
ou passaremos a vida repetindo-os. 

Recomençou, em 198"8, a procUra desorde
nada pela compra de imóveis, desta vez devido 
à inflação elevada que se verificou após o frn 
do Plano Verão. As várias opções para investi
mento confundiram o pequeno aplicador e 
fizeram do mercado imobiliário uma opção 
segura para evitar a descapitailiação. O sonho 
da casa própria aliou-se à segurança na aplica~ 
ção de recursos obtido_s com o trabalho assa
lariado. Era mais seguro para a- classe média 
investir em bens imóv~s doe que acompanha!~ 
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diariamente, pelos jornais as desorientadoras 
variações dos fundos de investimento, das 
aplicações no ovemight, da Bolsa de Valores. 

A pequena oferta e a grande procura de 
imóveis inflacionou, novamerite, o- merca-do 
imobiliário, desorganizando o setor, como ha
via acontecido em 1971. Os apartamentos, 
nos prédios em lançamento ou em constru
ção, alcançaram preços astronômicos. 

Não pretendo, aqui, emitir julgamentos. To
dos sabemos do importante papel que as em
preiteiras têm desempenhado em nosso País, 
impu1sionando para o desenvolvimento, pro
movendo oferta de empregos, enfrentando, 
com coragem, os riscos que empreendirnen
too desse porte sempre oferecem, especial
mente numa ecõnbmia instável como a nossa. 
São empresas dirigidas por grandes empre
sários, que têm grandes lucros e também cor
rem grandes riscos. 

Mas não podemos deixar, como represen
tantes que somos do povo brasileiro que nos 
honrou com o seu voto, nas urnas, de expres
sar nossa preocupação com o grave problema 
social que se apresentou no fim do Plano Ve
rão, com a extinção da OTN; como reajustar 
os contratos fixados pelas Obrigações do Te
souro Nacional sem que isso prejudicasse o 
construtor, acossado pelo aumento de preços 
do material de construção,--e o -comprador, 
descapitalizado pela elevação geral de preços? 

A ausência de definição precisa-para o setor 
deu margem a uma série de discrepâncias 
intoleráveis. Os contratos não abrangidos pe
las normas do Sistema Financeiro de Habita
ção foram reajustados por índices extorsivos, 
escolhidos unilateralmente por certas constru
toras. O cOCnprador viu-se sem alternativa, 
diante da proliferação de leis, medidas provi
sórias, e portarias baixadas para o setor. 

Um dos indexadores empregados com 
maior freqúência, o Sinduscom, de São Paulo, 
índice não oficial que refletiria o aumento de 
preços registrado na construção civil, alcan
çou, em setembro, 49% de aumento, muito 
acima da inflação do mês. O Siriduscom, de 
Brasma, acUmulado no ano até o mês de se
tembro, atingiu os 705%, enijuantci 6 fndice 
de Preços ao Cm\sUinidor - IPC não ultra
passou, no mesmo período, os 525%. 

Apenas para citar um exemplo do qual te-
nho conhecimento, uma prestação de_ um 
apartamento em construção aqui em Brasília 
que, em abril deste anÇJ, ainda na_fase de con
gelamento alcançava os NCz$ 850,00, agora
em setembro, cinco meses depois, atingia os 
NCz$ 4.600,00, quase seis vezes mais. 

Os s~ários não sobem nesse ritmo, e boa 
parte desses mutuários estão _sendo levados 
à inadimplência. Tenho conhecimento de_ ou
tros casos como este aqui, no Distrito Federal, 
e sei que eles se multiplicam por todo o País, 
inclusive no meu Estado, o Pará. 

Srs. Senadores, a classe média brasileira 
vem, ao longo do tempo, sofrendo com a re
dução drástica de seu poder aquisitivo. Esta 
é, entretanto, a classe consumidora do País. 
Há muito, alertawse para a necessidade de pre-
servar a "galinha dos ovos de ouro", de "re-

partir o bolo", de redistribuir a renda no País, 
para que, afinal, todos participem e ganhem 
com o desenvolvimento. Há espaço para todos 
numa Nação imensa e rica como o Brasil. 
_ Se, por um lado, é preciso que o mercado 

imobiliário continue "aquecido", gerando em
pregos, é preciso também evitar o empobre
cimento da classe média brasileira, afogada 
em dívidas que sobem acima da sua capaci
dade de honrá:-las. 

Porque quando um ddadão assina um con
trato de imóvel a ser construído, faz uma previ
são do investimento ao longo do tempo, pro
jeta aquela dívidã: a ser contraida para o futuro 
e, considerando o seu salário no período, acre
dita ser capaz de assumi-la e, por isso, aceita 
o compromisso. Não nos parece justo que 
aS regras Clésse contratO sejam unilateralmen
te modificadas no meio de sua execução. 

Por outro lado, quando fiXa o valor do imóvel 
para a venda, aquela construtora já embutiu, 
no preço;-o seu lucro, já calculou a margem 
de perdas eventuais, já embutiu o custo, para 
o incorporador, da fração ideal do terreno. 
Também não nos parece justo que tudo isso 
aumente no ritmo dos preços do material de 
construção. 

I:: preciso criar mecanismos que coíbam 
a_ l:lção prejudicial dessas empreiteiras inescru· 
pulosas que, tentadas pelo lucro fácil e pelas 
lacunas da legislação vigente, praticam o lucro 
extOrSivo e a intransigência. São empresários 
que guardam resquícios da fase de autorita
rismo com a qual convivemos até algum tem
po atrás, desconhecendo o Brasil democrático 
que vivemos nos dias de hoje - o Brasil do 
Presidente Samey, participativo, conciliador. 

-setores--pi"odutivos·- de nossa economia já 
estão convencidos de que é preciso evitar a 
hiperinflação, porque ela significa suicídip 
económico, trazendo consigo falências, con
vulsão_ social e outras conseqüências danosas. 
Conscientes desse perigo, sentam-se volunta
riamente à mesa de negociações com o Go
verno, b~ando uma saida para a crise. 

É preciso que essa disposição para negociar 
atinja também a todo o mercado imobiliário, 
normalizando as forças que interagem nesse 
setor e promovendo tranqüilidade a todos 
acjuéleS que; pó{ sonharem com a casa pr6M 
pria e com um investimento seguro, capaz 
de assegurar o valor do seu salário frente à 
inflação, acabaram vivendo o pesadelo da ina
dimplência. 

Desejo, airida, denunciar -a açáo prejudicial 
de algumas poucas empreiteiras que, desavi
sadamente, pretendem tirar proveito da situa
ção caótica da economia, obtendo vantagens 
sobre compradores de imóveis que se acham 
a elas amarrados, por contratos, das formas 
mais variadas. 

Finalizando, estou certo de que a laboriosa 
classe construtora, em consonância com a 
imensa classe de mutuários, encontrarão solu
ção capaz de uJtrapassar essa intrincada situa
ção econômica e social, escolhendo moeda 
padrão que sirva para atender às dúvidas e 
às controvérsias em torno desse fundamental 
problema gerado pelo sistema habitacional 

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

O Sr. DirceU Carneiro - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (N8bor Júnior) -
V. Ex" tem a palaVra. -- --

0 SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Para questão de ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Pregjdente, no dia 31 de julho, 
a Mesa atendeu a requerimento de informa
ção, de minha autoria, aprovado em plenário, 
solicitando informações, junto ao Poder Exe
cutivo, ligadas a assunto v~iculado na impren
sa, que tratava da Funtevê. 

Portanto, este prazo de 30 dias, para a pres
- taç_ão de informação, de acordo com a nova 
Constituição já se esgOtOu no dia 31 de agosto 
deste ano. 

Pelo art. 216, § 19, do Regimento Interno, 
cabe ao Senado Federal tomar conhecimento 
dessa questão e, dentro de 72 horas, reunir-se 
e deliberar sobre o assunto, e aplicar o dispo
sitivo constitucional do art. 50, § 29; que quali
fica como crime de responsabilidade o não 
atendimento do pedido de informações no 
prazo devido. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que, 
dentro das novas prerrogativas, o instituto do 
requerimento de informações, assim como o 
das Comissões Parlamentares de Inquérito, 
ComiSsões Especiais e atividades ligadas às 
funçóes_específicas do Poder Legislativo, deve 
ser levado a sério. 

t: uma relação de Poder para Poder, que, 
na Constituição anterior, era tolerante, pois, 
não cumprida nos primeiros trinta dias, se re
novava a solicitação do Poder Legislativo ao 
Poder Executivo. Era imprópria a forffia, por
que um relacionamento de Poderes e não _de 
compadres; o relacionamento não é de com
padresco, mas é de Poder para Poder. Assim 
sendo, tem que ser no exato termo da Jei .. 

Portanto, é mais correto o texto atual, que 
deve ser zelado com todo o cuidado, particu· 
larmente pela Mesa do Senado Federal. 

Gostaria de ouvir da Mesa do Senado Fede
ral as providências que tomou; caso não tenha 
sido tomada nenhuma providéncia, queria fa
zer um protesto veemente pelo descuido no 
cumprimento_ do dever de que estão investidos 
os ilustres Colegas da Mesa, e particularmente, 
do ponto de viSta do zelo que devemos ter 
no relacionamento do Poder Legislativo com 
o Poder Executivo, no que se refere ao cumpriM 
mente da _lei. Não podemos abrir mão das 
nossas prerrogativªs, sob pena de caírem por 
terra antes de ser totalmente alcançadas e 
complementadas pelos demais dispositivos 
legais que ainda estamos elaborando. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A Mesa informa ao nobre Senador Dtrceu C ar- -
neiro que vai tomar, com a maior urgência 
possível, todas as providências e, depois, derâ 
conhecimento a S. ~(Pausa.) 

Concedo a paléMa ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB-BA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
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Srs. Senadores, tenho a honra e a satisfação 
de levar ao conhecimento desta Casa que toda 
a comunidade baiana, por inidativa do jornal 
A Tarde e da TVBahia, está empenhada er'n 
uma campanha em favor da concessão do 
Prêmio Nobel da Paz a uma das mais nobres 
e generosas figuras femininas do Brasil - Ir~ 
mã Dulce. 

Com efeito, em nossa velha proVíncia, Irmã 
Dulce enriquece, em nossos dias, a galeria 
das grandes mulheres que vêm ilustrando, 
exemplarmente, as páginas de nossa História. 
Nas lutas pela Independência, relembramos 
os nomes de Soror Joana Angélica e de Maria 
Quitéria. Nos _campos de batalha do Paraguai, 
recordamos a ação benfazeja de Ana Néri. Em 
nossos dias e sob nossos olhos, o que muitos 
só conseguem esboçar em palavras, Irmã Dul
ce rea1iza, com ações verdad~iras e trata c;;omo 
irmãos os marginalizados de nossa sociedade. 

Esta figura que lembra heróis e heroínas 
da solidariedade humana que se_ agigantaram 
no passado e têm, no presente, como expres
são máxima, Madre Teresa, d~ ~Jq.1t_á, a figu
ra frágil e operosa de Irmã Dulce surgiu do 
mais natural contexto de uma família baiana 
-os Lopes Pontes. 

Sua vocação veio à luz aos 13 anos de idade, 
quando, pela mão de uma parenta mais idosa, 
foi levada a conhecer de perto, em becos e 
velhos prédios, a existência d-ª mfs.éria. Essa_ 
realidade, que pode inspirar generosos ro
mances e generosas pregações pollticas, 
acordou na alma daquela menina a vocação 
de uma santidade operosa, que haveria de 
transformar uma vida num constante e dedi
cado serviço ao próximo. Assim, Maria Rita 
Lopes Pontes, na idade florida de 19 anos, 
de tornou Irmã Dulce, ao receber o hábito 
das Irmãs Missionárias do Imaculado Cora,ção. 

Enquanto, na vida, alguns se destinguem 
alcançando o poder, as riquezas e outros se 
salientam pelo saber, é pelo seu amor ao próxi
mo que Irmã Dulce nos prende; ela é a encar
nação de Nossa Senhora dos Pobres da Bahia. 

Sozinha, foi buscar os abandonados, velhos 
ou meninos, os famintos, os doentes, os men
digos. Vivendo em um mun_do em que a desi
gualdade impera, formulou uma relação cora
josa com os pobres. os espoliados da vida. 
A Obra Social Irmã Dulce, criada e mantida 
com sua inspiração, compreende dois pilares 
simbólicos e significativos: um educandário 
e um hospital, a Educação e a Saúde. (,1m 
dia, na parede do hospital, um albergado e_s~ 
creveu: "Ninguém me quis. alguém me acei~ 
tou". 

Sem galardões hierárquicos, despojada de 
qualquer a_utoridacle humana, como simples 
serva de Deus, nesse mundo de tantas reli
giões e de tanta irreli_giosidade e incl_iferença, 
à imitação dos mendigos errantes que passam 
pelas ruas, Irmã Duke tomou-se pedinte para 
resgatar a eminente dignidade dos pobres. dos 
apartados dos beneficias sociais. 

Grandioso, por si mesmo, o trabaJho de Ir~ 
mã Dulce tem a força dos exemplos que de~ 
vem inspirar e arrastar os maiores responsá
veis pela vida da Nação. E nada mais justo 

e natural, Sr. Presidente e Ses. Senadores, do 
que apoiar a campanha de A Tarde e da TV 
Bahia para a concessão do Prêmio Nobel da 
Paz à Irmã Dulce. Nessa campanha, conside
ramos fundamental a participação de todos. 

Era o -que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito Bem! Palmas) 

(Durante o discurso do Sr. Ruy Bacelar. 
o St. Nabor Júnior. SuPlente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência que 
é ocupada pe/9 Sr. Aureo Mel/o, Suplente 
de Secret~rio.) 

O SR.-PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Com __ a palavra o nobre Senador Ronaldo Ara
gão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
RO. Pronuncia o s_eguinte discurso. Sem revi· 
sáo do orador.) - Sr. Presidente, Srs:· Sena
dores mais uma vez trago a esta Casa uma 
preocupação que está levando grande fatia 
da população brasileira ao desespero. 

Sabemo:;; que eSta Nação está em crise em 
vários setores - no setor econômico, no fi. 
nanceiro: no de transporte, no de ·saúde e, 
agora mais espêcificãmente, no setor agrícola. 

Já estive ri.esta Casa, Sr. Presidente, Srs. S_e
nadores, chamando a atenção _ clªs autorida· 
des responsáveis pela agricultura brasileira, e 
me reporto sempre ao que diz o Senador Juta

. hy Magalhães: a ressonânda do que dizemos 
no ple11_ár!o do Senado parece que se restringe 
à sua superfície. 

Não obstante, Sr. Presidente, continuamos 
a chamar a atenção_ dos homens que têm 
responsabilidade com a agricultura brasileira. 

Vemos, através_ dos jomats, dos órgãos de 
divulgação desta Nação, são informes, propa
gandas1 _ em que o Brasil dá demonstração 
de nação que está produzindo muito. A super
safra de grãos, desde O café, o cacau, o milho 
e o feijão, e se faz estardalhaço c;;om o dinheiro 
público, gastando-se milhões de cruzados em 
propagandas, para esconder a realidade na
cional e formar uma cortina çl~ fu.maça a_ res
peito desse angustiante problema e, a cada 
dia, estamos recebendo, de cooperativas, de 
setores da produção agrícola, de agricultores, 
lamentações.. . . _ 

Não ~_is_te armazenamento; e.Stá~s_e armaze
nando a céu aberto, não existem recursos para 
compra da produção, o que é mais grave, 
Sr. Presidente. 

O agricUltor brasileiro, que n-ão tem política 
agrícola definida_ e, por isso, os preços míni~ 
mos sãQdcl"asadÕs, quando entrega a sua pro
çlução aos setores d_o governo, ao armazena
mento, mesmo a céu ;;~.berto, com responsa
bilidade do GOVerno- Federal, tem recebido, 
das autoridades, como se não tivessem _qual· 
qUer reSpOnsabilidade, a informação de que 
não existe dinheiro para pagar ao produtor 
ruraL Como se isso fosse brincadeira! E não 
estamos vendo setores do Governo, nem no 
MinistériO da Fazenda, nerii:--na -Secretaria do 
Planejamento; nem no Ministério da Agricul~ 
tura, qualquer movimentação para solucionar 
o angustiante problema. Cada um quer levar 
de qualquer maneira; cada setor, cada Minis
tério coloca a culpa no outro. E o resultado 

~~~-~-----------

final é que o produtor está pagando Juros ex
torsivos para sustentar o armazenamento, riâo -
tem qualquer proteção do Governo Federal. 

Nã-o é mais possível, Sr. Presidente e Srs. 
Senac!_ores, conti_nu~ essa situação na agricul
tura brasileira. 

Lembro-me bem, antigamente se dh!!lii: 
"Plante que o G_ovetno ga-rante!" g,.eu dizia, 
rebatendo esta afirmação: -"Plante e coma, se
não o Goverii6 tOffia." 

É o que está ocorrendo, Sr. Presidente e 
Srs: Senadores! 

O homem_do campo, o produtor rural nesta 
Nação, que já é sacrificado;-que é um hOinem 
cuja produção não tem qualquer valor, só o 
estatistic<;> para o Goverrio, eStá r_elegado a 
uma situação de miséria. 

T odes os países, sem exceção, têrn uma 
agricultura com juros subsidiados. Aqui,_ no 
Brasil, é o contrário: são juros exrtorsivos, co· _ 
mo se estivesse o agricultor a ser apenado 
porque produz neste País. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
V. EX' um_a~arte? ' 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço 
,V. Ex• 

OSR. JUTÀHYMAGAI..HÃES- Mais 
uma vez, aparteio para sÕJidarizai:-se_ com- V. 
~ pelas suas palavras. V. ~-tem vindo a 
tribuna, tantas vezes, para-claffiar cOntra o 
abandono em que se encontra a agriCLiltura 
ne~te País. Ouvimos. muitas pala_Vras, inuitas 
manifestaç?es de euforia a respeito de super
safras. o que vejo, no dia-a~dia de nossa yjda, 
em nossos Esta'dóS, coffio na Bahia, sãO- os 
produtores de cacau atravessando úma das 
piore§ crisés de toda a Pü~tófia; vejo os Cafei
-cUltores de meu Estado api'eensi\rõs conl a 
Situação em que se _encontra seu produto. 
Igual fato oc_orre em outros Estados, vejo os 
produtores da Região.-Nordeste, da Bahia, prO

-testando contra a política agrícola que vem 
sendo exercitada, pelo atual Governo; Vejo Os 
prOdutores do Alérri São FranCisco fazendo 
o mesmo; -produtores da região de Brejões, 

_51e_ todas oZ!S regiões do nosso EStado. Não 
vejo, ness(l euforia, nínguéin -manifestai- que 
~ tenha conseg_Uido .. através de u_ma -política 
agrícola dífigida para O' povo brasileiro, fazer 
com que a agricultura propicie menor inflação 
para o País, redução do preço da alimentação 
que chega à mesa dos brasileiros. Não senti~ 
mos, ainda, que não estejamos num País em 
que não se morre de fome; sabemos que mi~ 
lhares e milhares de cidadãos brasileiros ainda 
morrem de fome, oU,_ pelo menos, passa-m 
fome_ em _nosso País. E?sa euforia- de Super 
produções, há de se convir, tem alguma coisa 
errada. Pelo menos, "a direção_da Polltícã agrí
cola está errada, porque ela não vem bene
ficiar os }:lrasileiros que aqui vivem. Essa' polí· 
tica ag!jcola vem beneficiãr uriS-pôucoS brasi
leiros que continuam enriquecendo, cada vez 
mais, enquanto o povo, como um todo, emPo
brece. Ela vem beneficiar apenas uns poucOs _ 
brasileiros que continuam aUmentando as 
suas áreas de terras, muitas vezes produtivas 
ou improdutivas, mas fazendo com que a polí-
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tica fundiária do nosso País continue, cada 
dia mais, prevalecendo con"tra- aqUeles qu_e 
realmente precisam de terras ear~ produzir. 

O SR. RONALDO ARAGAO -Agrade· 
ço ao Senador Jutahy Magalhães_, que, com 
seu aparte, colabora com o meu discurso, na 
tar~e de hoje, quando S. Ex' diz que, quanto 
mals se produz neste Pafs, mais se passa fome; 
quanto mais se tem a produção aumentada, 
mais o povo brasileiro compra mais caro, fi
cando_ ele mais distante da alimentação, para 
aJimel)tar outros povos com o suor da nossa 
gente. 

O pior, Senador Jutahy Magalhães, é que, 
pelo comportamento das autoridades, parece 
que elas não têm nada com isso. Vanglpriam
se, colocando as estatísticas como uma gran
de safra e não vêem que o prodUtor, aquele 
que está produzindo, precisa ter preços que 
não sejam vis. 

Esta é a,.situação, hoje, do agricultor brasi
leiro: produzir para estatística; produzir para 
que se mostre, através dos órgãos de divulga
ção, que o B~il está produzindo 71 mil tone
ladas, enquanto o produtor não tem \lillor al
gum, enquantO não se procura baratear o cus
to de produção, para que a sociedade brasi
leira possa comer melhor e mats, ou pelo me
nos comer, coisa que neste País está ficando 
dí:fícil. 

E agora, Sr. Presidente, no meu Estado, 
Rondônia, onde o homem, para produzir, en
frenta dificuldades de estrada, dificuldades em 
retirar o seu produto do campo, o tipo de 
sacrificio, ànde emprega a sua familia, os seus 
filhos, a sua esposa, e entrega sua produção 
aos armazéns do Goverrio, esperando que es
se mesmo Governo lhe pague aquela produ
ção depositada, depois de 30 dias, pegando 
armazenamento, pagando até juros às institui
ções OficiaiS: eSse homem tem como resposta 
do Governo que a Nação. não tem dinheiro, 
não tem recursos para comprar sua produção, 
que a Nação não pode arcar com a despesa 
com os prddutores rwais. Esta Nação que 
já está vendendo a sua alimentação para pagar 
os juros ·externos, para sustentar banqueiros 
internacionais, não tem condições de pagar 
aquilo que é ·devido ao produtor rural. 

Fica aqui, Sr. Presidente e Srs. Semidores, 
mais uma vez, o meu apelo às autoridades 
responsáveis pelo setor agrícola deste País. 

O Sr. Ruy Bac-elar - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço 
V. Ex" .• nobre Senador Ruy Bacelar. 

O Sr. Ruy Bacelar- Nobre Senador Ro
naldo Aragão, ouço com muita atenção a defe: 
saque V. Ex•, faz, na tarde -de hoje, do sofrido 
agricultor brasileiro .. injuriado, caluniado, mas, 
em verdade, sofrido. Na terça-feira desta se
mana, participava eu da posse de um jovem 
amigo meu na Presidência da Propene. ...,....- Pro
grama de Apoio às Pequenas e Médias Empre~ 
sas da Bahia. Paulo Mans_o .. Cabral. e lâ tive 
oportunidade de conversar com o superinten
dente do Banco do Brasil no Estado da Bahia. 
Dr. José Bez.erra. e eu lhe disse· da Preocu
pação que estava em relação ao posiciona-

menta dos agrícultOres, dos micro, dds peque
nos e médios empresáriOs, em relação ao 
Banco do Brasil, e, concomitantemente, em 
relação aos demais estahelecimentos oficiais 
de crédito no País, para não se falar nos ban· 
cos particulares. Esses. segmentos da socie
dade Orasileira.......: os produtores e prestadores 
de serviço - começavam a ter o Banco do 
Brasil e esses órgãos ofidais de crédito -
que outrora eram amigos, confidentes dos pe
quenos e médios produtores - como verda
deiros inimigos. Muitos deles chegam para 
mim, como também o fazem cóm V. Ex". e 
com outros eminentes Colegas, querendo pa
gar o que devem ao banco. Entretanto, não 
podem fazê-lo com a correção e com os Juros 
cobrados, Pretendem pagar com certa dife· 
rença da correção e dos juros; querem quitar, 
não· querem mais dever a esses estabeleci
mentos. Orientª·os sempre no sentido de que 
procurem o gerente do banco, que o banco 
não tem interesse em tomar a propriedade, 
a casa comercial, a pequena área de terra de
les, qi.Je o banco pretende ajudá-los. 

Sabem o que eles me dizem, eminentes 
Senadores? "Não, Senador, eu preciso é pa
gar,· porque, se _eu já estou com dificuldade 
de pagar es.sa quantia, e se eu tomar mais 
um pouco ou compor, jogar para frente ou 
alongar, eles vão tomar é a minha terra, se 
não chegarem a tomar os meus filhos -ou mi
nha própria mulher". EntãO os nossos ban
cos oficiais !=5tão passando a ser iriimigos do 
produtor deste Pa1s. Eminente Senador, em 
relação à politica agrícola, à política do Brasi~ 
é preciso determinação, vontade política. E 
preciso subsidiar a produção. Ao invés de estat 
sUbsidiando erradamente a comercialização, 
esse órgão que se .chama CFP - Comissão 
de Financiamento da Produção, que é uma 
vergonha de roubo neste Pais, que tem enri· 

· quectdo uma pequena gama de intermediá-· 
.rioS~e -e.specoladores, deveria dirigir esse di
nheiro para-·a·produção. Além disso, o que 
ê mais importante, é preciso determinação po
lítica, apoio popular, vontade e coragem, so
bretudo fazer com que os incentivos ao Nor
deste e à Amazônia, que são desviados para 
os grandes empresárioS e in~ustriais, que pou-

- co têm feito para a grandeza deste País, que 
esses recursos via Finar, Sudene, Sudam, ao 
invés de irem para o bolso de grandes empre
sários, que se iriam lOcupletar do dinheiro do 
povo, do suor do povo, e do trabalho do povo, 
sejam diiigtaos para o micro, pequeno, e mé
dio emPresário, quer seja do setor agrícola, 
quer seja do setor p.ecuário, quer seja do 
setor comerCíal. Para isso é preciso coragem. 
Não é com o governo frágil que ai está, desca
raterizado, descor:npromissadocom a verdade 
brasilei~a. que_ h;IVeremos de conseguir isso. 
Vamos esperar que o povo brasileiro tenha 
cohSçi~nda, e. em 15 de novembro, eleja um 
Presidente que tenha determinação e cora
gem política para tirar esses recúrsos, esses 
ihce"ntivos, não Só em recUrsos como também 
em incentivos fisCãis. Ao inVés de dar ao. gran
_de ·e!JlPresário, ªo grande industrial. às multi
nadohais, que esse dinheiro seja. dado ao mi· 
cro. pequeno e médio empresário brasileiro. 

Acredito que, assim procedendo, o Governo, 
com o nosso apoio, poderá rediredonar a 
questão e proteger aqueles que de fato [:!redu
zem para o engra):"ldecimento deste País. Muito 
obrigado a V. Ex• .... 

O -sR. RONALDO ARAGÃÓ - Nobre 
Senaâor.RU:Y Bacelar, Com lriúita prOpriedade 
o aparte de V. Ex• engrandece o meU Pái.ido 
p~onunciamento nesta tarde, e coloc_a em ter
mos exatos: é preciso uma determinação polí
tica para se resolver os angustiantes proble
mas desta Nação. É preciso que eXista um 
Governo; ·e preçiso gu"e_ existam homens reªl
mente interessados .na problemâtica de toda 
esta Nação; ê preciso-gerenciamento; é pre

-ciso que haja VontaCie, o que não está havendo. 
Portanto, Sr. Presidente, a situação da polí

tica agrícola neste País é de uma .calamidade 
sem precedentes; não existe precedente na 
historia deste País com relação ao que está 
ocorrendo hoje com a política agric6la. Não 
se entende mais. O GoVernO- nãO-tem m"ais 
solução, os órgãos responsáveis também não 
dizem nada, se dama e fazem como o aves
truz, e querem levar para a frente_ problema 
tão sério que esta Nação atravessa .. O produ
tor, aquele homem que tem a única esperança 
na sua produção, hoje não tem mais a que_r:n 
recorrer. É preciso deteiffi!Oação;-=-·é....:pfedso 
que esta Casa se levante contra essa sttuaÇao; 
. e preciso que se brade em todps os ·cantos 
desta Nação, reclamando que as autoridades 
tomem providências, senão não sabemos o 
que vai acontecer mais tarde. -

9 Sr. Jutahy Magalhães - Permite~me 
V. EX'-outro aparte? · 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Mais 
uma vez ouço o nobre Senador Jutahy Maga
lhães, corr:t muito praz_er. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Em relação 
ao aparte do Senador Ruy Bacelar, lembro 
que, por várias vezes, chegamos a espicaçar 
o Governo para utilizar a infOrmática e fazer 
o cruzamento das informações a respeitei de 
todos os créditos subsidiados que ele já con
cedeu; o Finar, créditos su6Sdiaaos e Unancia
dos, o Provárzeas o PoJonordeste, irriiJaçao, 
o camarão, .tudo que eXistiu de pr6gra111a n·e_s
te GoVerno, S:e..fo'rri1oS féi.zer um cruzarri€:õto 
de informações, verificaremos que _uma mes
ma firma recebeu todos eSseS tipos .. de em
préstimos qll~. for~~ _conCedidos p_elo Caver
no federal.lss·o nunca vai ocorrer. E só quere
rem fazer esse levantamento, mas nunca fize

. ram nem vão fazer.lmportante também neste 
momento, além dessas sugestões todas que 
no desenrolar de um debate vão surgindo, 
é aquilo que, por; exemplo, os cacauiculto_res 

. estão buscando hoje. Com os juros elevados 
na área agrícola. ninguém pode produzir_ O 
débíto na área âo cacau é hoje praticamente 
impagável, se"formos _sémpre levar e:l"!l~cons!
deração os juros e a correÇ:ãó" monettltia que 
têm que ser adicionados a esseS débitos. En
tão, os _produtores estãO busCando pag.ar com 
produto. Se ao receberem o empréstimo este 
correspotlde a tantas arrobas de cacau, -que 

. _na hora de pagar eles possam pa_Q-ac esses 
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produtos também com tantas arrobas de ca
cau quantas as equivalentes àquilo que rece
berem, que é uma maneira, realmenté, de se 
permitir o pagamento do débito que todos 
querem pagar. Muitos não têm condições de 
pagar com esses juros extorsivos, porque, 
com a inflação que estamos tendo, que em 
um ano chega a 1.000%, o produto cacau, 
em si, teve um aumento de menos de 100%, 
neste ano, nos seus preços. Os insurrios so
bem muito mais do que a inflação, a mão-de
obra sobe tanto quanto a inflação, e o preço 
está sendo colocado abaixo diariamente_ na 
bolsa intemadonal. Então, a tentativa dele_s, . 
como de outros produtores, é pagar com o 
produto. Para isso o Govern·o precisa meXer
se, precisa decidir, defmir uma posição políti
ca, levantar a idéia da sugestão do Senador 
Ruy Bacelar, quando fala na CFP. EntãO, que 
a CFP, em vez de pagar esses produtos _assim, 
compre o produto para pagamento do débito 
dos agricu1tores, dos cafeicultores e todos os 
prOdutos- arroz, feijão_etc. É uma sugestão 
a mais, infelizmente, como tenho repetido 
sempre, Niemeyer fez com que ficassem as 
nossas vozes abafadas aqui e não fossem 
transmitidas daqui para o público em geral. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Nobre 
Senador Jutahy Magalhães, agradeço a V. ~ 
o brilhante aparte. Vamos continuar batendo 
neste assunto, para que o eco não se prenda 
só a este recinto; que ultrapasse o Senado 
da República, porque. se assJm não for, não 
sabemos o destino que terá esta Nação. 

O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador 
Ronaldo Aragão, pem1ite-me V. Ex' um apar
te? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Com 
muito prazer, nobre Seriador Marco Maciel~ 

O Sr. Marco Madel - Em raptdíssimas 
pa1avras, congratulo-me com V. ~ pelo dis
curso que profere nesta tarde. Receba V. Ex" 
os meus cumprimentos, a minha solidarie
dade. A causa que move V. EX' a vir à tnbuna 
interessa não apenas aos segmentos a que 
V. Ex' se ttefere, como igualmente lnter:_essa 
aO País como um todo. Por isso, ajunto, ainda 
que de fom1a modesta, o meu apoio, a minha 
solidariedade, esperando, como bem disse V. 
Ex', que as suas palavras perpassem o plenário 
desta casa e cheguem ao Poder Executivo_ 
e, quem sabe, possamos ver esta questão defi
nitivamente resolvida. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agrade
ço ao ilustre Senador Marco Ma.ciel, meu con
terrârieo, homem conhece-dor da problemá
tica do Nordeste, hom_em que já esteve à frente 
dos destinos de Pernambuco e que conhece 
mais do que essa problemática. V. Ex' no Se
nado, ê um batalhador, age em defesa do po
vo._ O aparte de V. ~ nie toma fuuito feliz. 
V. Ex" é um homem conhecido pelo $eU dlna
mismo, pela sua coragem de reclamar pela 
solução' dos problemas desta Nação. E a agri
cultura é um dos grandes problemas desta 
Nação. 

Sr. Presidente. fica aqui o meu apelo, em 
nome do meu Estado, dos produtores de Ron-

dônia, dos produtores de todo o Brasil, para 
que as autoridades procurem resolver imedia
tamente este angustiante problema que é a 
compra da safra dos produtores naciohais.( 
Muito bem!) 

(Durante o discurso do Sr. Ronaldo 
Aragão, à Sr. Aureo MeDo, suplente de 
secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nelson Cameiro, 
Presidenie.) 

COMPARECERAM MA!S OS SRS. SENA
DORES: 

Mário Maia - Leopoldo Peres - Cã:r]os 
De'Carli - Áureo Mello - .Odacir Soares_

·Moisés Ab-rao -Joãõ ·castelo- Hugo Napo
leão - Mauro Benevtdes - José Agripino 
-- Divaldo Suruagy - Lourival Baptista -
Gerson Camata_ ~ Hugo Gonb}o - Marcos 
Mendonça - Louremberg Nunes Rocha -
Rachid Saldanha - Derzi - Silvio. Name_ -
Dirceu Carneiro. _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-CcincedQ.a palavra ao nobre Senª_dor r_om
peu de.Sou_sa. 

Um terrível exemplo da situação deste Páis 
e deste povo está em um anúncio veiculado 
pela imprensa local, no primeiro dia deste inês 
de outubro. Uma senhor21- se propõe a vender 
um dos seus rins, para saldar a dívida de cem 
mil cruzados com o BanCo de Brasília, o BRB. 
Predispõe-se, se necessário, comercializar os 
mesmos órgãos do marido e de cada filho, 
contanto que a farn_íli<;~_res_gat~ o débito con· 
traído no início do Plano Cngado. Esse· ato 
de desespero tem çomo fim último salvar a 
casa em que moram e que aquela instituição 
financeira ameaça tomar comO fOm1a de pa
gamento. 
T~:Pém. para os aposentàdos, o fim do 

Go\ierrio Samey e· em destaque 'o aiiô .de 1 ~g 
vêm trazendo uma excepecional carga de so
rTimentos. Aliás, o primeirO dia de cada mês 
se está tranSfõrmando em dia -de desgraça 
·para aqueles que vêrri sendo sistematicamen
te punidos por haverem dedicado ao trabalho 
os melhores imos de suas 'lidas. 

Em 1 ~ de Setembro, os apOsentados e pen· 
sionistas da Previdêncía Sodãl [oram inforril.a-· 
dos de que não receberão estE!: ano o l.S? Salá
rio. Deverão- aguardar o abono de .Natal até 
dezembro de !990. . . 

Justificando a medida, o ministrq.)ader Bar
Palha explicou que a Previdência estava com 
um déficit de NCz$ 6,4 bilhões, em função 

(Durante o discurso Sr. Pompeu de dos novos benefícios ciíados pelã Constitui-
Sousa, o Sr. Nelson Ciiirie/iO, Presidente, çâo, e que o pagamento das aposentadorias 
deÍXii a cadeira da piesfdência que é ocu- e pensões atinge o valor de NQ:$ 28.1 bilhões. 

O SR. POMPEXI DE SOUSA PRONUN
Ct4 O SEGUINTE DISCURSO QUE, EN-
7REGUE À REVISÃO DO ORADOR. SE· 
JM PUBliCADO POSTERIORMENTE. 

_ p11da pelo Sr. Aureo Mello, Suplente de Desejo ressaltar que as empresas ~rta-
SeCi'etário.) - dorãs, -que em nada contobuem para a P~-

dência,.finalmente passarão a recolher 10% 
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Con- sobre 0 lucro líquido auferido~ o_~ue, n~e 
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma- País, ê uma grande vitória. 
galhães. segundo o ministro, a desmobilização patri-

0 SR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB _ . monial, ou seja, a venda dos imóveis perten
BA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre- centes àquele órgão, irá propiciar, no" próximo 
sidente, Srs. Senadores, premida pelas tenazes ano de 1990, somente NCz$ 200 milhões. Es
da pobreza, a grande maioria: do povo brasi- ~ previsão causa surPfesa, Sr~ Presidente e 
!e iro aguarda com esper~nça o próximo PresJ- Srs. Senadores, já que todos fomos informa
dente da República, na .certeza de dias me- dos pela imprensa de que não são muitos 
lhores. os imóveis da Previdência, em sua maioria 

EnquantO se ·sucedern aS promessas- dos bem localiz.ados e correspondentemente -Valo-
"presidenciáveis", a eqtupe do Governo Sar- rizados. 
ney se empenha em agredir, com reiterada Voltando à questão dos aposentados _e pen-
violência, as camadas mais pobres da popula- sJonista, observamos que, excepcional_mente, 
ção. Com denodado esforço, o Presidente, o Dián'o ODe/a/ da União, periódico que nor-
bem como seus aUxiliares mais próximos, pro- malmente circula de segunda a sexta-feira, foi 
curou incutir na iriente dás brasileiros e brasi- editado também no sábac(o, 30 de setembro, 
!eiras que o slogan adotado ~ ''Tudo pelo último. Nessa edição extra, entre O;$ '~Atas do 
social" - era a diretriz política: seguida. Entre- Poder Executivo" se encontrava a Medida Pro-
tanto, Senhores, a enxurrada de medidas pro- visória n~ 91, assinada pelo Presidente daRe--
visórias caracteriza-se, principalmente, pelo pública e pelos }\r\inistros Maílson da Nóbrega, 
descaso quanto aos problemas da população Jader Barbalho e João Batista de Abreu. 
carente. Essa Medida, cujo texto somente foi enca-

Em um dos seus objetivos, pelo menos, minha~o ao Congresso no dia 4 próximo pas-
o atual governo obteve pleno sucesso: esse sado; "dispõe sobre o reajuste dos bene_ficios 
período jamais s_erá ésqueddo pelo nosso po- de prestação continuada, mantidos pela Previ-
vo! As amarguras e decepções de todos aque- dência Social", Como ê do inteiro conh~ci-

-· les que se deixaram embalar pelas frases de menta de todos nesta Casa, mas não do -gran-
efeito, pelas reformas econômicas, pela inoe- de público, a expressão "benefici~ da p~e-~-
da que surgia aparentemente forte, tendem ção contihuada" é a forma técnica atua! que 
a ~ agravar com o caos em que o País se substitui os vocáhulos :·aposentadorias" e 
debate e com as dificuldades financeiras que ''pensões". - . 
cada cidadão precisa enfrentar para sobrevi- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se na 
ver. _ .. _verdade, de um novo atentado à camada so~ 

j 
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cia1 mais desvalida, mais completamente de
samparada: os idosos. 

Apesar das informações da imprensa e dos 
pronuciamentos feitos_ na Câmara dos Depu
tados, como o do nobre colega Senador Nel· 
son Werlekin, recusei-me a crer que o Execu
tivo ousasse remeter ao Congresso Mensa
gem Presidencial encaminhando uma reedi
ção do artigo 15 da Medida Provisória no 63 
de 1 ~ de junho do ano em curso, duramente 
rechaçado pelo Legislativo. Realmente, Srs. 
Senadores, até o dia 3 deste mês de outubro, 
a Primeira Secretaria do Senado nã_o havia 
recebido a m'ensagem, mas a publicação da 
Medida no Diário Oficial da União de sábado, 
30 de __ setembro, foi suficiente para gerar o 
pânico e a re_volta entre_os cidadãos da terceira 
tdade e a indigriação de todo e qualquer ho
mem de bem. 

EstamOs todOs dentes_- e assim também 
o Presidente da Repúbllca e os Ministros -
de que a pretensão _expressa na: Medida n~ 
91 é incostitudonal, Por ir de encontro aO arti
go 58 das Disposições Uerais e Transitórias 
que reza, textualmente: -

''Art. 58. Os_beneficiQs _dª prestação 
continuada, mantidos pela Previdência 
Social na_ data da promulgação da Consti
tuição, terão seus valores revistos, a fim 
de que seja restabelecido o poder aquisi
tivo, expresso em número de salários mí
nimos, que tinham na data de sua con
cessão, obedecen_do-_se a esse çdtério de 
atualização- até a implantação do plano 
de custeio e benefícios ... " 

Sr. Pre_sidente e Srs. Senadores, o nObre 
Deputado Federal Ney Lopes, no artigo "Injus
tiça com os aposentados", analisa com pro
priedade e competência o carãter de incOnsti
tucionalidade do citado artigo 15 da medida 
n' 63. Reiterando o fato de que as dificuldades 
econômico-finance_ira_s_ a;:,_Previdência Social 
têm raízes fundamentadas na fraude e _n.;:~ cor
rupção, o Deputado, Professor de Direito 
Cónstitucional da Universidade Fed.eraT cio Rio 
Grande do Norte, esclarece: 

"O parâmetro que vinCula o salário mínirrio 
aos proventos e pensões é regra da Lei_ Maior, 
e como tal não desatende ao seu texto. ( ... ) 
tal vint:ulação tornou-se ato jurídico perfeito 
e acabado. Somente emenda à Constituição 
poderá alterar essa condição de cálculo· dos 
aposentados brasileiros. 

Srs. Senadores, todos os que_ aqui estamos 
temos uma séria responsabilidade com os 
nossos coestaduanos. Dentre eles, é bastante 
significativo o percentual de idosos, desses 
cidadãos que, na última etapa da existência, 
após ter contribuído, durante tantos ano·s, para 
o progresso do País, têm_ o seu nível de vida 
corroido não apenas pela inflação, mas por 
uma política peiVersa que sonega aos mais 
necessitados os parcos meios de sobrevivên-
cia. · 

Era o q'ue tinha a dizer, Se Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mârcio 
Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - - e vencer as dificuldades que emperram o siste-
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Pre- ma educacional em nosso País. 
sidente, Srs. Senadores, quando se analisa a Nesta oportunidade, quero aqui registrar 
realidade brasileira, há um virtual consenso "idéia que encaminhei ao Comité da Campa-
em tomo de um tema que, pela sua amplitude nha de Ulysses Guimarães e Waldir Pires, can-. 
e por sua abrangência, ocupa lugar de desta- didatos do meu Partido, o PMDB, à Presidência 
que no rol dos mais agudos problemas nado- e Vice-Piesidência da República. Sua aparên-
nais: a educação. Da pré-escola à pós-gra- cia simples traduz, em verdade, uma espécie-
duação, o sistema educacionaJ em nosso Pais de revolução em nosso sistema educacional, 
convive com obstáculos de tamanha magni- sobretudo nos níveis de ensino que mais nos 
tu,de gue não ~nfrentá-los, corajosa e seria- preocupam e que maior atenção devem rece-
mente, Corresponde à prática de verdadeiro ber: e educação fundamental e a secundária. 
crime de lesa-pátria. O que esta idéia propõe é uma radica] trans .. 

Sabemos todos que nação alguma, de qual- formação no calendário escolar de modo a; 
·quer continente, conseguiu desenvolver-se eliminando~se os dois semestres no_s quais 
sem dispor de uma população plenamente tradicionalmente se dMde o ano letivo, coin 
alfabetizada e em condições de aperfeiçoar-se os seus dois períodos distintos de férias, propí-
continuamente. O desenvolvimento inteletual, ciar uma ampliação de, no mínimo, cinqUenta 
possibilitado por uma educação de quaJidade por cento do mínimo de aJunos que a escola 
e aberta a toda a sociedade, é condição básica poderia receber anualmente, sem prejuízo da 
e insubstituível _~:~ara a consecução do desen- qualidade do ensino ministrado e sem nenhu-
volvimento econômico. ma despesa adicional. 

A História, Sr, Presidente, Srs. Senadores, A fórmula consiste em organizar o período 
está repleta de exemplos concretos de povos letivo das escolas de primeiro e segundo grau 

-que compreenderam ser a educação o maior em oito_ meses corridos, seguidos de quatro 
de todos os investimentos pois que os recur- meses de férias. Desse modo, as turmas te· 
sos nela aplicados de forma adequadã reter- - =-riain Siias aulas iniciadas em três momentos 
nam multiplicados à sociedãde sob as mais distintos do ano (por exempJÕ:--janeirO, maio 
variadas foi-mas-: quer pela sensível melhoria e ·setembro) e terminariam oito meses após 
dos padrões de vida da poptdação, quer pela (respectivamente, no exemplo utilizado, em 
ampliação do processo produtivo, quer pelo agosto, dezembro e abril), com iriíclo das fé
aumento da capacidade de consumo, ou, ain· rias. -
da, pelo aperfeiçoamento tecnológico que a Que aspectos positivos a preseht"e çirópós
todos beneficia. O Japão do pós-guerra é, se- _tas apresenta? Creio, Sr. Presidente, Srs: sena
guramente, o mais emblemático caso de um dores, que estes são muitos e podem perfeita
país que optou por construir sua inegável pu- mente bem suplantar as eventuais desvari.ta
jança a partir de uma priorização absoluta à gens que alguém possa argüir. Sintetizando-
educação. as, teríamos o segulnte quadro: 
- O que temos feito, no Brasil, para superar 19

) Considerável ampliação da capacidade 
esse_ terrível quadro de indigência educ_acio- física da escola em absolVer, na pior das hip6-
nal? Será que, histo'r!C"amente, temos tido a teses, um número-cinquenta por centO m"c!Jor 
coragem de ousar? Ou, ao contrário, não te- que a die~tela hoje ãtendic!a, pela oferta trípli
mos feito outra coisa senão propor medidas ce de inído de uma mesma séríe ilo ê!rio. 
superficiais que jamais atingem o cerne da Destaque-se, ainda~- que tal aumento do nú
_qU"estãó? · mero de alunos não implica maior despesa 

O certo é que não podemos mais fingir que em termos de mobiliário, equipamento e salas 
o problema não existe ou que não possua -de aula. Na reaJidade, o que se pretende com 
extraordinária carga de dramaticidade. J::: dra- a medida aqui proposta nada é mais que a 
mático, sim, que o número de analfabetos es-- maximização do uso das instalações físicas 
teja aumentando; é tramático, sim, que milha- da escola, serii prejuízo, parã nehuma daS tur
res de crianças com idade escolar não tenham mas, da carga horária cumprida atualmente 
acesso -à escola pública por falta de vagas; (cento e oitenta dias letivos); aliás, se nec_es
é dramático, sim, que os números de evasão sário, ela poderá até, mesmo ser ampliada 
e de repetência sejam_ cada vez maiores. no espaço de oito meses. 

Se estamos candentes da gravidade do pro- 29
) A alteração aqui defendida propicia 

blema e da necessidade de superá-lo; se esta- uma recuperação extraordinariamente mais 
mos convencidos de que resOlvé-:lo é ab?olu- rápida daque1e aJuno que apresentou sérias 
tãmente necess_ário ~ _ur_.ggrit'e para a constru- - deficiências de aprendizagem no início do cur
ção de um -Brasil próspero e feliz, ~sta é a so. Como a turma subseqüente, da mesma 
hori de agir. Cada urri. de nós que tenha condi- série começa suas aulas quatro meses_ após 
ções de oferecer idéias, sugestões e propor o início do curso desse aluno em questão, 
caminhos_ -para a educação nacional, tem 0 ele não precisará esperar um ano para se recu-_ 
dever de se pronunciar, perar; poderá fazê-lo com a nova turma; per-

- dendo apenas quatro meses em sua vida esco-
PartiCularmente agora, quando tramitam no -- lar. Isto é particul~rmente significativo num 

Congresso Nacional projetas visando à fiXação pais como o nosso em que a evasão escolar 
das diretrlzes e bases de educação brasileira, é alarmante, no mais das vezes, determinada 
sentimo~nos estimulados a oferecer _no.ssa pelas dificuldades de aprendizagem. 
contribuição a es_se esforço, que há de ser 39) Em relação ãOs ·custos do ensino, fica 
de toda a sociedade, no sentido de enfrentar evidente que uma proposta de tal natureza 
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possibilita sua diminuição. No_ caso _das esco
las particulares, a sensível_ampliação da clien
tela atendida oferece condiçõ~s para a dimi
nuição do valor das mensalidades que cada 
aJuno paga. Quanto ao ensino público, haverá 
certamente uma profunda alteração na rela
ção custo-beneficio pois que, praticamente 
-com a mesma estrutura, será atendjda uma 
considerável parcela da população hoje mar
ginalizada pela falta de vagas. 

Lembrando que esta proposta contempla 
o fornecimento da J:llerenda escolar e_ de _colô
nias de férias permanentes como forma de 
compensação para os quatro meses sem ativi
dades letivas, fmallzo chamando a atenção pa
ra um fato que, el"(lbora possa_ não interferir 
diretamente no desempenho escolar, segura
mente contribui para o incremento económi
co do País. Refiro-me ao turlsta_jn_temo a ser 
profundamente beneficiado com o reescalo
namento das férias escolares. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a mais 
absoluta convicção de que a idéia aqui defen· 
dida é inovadora, positiva sob os mais variados 
aspectos e, sobretudo, traz a marc~ da sinceri
dade de quem quer dar sua colaboração no 
sentido de liberta_r a educação brasileira_ das 
seculares e inaceitáveis amarras que impedem 
seu desenvolvimento> _Que e!~ seja recebida 
com atenção, debatida aperfeiçoada no que 
for possLvel. Enfim, que Conjuguemos nossos 
esforços para saJvar nosso sistema educacio
nal. Este é o caminho para a redenção do 
Brasil. (Muito bem!) 

O-SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concédo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs._ Senadores, hã pouco 
mais de um mês tive ocasião de, neste mesmo
plenário, pronunciar discurso a respeito da ne
cessidade imanente a todos os povos de pre
servar sua memória. 

Lembrava eu, naquela ocasião, que um po
vo sem Identidade cultural é um povo que 
Mo existe, e que reverenciar o passado, presti
giando e conservando as realizações de nos
sos antepassados, elegendo-as em símbolos 
da nacionalidade, em exemplos vivos do espí
rito empreendedor de nossa gente, não é_ um 
mero ato de retificação, de apego conservador 
às tradições, de devoção alienada e imobüi
zadora ao que já foi feito, mas sim demons
tração- de maturidade cultwal e espiritua1 de 
um povO- cioso e orgulhoso de seus feitos, 
senhor consciente de sua história. 

Entretanto, advertia, preservar o passado 
tem seu preço, pois é preciso criar _estn . .1.ttJr9s, 
alocar recursos, financiar pesquisas, preservar 
o acervo já catalogado. 

Meu Estado, Sergipe, PoSsur VaDOso acervo 
cultural, que estava sob a responsabilidade da 
5• Diretoria Regional da SPHAN, Fundação 
Nacional Pró-Memória, sediadã im1 SaJvador, 
que mantinha em Sergipe apenas uma repre
sentação técnica, funcionando em condições 
pre-cárias, sem a míriima eStrUtura para as de~ 

~!ldas e zelos visando à preservação de nos
so patrlmõnio. 

Por esse motivo fiz aquele discurso, dando 
todo apoio à Secretaria de Cultura de meu 
Estado, dirigida pela Professora Aglaé Fontes 
de Alencar, que reivindicava a criação de uma 
Diretoria Regional do SPHAN: em Sergipe. 

É com graride satisfação, portanto, que re
gistro o recebimento de telex do Exm.;- Sr. Mi
nistro da CWtura,JoséAparecld_o, comunican
do-me a CfiaÇão da 13" Diretoria ·Regional do 
SPHAN/Pró-Memória, sediada em Ara_caju e 
~ncarregada de cooperar com as autoridades 
culturais do Estado na preservação e divulga
ção de nosso patrimõnio. _ 

A noticia é alvissareira, e, às vésperas da 
comemoração do "Quarto-Centenário de Co
lonização do Estado de Sergipe", que ocorrerá 
em 1990, assume expressivo significado. 

Saudando a largueza de ~6 demonstrada 
pelo Governo Federal nessa iniciativa, regozi
jo-me com o Ministro da Cultura, José Apare
cido, e com o Presidente da República, José 
Sarney, que atendem, assim, antigo pleito das 
autoridades culturais do meu Estado, que 
sempre contou com meu apoio. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. (MUitO -beml) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre _Senador Odaçir 
Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, recebi do Fórum de 
SeCfetános Estaduais de Saneamento e Meio
Ambiente, reunido em Belém do Pará no dia 
19 de setembro de 1989, uin telex em que 
entidades participantes do Fórum apelam no 
-sentido de serem aprovadas lets complemen-
-tares que âispõem sobre a "CriaçãO do Siste-
ma Nacional de Saneamento Básico". Encare
cem, ainda, o meu, empenho na aprovação 
do destaque referente ao orçamento da União 
para o setor de saneamento básico. Além dis
so, trasmitem-rne dados que retratam uma 
triste realidade: 

-54 milhões de brasileiros não têm água 
enCanada; 

- 108 milhões não contam com coleta de 
esgotos; 

-50% da população urbana de nossas ci
dades não dispõem de serviços satisfatórios 
de coleta de lixo; 

-65 crianças em cada grupo de 1.000 
morrem antes de completar 1 ano de yida. 

Podem estar certas as Associações que par
tidparam do referido Fôrum de que porei todo 
empenho· na aprovação do destaque orça
mentário para o saneamento básico. Quero, 

~entretanto. aduzir alQumas considerações 
quanto à primeira parte de seu pleito: 

Sabemos que o setor de saneamento básico 
carece urgentemente de um reordenamento 
institucional em hível- fedefã[ EXiste inêsmo 
o _risco de um colapso a curto prazo, dada 
a acefalia institucional que- gera a ausêilda 
de diretrizes políticas adeqUadas ao atendi
-mento de uma denlanda de serviços alta e 
em crescimentO: - -- - -

Desde o Decreto n" 96~634, de 2 de setem
bro de 1988, que dispôs sobre o Ministério 
da Habitação e Bem-Estar Social, o qual subs
tituiu o da Habitação, Çfrbanismo e Meio-Am
biente, a coordenação da política de sanea
mento básico passou para o Ministério da Saú
de. Entretanto, e infelizmente, esse Ministério 
pouco tem feito para a efetiva coordena_ç_ã_o 
do setor. · 

É, portanto, mais que necessário q-Ue a-----
União crie o Sistema Nacional de Saneamento 
Básico, fazendo-lhe o ordenamento !ns_titucio-
nal, definindO-lhe as fontes_de fmãncianlelito 
e estabelecendo uma políttca. 

Ora, essas providências, que devem ser to
rnadas por meio de Lei que disponha sobre 
a "Criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública", 
são, pela letra "e" do item Il do § 1" do arl 
61 da Constituição, d_e iniciativa privativa do 
Presidente· da República. -
- É por isso que, em nome das competentes 
associações que fizeram o Fórum de Secre
tários Estaduais de Saneamento e Meio-Am
biente, e sob a ameça das nuvens escuras 
e carregadas que pairam ameaçadoramente 
sobre o setor, venho solicitar a Sua Excelência 
o Doutor José Samey, Presidente da Repú
blica, que envie ao Congresso Nacional, antes 
que seja tarde, os projetas de lei convenientes. 

Era o que tinha a dizer sobre_ o_ ~ssunto, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Àureo Mello) -O 
Senhor Presidente daRepública editou a Medi
da Provisória n" 93, de 17 de outubro de 1989, 
que estipula o valor dOs direitos a serem pagos 
a entidades desportivas pelo uso de suas_ do-
111inações e símbolos, na Loteria Esportiva Fe-
deral. -- -o-

De acordo com as indiCações dãs Udel-a
ças, fica aSsim··co"hstituída ·a- Córrii:;;são Mista 
incumbida de_emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
ntuiares 
José Fogaça 
Gerson Camata 
Aluizio Bezerra 
Divaldo Suruagy 
Pompeu de Sousa 
Moisés Abrão 
José Paulo Biso! 

Suplentes 
JOOoCalmon 
Nàbor Júnior 
Meira Filho 
Edison Lobão 
Silvio Name 
António Luiz Maya 
Gomes Carvalho 

Titulares 
Mãrcio Braga 

DEPUTADOS-

João Carlos Bacelar 
Sete Mendes 
Pedro Camido 
Mussa Demes 
Aécio Neve-? 
Aéclo de Borba 
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Suplentes 
Henrique Eduardo Alves 
Amilcar Moreira 
Lúcia Vâriía 
Sadie Hauache 
José Queiroz 
Antonio- Perosa 
Felipe Mendes 

De acordo com a Resolução n~ 1, de 
1 989-CN, fica estabelecido o seguinte calen
dário para a tramitação da matéria: 

Dia 19-1 O -Designação da_ Comissão Mis
ta 

Dia 20-1 O - Instalação da ComissãÕ Mista 
Até 24-1 O - Prazo para recebimento de 

Emendas. Prazo para a Comissão Mista emitir 
o parecer sobre a admissibllidade. 

Até 3-11 - Prazo final da Comissão Mista 
Até 18-11 - Prazo no Congresso NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mel! o)-Na-
da mais havendo a tratar, vou encerrar a pre
sente sessão, designando para a ordinária de 
amanhã, às 9 horas, a _seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 43, DE 1989 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno _único, do Projeto de 

Lei da Câmata n~ 43, de 1989 (n~ ·1:4515/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, Cjue cria a 17' Região 
da Justiça do Trabalho, o_respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho, e dá outras providên
cias. (Dependendo de parecer.) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
-~- ___ N'A4,~DE 1989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, dO-Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 44, de 1989 (il"' 1.674/89, · 
na Casa de origem), de inldatí\ra" do Tribunal 
Superior do Trabalho, que cria a 18' Região 
da Justiça do Trabalho, o respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho, e dá outras providên
cias. (Dependendo de parecer.) 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 210, DE 1989 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno únfco, do Projeto de 

Lei do Senado n9 210, de 1989, de autoria 
do Senador Jarbas Passa_rinhq~ que dispõe soM 
bre o critério de reajustamento do valor das 
obrigações relativas aos contratos de aliena
ção de bens imóveis_ não abrangidos pelas 
normas do Sistema Financeiro de Habitação, 
a que se refere a Lei n<> 7.77 4, de 8 de junho 
de 1989, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 248, de 
1989, da Comissão 
-de Assuntos Económicos. 

-4-
Votação, _em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Consbluição 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
patibilizaçáo do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
--da Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tranlftação da màtéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro-
drigues _e Maurício Corrêâ. -

-5-
DiscussãO, errltumo único, da redação final 

(oferecfd<l pela Comissão Diretora em seu Pa
recer no 240, de 1989), do Projeto de Resolu
çãõ fi-1 -oo,- de T989, que autoriza o Goveino 
da União a contratar operações de crédito ex
terno, no montante equivalente a até US$ 
123.000.000,00 (cento e vinte e trêS m~hões 
de dólares americanos), com o banco inglês 
e com as empresas italianas qUe específica. 

-6-
Discussão, em turno único, do veto total 

aposto ao Projeto de Lei do Senado n9 34, 
de: 1989, que dispõe sobre a regularização 
o~ desconstituiÇão de Parcelamentos urbanos 
implantados no território do Distrito Federal, 
sob a forma de loteamentos ou condomínios. 

-C...-7~ 

~ PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUJÇÁO N' 2, DE 1989 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
art. 358, § 2ii, do Regimento Interno) 

.Discussão, em primeirO turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n-1 2, de 1989, de 
autoria do Senador O!avo Pires e outros Se
nhores Senadores, que modtfica o § 3° do 
art. -4~ do-Ato--cks Disposições-t:onstltucienais 
TnimSit6ii.ãS. ---

-8-
~PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTitUIÇÃO N• 3, DE 1989 
Oncluída em Ordem do Dia, no termos do 

art. 358, -§ 29 , do Regimento Interno) 
DiscUssào, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros Se
nhores Senadores, que acrescenta parágrafo 
ao art. 159 e altera a redação do inciso n do 
art. 161 da Constituição Federal. 

-9-

MA1ÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n<? 43, de 1987 
(n• 193/87, na Casa de origem), que dispõe 
sobre pensões, proventos e beneficias. 

-lO-

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA
DA 

-Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1988 
(ri""-277787~a-Casa de origem), que estabe
lece norma para fJXação do salário mínimo. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Es
tá encerraé!a a sessão. 

(Levanta-se a sessão _às 16 hord$ e 45 
minutos.) 
CONSELHO DE SUPERVISÃO 

DO PRODASE!'I 
101• Reunião 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 
de mil novecentos e _oitenta e nove, às dezes
seis horas, na sala de reuniões da Diretolia 

-EXecutiva do Prodasen, reúne-se o Conselho 
de Supervisão do Prodasen, sob a Prestdência 

o do limo. Senhor Dr._José Passos Pôrto. COm
--parecem ·os Senhores Coriselhefros- Dr. Van
·denbergue Sobreira Machado, Dr. Antônio 
Carlos Nantes de Oliveira, Dr' Sara Ramos de 
figueirêdo e o Sr. W~liam Sér$o Mend~:mça 
Dup!n, Diretor-Executivo do Prodasen. Pre
sente, também, a convite do Senhor Presi
dente em exercício, -o Dr. Marcus Vinicius Gou
lart Gonzaga, Consultor do Prodasen. Inician
do a reunião, o Senhor Presidente coloca em 
apreciação à Ata da reunião anterior, a qual 
fora distribuída coni"aritecedência aos Senho
res Cons_eJ}leiros, os quais a aprovam por una
nimidade. A seguir, coloca-se em apreciação 
O s-eguildo item da pauta, processo 
PD-0379/89-1. Trata-se de solidtação do Ex
mo: sr. Senador Fernando Henrique Caràoso 
no sentido de acessar, através dos terminaJs 
instalados em seu gabinete, aos recursos 

·computacionais- programas básicos e equi
painentos .....:... do Prodasen. A palavra é conc.e
dida à Conselheira-relatora ~ra Ramos de Fi
gueirêdo, a quem a matéria foi redistribuída 
para emitir parecer. Opiria a Senhora Conse
lheira contrariamente ao atendimento da refe
rida solicitação, haja vista o relatório elaborado 
pelas áreas técnicas daquele Centro que evi
dencia, sobretudo, a carência atual de controle 
de ambienteS isolados, ppdendo ocorrer "er
ms não ·intencionais''- que poderão compro;. 
meter a "segUrança, desempenho e disponi
bilidade do sistema central" e, ainda, o impac
to que o atendimento acarretaria à política 
adotada pela Organização à vista das diretrizes 
estabelecidas na Estratégia para Expansão do 
Sistema Central do Prodasen, objeto de apre
ciação e aprovação pelo Conselho de Super
visão em 1987. Diz, também, que o relatório 
citado mostra "outras alternativas para o aten

--dimento do pleito, sem o acesso ao compu
tador central". O parecer é analisado e apro
vado por unanimidade, devendo esta decisão 
ser transmitida ao Exmo. Sr. Presidente do 
Senado Federal, o qual encaminhou àquele 
órgão a solicitação do Senhor Senador Fer
nando Henrique Cardoso. O terceíro item, pro
cesso PD-0465/89-5, refere-se à proposta do 
Diretor-Executivci para fiXação do índice de 
produtividade a ser utilizado no pagamento 
do Prêmio de Produtividade aos servidores do 
Prodasen no exercício de 1989. O referido titu
lar apresenta relatório sobre os trabalhos reali
zados, neste ano, no .qual destaca_ os serviços 
prestados aos u~uários do Senado Federal, 
da Câmara dos Deputados e aos usuários ex
ternos. Em seguida. a palavra é concedida 
ao relator da matéria, Conselheiro Antônio 
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Carlos Nantes de Oliveira,_ que se manifesta 
favorável à concessão do pedido, estabelecen
do o índice de 1,0 (um vírgula zero}, mantidas 
as diretrizes vigentes durante os últimos doze 
anos e, -deste modo, "atribuir ao avaliador intei
ra liberdade para conferir a pontuação que 
achar mais justa para o servidor que estiver 
sendo avaliado ... " e, consequentemente, pro
põe a reforma de decisão anterior proveniente 
da "recomendação"- mencionada no pare
cer - do ex-Conselheiro Eduardo Jorge Cal
das Pereira. Os Senhores Con'seJheiros anali
sam a matéria e, em seguida, aprovam o pare
cer por unanimidade. O quarto item, process_o 
PD-0444/ff9-8, trata de proposta apresentada 
pelo Professor S_téphane Mondaire da Univer
sidade de Paris para o estabelecimento de um 

estudo sistemático do Banco de Dados "SAl C' o assunto à Douta Comissão Diretora_ do Se
(sugestões do dçladiio para a Constituinte). nado Federal para apreciação e deciS5o final. 
O referido processo é distribuído ao Canse- Nada mais havendp a tratar, o Senhor Presi
J.helro Antonio Carlos Nantes de O~veir& para dente _encerra a reunião. 1;:, para constar, eu, 

-emitir parecer. Prosseguindo, passa-se à apre-- Ana-Mãria Mêrlo MarengO, -secretária do con
ciação do quinto ltem·,_processo selhodeSupetvisão,li:wreiapresenteAtaque 
PD-0418/89-7, que trata de assunto relativo subscrevo e, após lida e aprovada, vai assinada 
à área de pessoal do Prodasen, especifica- pelo Senhor Presidente e demais MemPros 
mente quanto a servidores_que exercem fun- do Conselho. 
ções que não são próprias do seu cargo efeti
vo, permanecendo, por conseguinte, em des
vio d.e função. O Diretor-Executivo relata os 
fatos que ocasionaram, ao -longo dos anos, 
referidos_desvios de função e apresenta alter
nativas para regularizar tal situação. Após ser 
discutida a questão, os Senhores Conselhei
ros, por unanimidade, deliberam encaminhar 

Brasília, 28 de setembro d~ 1989. -José 
PassosPôrto, Presidente em_~xercício -Anto
nio CarloS Nantes de Oliveira, Conselheiro -
Vanderbergue Sobreira Machado, Conselheiro 
-Sara Ramos de Figueir;Jdo, Conselheira
William Sérgio Mendonça Dupin Diretor-E
xe<:utivo do Prodasen. 
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1 -ATA DA 157• SESSÃO, EM 20 
DE OUTUBRO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIEI'ITE 

1.2.1-0ficlo do Sr. t• Secretário 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhando A revisão do Senado au
tógrafos do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 49/89 
(n<? 2.256/89, na Casa de origem), de inicia
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a redação do inciso VII do art. 33 
da Lei n' 7.729, de 16 de janeiro de !989. 

1.2.2- Parecer 

Referente à seguinte matéria: 

- Projeto de Lei da Câmara n<? 91/86 
(n<? 1.894-N83, na oôQem), que "toma 

·obrigatória a inclusão de espetáculos mu
sicais ao vivo nas casas de diversões". 

1.2.3-Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n9 340/89, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
toma privativa das entidades desportivas 
que menciona, e do próprio jogador, a 
aquisição de passe de atletas profissionais 
de futebol, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n"' ,341/89, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que 
"dispõe sobre a Organização_ Sindical e dá 
outras providências". 

1.2.4- Ollclos 

- W Zl, 26, 23, 25, 22· e 24/89, do 
Presidente da Comissão de Assuntos Eco--

SUMÁRIO 

nômicos, referentes à apreciação condu~ 
siva dos seguintes projetos: 

-Projeto ele Lei do Senado_ n? 78/88, 
que "estabelece, na forma do art._1!)3_. § 
2-Q_, item 11, da Constituição Federal, nos 
termOS e limites da imunidade fiscal das 
pensões e dos proventos percebidos pelos 
maiores de 65 anos de idade". Aprovado, 

-Projeto de Lei do Senado nç 112/88, 
que "concede i_ncentivos fiscais ao empre~ 

_ gador que admitir pessoas portadoras de 
deficiência tisica a maiores de 60 (sessen~ 
ta) anos, nas condições que espedfj:ca". 
Aprovado. 

--:-Projeto de Lei do Senado n1 44/89, 
,que "dispõe sobre a cobertura, pelo 1esou~ 
ro Nacional, dos valores -_relativos à dife-
rença entre os critérios de a_tuéll~ção mo
netária previstos nos arts. 15 e 1_7 da Lei 
n9 7.730, de 31 de janeiro de 1989, e dá 
outras providências". Rejeitado. 

-Projeto de Lei do Senado nç 94/89, 
que "dispõe sobre a Prtvatização daS em· 
presas estatais e dá outras providências". 
Aprovada. -- -

-Projeto de lei do Senado 0 9 129789, 
que "concede reparação de natureza eco
nômica aos cidadãos que especifica". 

. - Aprovado. 
-Projeto de Lei do Senado no 253/89, 

que ''isenta do Imposto sobre Produtos ln· 
dustria1izados as saidas de veículos auto
motores, máquinas, equipamentos, bem 

_ como de suas partes e peças separadas, 
-__ qu_~ndo destinadas à utilização nas ativida· 

_ des dos Corpos de Bombeiros, em todo 
tenit6rio nacional"._ Aprovado. 

1.2.5- Comunicações da Prealdén
da 

-Abertura de prazo de 72 horas para 
interposição de r~curso, por um décimo 

da composição da Casa, para que os Proje
tos de Lei do Senado n°3 7_8 e: 1_ 12/88; 
44, 94, 129 e 253/89, Sejam apreciados 
pelo Plenário.- · · -

-Recebimento de denúncia do Sr. Her~ 
cílio Ricarti,-contia o PreSiáente- do Supre
mo Tribunal Federal e o Presidente do Tri· 
b_unal Superior E1eitora1 e designação de 
çOmisSão para emitir parecer sobre a ma~ 
téria. 

1.2.6- Dlsc:Ursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA-. 
Lançamento do 1 ~ avião AMX ao ensejo 
do Dia da Indústria Aeronáutica. 

SENADOR MARIO MAbl - Comentá-. 
rios sobre as pesquisas eleitorais. 

~ - SENADOR JARBAS PASSARINHO -
Observações sobre o discurso do Senador 
Mário Maia. Dedarações do candidato a 
Presidêilda da República, Celso Brant. no 
programa eleitora] do TSE. _ _ _ 

SENADOR ALUfZIO BEZERRA -
Ameaça:; ao processo democrático latino-
americano. 

SEN!tDOR DIRCEU CARNEIRO~ Rei, 
terando questão de _ordem a respeito da
a daÇão de providênt::ias cabíveis. no caso 
da inobservância do -prazo de resposta a 
requerimento de informações que men
ciona. 

O SR. PRESIDENTE - Resposta à 
questão de ordem do Senador_Dirc__eu Car
neiro. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Repor
tagem publicada no jornal Correio Brazi
liense de hoje, sobre a Privatização da saú~ 
de e da educação na Hungria Encami
nhando à Mesa, projeto de_ lei de sua auto~ 
ria <lue regulamenta o art, 23, item VIIJ da 
Constituição Federal, que trata da compe
tência da União em organizar o abasteci-
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P/-SSOS PORTO 
Qiretor-Geral do Senado Federal 
4GACIEL DA SILVA MAIA 
~etor E~ecutivo 
ctESAR AUG.UStO JOS~ DE SOUZA 
t;liretor Administrativo 
l.UIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
i>iretor Adjunto 

mento alimentar, e áá outras providências. 
SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 

BERG-TrabalhOs da Vlll Assembléia Ge
ral da n....u.nizaçáo Mundial de Turismo 
-OMi."'!i" 

SENADOR MAGRO BENEVIDES -
Reestruturação do sistema interno de 
transporte do Nordeste, com a construção 
da f~rrovl"a transnordestina. 

SENA!JOR NABOR JÚNIOR- Inaugu· 
ração de agências do Banco do Brasil, no 
Estado do Acre. 

1.2.7-Leitura de projetos 

-:--Projeto de Lei do Senado rf.' 342/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que "define os crimes de responsabilidade 
e regula o respectivo processo de julga
mento'', 

-Projeto de Lei do Senado n9 343/89, 
de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
que "regulamenta o exerclcio da profissão 
de desenhista, e dá outras providênciéls". 

-Projeto de Lei do Senado n9 344/89, 
de autoria do Senador Ney Maranhão, que 
"regulamenta o art. 23, inciso VIII, da Cons
tlb.lição Federal que trata da competência 
da· União em organizar o abastecimento 
alimentar, e dá outras providências". 

1.2.8- Comunicações da Presl~n
da 

-Recebimento da Mensagem n? 
104/89 (n9 94/89, na origem), pela qual 
o Governador do Distrito Federal encami
nha ao Senado Federal proposição desti· 
nada a alterar o Projeto de Lei do DF rf.' 
56189, que dispõe Sobre a cdaÇão da Car
reira Administração Pública do Distrito Fe· 
deral. 

-Término do prazo pafa apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Cãmafa 
n• 39/89 (n• 1.915/89, na Casa de origem~. 
que cHspõe sobre a transformação da Es-. 
cola Técnica Federal do Maranhão em 
Centro Federal de Educação Tecnológica. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n? 43, de 1989 
(n91A56/89, na Casa de origem), de iniciB:-

EXPEDIENTE 
CENTIIO GRÁFICO-DO SENADO R!DEAAL 

DIÁRIO DO COOIGRESI;O NACIONAL 
Impresso sob 1 responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ............................ -............... ..-... .. -..• · NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso .............................. ·-······•· NCz$ 0,06 

Tiragem: 2.200-exeinplares. 

tiva do Tribunal Superior do Trabalho, que 
cria a 1·r. Região da Justiça do Trabalho, 
o respectivo Tribunal Regional do Traba
lhq, e dá outras providências. Discussão 
adiada. . 

ProJeto de Lei da _Câmara n9 44, de 1989 
(n9 1.674/89, na Casi:t de origem), de inicia
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, que 
cria a 18• Região da Justiça do Trabalho, 
o respectivo Tribunal Regiona1 do Traba
lho, e dá outras providências. D!scussao 
adiada. 

Projeto de Lei do Senado n9 210, de 
1989, de autoria do Senador Jarbas Passa
rinho, que dispõe sobre o critério de reaju
tamento do valor das obrigações relativas 
aos contratos de alienação de bens imó
veis não abrangidos pelas normas do Sis
tema Financeiro de Habitação, a que se 
-rerere a Lei n'? 7.774,de B de junho de 
1989. D/scussáo adiada. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 
1, de 1989, de autoria do Senador João 

-MeneZes -ef Oütios Serihores Senadores, 
que aJ~'a os prazos estabelecidos no § 
6'? are 14. para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos. Votação adiada, nos termos regi
mentais. 

Redação final (oferecida pela Comissão 
Diretora em seu Parecer n9 240, de 1989), 
do Projeto de Resolução n~ 60, de 1989, 
que_ autoriza o Governo-da União a con
trã1ar operaçõeS êie crédito' externo no 
montante equivalente _a até US $ 
123,000,000.00 (cento e vjnte e três. mi
lhões de dólares americanos), com o ban~ 

--00 inglês e com as en1presas italianas Ctue 
especifica. Discussão adiada. 

Veto tOtai aposto ao -PrOjeto de Lei do 
Senado n'? 34, de 1989, que dispõe sobre 
a regularização ou desconstituição de par
celameritoS-urbailOS iffip!antados no terri
tório do Distrito Federal, sob _a fonna de 
loteamentos ou condom1rÍiÕS. Discussão 
adisdlf. 

_ Proposta de Emenda à Constituição rf.' 
?. -de 19~ de autoria dó Senador Olavo 

·Pires e Outios Senhores senadores, que 
modifica o § 3"' do art 49 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. Dis~ 
cussão adiada. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 
3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maclel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art 159 e ahera 
a redaÇã'"o-do inciso II dàart. 161 da Consti
tuição Federal. Discussão adiada. 

Projeto de Lei da Câmara n? 43, de 1987 
(n•193/87, na Càsa de origem), que dispõe 
sobre pensões, proventos e benefícios. De~ 
daração da prejudicialidade adiada. 

Projeto de Lei da Câmara n'? 29, de 1988 · 
(n~ 277/87, na Casa de origem), ciue esta
belece horma para fiXação do salário mini
mo. Declaração dtJ prejudicialidade adía
da. 

1.3.1 -.Designação da Ordem do 
Dia da próldma sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATO DA COMISSÃO DIRETO. 
RA DO SENADO FEDERAL 

-N• 29, de 1989. 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

- N'ls 247 e 248, de 1989 

4-DIRETÓRIA GERALDO SENA· 
DO FEDERAL 

- Extrato dos Contratos n9 51 e 52189. 

5 -COMISSÃO DO DISTRITO FE
DERAL 

-Convocação -de reuniões para o-s dias 
24 e 25 do-corrente~ - --

6-ATASDECOMISSÓES 

7-MESA DIRETORA 

8 -l.Ú>ERES E VIC:E.l.Ú>ERES DE 
PARTIDOS 

9~COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 
SÓES PERMANEl'ITES 
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Ata da 157'~- Sessão, em 20 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa. 

ÀS 9 HORAS, ACHAM·SEPRESENT.ES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia -Jarbas passarinho- Lourival 
Baptista -Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci~ 

· mento de 4 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do 
~ediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Oficio 

DoSr.t•Se=tárlo 
da Cimara dos Deputados, 

Encaminhamento à revisão do Se
nado autógrafo do seguinte projeto 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 49, DE 1989 

(N• 2.256189, na Casa de origem) 

(De iniciativa do 
Tnbunal Superior do Trabalho.) 
Altera a redação do inciso Wl do art 

33, da Lei n? 7.729, de 16 de janeiro de 
1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O inciso VII do art. 33 da Lei n9 7 .729, 

de 16 de janeiro de 1989, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 33. ··········---······--····- . 

W - na 7• Região: 3 (três) cargos é:le 
juiz do Trabalho Presidente de Junta; 1 
(um) cargo de Juiz do Trabalho Substi~ 
tuto; 6 (seis) funções de Juiz Classista . 
Temporário; 3 (três) cargos em comissão 
de Diretor de Secretaria; 3 (três) cargos · 
de Técnico Judiciário; 6 (seis) cargos de · 
Oficial de ..,Justiça Avaliador; 6 (seis) car~ . 
gos de Auxiliar Judiciário; 3 (três) cargos 
de Agente de Segurança Judiciária; e 3 
(três) cargos de AtendenteJudiciário; 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de 
~a publicação. 

Arl3~ Revogam~se as disposições em con~ 
trário. 

OF. STST. GDG. GP N' 138189 

Brasília, 8 de maio de 1989 

Exm~Sr. 
Deputado Antônio Paes de Andrade 
DO. Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília - DF 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de dirigir~me a V. EX' para 
encaminhar, nos termos do art 64 da Coristi~ · 
tuição Federal, o Projeto de Lei, apresentado 
pela ~residência do E. Tribunal Regional do _ 
Trabalho da 7• Região, propondo alterar a re~ 
dação do art 33, indso_ vn. da Lei n~ 7. 729, 
de 16 de janeiro de 1989, com a respectiva 
justificativa. . 

Esclareço, outrossim, que a proposiçãO em 
tela foi aprovada pelo E. Tnbunal Pleno desta 
Corte, conforme Cópia da Resolução Adminis~ 
trativa anexada ao presente. 

Na oportunidade, reitero a V. Ex' expressões 
de elevada estima e distinta consideração. - • 
Marco Aurélio Prates de Macedo, Ministro-Pre~ _ 
sidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 
N• 39/89 

Certifico e dou fé que o Egrégio Tribunal, 
em Sessão Plena Extraordinária, hoje realiza~ 
da, presentes os Excelentissimos Senhores 
Ministros Prates de Macedo, Guimarães Fal~ 
cão, Barata Silva, M~rcelo,Pin'lentel, Marco Au
réio, Orlando Teixeira da CoSta, José Ajuricaba, 
Ermes.P-edro Pedrassani, WaQner Pimenta, AI~ 
rhir Pazzianotto, F4miarido Vilar, José Carlos 
da Fonsec;a, Aurélio Mendes de oliveira e Antô
nio Amaral, ao considerar o pedido formulado. 
pelo E.Xrri~ Sr. Juiz Presidente do Tribunal Re~ 
gional do Trabalho da Sétima Região -Forta~ 
leza - no processo Administrativo TST n9 

5349/89.1, e: . . 
considerando que a Lei n9 7.729, de 

16·1·89, publicada no DOO de 17·1·89 criou 
no artigo 13, três Juntas de Conciliação e Jul
gamento (6', 7• e 8•) na cidade de Fortaleza 
-Cear!i: · 

considerando que cada Junta é presidida 
por um Juiz do Trabalho e dois Juízes Gassis~ 
tas Temporários, representantes dos trabalha~ 
dores e ~J!lpregadore;_ r~~v~en~; . 

Consldéi'ando que a Lei n'~ 7.729/89 deveria 
ter criado três cargos de Juiz do Trabalho e 
seis funções de Juiz Qa.ssista T empotário; _ 

"c:.onsid,eiãndo que o art -.33·, ·inêiSO VU, da . 
Lei n' 7.729/89 criou apenas dois cargos de 
Juiz do Trabalho e quatro cargos de Juiz Oas-
sist.a T emporári6; 

conSiderª"do que é indispeilsável a corre
ç:ão do equívoco de lei através de um novo 
projeto de lei; 

corisiderando que não foram criados os car~ 
gos correspondentes ao apoio judiciário sem 
os quais não poderão funcionar as novas Jun~ 
tas; 

considerando o ·que dispõe os arts. · 61 e 
96. item O, alínea ll e b, da ConstitUTção Fede
ral, bem como o art 18, inciso XXIX, do Regi

. menta Interno dO Tribunal Superior do Traba-· 
lho, r~solveu, por unanimidade, autorizar o Ex~ 
celentíssimo Senhor Ministro Presidente a en~ 
viar ao Senhor Presidente da Câmara dos De
putados projeto de lei criando os cargos e 
funçQes indispensáveis ao funCionamento dos 
três Ó!gãos de primeiro grau, propondo nova 
redação para o art. 33 da referida Iet que deve~ 
rá ter a seguinte recfução: "Art 33 ... VU- Na 
7• Região: três cargos de Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta; um cargo de Juiz. do Tra~ 
balho Substitutoi seis funções de Juiz Gasslsta 
T en-t porário; três cargos em comissão de Dire-

- tor de Secretaria; três cargos de Técnico Judi
ciário;' Seis cargos de Ofidal de JustiÇa Avalia~ 
dor; seis cargos de Auxiliar Judiciário; três CM• 

gos de Agente de Segurança Judiciário e tri!s 
cargos de At~dente Judiciário". 

Sala de Sessões, 24 de abril de 1989. -
Neide A. Borges FetTeira, Sec.retária do Tribu~ 
nal Pleno. 

Publicdda no Di6rb dlJ JustiçtJ. Seç5o 1, de 5 de rrnzio de 
1989, ~gina 7182. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

............................... liru"""""LLW--··-·········--· 
Da Organização dos Poderes 

CAPfrci"i.õ"i""----·--· 
Do Poder Legislativo 

······················--sE.ÇJo vli1 .......... --... •· 
Do Processo Legislativo 

................... ---······-=---..................... . 
SUBSEÇÃOIII 

Das Leis 
Art. 61. A inlciatíva das leis complemen

tares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comi.ssão da Camara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao Supremo Tri~ 
bunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procura~or-Geral da República e aos clda~ 
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dãos. na forma e nos casos previstos nesta 
Cosiltituição. -- - -

n- disponham sobre: 
a) criação de cargos. funções ou empregos 

públicos na administração direta e autárquica 
ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e juridiciária, 
matéria tributária e orçamentária, serviços pú~ 
blicos e pessoal da administração dos Terri
tórios. 

CAPITULO lU. 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃOI 

TITULO VIII 
Da Justiçã do Trabalho 

c:APfrULOU 
Das Juntas de Coflciháção t! Julgamento 

·················-··············$EÇAoi··············---·-
Da Composição e Funcionamento 

Art. 647. Cada Junta de Conciliação e 
Julgamento terá a seguinte composição: 

a) um juii do trabalho, que será seu presi
dente; 

b) dois vogais, sendo um representante dos 
empregadoiês, e outrd dos empregados. 

Parágrafo único. Haverá um suplente para 
cada vogal. 

Disposições Gerais 

····································-c--:--c-:··---···--- ·······························õ\Prrui:õ·Vi·····----
Art 96. COmpete privãtivamente: Dos Serviços AUXJ1lares da 

-···········-············-- ·--:--::-~-~ Justiça do Tra_ba[ho 

Ao justificar S.l,lã proposlçáo, o ilustre Parla
mentar evoca diversoS projetas semelhantes 
que já tramitaram pelas duas Casas do Con
gresso e que foram arquivados na forma regi
mental, embora com pareceres favoráveis dos 
diversos órgãos técnico~ e diz que o Projeto 
visa a levar aos músicos a esperança_de maior 
estabilidade no seu trabalho. 

A matéria objeto da proposição é da compe
tência legislativa da União e não se inclui entre 
aquelas de iniciativa vedada a Parlamentar. 
Não infringe, tatnbém, quaisquer outras nor
mas da Lei Maior e Tien1-conflita salvo no artigo 
39, com o sistema-jurídico brasileiro. É, pois, 
constitucional e, com a ressalva, jwídico. 

Na verdade, a legislação brasileira já não 
prevê saJário de referência ~ por outro lado, 
a Constituição veda a vinculação do Salário 
inÚlimO para quaisqU.êr fin;5 (ati. 79, IV). A solu
çãb;parece·-me, consiste'ém adotar o remédio 
proposto pelo artigo 29 da Medida Provfsória 

ll-ao Supremo Tribunal Federal, aos Tri-
bunais Superiores e· aOs Tribunais de Justiça 
propor ao Poder Legislativo respectivo, obser
vado o disposto no art 169: 

............................. -~··--...,-------·-.. - '"' n9 83, de 31 de agosto de 1989 (que substituiu 
SEÇÃO I a Medida Provisória n~ 75/89), o cálculo em 

Da Secretan'a das Juntas de função do Bônus do Tesouro Nacional à razão 
- Coiicíliação e Julgamento de 40 BlN para cada SMR. 

a) a alteração do número de membros dos 
tribunais inferiores; - - Art. 710. Cada Junta terá uma secretaria, Isto posto, opinamos pela constituc:ionali-

sob a direção de funcionário que o presidente dade juridicidade e boa técnica do Projeto em 
designar, para exercer a função de chefe de questão, propondo sua aprovação com a se
secretaria e que receberá, além dos vencimen- guinte Emenda. 

b) a criação e a extinção de cargos e a 
fixação de vencimentos de seus membros, dos 
juízes, inclusive dos tribunais inferiOres, Onde 
houver, dos serviços aUXiliares e Os dos juizos 
que lhes forem vinculados. 

tos correspondentes ao seu padrão, a gratift- Emenda n9 1-CCJ 
cação de função fiXada em lei. Substitua-se no artigo 39 a expressão "no 

valor de (um) a 10 (dez) salários de referência" 

::::~:::::::::::::::::::::::::~:= ..... ===== ................ ~ .. _ ................................... -................... ~·-·· .. ~-·~- por: - . -~ ---

LEI N' 7.729, 
DE 16 DE JANEIRO DE !989 

Cria Juntas de Conciliação e Julga
mento das Regiões da Justiça do Traba
lho, define jUIÍsdiçõe~ e dá outras provi
dências. 

................................................. ............_ _____ ..._._._ .. 0,_ 

Art. 13. São crfadas, ria 7~ Região da Jus
tiça do Trabalho, três Juntas de Conciliação 
e Julgamento, no Estado do Ceará, sendo as 
três em Fortaleza (6•, 7• e S~J. " 

Art 33. Ficam criados na Justiça do Tra
balho: 

................ ,. ........................................................ --M~-·· 
(À Comissão de Consb1uíção, Justiça 

e Cidadania.) 

Parecer 

PARECJ;R N• 258, DE 1985 

Da Comissão de tbnstitulçdO, JUStiça 
e_ Çídadanla, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nP'91, de 1986 (n~ 1.894-A, de 
1983, na origem), que "torna obdgatóda 
a inclusão de espetáculos musicais ao 
vivo ni'Js casas de diversões': 

-Relator: Senador Leite Chaves 
O Projeto de Lei n~91, de 1986 (no 1.894-A, 

....................... ~·-·:--::--c-:--·---:--:--:- de 1983; na origem), de autoria do ilustre De-
VII- na 7~ R~gião: três cargos de Juiz do pUtado Marcondes Pereira, propõe se torne 

Trabalho Presidente ae -júittã; um cargo de obrigatória a inclusão de espetáculos musicais 
Juiz do Trabalho Substituto; quatro funções ao vivo nas casas de diversões noturnas e esta
de Juiz Classista Temporário; dois cargos em belecimentos similares que transmitam inter-
comissão de Diretor de Secretaria; dois cargos namente músicais gravadas. A dwação míni-
de Técnico Judiciário; quatro cargos de Oficial ma do espetáculo ao vivo é ftxado em 25% 
de Justiça Avaliador; quatro cargos de Auxiliar do horário de funcionamento da Casa. A fisca
Judiciário; dois cargos de Agente de S.egu- lizaçao das normas projetadas será feita, se
rança Judiciária e dois cargos de Atendente _ gundo a Proposta, pelas próprias autoridades 
Judiciário; · · incUmbidas de fiscalizar as diversões públicas 

~ ....... ~ ............. ---·-===· =-=-====: . e ~mbérn pelas entidades de proteção aos 
........................... -.... --~- díréitos autorais. 

DECRETO-LEI fi' 5.452," 
DE I' DE MAIO DE !943 

Aprova a Consolidação das Leis do Tra
balho 

FlXa, ainda, a pena de multa de um a dez 
~ ~ salários de referência (sem prejuízo de outras 

sanções administrativas) para a infração às 
normas da lei projetada. 

E, por último, determina ao Poder Executivo 
regulamentar a lei projetada em sessenta dias 
a contar de sua publicação. 

"46 (quarentei) a 400 (quatrocentos) 
Bônus do Tesouro Nadonal." 

-· Safâ das COiniS~ões.- tff-dE: O-UtUbro .de 
1989. -_Cid Sabóia de Carvalho - Presi
dente, Leite Chilves ~ Reiator,-José /gnácío 
Ferreira - Meira Filho - i-V!fson Marüns -
Chagas Rodrigues - Francisco RoUemberg 
-João Menezes -Maurício Coaea - f{ey 
Maranhão- _Odaclr Soares- Joiio Lobo, 

O SR. PIUõSIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publicação. (Pausa) 
. Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo 
Sr. 1 ~ SecretáriO. 

s~-~~~s _o~ seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 340, DE 1989 

Toma privativa das entidades despor
tivas que menciona. o do pr6pn'o jogador. 
a aquisiçáo de passe de atletas firolissio
nals de futebol, e dá outras provldêndas. 

O Congresso Nacional decreta:-
Art 1 ç A aquisição de passe de atleta pro

fissional de futebol é pr!vativa: 
I~ de entidade desportiva, licenciada pelo 

Conselho nacional de Desportos; 
n- de entidad~ de!?portivª, licenciada por 

Conselho Regional de Desportos; 
III- do próprio atleta profissional de fute

bol; 
tV-de entidade desportiva, estrangeira, de 

futebol. 
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Arl 2' A infringência ao artigo anterior su
jeitará seu autor às seguintes_ sanr;Qes, cumu
lativamente...ou não: 

l-multa de 50% a 100% (cinqUenta a cem 
por cento) do valor do passe; 

n -suspensão temporária das atiVidades 
desportivas. 

§ 19 As penalidades serão aplicadas pelo 
Conselho Nacional de Desportos. 

§ 2'i' As importâncias das multas reverte
rão em favor do Comitê Olimpko Brasileiro. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4'i' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlllcação 

A. Comercialização de passes de jogadores 
de futebol profissional é regulada por legisla
ções que, em sua maioria, remontam ao fun 
da primeira metade do séE:ulo. Obviamente, 
as transformações sobrevindas ao assunto-são 
notáveis, além de essas negoc::iaçõ_~s serem, 
hodiemamente, menos ingênl!as. 

De fato, a acessáo de passes de profissio
nais desse esporte consiste. hoje, não apenas 
no Bras~. numa das formas de burlar as nor
mas da economia formal, inobstante as bem 
expressivas importâncias expedidas nas mes
mas, em moeda nacion~l ou, o que é mais 
comum, em dólares amerlc~nos. L 

Além dessa inconveniência, suficientemen
te grave para justificar a proposição, outras 
há, não menos graves, relativas à introdução, 
no meio circula_nte, de moeda de procedência 
iícita. Esse mascatame_n_tó, ou "lavagem", é 
feito, eventualmente, através da venda de pas
ses de jogadores de futebol. 

Esses negócios, às vezes frutos de tramas 
realizadas na penumbra, são, não raros, preju
diciais a wna das partes. Além disso, distan· 
ciam-se finalidade precipual dos dubes de fu
tebol, porquanto permitem a ação inesc:rupu
losa de empresários que nada têm em comum 
com o setor. 

A finalidade deste Projeto de Lei é; portanto, 
a de, ao regular a aquisição de passe de joga
dor de futebol, também coibir a prática de 
atas escusas que, com freqUência se r~lizam 
paralelamente a essas tr.;1nsa_ções, expurgan
do do meio os que não lhe são próprios, recha
çando os mediadores e os "te:~s-de~ferro" 
e propiciando seja o mercantilismo, caso haja, 
limitado ao próprio reman.ejame_nto natural de 
jogadores. _ _ 

Sala das S~ssões, 20 Qe_ou~t9,-de~J9~9. 
-Senador Mªrcio Laçgrda. 

(À CorT)issáo de Educação ......;..- compe
tência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
N• 341, DE 1989 

Dispóe sobre a Organização Sindical 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' É livre a as_sociação profissional ou 

sindical, cabendo aos trabalhadores_ ou em
pregadores interessados defmir _a base territo-

rial do sindicato representativo das suas res
pectivas categorias profissionais ou econômi
<:as. 

§- 1 ~ A base terdtciffZII do sindicato não se
râ inferioi- à área de um_m.unicípio. 

_~§ _.29 As as~c.:iações prOfissionais serão 
cõil.Stifuidas nos termos da legislação civil, 
me:Qiante registro dos seus ates constitutivos 
e estatutos no Cartório de ~egistro Civil de 
Pessoas Jurfàicas do município onde estive-
rem sediados. _ 

§ 39 Para adquirir capacidade jurídica co
mo entidade sindical e investir-se nas prerro
gativas que lhe são inerentes, as associações 
profissionais deverão registrar-Se no Conselho 
Nacional de Registro Sindical. 

Art. 2"' Fica criado o ConSelho Nacional 
de Registro Sindical, com personalidade jurj-. 
d.lca própria, sede e foro em Brasília, Distrito 
Federal, composto por representantes de to
das as Confederações Nacionais das <::~ego
rias profissionais e económicas, com man
datos de três anO§, 

§ I"' Para efeito de suas deliberações, o 
Conselho adotará o sistema de voto ponde
rado, ou seja, a soma dos votos dos represen
tantes de cada grupo,- trabalhadores ou em
pregadores, terá o mesmci peso, independen
temente do _número de rep_res~ntantes votan
tes. 

§ 2~" O regimento interno do Conselho 
Nacional de Registro Sindical disporá sobre 
a escolha do seu Presidente, C1,1jO mandato 
será de um_ ano, observado o princípio de reve
zamento entre trabalhadores e enwregadores, 
sobre o processo de vo~~ão. sobre o quorúin 
das deliberações e as demais normas neces
sárias ao seu funcionamento. inclusive sobre 
a desceOtrattz~_ção dos seus Serviços. 

Art 39 c-ompete ao Conselho Nacional de 
Registro Sindical decidir sobre o registro e bai
xa de entid_ad~s sindicais de qualquer grau, 
as respectivas representações e base territo
rial, assim como diminuir as dúvidas e contro
vérsias envolvendo es~s e quaisquer outras 
questões vinculadas ao registro- sindical, in
cluindo o enquadramento individual e coletivo 
e o reconhecimento de novas aliviei ades e pro· 
fisSõeS _ __:_ _____ ~_ -··-- -- ~-

Arl 4o As decisões tomadas pelo Conse
lho Na<:ional de Registro Sindical terão caráter 
normativo. 

_ Parágrafo único. Inclui-se na_ competência 
da Justiça d_o Trabl;l!ho a C!ol)cilia_çâo e o j_lJ)ga
mento das dWi®s e l=Ontrovérsias oriundas 
da aplicação desta lei, em consonância <::<:!rn. 
ci princípio contido_ no _:;;~.rtigo 59, XXX:V, da 
Constituição Fecleral. 

Art. 5ç As_ despesas de manutenção do 
Conselho Nacional d~ Registro Sindical serão 
custeadas em partes iguais pelos dois grupos 
de Confederações, de trabalhc~dores e de em
pregadores. 

§ 19 Dentro de cada um dos dois grupos 
de Confederações, a contrib_ui_çâo de cada 
uma d_elas ser~ proporcional à respectiva arre
cadação da contribuição legal de que trata 
a parte final do artigo &, inciso IV, da Consti
b,ljç_ã9 Federal. 

§ 2? A reçeita e a despesa do Conselho 
Nacional de Registro Sindical serão objetos 
de _orçamento anual, previamente aprovado 
pelas confederações que o compõem. 

Arl 69 O Ministério do Trabalho transfe
rirá ao Conselho Nacional de Registro Sindjcal 
todo o acervo constituido pelos arquivos e in
formações relacipnado~_ao registro e ~nqua
dramento sindical. 

Art. 79 As entidades sindicais recCiilheci
das e em legal_funci6namenio até 5 de outu_. 
bro de 1988 têm seus r~9iStroS aufunlalicà
mente confirmados. 

Art 8~> A presente lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 9~ Revogam-se _as disposiçõeS em. 
contrário. 

Justificação 
O presente projeto tem por objetivo prin

cipal regu]ar as nOrrrias inseridas na Consti
tuição de 19_88 refereõtes à organização sindi
cal em nosso país, respeitados os princípios 
básicos da unicidade e de categoria profis
sional nela inseridos. 

Dentro deste_ quadro e tendo em vista çeleu~ 
ma criada após o advento do texto constitu
cional vigente, no que concerne_ ao registrQ 
sindical, com competência para promover o 
reconhecimento e o registro dos sindicatos, 
desvinculados totalmente do Poder Público e 
composto por representantes de empregados 
e empregadores. Por não se exaurirem os pro
blemas relacionados_wm a_organização sindi
cal no registro das entidades, procuramos dar 
maior amplitude à competência do colegiado, 
deferindo-lhe a apreciação de questões refe.. 
rentes a representação e base territorial de 
entidades sindicais bem como dirimir dúvidas 
envolvendo outras questões vinculadas ao en
quadramento sindica] individual e coletivo e 
o reconhecimento de nova~ atividades e pro
fissões. Desnec~_rio seria frisar que a ade
quada regulação de tais matérias é_ im_pres
cindivel para proporcionar racionalidade ao 
modelo sindic:al consagrado da Constituição 
e -viab~izar sistema- inerente de negociações 
cdetivas. 

Está pre0sta, outrOssim, que a manuteriçáo 
do Conselho será efetuada, em partes iguais, 
pelas Confederações de empregados e em
pregadores, respeitada a proporcionalidade de 
arrecadação da contribuição legal (arl &, IV, 
da Const!tuição Federal, in fine). 

P'txada, ainda, a obrigatoriedade de o Min_is
t~rio do Trabalho transferir ao _Con~e!!:lo todo 
Q seu acervo refere:n~ ao registro _e ao enqua
dramento sindical, coro a finalidaçle de pre
servar a tradição que só aquela Secretaria de 
Estado tem a respeito da polêmica e rele"vante 
m~téria. 

finalmente, qiamos, tendo em vista _que 
o número de representantes de effipregadoS 
e ·empregadores no Conselho será desigual 
desQe que desigual o número de Confede
rações patronais e obreira, o voto ponderado 
no Conselho, sistema adotado tradicional
mente na Orgahização Internacional do Trc;~ba~ 
lho para suas deliberações. 
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São estas as considerações que trago ao 
Senado Federal, ao apresentar o presente pro
jeto de lei, reiterando a meus pares a reJevâncta 
de que se reveste o equacionamento da ques
tão do registro e do enquadramento sindical. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1989. 
-Senador Odaclr Soares 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
competência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetes lidos serão publicados e reme
lidos às Comissões competentes. (Pausa) 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 1 'I Secretário. 

São Hdos os seguintes 

COMISSÃO DE. ASSUNTOS 
ECONÓMICOS 

OF. N• 27/89/~ 
Brasílta, 18 de outubro de 1989. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3'~ do artigo 91 do Reg'i

mento Interno, com a redação dada pela Reso
lução n9 18, de 1989, comunico a V. Ex', que 
esta Comissão aprovou o PLS n9 78, de 1988 
que "estabelece, na forma do art. 153, § 29, 

item II, da Constituição Federal, os termos e 
limites da imWlidade fiscal das pensões e dos 
proventos percebidos pelos maiores de 65 
anos de idade", na reunião de 17w10~89, por 
'14 (quatorze) votos. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex" protestos 
de elevada estima e consideração.- Senador 
Raimundo Lirtt Presidente. 

OF. N• 26/891~ 
Brasília, 18 de outubro de 1989. 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do § 39 do artigo 91 do Regi~ 

menta Interno, com a redação dada pela Reso~ 
h.lção IV' 18, de 1989, comunico a V. Ex' que 
esta Comissão aprovou o PLS n9 112, de 1988 
que "concede investimentos fiscais ao empre
gador que admitir pessoas portadoras de defi~ 
ciência física e maiores de 60 (sessenta) anos, 
nas condições que especifica", na reunião de 
17·10.89, por 12 (doze) vàtos. 

Na oportunidade, renovo a V. Ext protestos 
de elevada estima e consideração.- Senador 
Raimundo Lira, Presidente. 

OF. N• 23/89/~ 
Brasilia, 18 de outubro de 1989. 

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 V. EX' que 
esta Comissão rejeitou o PtS n9 44, de 1989 
que "dispõe sobre a cobertura, pelo Tesouro
Nacional, dos valores relativos à diferença en~ 
tre os critérios de atualização monetária previs
tos nos arts. 15 e 17 da Lei n9 7.730, de 31 
de janeiro de 1989, e dá Outras providências", 
na reunião de 17-1 0~89, por 12 (doze) votos. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex" protestos 
de elevada estima e consideração. -Senador 
Raimundo lira, Presidente. 

OF. fi• 25/89/CNJ. 
Brasília, 18 de outubro de 1989. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3g do artigo 91 do Regi

mento Interno, com a redação dada pela Reso
lução n? 18, de 1989, comunico a V. EX' que 
esta Comissão aprovou o PLS n9 94, de 19~9 
que-..'dispõe sobre a privatização das empresas 
estatais e dá outras providências", na reunião 
de 17-10.89. 14 (quatorze) votos. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex' protestos 
de elevada estima e consjderação. -Senador 
Rmmundo Lira, Presidente. 

OF. N'22189/~ ~ .. _ . 
Brasilia, 18 de õiltubfo de 1989. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3~ do artigo 91 do Regi

_rg~mto Interrlo, com a redação dada pela Reso~ 
lução_ n~'_18, de_1989, "comunico a V. EX' que 
esta Comissão aprovou o PI.S n' 1Z9, de 1989 
que "concede reparação de natureza econô
mica aos cidadãos que especifica", na reunião 
de 17·10·89. por 12 (doze) votos. 

Na oportunidade, renova a V. Exl' Protestos 
de elevada estima e consideração. -Senador 
Raimundo Ura, Presidente. _ 

OF. N• 24/89/~ 
Brasflia, 17 de outubro 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, comunico a V. EJc.f que 
esta-Comissão aprovou o PLS n1>25J, de 1989 
que "isenta do Imposto sobre Produtos Indus
trializados as saídas de veículos automotores, 
máqi.iiiuis. equipamentos, bem como de suas 
partes e peças separadas, quando destinadas 
à utilização nas atívidades dos Corpos de 
Bombeiros, em todo território nacional", na 
reuniáo de 17-10-89, 12 (doze) votos. 

Na oportunidade, renovo a V. Eif protestos 
de elevada estima e consideração.- Senador 
Raimundo L/r{'}, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (PoffiPeU de Sousa) 
- Com referência a~ expediente que acaba 
de ser lido a Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termoS do art 91, §§ 3~ a 6~. do 
Regimento Interno, depois de publicada a de
cisão da Comissão no Diário do Congresso 
Nacional, abrir-se-á o prazo de 72 horas para 
interposiçãO de -recursO, por um décimo da 
ComposiçãO da Casa, para que os Profetas 
de Lei do Senado n• 78 e 112. de 1988; e 
94, 129 e 253, de 1989, sejam apreciados 
pelo Plenário. 

EsgOtado este pr"aro sem a-interposição de 
recurso os Projetes de Lei do Senado nç~ 78 
e 112. de 1988; e 94, !2:9 e 253, de 1989, 
por terem sido aprovados, serão remetidos 
à Câmara dos Deputado~. e o de n9 44, de 
1989, rejeitado, vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So~a) 
-A Presidência comWlica ao Plenário quê 
recebeu. do Sr. Hercilio Ricarti. denúncia con
tra o Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
e o Presidente do Tribunal Superior Eleitora~ 
ímputéindo:-lhes ''crime .de discriminação 

atentat6ria dos direitos fundamentais previstos 
no indso XLI do art 5" da Constituição Fede
ror·. 

De acordo com o disposto no art. 377, II, 
do Regimento Interno e obedecidas. ainda. a 
disposições da Lei n" _1.079, de 1 O de abril 
de 1950_. o expediente será remetido a uma 
comissão constituída por um quarto da com
posição do Senado, em que se representarão, 
pelo critério proporcional, as bancadas parti
dárias. 

A referida comissão reunir-se-á dentro de 
48 horas e, depois de eleger seu presidente 
e relator, emitirá parecer no prazq de 10 dias 
sobre se a denúncia deve ser,__ou não, julgada 
objeto de deliberação. Dentro desse .período 
poderá a comissão proceder às delígências 
que julgar necessárias. 

Assim sendO._ficam designados os st!guin
tes Senadores para integrarem a comissão; 

PMDB 
1. Qd Sab6ia de Cruvalho 
2. Humberto Lucena 
3. José Eo'gàÇa 
4. leite 'Chaves 
5. luiz Viana 
6. Mauro 8enevides 
7. Nelson Wedekin 
8. Wilson Martins 

PFL 
1. Alexandre Costa 
2. Divaldo Suruagy 
3. João Menezes 

PSDB 
1. Chagas Rodrigues 
2. Marcos Memdonça 
3. José Ignáclo Feçreira 

PTB 
1. louremberg Nunes Rocha 

PDS 
1. Jarbas Passarinho 

PDC 
1. Carlos Patrocínio 

PDT 
1. Mauricio Corrêa 

PSBePMD 
1. Ney .Maranhão 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. (Pausa) · 

S. Ex" não está piesente. 
Concedo a palaVrã ao nobre Senador Lou-

nval Baptista. -·· --
0 SR. L<XIRIVAL BAPTISTA (PFL -

SE. Pronunda o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores. o Ministério da Aero
náutica promoveu no dia 17 de outubro passa
do, uma comemoração excepcionalmente im
portante em virtude do seu transcendente sig
nificado - o ''Dia da Indústria Aeronáutica" 
- durante o qua1, na Base Aêrea de Santa 
Cruz, se efetivou a entrega à Força Aérea Brasi
leira (FAB) do 19 Avião AMX. doprograma con
junto Brasil-Itália, com expressiva participação 
da indústria aeronáutica brasileira, montado 
na Embraer e caracterizado peia sua alta quali~ 
ficação tecnológica 
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!). saída dessa primeira aeronave da série, 
da linha de montagem da Embraer, é· uma 
demonstração insofismável do sucesso e dos 
bons resultados do Programa Conjllfl;l:o AMX. 
que os governos do Brasil e da ltáJia decidiram 
empreender. 

Foi com satisfação qu~. especiaJmentecon
Vidado pelo ilustre Ministro da Aeronáutica, 
assim como os Senadores Marco Maciel, Mar
condes Gadelha e Ronaldo Aragão, comPareci 
à solenidade _de entrega do primeiro avião de 
combate AMX. da série da Força Aérea Brasi
leira, na Base Aérea de Santa Cruz. auspicioso 
e histórico acontecimento gue evidencia as 
dimensões da efidênda e do desenvoiVímenio 
tecnológico da indústria aei'oriâi.itica biasileira, 
atendendo ao convite do llustre Ministro da 
Aerqnáutica. _ _ · _ -~--~~ _ 

Sobre a importância, o vulto e as perspec
tivas da programação conjunta Brasii-Jtálie., da 
qual resultou o êxito _integra! do 19 ~ na 
linha de montagem da . .Etnbraer, requeiro a 
incorporação a. o texto de-ª.te meu <:~?~~~~J?..f?· 
nunciarilento dos dois eJoqüentes discursoS 
então proferidos pelo Ministro de Estado da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Octávio Júlio 
Moreira. Uma, e pelo Enflenheiro Osílio Silva, 
Superintendente da Embraer. _ 

São documentos densos de valiosas infor
mações e valor permanente que devem ser 
levados ao conhecimento do povo brasileiro. 
!VJ ensejo, felicito, além dos Oficiais-:Generais 
do Ministério da Aeronáutica,_da Força Aérea 
Brasileira e da Aeronáutica Militar Italiana, Os· 
austres Srs. dirigentes e empresários da Indús
tria Aeronáutica do Brasil e_ D_a Itália, da _EM· 
BRAER e demais empresas PartlcipanteS.-

Com a programação conjunta AMX que vía
bilizou a produção em série_de aeronaves alta
mente sofistlc;adas e teçn_ologicarnente_ avan
çadas, o Brasil e a ltá,li.~ conjugam_ esforços 
e se integram, irmanados no roteiro d~ um. 
.irreversível desenvolvimento cientifico, indus
trial e tecnológico. 

Era o que tinha a dizer, Sr~-Pies1dente. (Muito 
bem! Palmas.) · 

DOCUMENTOS A OOE SE REFERE 
O SR. LOCJRIVAL BAPTISTA EM SEG 
DISCGRSO: 

Pronunciamento do Tenente Brigadeiro Oc
távioJú(io Moreira lima, Ministro da Aeronáu
tica - na solenidade de entrega do 1 ~ avião 
AMX., na Base Aérea de Santa CruZ, em 
17/10/89. 

- Exm,.s Srs. Senadores e Deputados do 
CongféSS9 Nacional Brasilei_I:o. 

- Exmt5 Autoridad~ da República Italiana 
- Exm'?'l Srs. Oficiais Generais do Alto Co· 

mando da Aeronáutica. 

- E:xm~ Srs. Oficiais Generais da Aero· 
náutica Militar Italiana e da Força Aérea Bra
sa1eira. 

- DIW' Srs. Dirigentes e Empresários da 
rndústría Aeronáutica do Brasil, da ftá,Ua e de 
Empresas Participantes. 

DIA DA INDÚSTRIA AERONÁUTICA 
É preciso víver o primeiro sonho, acredi

tando nele como se fo(á a própria realidade. 

E pl"(!ciso começar a caminhada, indiferente 
às dificuldades da estrada. 

É preciso perserverar na ação,- animados 
pela vontade e a coragem indestrutiv~is dos 
que amam Sli.a causa. 

Meus senhores, é com--grande jóblio e in
contida sentimento de orgulho que comemQ-o · 
ramos,. hoje, o dia da indústria aeronáutica. 
Um r;nornento espedalmente importante em 
que nossa indústria aerõrlálltica, comprovan
do sua maioridade, entrega à Força Aérea Bra
sileira o primeiro A-1 da série, produzido com 
significativa participação da indústria aeronáu
tica brasileira, montado na .Embraer; e cujo 
nível tecnológico qualquer centro indvstrial do 
primeiro mundo se orgulharia. 

É fundamental que se faça, neste ir!stante, 
uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do 
progràma conjunto AMX para a indústri8 aero-. 
náutica nacional e para o Brasil. Seu objetivo 
maior foi a geração de_ um novo patamar de 
capacttação tecnológica, criando condições 
nas áreas de projeto, de fabricação e de gerên
cia, possibilitando à nossa indústria aerhnáu
tica alçar vôos mais ousados. Tal procedim_en
to visava a evitar a ampliação da grande defa
sagem tecnológica que nos separava das po
tências industrializadas, permitindo manter
nos-em condições de competitividade no mer
cado internactonal, onde a qualidade dos pro
dutos e a cpmpetência de .quem os realiza 
são elementos absolutamente essenciais. 

A indústria aeronáutica, pela própria natu
reza dos 'seUS"J.5rOdutos, trabalha em uma área 
de grande complexidade, convivendo com 
JoqQOs Ciclos de produção, tecnologias em 
processo evolutivo muito rápido, carência de 
vultosos investimentos e concorrência muito 
intensa, agravada pelo forte 8pojo político e 
econômico dado pelos governos no campo 
das exportações. Essas condições levam-nos 
à necessidade. de açóe~ de_ médio e longo 
prãZos;normalmemte de dificil compatibiliza
ção com uma economia instável. 

Por isso, tomá-se importante termos a capa
c!da_d~ de estabelecer planejamentos de longo 
prazo e, principalmente, de-encontrar soluções 
para Viabilizá-los, a despeito das dificuldades 
conjunturais. 

Nesta empreitada, governo e empresários 
precisam caminhar juntos, em perfeita harmo
nia, cônscios de que há um obj~vo comum 
e maior que todos os empecilhos._ a existên· 
cia de uma indústria aeronáutica pujante, efi
ciente, empreenâedora, conSentânea com o 
porte do Brasil nQ alvorecer ~o século XXI· 

Cumpre-me ressaltar, neSta. opOrtUnidade, 
o apoio que na cpndução do programa AMX, 
e a despeito do contexto econômico-finan
Celró-em que temoS viVido, o Ministério da 
Aeronáutica vem re<::ebendo, nas áreas perti
nentes do Poder ~cutivo e, m~is recente
mente, no Congresso Nacional, tfá, _ainda, um 
longo caminho a nossa frente e para percor~ 
rê-lo será necessário que esse apoio continue, 
de modo a que não corramos o risco de. ver 
prejudicado todo um Ion,go trabalho_ desen~ 
volvido qu~, s6 no programa AJIIX, já remonta 
há mais de dez anos. 

A saída da primeira aeronave de série, da 
linha de montagem da Embraer, no instante 
em que 13 aeronav~s já saíram das linhaS 
de montagem italianas, é uma demonstração 
clara e insofismável do sucesso do programa 
conjunto AMX. que os dois governos decidi
ram empre_ender. 

Merece realce, n~ste ensejo, _a ação dos ór
gãos governamentais, da ltâJia, com ênfase 
para o Ministério da Defesa, bem como para 
a indústria aeronáutica daquele país, envol· 
vidps nq programa, elementos decisivos para 
que pudéssemos atingir meta tão expressiva. 

Para a Força Aérea Bra;Sileira este é um mo
mento de especial significado, pois marca.o 
início de uma etapa muito relevante no seu 
aparelhamento, caracterilado _ pelo ingresso 
em um novo estágio na área operacional, mar
cado, fundamentalmente, por um acentuado 
componente de_ combate eletrônico. 

Com a incorporação do A·l no 1 <:>/169 grupo 
de aviação, sediado _na base aérea de_ Santa 
Cruz. configurar-se-á uma nova dimensão de 
eficiência no domínio do espaço aéreo brasi
leiro, vindo, também, ao encontro dos anseios 
das modernas equipagens de combate. 
~io, no_ entanto, que não podemos viver 

por completo esta ocasião de f~sta e de alegria 
sem que elevemos os nosso!i pensamentos 
para lembrar, com respeito e admiração, 
aqueles homens idealistas e abnegados que 
viveram os primeiros momentos desta indús
tria. 

A eles e à sua açàQ firme, correta, persistente 
e harmoniosa, devemos dedicar todos os lou
ros ela hora presente.. 

Este é um 1iiStante tão gradioso que se nps 
afigura, pelo seu significado te<:nológico, pela 
própria natureza da meta conquistada, como 
um sonho, talvez mais forte e mais intenso 
do que aquele sonhado nos primórdios de 
nossa caminhada industrial aeronáutica . 

E para que, em anos vindouros, o dia dá 
indústria aeronáutic~ se repita coni igual vigor 
é preciso que os jovens reflitam sobre o futuro, 
inspirados' na audácia dos que os antecede~ 
ram; abram seus espíritos para absorverem 
esse legado de conquistas, idealizem os seus 
sonhos com a rrtesma grandeza dos pione[ros; 
e trabalhem, trabalhem sempre, com a fé e 
a determinação dos vitoriosos. 

Muito obrigado. ~ OctJvio _Júlio Moreira 
lima, Ministro daAeronáutica. 

PROI'iGNCIAMENTO DO S(JpERINTEJY. 
DENTE DA EMBRAER EJ'iOEIYHE!RO 
OZJUO SILVA, NA SOLENIDADE DEEIY· 
TREGA DO 1 • A !#O AM·X NA BASE 
AÉREA DE SANTA CRGZ.. 

SOLENIDADE ENTREGA AM·X 

Base Aérea de Santa Cruz, 17 de outubro de 
. . . 1989. 

Exc:-elent1ssimo Senhor Ministro de Estado da 
.Aeroiláutic::a 
Excelentíssimos Senhores Deputados e Sena
dores presentes 
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Excelentissirho Senhor Chefe do Estado~ 
Maior da Aeronáutica 
Excelentíssimos Senhores; Tenentes Brigadei
ros do Alto Comando 
Excelentíssimos Senhores Oficiais Generais 
E.xcelentlssimo Senhor Presidente -do Conse
lho de Administração da EMBRAER 
Senhores Oficiais da FAB 
Senhores dirigentes da AERITAUA E AER
MACCHI 
Senhoras e Senhores 

No dia 30 de julho de 1980, inidciu~se para 
a EMBRAER uma nova etapa em seu desen
volvimento como i_ndústria ~~ronáutica. Na
quele dia, na cidade de Torino, na Itália, uma 
equipe de alto nível da empresa conduiu a 
negociàção com as én'l.presas lta1i.3nas Aeri
talia e Aermacchi de um Acordo de Coope
ração Industrial que oficializava a participação 
da EMBRA.ER no Programa AM-X. então no 
final da fase de definiç_ãp_do avião. 

Ali estivemos seguindo orientação emanada 
do Ministério da Aeronáutica, que havia ama
durecido ao longo de quatro anos o plano 
de participação em um programa intemacló
nal de desenvolvimento de um avião de com~ 
bate moderno e de elevada capacidade bélica. 
A contínua cooperação que desde os primei
ros dias da Embraer em 1970, se estabeleceu 
entre a empresa e o Estado-Maior da Aeronáu
tica, possibilitou um diálogo frutífero e reali
mentador do verdadeiro poder aéreo da força, 
que tem de estar apoiado em vários pilares, 
porém Mo pode prescindir de uma base in
dustrial t~nologicamente avançada e empre
sarialmente estruturada. Assim, dos primeiros 
estudos do A-X. derivado do XAVANTE, pas
sando pelo MB-340 proposto pela Aermacchi 
e EMBRAER, chegou-se finalmente à especifi
cação preliminar do AM-X 

A cooperação com a indústria italiana foi 
uma decorrência natural da escolha, em fins 
de 1969, do MB-326 da Aermacchi -como 
avião de treinamento avançado d_a FAB e que 
deveria ser produzido sob licença pela então 
recém-criada EMBRAER. A grande integração 
que se desenvolveu entre as duas empresas 
levou seus dirigentes a procurar estender o 
capital acumulado de tecnologia, entendimen
to e complementaridade a outros programas 
mais ambiciosos. 

Com a decisão do governo italiano de dotar 
sua força aérea de um avião de ataque avan
çado para substituir os FlAT G-91Y, surgiu 
a possibllidade de lançamento do programa, 
que_ pela dimensão então prevista, levou o Mi
nistério da Defesa da ltá1ia a confi_á-lo à lide· 
rança de sua principal indústria aeronáutica, 
a Aeritalia, porém em consórcio com a. Aer
macchi. 

Do entendimento entre os governos brasi
leiro e italiano surgiu a possibilidade do pro
grama conjunto e os acordos necessários fo
ram então concretizados. Abriu~se, com isto, 
à frente do Ministério daAeronáutica e da Ern
braer um panorama completamente novo e 
complexo de te_cnologia aeronáutica, gestão 
de programa, relações contratuais, desenvol
vimento de indústrias de equipamentos e tudo 

o mais que se pod_e esperar como dificuldades 
dentro de um programa desta magnitude, en
volvendo duas forças aéreas, três empresas 
aeronáuticas e dezenas de indústrias de moto
res, equipamentos e[e_trônicos, radares, siste
mas hidráulicos e .outros itens de alto conteú~ 
do tecnológico. 

D aprendizado foi diffcil. Do nosso lado, tive
mos de nos desdobrar para, rapidamente, gal
gar os degraus de tecnologia e experiência 
para acompanhar nossos parceiros Italianos, 
que dispunham de uma capacitação industrial 
pronta e alto grau de experiência em progra
mas da mesma natureza, pois estavam em 
plena produção do Tornado. Do lado do nosso 
contratante, o Ministério da Aeronáutica, tam
bém acompanhamos ao longo destes anos 
o desenvolvimento de um notável esforço de 
formação de equipes técníCas e administra
tivas competentes, já que as atividades de ges
tão de Um prOgrama de elevada complexidade 
eXigem multa especiaJização e pessoa] de alto 
nível. 

Descobrimos juntos que não há possibili
dade .de descompasso entre a evolução da 
indústria e da forçâ- aérea. O trabalho é com
pleio e vultoso, cada um no seu setor, porém 
sem uma complementaridade não se conse
gue chegar ao objetivo. 

Assim, Senhor Ministro, conseguimos che
Qar rio dia de hoje, nesta solenidade de grande 
significado, que certamente passará a fazer 
parte dos marcos históricos da nossa FAB 
e da nossa indústria. Aqui, hoje, o primeiro 
avião de combate avançado, construído com 
significativa participação brasileira, é incorpo
rado a uma Unidade Aérea da Força Aérea 
Brasileira. O AM-X, que está à nossa frente, 
sem nenhuma dúvida, é o produto de mais 
elevada comlexidade t~nol6gica já construi
do no nosso pais, com participação de enge
nheiros e técnicos brasilelros.de_s_de a fase ini
c@l de ~u projeto. Porém, mais do que isto, 
é também o avião de combate de maior pode
rio bélicojamais inGorporado aos esquadrões 
da nossa avi_ação militar. Suas caracterí$tlcas 
de_ elevada capacidade de carga ofensiva, lon
go alcance, precisão de navegação, sistema 
de arrrias avançado e preciso, autodefesa e 
elevada capacidade de sobrevivência sobre 
território hostil, o capacitam como um dos 
mais aVançados aviões de ataque hoje existen
tes no mercado._Daí, nossa confiança nas pos~ 
sibilidades de sua exportação para outros paí
ses, contribuindo assim para a amortização 
dos investimentos efetuados pelo Ministério 
da Aeronáutica na capacitação tecnológica e 
industrial da Embraer, e de outras empresas 
brasileiras, como a Celma, Tecnasa, Aeromot. 
ABC Sistemas, Engetronica, Elebra, aJém de 
seuS próprios estabelecimentos, como o CTA 
e a Base Aérea· de Santa Cruz. 

Tod;; este investimento, em Qeral debitado 
à conta do AM-X, na realidade se constitui 
num grande programa de elevação do nivel 
te:cnºlógico e ela c'hpacidade _industrial brasi
lei{~ no setor aeronáutico. O Ministér!o_da_Ae
ronáutl.ca, às custas de extraordinário esforço 
orçamentário e com privações _de toda sorte, 

possibilitou a implantação- no Brasil de um 
plano semelhante ao que Õs italianos fizeram 
na- década de 50. Pará compreender a impor
tância do que foi feito lá, basta ver hoje a 
pujança e alta capacidade da economia e da 
Õldústria italianas. 

Não poderiamos encerrar n~s paJavras 
sem um agradecimento especial ao Ministro 
MOreira Uma, não Só em nome da Embraer, 
mas também das outras indústrias participan
tes do programa e aqui hoje- representadas. 
Na administração de Vossa Excelência recaiu 
o maior peso das necessidades orçamentárias 
do programa. Somos teste-munhas do seu es
forço pessoal junto ao Executivo e o Con
gresso Nacional para assegurar a continuida
d~_ do programa. Agora, aproximando-~ o ftm 
do atual governO, o AM.-X começa a se integrar 
aos esquadrões de combate, onde os jovens 
pilotos militares desenvolverão sua estratêgia 
de emprego e darão à nossa Fài-ça Aérea um 
poderio jamais alcançado, para assegurar a 
integridade e defesa da pátria. Eles e as gera
ções de aviadores militares que os sucederão, 
certamente haverão de.se lembrar dos muitos_ 
que tomaram possível este evento. 
~uito obrigado. 

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

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte discurso. Sern revisãO do Ofi('· 
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto, 
mais uma vez. a fazer aJguns perfunctórios 
comentários sobre as pesquisas eleitorais, e 
vejo que, a cada informação trazida ao público, 
através dos órgãos de comunicação, mais per
plexa fica a opinião pública, uma vez que le
mos nos jornais que a cada dia aumenta, ao 
invés de diminuir, a dúvida dos eleitQres quan
to à escolha de seus candidatos à sucess&o 
presidencial. 

Vejamos, Sr. Presidente, o que os jornais 
dizem. Há duas ou três semanas, o Superin
tendente do lbope, Sr. Montenegro, fazia refe
rência, em entrevistas a jornais, ao fato de 
que nada estava decidido sobre as eleições 
e que os órgãos de comunicação faziam uso 
desfigurado dos dados que eram captados por 
es_sas instituições de pesquisa de opinião. 
Mostrava S. s~. àquela época, que o índice 
de indecisos era maiS de 50%. Agora, vem 
outro superintendente de um órgão de pes
qtJisa de informação, também muito popular, 
que genericamente já tomou o significado de 
pesquisa como lbope. Já se fala, generica
mente no lbope significando pesquisas, como, 
quando se fala em Brahma e Antártica, já 
se identificando çomo cerveja, e o gallup tam
bém signif.icando pesquisa; os nomes da insti
tuições ficaram tão populares que passaram 
a ser sinónimo a ser sinónimo de pesquisa. 
É um neologismo de interpretação da política 
modema. Mas começamos a duvidar da eficá~ 
cia, da contribuição positiva desses órgãos de 
informa_ção qll~ traz~ITl, a clareza para o conhe
cimento das preferências populares porque, 
até agora, percebemos que as informações 
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trazidas a públlco mais çonfundem do que 
esclarecem os eleitores e a população. Portan
to, estamos a duvidar disso que chamamos 
de progresso tecnológico. Em -outras épOCas, 
a campanha política era feita de um cantata 
adensado da pessoa tisica do candidato com 
as populaçõe~ dos vários recantos do Brasil, 
percorrendo, da maneira que era possível, este 
grande continente brasileiro, as cidades, os 
campos, as vilas, aS capitais dos Estados, num 
contato permanente, atraves dos comícios, 
das visitas e sem essa instituição_que nasceu 
agora com a modemídade dos elementos ele
trônicos introduzidos no que o holnem cha
mou de progresso. Não sabemos se isso é 
progresso ou não, porque realmente conven
cionamos chamar de progresso todos esses 
avanços da comunicação, a velocidade nos 
transportes, os carros em alta velocidade nas 
ruas, aumentando a inCidência de tragédias, 
de mortandade, de infelicidade individual e co
letiva para o homem. 

ti6s, da civilização modema do século XX. 
teimamos em chamar isso de progresso, co
mo sinônimo de felicidade, embora estejamos 
ainda, filosoficamente, a duvidar se essa ou 
aquela outra vida mais contemplativa, buców 
Iica dos campos, onde o homem estava em 
maior contato com a natweza, sendO estimu
lado não o imediatismo, rrias a indagação de 
sua finalidade intelectual na face da terra, se 
eram melhores naqueles dias em que se tinba 
mais tempo para apreciar o nascer do sol ou 
um pôr do astro rei, uma noite de luar, uma 
noite estrelada, a interpretação das constelaw 
ções, a localização das estrelas no chão do 
firmamento. 

Enftm, todas essas coisas, hoje, são difíceis 
de ser apreciadas, vividas, sentidas ou emocio· 
nadas pelo homem, porque este olha do hori
zonte para baixo, ou está olhando ao longe 
o carro que vem, ao atravessar a rua, para 
não ser atropelado, ou, então, tem que andar 
muito depressa e olhar para o chão, para não 
topar nos obstáculos da rua 

De modo que_ estas considerações todas 
são para deixar registrado que, dentro deste 
contexto civilizatório, a instituição dos órgão 
de pesquisa, pelo menos no momento atual, 
na nossa interpretação, nada tem contribuído 
para a faciJidade do conhecimento, da clareza 
do homem para a escolha daqueles que de
vem dirigir os destinos do coletivo brasileiro. 

Assim, Sr. Presidente, queremos duvidar da 
sinceridade de muitos candidatos ou da elo
qüência de alguns, quando saem, por este 
Brasil afora, com a voz sonora e os puJsos 
cerrados, a gritar por uma moralidade fictfcia, 
por uma austeridade que não foi praticada 
nas épocas devidas, ou nos momentos em 
que o destino escolheu para que se manifesw 
tassem coerentemente. Twemos a oportuni
dade de apreciar alguns candi,datos, no coti
diano de nossa permanência durante os traba
lhos da Assembléia Nacional Constituinte, que 
Já estavam assiduamente, como V. Ex' aqui, 
no Senado, quando Secréfário desta Casa, dia
riamente aí está, sentado à mesa, presidíndo 
os trabalhos, nós, na Assembléia Nacional 
Constituinte, como 2<~ Secretário daquele 

Egrégio Colégio, também estávamos,_ diária 
e assiduamente, ao lado do Presidente. Então, 
dali, pudemos apreciar, durante um ano e 
meio, quase que gravando a fisionomia dos 
Consqtuintes e, depois, vimos a apreciação 
da imprensa, que registrava todos os nossos 
passos, todo o nosso comportamento, todas 
as nossas ações, todos os nossos votos, vindo 
a público um relatório da nossa atividade, da 
nossa presença. E dai, muitos que não sabiam 
- como nós - que estavam sendo obser~ 
vades por outros prismas, ficaram surpresos 

- como o jUlgamento daqueles que se sentiram 
atingidos pela ausência de alguns Parlamen
tares que não compareceram pata defender 
os direitos coletivos e individuais do povo, e 
outros que se abstiveram de votar ou que vota
ram contra os_ intesses do povo. E aqueles 
outros que, não estando Já, também se arro
gam como donos da moral, donos da serie-
dade, donos da austeridade, que criam até 
ne-ologismo para estigmatizar algumas pes
soas. insinuando à sociedad_e_ que essas pes-
soas teriam _ex_cesso_de privilégios na vida. Ora, 
esses que assim pensam, julgam e agem, es· 
quecem da sua origem, esquecem da maneira 
como adquiriram também privilégios que são 
expOstos até ein propaganda, como mansões 
à beira do Lago. Observamos_ certo candidato, 
que tem uma majestosa mansão à beira do 
Lago mostrando, ao lado da sua a mansão, 
não menos suntuosa de seu progenitor, e tam
bém apontando, para o outro lado do Lago, 
um edifício onde se processavam as manipu
laç6es dos privilégios e das mordomias -
a casa da mordomia. Víamos que aquele mo· 
ço esta\ra ·no auge do usufruto_ de todas as 
mordomias possíveis deste País. Então, eSSes 
que assim falam, para nós -se apresentam com 
uma flgwação_ hipócrita, porque, é público e 
notório, não estão os_seus atas, a sua vida, 
a: sua formação social de acordo com o que 
falam. Não queremos, absolutamente, ques
tionar o que possuem, mas, em face da defini· 
ção pejorativa do seu enriquecimento em rela
ção a alguns func::ionádos que ganham orde
nadq e aos menores, não eram as pessoas 
aprOpriadas para fazer 3i.[uelci critica como 
candidato. 

Digamos que um Marronzfnho, um Celso 
Brant, um Corrêa, aquela :;enhora que é candi" 
data também à Presidência da_Repúbltc_a, a 
5r' Li_viã, são candid~tos _mais modestos, p_er
tencentes a minlpartidos, e vemos, através do 
esforço que fazem em suas propagandas, que 
são p_~ssoas modestas que, realmente, não 
podem ser, nessa classificação, apontados co
mo "marajás". Aquele que criou o termo "ma
rajá", cá para nós, não tem moral para assim 
falar, pela expressão_de sua campanha, pela 
natureza com que a sua campanha é desen" 
voMda, pelo seu passado político analisado 
através dos atas praticados na administração 
da prefeitura de wn pequeno Estado do Nor
deste e, depois, como Governador. O seu 
-~mportamento, dado a público pela impren" 
_sa, inclusive pelos órgãos judiciais do Estado 
que governou, revela que ele não tem condi
ções para pr~gar uma moral tão elevada. 

Estamos de acordo com o_s _superintenden· 
tes dós institutos çie pesquisa quançlo con~es· 
sam-se, como nós outros, perplexos, sem te· 
rem, depois de uma campanha enorme de 
insinuação, de uso indevido da informação 
para finalidades políticas, conseguido a totali
dade dos seus objetivos.Inclusive o Presidente 
da República, se achando perplexo, mandou 
chamar um "bruxo" para fazer previsões. Este 
fez uma série de análise e concluiu que o meio 
de campo político do Brasil está embolado. 
São expressOes de -um jornal: "embOlou o 
meio de campo político". Quer c:fizer, ninguém 
sabe quem é, a esta altura, a 25 dias das elei· 
ções, quem está na preferência popular para 
a sucessão do Presidente José Samey. A cada 
dia que passa concluírrios quem fica menos 
preferido, porque os mais preferidos vão cain
do a cada dia, de modo que daqui a 25 dias 
vamos começar da estaca zero. 

l?erguntamos: para que esse dinheiro todo 
gasto com pesquisas, com eletrônlca, com 
computadores, com manipulação, se o resul· 
tado chega e dá o inverso daquilo tudo qu_e 
foi há dois ou três meses colocado com uma 
certeza quase absoluta e definida? É a per~ 

1gunta que fazemos. 
Bom seria se a divulgação dessas pesquisas 

feitas semanalmente por determinadas redes 
de t~levisão que abrangem todo o País, vão 
aos limites, às nascentes do rio Acre, contri· 
buissem para o esclarecimento do povo bra
sileiro. 

Em Assis BraSil há uma antena parabólica, 
colocada pelo Governo, que capta a imagem 
da televisão que o cidadão que está na Vieira 
Soutp também está vendo, sendo influenciado 
por ·aqueles números, quando, na realidade, 
o resultado dessas pesquisas, a cada dia, vai 
mudando, e duvidamos se aqueles números 
estão sendo usados para instruir o cidadão 
ou destruir, na sua mente, convicções que ele 
pod~ria tirar, através de uma análise menos 
pressionada. 

Sr. Presidente, não sabemos, realmente, pa
r~ onde vamos. Prazá aos céus que o povo, 
na sua grande sabedoria, independentemente 
dessas manipulações todas, porque é sempre 

-sábio, tem Uma consciênda subjetiva, que 
chamamos de "Inconsciente Coletiva··, terrni· 
ile dando a solução adequada, faça uma esco~ 
lha adequada do sucessor do Sarney para diri· 
gir os destinos do nosso País. 

Neste particular, deixamos registrado, como 
uma síntese do nosso pensamento. Estamos 
trabalhando para que o nosso candidato, Dr. 
Leonel de Moura Brizola, venha a ser um dos 
preferidos efetivos do povo, e gessa vir a dirigir 
os nossos destinos. Apesar de fada a polêmica 
que se estabelece em torno del,~ntendemos 
que os grandes líderes nacionais e mundiais 
são polêmicos, desencadeiam simpatias e an
tipatias. No entanto, tlentro desse quadro ge
-ral, razemos uma análise isenta, porque somos 
Companheiros de Partido. Estamos trabalhan
do para que S. Ex' chegue ao segun-do-fi.lrito 
e, neste, tenha o êxito necessário para dirigir 
a Nação. Chegamos à convicção de que o 
nosso candidato está entre os brasileiros capa~ 
citados para dirigir esta Nação, pois tem um 
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passado_ de luta dedicado à causa pública; 
~derando-se os efroS e actertos. desse ho
rnerri público,' VenioS 'quê acerb::Ju mais do 
queenotL'' ···,·:. 

De rilodo c:jue, temos como aferir este pen
samentO: à frente da Préf_eittm'l c@ _Olpital do 
Rio Grailde do Sul, o Dr. Leonel Brizola -
e p.OO ~ando isoladamente o seu governo, 
mas comparando-o 'coni os que o antece
deram e os que o sucederam- pode-se dizer 
que: fez uina boa administração. Igualmente, 
quando Governador do· _Rio Grande do Sul 
- é 8m.da comparándo o se1,1 governo com 
os áriterlofes e ccim_ QS Que o sucederam -
tainbéiri pooe ser destacado como bom Go
verno, dentro das possibilidades dos recursos 
do nosso País, Considerado_ como do Terceiro 
MundO. S. Ex' fez um governo bom, e hgje 
o povo gaúcho lhe agradece _e sempre faz 
fnenção· a Leonel Brllola. 
· -IgUalmente no Rio_ de .,Janeiro, apesar da 
polêmíci. 'qUe se estabeleceu sobre os seus 
erros e acertos, verifica-se. que a grande massa 
popmar desse Estado, _hoje, tem preferência 
pelo nome de Dr. l.e;ortel de Moura B:rizola. 
PorQue reaJrnente ele _conseguiu. nas suas 
açõeS govemamen~ ,atingir as expectativas 
ou satisfazer_ uma porção de pequenos Ou mi
núsculos desejos do pOvo principalmente do 
povo dos bairros mais pobres. das periferias, 
dos morros, conceitu;:u:Jdq uma nova socio-
Jogia dos morros do RiQ de .Janeiro. , 

OUtros Govema.do~s., também be~-inte
cionados, procuraram despovoar os morros, 
criando resklênci~ na periferia da cidade do 
Rio de .Janeiro, o que não deu certo. Foi uma 
experiência, que n~ época,.Iouvada- e lava
mos -, m_as não deu c~ porque não era 
aquela a sociologia do desenvolvimento fisio
gráfico do Rio de .Janéiro, com a afluência 
de patrídos de todas as paragens do Brasil. 
Lá, favelaram-se aqueias residências, aqueles 
ecifícios populares, construídos. inclusive, du
rante o Governo do Dr. Carlos Lacerda. Os 
mOITOs voltaram ase repovoar inexoravelmen
te-, de tal forma que não há governante que 
possa desalojá-los, devido ao.. e.spaço e às ca
racterísticas geográficas do Rio de .Janeiro. Lo
go, Leonel Brizola, como Governador do Rio 
de .Janeiro. concebeu que, ao invés de desa
lojar as levas de pessoas que se iam faveiando. 

' _sucessivamente, teria que UJbanizar as favelas. 
S. Ex' tentou fazê-lo e houve uma melhora. 
Não se fez uma ulbanização, porém, criaram
se vários beneficias. Luz e água foram levadas 
às favelas; construíram-se elevados, planos in
clinados; melhorou-se o acesso ao morro para 
aquelas popuJações. Foi um governante que, 
embora com recursos limitados - porque o 
Governo Federal lhe foi adverso-, conseguill 
fazer uma boa Administração. Criou a concep
ção mais modema da permanência da criança 
no ambiente escolar. A criança permanecia 
no local de manhã até à tarde, aproveitando 
o máximo do seu tempo, lá para adquirir co
nhecimentos, através de instrumentos clássi
cos, ou seja, do aprender a ler e a escrever, 
e além desses dois fatores importantes. adqui
ria outras habilidades de lazer. Por exemplo: 
o esporte. 

Esse método foi implantado através de rede 
que se~lwnou Cieps. Disseram que era muito 
cara a sua implantação, ·mas verificou-se. de;-
pols, que nao. "j>árqUê foi feita em série i"rtcidu· 
lada. e a 'fábricá. uma 'vez produzindo em série, 
Ioi barai:e~do peJa quantidade, e passou a 
ser mais barato do que qualquer outro edifício 
qUe sé fizesse. De modO c:omo·forarn feitos, 
modul3dámente, os Cieps'passaram a ter uma 
confecção baratíssima. · 

Só se referell). aos Cieps, mas essa concep-
ção EU::quitetônica, de fazer os pré-moldados 
para as _fábriCas de escolas, não era só para 

-os Cieps. Aliás, O Cie~ é a estrutura maior, 
feita párà atingir'ürria densidade demográfica 
maior na cidade, ·na periferia. Havia também 
a fábricá _de- escola modulada. À proporção 
em que' se afastava dª periferia, o adens<i
mento da população dos bairros mais di.starJ. 
tes. dO interior fiCava menor, e eram cons
truídas escolas moduladas. ·com duas, três, 
quatrO, tantas salas quantas fossem neces
sárias. porque foi esboçada pelos arquiretos 
uma forina modulada de se fazer escolas: des
de as pequenas escolas isoladas, de wna ou 
duas salas. até os grupos escolares da peri
feria. . ' 

De rllodo que o nosso-candidato estâ habili
tado, tem experiência ·e tem autenticidade e 
wna 'vida rica para ser o Presidente da Repú
blica._ Por isso que f~mos, aqui e~ consi-
derações, · 

Hoje o PDT estará re{llizando um grande 
comício no Rio de Janeiro, e domingo haverá 
grande concentração cívica aqui. na cidade 
de Brasffia ~ D!slrilo Federal O PDTprelende 
realizar várias atividades, percorrendo as ruas 
em carreatas e, depoiS, c:OnceirtraçOes rias ci
dades·ootéliteo. para não através de pesqWsas 
dirigidas, mas do contato direto com o povo, 
~r com que este poyo tome uma decisão 
final. Nosso candidato acaba de percorrer o 
Norte, passando pelo nosso Estado, o Acre, 
onde foi muito bem recebido. Assim, está per
correndQ_um maior número de Estados,. para 
o contato pessoal. 

Eram estaS. Sr. Presidente, as considera
ções que desejávamos fazer, dizendo que per
manecemos na perplexidade. na dúvida. sobre 
quais serão aqueles que irão disputar, no se
gundo turno. a preferência do povo brasileiro. 
(Muito bem!) 

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

0--SR. JA/IBAS PASSARIIYHO, PRO
l'f(JNCJA DISCl!RSO Q(JE, EN77<EGaE 
À RE:Ws.{O DO ORADOR, SERÁ POBLJ. 
CAl}.O POSTERIORMENTE 

O SR. PRESJDEI'ITE(Pompeu de Sousa) 
- Cons:edo a palavra ao nobre Senador Aluí· 
zio Bezerra. 

OSR./U.(]ÍZIOBEZERRA(PMDB-AC. 
Prommcia. o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
temos assistido, nas últimas semanas, a futos 
de características continentais, no âmbito Iati
~~ericano, que não poderiam deixar de 

merecer considerações desta Casa. justamen
te nesta década da História. em que estamos 
numa luta de demDl::ratização do nosso País, 
com êxito e apoio da população. Naturalmente 
preocupa-nos o Pi-oceSso democrático em to
da a extensão do Continente 1atino-arnetic~ 
bem como; Si-. Presidente. nos preOcupam,. 
também, as ameaÇas, não somente internas 
como as externaS. que-pO:ssam colocar em 
risco o processo democrático no âmbito na
cional e latino-americano. 

Ora. estamos aCQlTipanhando o caso do Pa
namá e registramos. aqui, o encontro ocorrido 
nos dias 16, 17 e 18dejunho próximo passado 
-'- depois de colher, entre os Parlamentares 
do Congresso BraSileiro, Senadores e Deputa
dos. apoio em um documento que contém 
a assinatura de 2/3 dos Senadores e da mak:t
iia dos Deputados, portanto, a maioria do Con
gresso brasileiro. Esse cloc:uQ1ento diz respeito 
ao problema do Panamá. e nele manüesta-se 
a opinião dos Parlamentares brasileiros quan
to ao cumprimento do Acordo TruJillo-Carter, 
firmado entre o Presidente Jimmy Carter e 
o falecido Pi"e:sidente Trujillo, do Panamá, com 
relação à devolução do Canal às autoridades 
âo Panamá e à retirada das bases militares. 

Ao encontro de junho próximo passado, 
realizado na Assembléia do Panamá, compa
re<:er::affi 145 Palament.ares. representando 45 
partidos políticos, e ali o documento que de
fendemos no Brasil~ assina&;> pelo Padamento 
Brasileiro, foi tomado como documento oficial 
do encontro. 

Sr. Presidente, a nós todos vinha o temor 
de wna intervenção militar no Panamá, partida 
e determinada pelos Estados Urúdos, que, se
manas antes. se havia manifestadQ na Organi· 
zação dos Estados Americanos - OEA. em 
Washington. 

No evento do Panamá houve a manifes-
- tação unânime dos ParÍ~eiita:reS-latiOO-ame

ricanos,. na defesa dos sagrados princípios da 
auto-determinação e não-ingerência nos as
suntos internos de um país-membro da OEA. 
latino-americano. 

Após esse acontecimento. tivemos a notícia 
de um golpe de Estado no Panamá, o que 
até poderia ser um fato ocorrido nos limites 
da ação que se dá dentro de _um país. Entre
tanto, o que a todos nos pi"eocupa é que esse 
golpe foi apoiado, militar e ostensivamente, 
pelos Estados Unidos, que detêm oito bases 
miitares dentro daquele país, e cujo efetivo 
militar é superior às forças militares do próprio 
Panamá_ 

Quando as autoridades norte-americanas 
referem-se às eleições livres no P~ pres
supõe-se cinismo. 

Levamos a nossa argumentaçOO não como 
uma provocação aos parlamentares norte-a
mericanos, mas como uma denúncia, para 
que reconheçam que não se pode falar de 
eleições livres em um pais onde as For_ças 
Armadas de outro são superiores às Forças 
Armadas _do país em congitação. E mais, as 
pressões econômicas de toda_ ordem. inclu
sive sobre a fonte de renda PrincipBl do pais, 
que é o próprio CanaJ do Panamá, cuja renda 
não lhe é entregue hoje. 
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Sr. Presidente, o que mais nos preocupa 
são aS publicações dos jornais de anteontem, 
onde se busca legitimar no Cõngresso norte
americano a_ação _da Centrallnte/Jigence 
Agency;. para intervir em golpes militares de 
qualquer país. E mais, que o FBI, fato também 
noticiado pela imprensa internacional, há mais 
de quatro meses, está autorizado a efetuar pri
sões dentro de_ qualquer pais, sem levar em 
conta a permissão do país onde se pretende 
efeblar a prisão de qualquer cidadão. _ 

Sr. Presidente, são estes fatos, justamente, 
que muito nos preocupam com .relação, ao 
processo democrático latino-americano. Nes
se sentido, queremos levá-los ao conhecimen
to de todos os parlamentares, para que_ sobre 
eles possamos refletir. 

Que no próxiino ençon1io da Organização 
dos Estados Amerlcahos e da Organização 
das Nações Unidas se faça uma denúncia que 
tenha como objetivo o conteúdo dessas amea
ças ao processo democrático, tanto no âmbito 
latino-americano como no âmbito_ mundial, 
porque, quando uma grande potência, como 
os Estados Unidos, toma a decisão de fazer 
o seu órgão, a sua máquina poderosa, que 
tantos golpes, tantos assassinatos já produziu, 
tanto sangue derramou no mundo, e quando 
a CIA, publicamente, pede apoio ao Congresso 
norte-americano para intervir e apoiar golpes 
militares_ em quaquer país, está em jogo o 
processo democtrátfco latino-americano e em 
qualquer parte do mundo. 

Trata-se, no meu entender, de assunto mui
to sério, pretender-se coJoçar na lata de lixo 
os principies que a modernidade consagrou, 
que as Assembléias intemacionais"consa_Q:ra
ram: a autodeterminação e a não-ingerênci~ 
nos assuntos internos de um país soberano. 

Sr. Presidente, o nosso_ País está também 
ameaçado, a soberania do povo brasileiro está 
também ameaçada. É necessário que, desde 
já, não deixemos passar em branco o fato 
de que ameaças dessa ordem, dessa estirpe, 
não fiquem sem resposta a mais veemente, 
a mais contundente, de todos os democratas, 
que, no nosso caso, lutamos vinte anos para 
restabelecer o processo democrático em nos
so País, de_ todos os democratas latino-ame
ricanos, e aqueles que, em escala mundial, 
lutam por um processo de desenvolvimento 
à base de critérios democráticos. 

Era este, Sr. Presidente, o protesto e o regis
tro que fazemos neste instante, nesta Casa, 
com relação aos_últimos ac_ontecimentos que 
colocam em risco a causa democrática latino
americana .. 

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

O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a pa]avra ao nobre Senador Dir
ceu Carneiro para uma questão de ordem. 

O SR. DffiCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Para questão de ordem. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, ontem eu já levan
tara esta questão de ordem que pretendo re-

ncWaf hÔJe. Tratã=-se de um instituto do Con
gresso Nacional ou da nossa Casa, o Penado 
Federal, do requerimento 'de informàção ao 
Executivo. Esse requerimeilto. teve, nci passa
do, um texto mais tOlerante da COnstituição, 
e agora ele é ni.aiS riQido; Apreseritei úm reque
rimento, algum tempO atrás, ao Executivo, o 
qual foi aprovàdo pelo Plená'rio. Esse requeri
mento foi procedido e o seu período já foi 
venddo. Ontem estava solicitando à Presidên
cia da Casa informações sobre a sua situação, 
já que fui informado pela Assessoria da Mesa 
de _que não fora resporidido pelo EXecutivo. 

Ora, não seildo respondido, o nosso art. 
216, indso v;§ 19, do RégiinentO-Jnterilo diz 
.que· o Se_nado deve reUnir-se -dentro de 72 
horas, e tomar as m-edidas cabíveis; e, pelo 
a~ 50, § 29, da ConstituiÇão Federal a medida 
.é.-o enquadramento dó Pi'eSidenté da Repú
blica no crime de responSabilidade. 

De mQd.O_ que esta relação de Poder nao 
tem concessão e não_ tem meio termo: ela_ 
tem que ser exercida no pleno cumprimento 
.da letra da Constituição. 
__ Neste aspecto, solicitaria as pi'óvidências 
cabíveis e enérgicas da Casa. Além do mais, 
solicitaria à Direção da Casa não descuidasse 
desses aspectos, porque_se trata de um mo
mento importante que_ estamos vivendo na 
História do Brasil, onde a própria ConStituição 
é desafiada por segmentos da sõciedacle que 
não a querem respeitar, e isto é intolerável 
no plano democrático. 

.Ora, não podemos ser o exemplo dessa si
tuação e dessa tolerância pemidosa. 

De modo que registro esta consideração, 
com veemênciél, em relação ao ocorrido com 
o citado requerimento de· informações. 

O SR. PRESIDENI'E (Pompeu de Sousa) 
~A Mesa considera a questão de ordem de 
V. Ex', nobre Senador Dirceu Carneiro, de in
teira procedência, e lamenta o eventual diri
gente dos trabalhos, aliás, eventual, nã9, fre
qüentemente, muito habitual dirigente dos tra~ 
balhos, agora - que ontem, eventualmente, 
não os estivesse dirigindo. Estou sabendo que 
V. EX' fez essa intervenção ontem e suponho 
que o nobre Colega que preSidia .os trabalhos 
deva ter levado ao Presidente da Casa, mas 
não tenho condições para informar a V. Ex', 
enfelizmente. Entretanto, empenhar-me-ei pa
ra que o cumprimento das disposições legais 
seja rigorosamente procedido. (Pausa) 

Concedo a p0:3VI"êt ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
deparo-me hoje, no Correio Braziliense, com 
o destaque que diz: 

HUNGRIA VAI PRIVATIZAR 
SAÚDE E EDUCAÇÃO 

AndróPetry 
Editor lntemacfonal 

Mesmo antes do histórico congresso 
que sepultou o PC e criou o Partido Socia
lista, a Hungria tem conseguido surpreen-
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der pela tenaddade com que se ·jàgou 
na tarefa de reformar seu sistema: "Já 
fomos alertados até por grandes empre
sários do O<:idente, que considerarri rápl

. das demais as nossas reformas'", conta 
Gabar Suto, o homem que há exatos três 
anos ocupa-a··caâeira de embaixador da 
Hungria no Brasil. Aos 55 anos e servindo 
pela segunda vez-como diplomata em ter
ras brasileiras. Suto proporciona· Surpre
sas em cada tdéia que expressa num Por
tuguês quase perfeito. "Queremos con-

- _servar o seto.r es4!.tal apenas em campos 
estratégicos. Em áreas como Saúde; edU
cação e serviços teremos de deiXar reiilãr 
as leis do mercado", confessa o embai
xador derrubando um dos principais dog
mas da esquerda segundo o·qual os servi
çOs- básicos 'à população - exatarne'nte 
corno saúde e educação- nunca devem 

_ cair nas mãos da iniciativa privada. 
Experiência histórica, porém, não é o 

que lhe falta. Depois de entregar creden
ciais ao Presidente João Goulart, Gabar 
Suto deixou o Biasil em ·t965, quando 
a ditadura militar apertou o·cerco contra 
as embaixadas de países socialiStas, for
çando a redução de pessoal a '50 por 
cento. Antes, esse diplomata húngaro de 
carreira formado em Moscou esteve_ na 
ilha de Cuba, logo depois que Fi dei Castro 
triunfou sobre a ditadura de Fulgêncio 
Batista. É deste período o seu livro "Che 
Guevara", a primeira obra sobre o·revolu

-cionário argentino Ernesto Guevara que 
circulou no blocO socialista. 
· Mas a ascensão· do socialismo em Ha

vana ou dos militares em Brasma não fo
ram as únicas cenas históricas presen
ciadas pelo diplomata. Boa parte da sua 
fluência em porb.lguês vem dos tempos 
que trabalhou como embaixador em Ma
puto, onde chegou logo depois da inde
pendência de Moçambique e, também lá, 
pôde acompanhar de perto as mudanças 
profundas de outro país. Sem dúvida, o 
embaixador está agora perdendo um mo
mento histórico :..;._ o da sua terra natal 
que aboliu no linguajar oficial as expres
sões "centralismo democrático", cunha
da por Lênin, e "ditadura do proletariado", 
criada por Karl Marx. Mas, segundo o em
baixador, essa decisão também se deve 

- - ã drcunstâncias históricas. 
Para ele, ditadura do proletariado é 

uma expressão antiquada Cjue hão pode 
ser aplicada a uma dasse operária mo
derna ....:.e centralismo democrático, idéia 
Ieninista que defende a verticalização- da 
estrutura dos partidos comunistas, de-

-- veu-se na Hungria a uma necessidade 
que não existe mais: a necessidade de 
defender o socialismo, logo depois da II 
Guerra Mundial, dos insistentes ataques 
dos paises capitalistas. "O centralismo 
democrático era necessário quando o so
cialismo lutava por sua sobrevivência e 
então tinha que ter uma wtidade a todo 
Cl,lSto. Mas não serve numa conjuntura 
de distensão internacional como a que 
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temos hoje". E sobre mudanças políticas 
e econômicas- e também sobre as elei· 
ções deli~das do gO'lemo de Buda_peste 
com os vizinhos socialistas -que _o em
baixador fala nesta entrevi~. 

Peço a V. Ex.', Sr. Pres_idente, seja transcrito 
nos Anais do Senado o inteiro teor des~ repor
tagem, bem como a entrevi~ do Sr. Embai
xador, referente a estas privatizações. 

Sr. Presidente, o que estamos vendo no Bra
sil? .Um leva-e-traz, uma indecisão do Governo. 
Sabemos, multo bem, que as estatais são um 
dos pontos pdncipals da sangria do déficit pú-
blico_._ __ ~ 

Tive ocasião de, da tribuna do Senado, mos
trar, com números. o prejuízo_ que as estatais 
davam, somente no ano passado, para pagar 
todo o funcionalismo feàer~l por mais de um 
ano. . - - _ · - --

Temos o exemplo da estatal Mafersa. Pela 
simples denúncia de um político, o Governo 
recua de privatizá-la. . 

No Senado, em· particular e, no Congresso 
como um todo, temos o cuidado de, nessas 
privatizações, impedir que o empresári? fiq_ue 
com a parte do leão, ou seja, com o d1nbeao 
dopovo. - -------c--o~ 

Temos que ter seriedade nessas coisas. Te
mos que resolver, de uma vez por todas, esse 
problema. Devemos deixar nas mãos do Go
verno empresas estratégicas_, ma_s com. a .di· 
mensão _daquilo para o que foram cnadas. 
Temos o exemplo da Petrobrás, urna empresa 
de importância estratégica, na qual alguns 
problemas estão desvirtuados. Sabemos_ Q~ 
luta e do Jobby que a Petrobrás está fazendo 
contra o Programa do Proálcool, um Progra
ma nactonal, um Programa estratégico. OBra
sil ê um dos poucos países do Mundo que 
tem _o clima necessário para o desenvolvimen-
to desse produto. · - . 

Vemos grupos na Petrobrás, como na maJo
ria das estatais, que, corno diz o nordestino, 
"Vive mamando no_ peito da vaca.Mococa", 
procuram, de todas as maneiras, torpedear 
essas privatizações; e a Petrobrás, fazendo um 
Jobby contra o grande Projeto que é_ P Proâl
cool. Sabemos que em seis anos o Proálcool 
produziu, em termos de barril de petróleo, 150 
mil barris/dia. A Petrobrás precisou de 37 anos 
para produzir pouco mais de _600 mil barris 
de petrólep/dia. . . 

Ora, Sr. Presidente, está havendo um Jogo 
de interesses sujo; e eu não acredito que o 
Governo que ai estâ resolva alguma coisa, por
que se parece com "a Casê:! da mãe Joana, 
onde todos manda ~ninguém obedece". 

Estamos vendo que, pela denúncia de um -
político deste País, há o recuo da privatização 
de uma empresa, a Marfesa, uma empresa 
que está dando um prejuízo de 3 milhões e 
200 mil dólares por mês. Quantos milhões 
de dólares são desperdiçados? Multiplique-se 
isso por outras estatais que também estão 
dando prejuizo, .. E esses dólares. por sua vez, 
poderiam s_er ca:n:eados para onde? Para o 
Nordeste como dizia José Américo de Almei
da: "o Nordeste não precisa de esmolas, pre
dsa apenas viabilizar o rio São Francisco para 

molhar as terras c:::~cinadas pelas secas, e as
sim o Nordeste se toma a CaU{ómia d~ Amé
rica do SJJ.I, quando pbderemos _abastecer o 
B_f.lsil e exportar para o Mundo'". 
o Esses dólare,s e~o prejudicando o_ p_ovo 
brasileiro; é urn prejuízo tremendo, segundo 

-o fato :que estou men<:ioriando, O,tantas esco
las, quantos postos de ~úde poderiam ser 

-construídos, tudo isso melhorando a ecc;.no
mia melhorando o poder aquisitivo, melho
rando a saúde do povo braslleiro. O Partido 
Comunista está dando um exemplo ao Mun
do, trazendo para os_ países que dominam o 
capital estrangeiro._Tive_oportunidade, recen

- temente.. de: vis,itar a Cbina Naçlona.lista- co~ 

Plenário, aqui: se eu tivesse de escolher, na 
Europa, um país para passar as minhas férias, 
a Capital que_ eu escol}leria seria Budapeste. 
Povo alegre, povo satisfeito,_ um povo_ que está 
sentlridp _o s_opro da liberdade. E, tenho certe
~atitudes como essa do govemo.da_Hungria, 
de abrir âs-Su~S POrias ~o Cápital, de privatizar 
essãs_ emPresas, que são o cãncro deste páiS, 
vão produzir resultados rápidos. 

Portanto, Sr. Presidente, tenho certeza abso
luta de ciue, não este <;iovemo, mas qualquer 
Governo _que venha depois do Presidente Sar
ne)~, tem q-ue faz~r isso. É a pressão da opinião 

_ pública, é a pressão do povo brasileiro para 
se privatizar o mais rápido possível essa Aids 
do povo brasileiro que são as estatais. Botar 
para fora wn.bocado de malandros e dar con· 
dições à iniciativa privada para desenv_olver 

mo convidado --:- e. \d, com os meus próprios 
olhos, um pais com 36.000 km2

, menos da 
metade do Estado da Par@íba, exportou, no 
ano pãssãdo, mais do que o Brasil: 57 bilhões 

_ de dólares, Um país onde há 2% de desem
prego, um país, com 36.000 km2

, que tem 
--20% do seu território aproveitado; exporta ar
roz; wn pais que te'!l ~ segunda reserva cam
bial do Mundo, por incrivel que pareça. O pri
meiro é o_ Japão, com 94 bilhões de dólares; 

--este País. 

o segundo, a República Nacionalista, com 61 
bilhões de dólares, sendo_ que o Japão tem 
120 milhões de __ habitantes; e a Chiha_Nacio
nalista, apenas 20 milhões. 

Apresentei _)Jm. projet9, que visava enqua
drar o art. 172 da Constituição em lei çrdinãria, 
para abrirmos ao capital estrangeiro. 

Pàr incrível que pareça, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a justific::atl~ desse projeto é nada 
mais nada men.os do que os três .volumes 
que_trouxe da China Continental. Quando sai 
da China Nacionalista, .fui à China Continental, 
à China Comunista. Estive ilo Congresso do 
Povo e trouxe, para os "São Tbmés'" deste 
País ver e .aCreditar, os três volumes, que con
cernem sobre investimento e capital eStran
geiro na China Continental, na República Po
pular da China,· que dizem, em seu art. ~5, 
qUé.O-cãpital estrangeiro, o sócio estrangeiro, 
na hora em que tiver p lucro naquela empresa, 
paga todos os compromissos, paga todos os 
impostos; aquilo que ele ganhou pode ser 
mandado para onde quiser, ou seja, o lucro 
da empresa: é livre para ser remetido para fora 
do país. 

Tive o cuidado de inserir nesse projeto, que 
foi entregue ao Senado e que vamos discutir 
no Congresso, 

Esse projeto -Veio esCrito em· chinês e em _ 
inglês, e foi ttadu:zido para o p·ortu~uês. ria 
justificativa do projeto, para quem qu1ser ac::re
_ditar_ verá no art. 25:- "Remessa de lucro lwre 
M~Ó-lina Continental". E nós, aqui, corno esta
mos? Atrãsaâos. 

É a mesma coisa, Sr. Presidente, _$rs .. Sena
dores que comprar um veiculo. Estou com 
ele n~ garagem, guardado, mas preciso da 
gasolina e preciso de dinheiro para manter 
o- -veículo. Mas eu digo: não, eu não quero 
nenhum sócio, senão vão tornar o que eu te
nho. F~co olhando o carro, não ando n~le, 
ele se enferruja e se acaba. Mas ele é meu. 

- --Isso não pode existir mais neste País. Esta
mos vendo o exemplo da Hungria. Estive, há 
três meses, em Budapeste, e quero dizer ao 

Este, Sr. Presiderite, o primeiro assunto de 
que eU: queria tratar. 

O segundo refere"se a projeto que, também, 
estou apresentando cElO Se_n~;,.do, que regula" 
menta o art. 23, inciso VIII, da- Constituição 
Federal, "que trata da competência da União 
em' organizar o abastecimento alimen~r~ e dá 
outras prOvidências". 

Fui Presidente Nacional da Cabal-Nordeste 
- durante 2 anos, ·ou seja, da área mais impor

tante do País, em função do abastecimento 
deste País, principaJmente das áreas mais ca
rentes, que teril os programas especiais maio
res do Brasll. Eu comandei 5 Estados: Bahl"ã, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraiba. A 

· Cobal é um órgão também estatal, mas é um 
dos poucos órgãos que eu também considero 
estratégico,- não da maneira em que ela se 
encontra, porque Cabal não é para vender per
fumaria, Cabal não é para concorrer com su
permercado. Cabal é para ajudar diretamente 
as populações carentes deste Pais. A Cobal 
foi criada para vender, apenas, no máximo, 
25 produtos. Devemos acabar com esses mer
cados da Cabal, com essas perfumarias da 
Cabal e deixarmos isso para a iniciativa priYa" 
da. Temos que centralizar no nome da Cobal, 
ou qualquer outro nome, o abastecimento 
deste País. Temos que fazer desse órgão um 
centro nervoso para comprar merCI!dotia, 
prestigiar o pequeno, o médio e o micropro
dutor, um mercado regulador e. o abasteci
mento das populações carentes, aonde a ini-
ciativa privada não vai, porque a iniciativa pri
vada, neste ponto, só vai aonde ela tem lucro. 
A iniciativa privada - também não lhe faço 
muita justiça -s6 vai aonde ela tem intere5$e. 
Ela não se interessa se não há lucro. Aí é 
que a Cabal tem que entrar, prestigiando prin
cipalmente o pequeno e o médio produtor, 
porque estes são os sustentáculos dij Nação 
-o pequeno e o médio produtor, o pequeno 
e médío empresário, domo acabei de dizer 
anteriormente, mencionando a Chi11_a, onc,le 
não há 20 empresas grandes. Na China há 
a micro, a média e a pequena empresa. Há 
também o exemplo da Itália e da Espanha. 

A Cabal é tml-- órQão paia Prestar serviço 
às populações mais carentes. Temos o exem" 
pio do México, onde existe uma Cabal: serve 
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para dar assistência ao c:omerciário, essa gen
te que trabalha o dia todo no comércio, mas 
não tem condições de fazer a sua alimentação 
em casa, porque não_ pode pagar o ônibus. 
A Cbbal tem que fazer o'quê? O ptatinho quen
te e colocá-lo em pontos estratégicos de todas 
as cidades brasileiras, para quando o comer
ciário· descer para o almoço ter ali o pratinho 
quente para comprar. E" pelo cálcu1o que eu 
ftz na época, eu, como Presidente que fui da 
Cabal/Nordeste, esse pratinho quente, bem 
nutrido com feijão, arroz, farinha, charque, car
ne ou peixe, sairia quase pelo preço de um 
sanduíche ou de uma gelada, como diz o nos
so mablto, ou um refresco. 

É isso que a Cabal tem que fazer. Levar 
ao sacolão do povo 25· produtos, e baratos. 
Devemos· tirar o câncro ·deste Brasil que é 
o intermediário, que é quem ganha 'tudo, que 
é quem explora. Estamos-vendo como estão 
acontecendo coisas incríveis neste País. Tive 
ocasião, na semana pas~da, em aparte, de 
mostrar a irresponsabilidade do Presidente da 
FieSp, qué não conheço~ mas o considero um 
homem de bem. Pelo que ele disse, aqueles 
boatos que ele lançou, que, se o Lula ganhasse 
a Presidência, sairiam daqui 800 mil empre
sários; se_ ele não fosse um homem, pelo me
nos esçut:o fa1ar, de bem, eu teria a impressão 
-e V. Ex', Sr. Presidente, sabe que não tenho 
p8po na língua e não tenho arrodeio nas coisas 
que digo - de que ele estava ruim de bolso 
e que lançou esse boato para empregar seu 
4inheiro no black, para ganhar milhões no 
outro dia, porque o dólar estava a 8.400 e 
passqlf'para 9.600, com a irresponsabilidade 
da declaração do Presid.ente da Fiesp. 

Portanto, Sr. Presidente, este projeto foi um 
trabalho feito ao longo de anos, pelo conheci
mento que tenho de cousa. 

Neste instante, apresento ao Senado Fede
ral o projeto de lei de minha autoria, e passo 
a enumerar os itens: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• DE !989 

"Regulamenta o art. 23, inciso WU, da 
CbiistitulçãoFederal que tratada compe
tênda da (Jnião em organizar o abasteci
mento alimentar e dá outras providên
cias. .. 

O Congresso National decreta: 
Art. 1" A União, nos limites de sua 

competência, organizará o abastecimen
to alimentar_ no pais, principalmente nas 
regiões menos assistidas e nos bolsões 
de pobreza absoluta. 

§ 1'~- A União agirá, na medida do 
põssível, em sintonia com os Estados e 
MunfcípiOs. 

§ :29 Abastecer as regiões menos de
senvoMdas e as populações mais caren
tes será prioridade nacional. 

Art 29 A Cabal, diretamente subordi
nada ao Ministério da Agricultura, será 
C! órgão que centralizará, planejará, coor
denará e executará a política de abasteci
mento e proverá o estoque reQulador, a 
armazeriagem e a distribuição dos ali-

mentes com finalidade precipuamente 
social. 

Para evitar 500 rriil toneladas de arroz perdi
-dos. Mas há a desculpa c:Io Governo: "o s~ro 
pagaH. De oilde sai o dinheiro? E esse artoz 
poderia ser consumido por essa população 
toda. Daria pai-a a populaç.ao brasileira comer 
esse atroZ por mais de dois anós. Está perdido, 
vamos aproveitar apenas 100 toneladas. por 
causa da dispersá~ do abastecimento. 

Parágrafo único-:- -To dos os órgãos 
existentes nos diversos Ministérios, liga
dos direta ou indiretamente ao aba§teci
mento, serão fundidos à· Cabal passan
do-lhe suas funções e acervo. 

Art. 39 A Cóbal terá a natureza jurí
dica de autarquia. 

Art 4~ Será ainda finalidade da Ca
bal: 
I-estimular a organização do peque

no e médio produtor rural, garantindo
lhes a aquiSição e mercado dos produtos 
de consumo popular. 
n- criar canais adequados ao escoa

mento da produção; em especial do pe
queno e médio agriC]Jitor. 

TII-voltaf-Se "pridritariamente para as 
populações pobres das regiões metropo

-litanas e para as áreas· economicamente 
mais deprimidas para as quais direcio
nará basicamente sua infra-estrutura ao
processo de comercialização. 

_W..,.... ter uma política de estoques regu
ladores, sendo instrumento eficaz de re
gulamentação e estabilização da oferta 
e inibir as pressões e práticas especu
lativas. 

Sr. Presidente, dou um exemplo a respeito 
deste assunto: eu era Vresidente da CObal~ 
Nordeste. Tivemos uma safra recorde. no ano 
de 1985. Na Serra do Ara_ripe - de Alagoas, 
ao Ceará __:_:tamos fazer uma colheita de mais 
de 500 mil Sacos de feijão-mulatinho_ e mais 
de 300 mil sacOs de feijão-ma cassá ~o feijão 
de consumo rápido. Este é um depoimento __ 
grave, Sr. Presidente. É por isso que há a espe
culação neste Pais, e ela tem que acabar. Fize
mos um contrato, nós da Cabal do NOrdeste, 
com o Secretário de Agricultura de Pernam
buco, para comprarmos todo o feijão dessa 
região e o es_tocarmos' em armazéns do Esta
do,· na Cagepe e na Cibrazém, do Governo 
Federal O preço desse feijão, naquela época, 
custava_ 50 cruzados o saco de 60 quilos. E 
o feüão macassá custaVa 16. O feijão era para 
distribuição entre as crianças do Nordeste. Sa
bem o que aconteceu, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores? A CFP, cjue tinha a obdgação de 
nos mandar este _dinheiro para comprar essa 
mercadoria, não mandou um tostãa. E quem 
comprou essa mercadoria, Sr. Presidente, fo
ram os intermediários. Esse feijão, 60 dias d~ 
pois, foi comprado por mim para a Nordes
te-I. N6s consumíamos uma média de 100 
mi sacos. por mês, naquela época, em 5 Esta
dos, nos programas especlàis do Governo. Sa
bem quanto custou aquele feijão? Eu tenho 
essa documentaçao-mato a cobra e mostro 

o pau. Compramos esSe feijão a 11 O cruzados 
a saca. Sabe o que foi isso, Sr. Presidente? 
NinQ:uém prova que alguém botou_ nada no 
bolso, porque o -dinheiro não tem documento, 
Dão fala. - - -

Mas alguém por aqui teve a força de não 
nos mandar o-dinheiro para comprar esse fei
jão, para o estocarmos e para vendê-lo às po
-pulações por baixo preço. Esses intermediá
rio-s compraram e, logicamente, devem ter um 
·respaldo muito grande para córilpr'ar por Cz_$ 
50,00 e vender por Cz$ 110,00. Alguém obteve 
um lucro imenso. E, no final, quem perdeu? 
O povo! 

Temos que acabar com_os intermediários 
-deste país, centralizando o abastecimento. 
num órgão dirigido por gente séria e compe
tente, para que isso seja evitado neste País, 
porque basta um órgão_ ~orno esse comprar 
diretamente ao produtor e vender ao povo 25 
produtos, não 4 mil, comei a Cabal hoje vende, 
concorrendo com os supermercados, para se 
solucionar o problema dàs populações mais 
carentes. É _o _que está acontecendo hOje no 
México. Hoje, o problema desse país é igual, 
não há greves, Respeito esse grande lider. A 

_minha ideologia é completamente diferente 
da dele, mas.temos que resPeitá-lo. Mao Tsé
Tung dizia: "Povo de barriga cheia não pensa 
em revolução". Pode ficar nu, descalço, mas, 
com comida na barriga, ele não pensa em 
revolução.- Prindpalf11ente Q povo brasileiro. 

Portanto, Sr. Presidente, continuando o_ arti
go deste projeto que regula o art 23, leio: 

Art. 59 - Para melhor eficácia do ab_as
teclmento, o País será dividido em regiões 
que são as seguintes: 
I-Norte: Amazonas, Pará, Acre, Ama.

pá, Rondônia e Roraima. 
II-Nordeste 1: Maranhão, Piauí e Cea

rá. 
I1I-Nordeste ll: Pernambuco, Para1ôa, 

Rio Grande do Norte. 
W ___.Nordeste III: Sergipe, Alagoas e 

Bahia. 
V- Centro: Goiás, Tocantins e Distrito 

Federal. 
V[- Centro-Oeste: São Paulo, Mato 

Grosso e Mato Grosso do SuL 
_ Vfi- Lest~ Espírito Santo, R[o de Ja

neiro e Minas Gerais. 
Vlii-Sul: Paraná, Sã"nta -Catarina e Rio 

Grande do Sul. 
-Art. 6~ O abastecimento será consti

tuído de produtos essenciais, atendendo 
à população carente e à sua higiene. . 

Art. 79 Os produtos essenciais são 
aqueles constitutivos de uma cesta básica 
de no máximo 3Q (rífifã) produtos e de 
outros necessários à alimentação e higie
ne. não ultrapassando de l 00 (ceio). 

Digo ce1;0 produtos de higiene, para dar op
ção à classe média, em algumas áreas, não 
em todas. 

Art. a~ A política de abastecimento, 
evitando o intermediário, çemprará dire
tamente nas fontes de produção, melho
rando; assim, o nível de renda do setor 
rural, e venderá diretamente ao consu-
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midor a preços-oompatfveis com o seu 
poder de compra. 

Art. 99 A Cabal comerciaJizará com 
os pequenos e médios produtores, com 
as cooperativas agrícolas de cada região. 

Art 10. Os bancos oficiais e os réQiõ
nais abrirão .crédito aOs pequenos e mé
dios_ produtores que terão a garantia de 
preço_ mínimo para seus produtos, fiXado 
pelo Governo. -

EStou dizendo isto, Sr.J?resldente e Srs. Se
nadores, porque esse exel'nplo está sendo da
do em Pernambuco:_ o "cestão do povo"_de 
Pernambuco. O Goveri:Jador Miguel Arraes 
empresta hoje o dinheiro ao micro, pequeno 
e médio produtores. Hoje, o Governador de 
Pernambuco tein: no· BanCo do Estado, mais 
de 30 mil contratos.· O pequeno e o médio 
produtores tomam o dinheiro emprestado e, 
se não pagam em dinheiro, a Cesagro; Que 
é o "cestão do povo", recebe em alimentação, 
com o llrroz e o feijão. Caiu isso, toma-se 
mais bar'atq, sendo vendido diretamente à po
pulação carente de Pernambuco. Hoje, esse 
"cestão do povo" tem apenas doze produtos 
em todos os municípios do Estado de Per
nambuco. _Passam por esse "cestão do povo", 
hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 800 mil 
pessoas por mês, para comprar apenas doze 
produtos. 

Por aí vemos a importância fundamental 
desse órgão. É o qUe temos que fazer: transfor
mar a Cobãl num céStãõ -il.acloual. 

Arl 11. A Cabal dará prioridade na 
compra às firmas das regiões produtoras, 

Art 12. Usando sua estrutura, a Ca
bal terá duas formas distintas de atuação: 
a) diretamente a nível de varejo; b) a nivel 
de atacado, usando os pequenos e mé
dios varejistas, padariils, cooperativas, in
dústrias, etc. __ 

Art. 13. Para a exe<:ução de seus pro
gramas institucionais, o Inan, a FAE e 
a LBA comprarão dir~tamente da Cabal, 
que tem estrutura. para tal atendimento. 

É o que está <).contecendo hoje no Brasil. 
A FAE compra num·tugar, a LBA. em outro 
e o Inan, também. Existe a Torre de Babe_l 
no abastecimento do País. É o caso do arroz 
estragado; é o c.a_so da CQI;:Ial, completamente 
desvirtuada da função para a qual foi criada, 
ou seja, para atender às populações carentes. 
E. no fmal, quem paga a conta é o povo brasi
leiro, é o pequeno, o médio e o micro produ
tores, como temos no Nordeste, na área da 
cebola. 

Nos Estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, 
o produtor de cebola joga esse produtq no 
rio São Francisco. Com is®. está. jogando fora _ 
o dinheiro que tomou emprestado do Banco 
do Brasil. Por que está oCorrendo esse fato? 
Porque as safras dos Estados do Rio Grande . 
do Sul, de São Paulo e dos_ Eslados do Nor: 
deste, às vezes, se dão na mesma época. Ha
vendo exc_esso_ de cebola nesses Estados do 
Nordeste -sabe-se que a cebola é um produ
to que não se pode estocar -, o seu preço 
é aviltado e ela é jogada no rio São Francisco .. 

Se tb/ermos um órgão como esse na área 
do Nordeste, nessa área do São Francisco 
:......: onde não precisamos de São Pedro, porque 
já temos o São Francisco; e V. E#' sabem 
que o feijão e o arroz dão, pelo menos, três 
vezes por ano, em 129_ d_ias tem~se o a~oz 
e o feijão -, o pequeno, o médio e o micro 
produtores não plantariam cebola, mas plan
tariam feijão, se a Cabal estivesse lá para com
Prá-lO a eSseS-Produtores e repassá-lo, imedia
tamente, às populações carentes, como o Go
veriiaêloi' -de Pernambuco faz hoje. Isso é o 
que precisamos fazer. 

O pfoblema é do transporte, que encarece 
a rflêrcàdoria. Eu tinha uma idéia, na época 
em que fui Presidente da Cabal na área do 
Nordeste: levar o açúcar pàra a Amazônia, on
de temos peixe à vontade, ,e incentivar o cabo
do a pegar e preparar -o p~óce, salgá-lo e fazer 
indústrias, pois matéria-prima há demais. En
tão, levar o açúcar para a Amazônia e voltar 
com os caminhões carregados_ de peixe para 
~s populações carentes do Nordeste. Ma.s o 
que se está fazendo? Comprando ferro a ferrei
ro, comprando no RiO Grande do Sul, com
pranCio (ora do PaíS, ··qUandO temOs peixe à 
vontade na Amazônia. 

Este é um exempb que -estou dando- das 
colsas simples que podemos fazer pelo povo 
ma"is carente deste País, porque matéria-prima 
terriOs à vontade. 

Arl 14. A Cabal fornecerá cestas bá
sicas aos trabalhadores de núcleps indus
trias e comerciais. 

Art. 15, A Cabal, --preferencialmente, 
farâ seus depósito_s bancários nos banc-os 
Estaduais, onde estão suas Sucursais. 

Foi o que fiZ, Sr. Presldente, quando Presi
-dente da Cabal no Nordeste. Com o dinheiro 
arrecadado, eu prestigiava os bancos esta
duais. Quanto ao Banco do Brasil, é o Governo 
que fabr[ca o dinheiro. Então, o dinheiro da 
Produçgjo dos Estados era depositado nos 
bancos estaduais, onde eu tinha a minha juris-
dição, da Bahia à Paraíba. 

Arl 16. Os estatutos dit Cabal esta
belecerão sua estrutura e administraçãO: 

Art. 17. Esta lei éntrará em vigor" na 
data de sua publicação. 

Arl 18 Revogam-se as disposições 
em contrário. -

JustlOCação 
Um povo goza a plenitude de sua cida

dania se tem a certéza de que lhe são 
garantidos o alimento e a nutrição. 

É grave o problema do abastecímento 
do País. t: tão grave .que as conseqüên~ 
_s:ias desastrosas já estão caindo sobre 
nossa sociedade. 

As crianças brasileiras de até 7 anos 
·de idade nascidas em~ famfli~s pobr~. 
medem de 14 a 16 centímetros menos 
que as nascidas e-criadaS em farru1ia:s 
de classe média, Se o Goveino não erra
çUcar a fome nas regiões carentes do País, 
a tendência da populªÇão brasileira nas 
próximas décadas é de ser constituída 
por pessoas de 1,50 metro de altura (Con-

gresso da_ Sociedade Brasileira de Pedia~ 
bia, em O Globo de 1.7-10-89, em- Belo 
Horizonte). 

Segundo dados do IBGE, a produção 
dos principais gêne~s alimentícios desti
nados-a~:)-mercado interno v:em_c~sc;_'ªn-. 
do menos que a população do Pais desde 
a década de 70. De 1970 até 198_.5, mi
lhões para 135,6 milhões de habitantes), 
mas a produção de~ cresceu apenas 
20%, a de feijão 15%; a de batata inglesa 
23% e o mesmo ocOrreu com "' batata 
doce 65%, o amendoim 63% e a ban~a 

. -:lo%. (AFolha de S. Pavio, de 1§-lO·§~). 
Cuidar da fome dp povo é princípio 

de segurança nacional. Ter um povo com 
fome é procurar, em pouco tempo, con
vulsão social. É dever do Estado cuidar 
do bem-estar do povo, E bem-estar não 
exite sem enfrentar a fome. (Senador Ney 
Maranhão - Discurso sobre' a Cabal). 

O Estado brasileiro inteiVlu ou atuou 
nó setoi' dó abastecimento alimentar, não 
pata equacionar eSttuturalmerite_·a q\.ies~ 
tão, mas, slri1., parâ solUcionar, Paliativa~ 

- - ·mente, determinadas crises.conjunturais 
ou para atenuahensões sOCiais em vias 

-· ae~c;Onyulsão. Tanto é assim que o qua· 
dro de pobreza, miséria, fome e desnu
trição alcança. hoje, fndices sem prece
dentes em toda a história do País (Abastei
cimento Alimentar à população carente 
-apresentação à monografia, pág. 3). 

A política de abastecimento do País es
tá difusa em diversos ministérios e espar
gida por ~ma multipliddad~ de· órgãos. 
Essa difusão e multiplicidade é a causa 
de sua Ine-fiCiêiflCia e .seu fracasso. Urge 
reunir tOdos esses 6tgâos em um só e 
a política do abasteCimento ficar sob a 
direção de um s6 Ministério, no caso, no 
da Agricultura. E esse órgão único seria 
a Cobal_, porque: já está estruturada para 
atender eficientemente ao abastecimento 
se não lhe faltar apoio. 

A política de abastecimento, através de 
Um órgão só, a Cabal, se justifica porque 

-Simplifica e desburocratiza e se impõe, 
porque .. a põpulação brasileira, hoje, é 
de 140 mi1hões de brasileiros. Destes, 
aproximadamente 40 milhões têm aces
so direto ao mercadO e é o público-alvo 
dos supermercados ... fios dois terços res~ 
tantes, está o grupo numa faixa de renda 
de até dois salários rhfnimos e que está 
a merecer assistência prioritária do Esta~ 
do e, em seguida, encontraremos o scg
ménto na faixa de renda de dois até cinco 
salário mínimos, que também não pode 
prescindir da ação do Estado, s6 que, 
neste caso, em carátei' complementar." 
(Abaste'cimento Allm~ntar à população 
caren~- apresentaÇão à monografia
pág,4). 

A Cabal é o único órgão que o brasileiro 
tem para reguJar o _abastecimento. s~ o 
abastecimento regulador sair das mãos 
da Cobal ficará unicamente em mãos dos 
que já o dominam: os trustes dOs ~per-
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mercados. (Senador Ney Maranb~o -
discwso sobre a Cabal). . 

A política de abastecimento da Cabal 
deve estar voltada, de modo especial, pa
ra os grupos mais pobres e desassistidos. 
Por isso seu abastecirilento deve ser es
pecial ... Deve vender :produtos básicos, 
no mâxim.o 100, dando opção de compra 
tanto à classe mêdiá como aos menos 
favorecidos. Produtos de limpeza e higie
ne, s6 o mínimo necessário, O camH:h~ 
fe seria o feijão, arrOz. farinha, açucar, 
charque, carne de segunda, fubá, óleo, 
peixe seco~ ovos e outros na linha do ne
cessário. Prestigiará Ó pequeno e médio 
agricultor comprandç-lhe seus produtos 
e daria forças às cooperativas. (Senador 
Ney Maranhão - discUrso. sobre a Cobol). 

A Cobal forneceria cestas básicas que, 
a par de seu alcance social, beneficiaria 
enormemente o trabffihador e o próprio 
empregador que poderia gozar, assirr. 
dos benefidos fiscais. que são oferecidos 
pelos PAT (Programa de Assistência ao 
Trabalhador). As cestas básicas não te-
riam uma composição única. variariam 
segw1do os hábitos alimentares de cada 
região e da necessidade ele cac:;la empre
sa. 

A política de abastecimento alimentar 
depende muito mais ou mesmo unica-
mente de uma vontade polítca decidida 
e~osa. . 

A população perif~rica e marginal à 
economia que entre nós existe não_ pode 
prescindir do papel do Estado, sob pena 
de se agravar ainda mais a situação de 
~da alimentar el<jm do Abastecimen
to Alimentar às_populações carentes
Orna prioridade Nacional- Diversos au
lcres da Cobol- pág. 82). 

LEGISLAÇÃO aTADA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Ait.. 23. É competência comum da Onião, 
dos Estados, do lJis1rito Federal e dos Muni
cípios: 

vm- fomentar a produção agropecuâria e 
or~ o abastecimento alimentar, 

Portanto. Sr. Presidente, passo à Mesa este 
projeto, de importância fundamental para a 
população carente deste País. que-sabemos 
-chega à casa de quase 70%." 

Em: o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

DOCUMEIYTOA aaESE REFERE O 
SR. NEY MI!RAI'IHÃO EM SEl/ DJSCXR-
50: -

Brasília, 20-10-89 -Correio Bmzüiense 

Do PC para o PS 

HuriGRJA VAI PRNATIZAR 
SAÚDE E EDOCAÇÃO 

AndréPetJy 
Edi!N lntemacfonal 

Mesmo antes do histórico congresso que 
sepultou o PC e criou o Partido Socialista. a 

Hungria tem conseguido surpreender pela te
nacidade com que se Jogou a tarefa de refor
mar seu sistema. "Já fomos alertados até por 
grandes empresários dctOddente, que consi
deram. rápidas demais as nossas refonnas'', 
conta Gabor Suto. o homem que há exatos 
1rês anos ocupa a cadeira de embaixador da 
Hungria no Brasil. Aos 55 anos e serWldo 
pela segunda vez como diplomata em terras 
brasileiras, Suto proporciona surpresas em ca
da idéia que ~ressa num português quase 
perfeito. "Queremos conservar o setor estatal 
apenas em campos estratégicos. Em áreas 
como saúde~ e<Jucação e serviços :t:ereqtOS de 
deixar reinar as leis do mercado .. , confessa 
o embaixadQr àerrubando wn dos principais 
dogmas da esquerclo segundo o qual os seiVi
ços básicos à população- exatamente como 
saúde e educação - nunca devem cair nas 
mãos da iniciativa privada. 

Experiência hist6rica, porém. não é o que 
he falta. Depois de entregar credenciais ao 
presidente João Gou!art. Gabor Suto deixou 
o Brasil em 1965, quando a ditadura militar 
apertOU o cerco CQirtra as emb~ de paí
ses socialistas. focçando a redução de pessoal 
a 50 por cento. Antes, esse diplomata húngaro 
de carreira fcxmado em Moscou esteve na ilha 
de Cuba, logo depcis que Fidel Castro triunfou 
sobre a ditadura de Fulgênclo Batista É deste 
período o seu livro "Che Guevara", a primeira 
obra sobre o revolucionãrio argentino Ernesto 
Guevara que circulou no bloco socia6sta. 

Mas a ascensão do socialista em Havana 
ou dos militares em Brasília não foram~ úni
cas cenas históricas presenciadas pelo diplo
mata. Boa parte da sua fluência em português 
vem dos tempos que trabalhou como embai
xador em Maputo, onde chegou logo depois 
da independência de Moçambique e, também 
lá, pôde aoompanhar de perto as mudanças 
profundas de outro pais. Sem dúvida, o embai
xador está agora perdendo wn momento his
tórico - o da S\la terra natal que aboliu no 
linguajar oficial as expressões "centralismo 
democrático", cunhadã por Lênin. e .. ditadura 
do proletariado", criada por Karl Mane. Mas, 
segundo cú~mbaixador, essa decisão também 
se deve a circunstâncias históricas. 

Para ele, ditadwa do proletariado é uma 
expressão antiquada que não pode ser aplica
da a wna classe operária modema-e centra
ismo democrático, fdéia Ieninista que defende 
a verticalização da estrutura dos partidos co
munistas, d~u-se na Hungria a wna neces
sidade que não existe mais! a necessidade de 
defender .O socialisirio.logo depois da n Guerra 
.Mundial, dos insistentes ataques dos países· 
capitalistas. "O centralismo democrático era 
necessário quando o socialismo Iutaw por sua 
sobrevivência e então tinha que ter uma unida
de a todo custo. Mas não serve nwna conjun
tura de ~o internaCional como a que 
temos hOje". J:: sobre mudanças políticas e 
econômicas - e também sobre as eleições 
delicadas do governo de Budapeste com os 
vizinhos socialistas - que o embaixador fala 
nesta entrevistá. 

"Até o Ocidente pede 
calma nas refomías" 

-É inevitável começai por essa pergunta: 
a Hungria hoje é um pafs Sodalista. ou social
democrata, ou C8pitalista. .. 

·....:...Tenho a impressão de que a imprensa 
mundial assiste à batalha mas não compreen
de o essenciaL É preciSo lembrar que o socia
lismo, desde que nasceu, teve de lutar por 
sua própria sobrevivência. Como a reVolução 
soviética que enfrentou a intervenção de 14 
países e diferentes tentativas d~ contra-revo
lução. Em 1919 houve a.primeira revolução 
na Hungria, que acabou eSmagada pelos paí
ses vizinhos imperialistas. E depois da D Guerra 
Mundial, quando apareceram vários P.aíse5 ~ 
cialistas, essa história continua-._com grande 
pressão política, econômica e militar contra 
as novas democracias. A Otan e os países 
ocjdentais fizeram declarações abertas pedin
do a liquidação do sociaUsmo no mundo. Isso, 
naturalmente, forçou a construção rápida do 
socialismo e causou defonnações que contra
riam a própria natureza do socialismo. Precisa
mos, por exemplo, entrar na corrida arma
mentista. senão para ganhá-la, pelo menos 
para não a perder. 

-Quer dizer que o socialismo verdadeiro 
não existe? 

......:. Essas pressões determinaram ·uma natu
reza do socialismo de tal modo que o socia
lismo científico previsto por Marx e Lênin, de 
quem somos partidários. m.mca foi realizadp 
n~ na União Soviética, nem na China, nem 
na Hungria ou em qualquer outro pais. Esse 
socialismo ainda não existe- Além dessas dis
torções nacionais, como .o ctJ1to à persona-
6dade da Uniãó Soviética.· processos contra 
"inimigos políticos" dentro do pais. 
-E agota é diferente? 
-Só na última··década o socialismo che-

gou a wn equilíbrio no campo militar e, agora. 
com o reconhecimento desse equilíbrio por 
países ocidentais. com o ambiente de disten
são, o socialismo conquistou condições p«a 
dedicar-se mais detalhadamente à sua situa
ção econômica.. à questão dos direitos huma
nos no socialismo e outros temas. Esse é o 
momento que vivemos. Cluem olha de fora 
interpreta isso como a crise do socialismo, 
mas na realidade talvez se trate apenas de 
crise de modelos nacionais do socialismo, que 
não podem ser continuados e requerem modi
ficações.. Atráves da batalhá que mencionei, 
há esse processo histórico essencial. Como 
somos países distintos, o processo de mu
dança tem caracteristlcas ctistintas. nacionais. 
Trata-se, portanto, de ~çlo no modelo de 
socialismo e não a passagem .do socialismo 
para o capitalismo. 

-O senhor diniJ então que estamos num 
momento de f/or,es.metlto do sodalismo? 

-Acho correto dizer isSO, tanto que foram 
os partidos corriunistas que Úl.lciaram esse 
processo conscientemente. Na Hungria ou na 
União Soviética não foi a oposição política que 
começou isso. Nq caso húngaro, o Partido 
Socialista Qperária (PSOH, que cedeu bgar 
ao Partido Socialista) tomou a iniciativa de 
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criar o pluripartidarismo e debater a questão 
dos direitos humanos por entender que a si~ 
tuação histórica está madura para tratar des
sas questões. É preciso lembrar, porém, que 
os in!mogos externos e'· internos, que existem 
apesar da distensão no rri:undo, pregam objeti
vos diferentes, ou seja, não querem aperfei
çoar o socialismo, mas aniquilá-lo. Por isso, 
as mudanças geram elementos negativos 
com os quais temos de conviver, apesar do 
abuso que cometem os militares de oposição 
mais radical. Os ultra-reformistas ou ultia-ra
dicais cometem uma irresponsabilidade do 
ponto_ de vista histórico ao exagerar nas pres
sões_ e__ apressar o processo que iniciamos. 
Ci'iam, com isso, tensões artificiais e sUrge· 
o perigo de desestabilização que não pode
mos suportar - nem nós, nem os países vizi
nhos. Uma desestabilização interna pode gerar 
uma situação de instabilidade na Europa ou 
até no mundo. 

-Quem representa a oposíçlio radical na 
Hungria? 

o maior número de partido na história do nos
so país. Nem no momento da contra-reyo
lução de 1956, quan:do surgiram pequenos 
grupos artificiais e ressurgiram os partidos hsi
-tóiicos, chegamos a u-m número tão alto. Mas 
o mais problemático, voltando à sua pergunta, 
é que apareceu a extrema dlreta distribulda 
em- pequenos' partidos que nao abertamente 
anticomurilstãs. E o anticomunismo declara
do é o elemento mais perigoso e desesta
bilizador para nós e internacionalmente. Eles 
exisfem e têm cOmpleta liberdade de atuação. 

___ -Então o peilgci se i'es'tringe à extrema 
direita? 

-Não, temos algumas organizações que 
qUerem ievisar tUcio o que construímos no 
peliodo socialista. São os chamados ultra-re
form1stas óu ultra-radicais. Eles podem ser 
bem intencionados, mas querem levar as re
formas à irracionalidade; propondo mudar 
aquilo que serve à sociedade, que foi obra 
positiva do socialisino. Ai também aparece um 
perigo de desestabilização. E falo com tanta 

-Tenho que dizer _e _lamentar que na Hun- _ insistência desse ''momento desestabilizador" 
gria criamos um pluralismo que em sí é posi- porqUe é uril período critico da nossa história 
tivo, mas a oposição levou isso à irraciona- _ e da _bistóiia dos países socialistas. Se a insta
lklade. Hoje, o número de partidos neste pe- bilidad.e passa das fronteiras as coisas terão 
queno país que é a Hungria passa de 40. é: outro caráter. 

-O Se"nhor diz que os próprios peiiiidOs 
comunistas começaram as reformas, o que 
no caso da União Soviética não é uma unani
midade. Há setores do pr6prío PC que se 
opõem à glasnost e à eperestroika. Na Hun
gria, porém, ninguéJTT se opõe às mudanças. 
Que fenômeno transformou esse pais numa 
espécie de "Meca dos refonnist11s'? 

-Antes de mais nada, a tragédia de 1956 
quando houve uma sublevação contra o grupo 
de Rákosi, que em nome do comunismo abu
sou do poder e thegou a ser antipopülar. Rá
kosi não compreendeu os desejos do povo 
húngaro, forçou o socialismo de maneira stali
nista. Daí as razões da sublevação que desde 
o primefro momento foi aproveitada_ por ele
mentos contra-revolucionários, fato que moti
vou o pedido de ajuda à União Soviéticã.Janõs 
Kádar pediu o apoio e tratou de compreender 
as causas da- contra-revoluçãO. À época, ele 
e o PSOH cOmpreenderam muita coisa e to
maram medidas que já diferenciaram bastante 
a Hungria de Outros paíSes Sociallstas e a pró
pria imprensa mundial reconheceu que a Hun
gria era o país mais liberal e tinha um nível 
de vida bastante elevado. Assim, desde o co
meço o partido pensava em reformas,. na ne
CessidãCie de ajustar o modelo do socialismo 
às condições concretas da Hungria, o que, 
aliás, é a essência do socialismo. 

A li-e.ore de um imenso painel com o deseuho de Budapeste, o embaixador Suto • fala no projeto da Hungria: 

HUNGRIA 
Budapeste 

~'Existe sim M idéia Je uma Suíça socialísta" 

População: 10milhões621 

lingua: 98,5% falam 
húngaro 

Analfabetismo' I % 

Gosto eom defesa, USS 2,4 bi 

();vida extem., USS 18 bi 

Renda per capita: ~~~~~~~~~ - USS 7 mil 52! 
Inflação: 16% em 1988 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAI, (Seção II) Sãbado 21 6105 

-Isso acabou resultando nas reformas de 
1968? - -

-Em 1968,- nosso partiao Começou uma 
reforma económica, que chamamos .de Novo 
Mecanismo Econômico, provocando grandes 
atenções e também resistências dentro e fora 
dos países sociaii_sta_s, Nossosl)liaào.glo Pacto_ 
de Varsóvia e do Comecon r_econheceram, _ 
porém, a necessidade das refoJmas. Naquela 
época já aproveitamos métodos que podem 
ser qualificados de capitalistas, embora nós 
entendamos que qualquer método em si -
seja reforma ou controle de preços - não 
tem conteúdo ideológico nem socialisUl nem 
capitalista. Tudo depende do poder e dos inte
resses a que está servindo. Mas desde então 
rejeitamos as opiniões, mesmo de pafses so
cialistas, que nos acusavam de estar retor
nando ao capitalismo. 
-E por que aquelas reformas não deram 

certo e em que medida se djstJ"nguem das 
reformas atuais? 

-As reformas fracassaram por várias ra
zões. Primeiro:_eram refornlas puramente eco· 
nôrnicas e _não tocavam na infra-estrutura polí-
1ka. Era um certo idealismo imarginafinos 
que podíamos mexer apenas na economia. 
Segundo: houve uma resistência dentro do 
país de tal modo que as reformas fóram estan
cadas já nos anos 70. Terceirõ: aS -condições 
ec::onômicas intemadonai~_nãó faa1itaram, so
bretudo em função da Qupla explosão dos 
preços de petróleo. TIVemos que pedir muitos 
créditos e isso criou um_~ sit~açào de crise 
financeira, que jâ é outra questão. Erri suma, 
a idéia de reformar o modelo socialistª e ajys
tá-Jo às condições húngaras sempre eSteve 
presente, em 1968 ou agora. Por isso, são 
muitos os partidários de mudanças, inc;lusive 
e principalmente os comunistas. O que gera 
contradição agora, mesmo entre os comu
nistas, é o que_ reformar e_ quanto reformar. 
Infelizmente, há um grupo de ultra-reformistas 
que quer criar u_m partido inteiramente novo 
excluíndo os comunistas. Qyer dizer: aqui já 
se trata de um fenômeno que elrs querem 
realizar sem comunistas e o "sem" se çonverte 
facilmente no "contra,'_'. Queremos.~vitar Isso. 

-Então a Hungria seriiisocié)iísta qJ.J S6cfal
democrata? 

- Sociatlsia, se9undo a COnStitUiÇão:- Na 
nova Constituiç~o_.há uma tendência d~ evitar 
qualquer denominação deste tipo. QuetemQs 
apenas falar em democracia,_ embora o siste
ma que consideramos ma.is d~mocrático seja 
justamente o socialista. Agora, é inegâv~l que 
existe uma tendência fort~ de social-demq
c:racia. O noVO PSH declarou que não- é sim
plesmente o Continyadoc. do partiqo _a,nterior 
mas um partido socia_Usta que faz parte da 
esquerda européia e qUer ser membro da In
temacional Soci~ista. 

-Isso significa abandonar o Pado de Var
sóvia? 

-Pode significar muita coisa. Sair do ?_acto 
de Varsóvia não é uma coisa Qeclarada, mas 
há quem o diga. O nosso objetivo, digamos, 
ê o_ objetivo de todos os· países socialistas, 
inluindo a União Soviética, QU seja, o _!?acto 

de Varsóvia foi crtado como resposta à funda
ção da -Otari. A Posiçã-o comum socialista é 
liquidar siffiultaneamente os d_ois_blocos mili
tares. Há forças na Hungira que que_r_em apres
sar este processo, mas entencternos que isso 
não fadlitafia ó ãmbiente de distensão na Eu
ropa e poderia criar, se feito às pressas, uma 
sitUaÇão deseStabilizadora. Então, sair do Pac
to d_~ Varsóvia não é ~-m objetivo imE~diato. _ 

-Mas adeifi a Jntelnac/onaJ Socialista pare
ce -Um pfojétó para agora, não? 

- Parece que sim, mas vamos encontrar 
moitas dificuldades porque a intemaciona1 So
ciãlista só aceita um partido-membro de cada 
país. E o-Pal:b.OO SoCTal-Dernocrata Húngaro 
já€-~mbro. 

~Apesar das mudanças, o senhor falou 
como partidário de Marx e Lênin. No entanto, 
o novo es_tatudo do PSH abolill !J termo Ieni
nista "centralismo democrático" e o terrilo 
marxista "ditadura do proletariado·~ A Hungria 
realmente ainda é partidária destas idéias? 

Os comunistas húngaros seguem partidá
rios. Agora, o novo partido é como o senhor 
disse.e deu a entender que não é um partido 
comunista. Isso significa que o PSH não é 
necessariamente tão ligado ao marxismo-le
ninismo como um PC. E-issO também significa 
outra_ coisa que posso afirmar embora não 
seja vidente -ou cartomante:- em que~o de 
dias será criado um Partido Comunista Hún
garo, porque muita gente ficou fora do novo 
1?5H, que não reconhece a ditadura do proleta
riado _(um termo que- realmente estava c_orn 
s..el.! papel histórico esgotado porque o proleta
riadq foi substituído por uma classe operá_ria 
modema) nem- o centrall~rno democrático,, 
que era necessário quando o socialismo lutava 
por sua sObrevivência e então tinha_ que ter 
uma unidade a todo o_ custo. O centralismo 
dem-ocrático não serve numa conjuntura de 
distensão internacional como a que temos ho
je. 

- A Hungria parece estar apostando que 
essa distensão lnternacionãl é Irreversível, 
náo? 
--Apostamos nisso_ e E:speramos ter razãO. 

Oaro .gue não depende da Hungria, ou depen· 
de muito pouCo-, mas estamos fazendo tudo 
que está ao nosso alcance. A diStensão hgje 
não ~_unilaterÇJI, só composta por propostas 
e atitud_es dos países sOCialistas, mas também 
por· uma contribuição dos países ocidentais. 
Por Isso" vemós ·que a distensãO e a coope-
raçãa-·ganharam muitas forçaS internacionais 
e há uma perspectiva real de que Isso con
tinue.-

-- Parece que hoje a conquista de espaÇQ 
não se dá pelas armas mas pela pujança eco
nômica, como o-Japao.- Como esM a Hungria 
para esta nova situação? 

- Infelizmente, nossa economia está nu
ma situaÇão ba$1nte grave. Como as refor· 
mas não foram feitas __ de maneira conseqüen
te, corn_o resultado do endividamento e das 
lutas poimca:S dos últimos.doiS-"áÍlos,nao de-
mos a atenção necessária à questão econô
mlca. Diri& que estamos em pré-crise ou talvez 

já em crise mesmo. Comõ-solução, o governo 
está tentando encontrar a saída através da 
união entre o planejamento e o mercado, ou -
seja, abrir um mercado, dar possibilidades às 
leis do mercado, ligando isso à planificação 
social, mas indo pela linha da privatização On
de ela_se mostrar necessária. Queremos con
servar o setor estatal apenas em camPOs estra
tégicos. Em áreas corno saúde, educação e 
seiViços teremos de...âcixclr .reinar as leis ao 
mercadq. 

-A idéia clássica dq -~sC,Uerda é manter_ 
setares _como educação e saúde sob controle 
do Estado. Mas a Hungria vai privatiz§.Jos? 
·--A idéia é dar oportunidade ao seto.r priva

do também nestes casos, mas claro que o 
Estado não d_eÚ@rá de preõcupar-se com eS
tes _temas por que política e ideologicamente 
são estratégicos t~rnb~m. Mas temos que 
abrir, sobretudo no que se refere aos serviços 
diáli:os,_ à iniciativa privada.-~ 

-Neste caso, o C,Ue_são setores genuina-
mente estratégicos? _ . 
-~Siderurgia, indústria pesada em geraL E 

a planificação dos dados de produção mais 
amplos, como a correlação entre indústria e 
agricultura, c::oisas que devem se( centraliza· 
das de_ maneira conveniente_ por que. caso 
contrário, seria um caos. econômic::o_ qu'e não. 
serve para ninguém. 
~A dívida externa é um obstáculo nesse 

projeto? _ 
-Com a crise, fomos_ forçados a reCeber 

cada vez mais créditos, mas crédito financeiro 
e não produtivo. E hoje nossa dívida alcança 
os 18 bilhões de _ _dólare~ brutos e sem créditos 
novos parece difícil sair dessa situação. Esta· 
mos em pé de quase igualdade com o Bra5:i1. 
O capital financeiro que chegou à RUngría 
sign~fica até çerto ponto uma dependência po
lític~ já que o capital financeiro representado 
pelo FMI e pelo Banco Mundial tem exigências 
politicas conosco, as mesmas que (az ao_ B_ras_il 
e d~mais países endividados. 

-A morat6ria é uma alternativa? 
-Não, isso não seria uma solução pragmâ~ 

tica. Estamos nos preparando para atrair capi
tal prq9utivo. Por isso, há dois anos temos 
uma lei sobre joint veriàires e investimentõs 
estrangeiros, mas o capital estrangeiro é bas
tante cauteloso. Até agora, é muito pequeno 
o montante que chegou ao país. Gostaria de 
dizer que o_s países capitalístas têm uma posi_, 
ção de duplicidade. Por_ um _lado. os seus go~ 
vemos se entusiasmam com as_ reformas que 
estão sendo feitas naJiungria e até nos previ, 
nem sobre a rapidez _do nosso progresso po~ 
lítico. , 
-E a inflação tambériJ esfá eiiiPé de 1@181-

dade com o Brasil? _ _ _ 
-_Essa situação tod.a _ _fez_ ãparecer a infla

ção, que não atinge_ 20 pai"- c_erito. No ano 
passado, foi de 16 por cento, mas pará ã Hlih
gria que por décadas e décadas não tinha 
inflação nenhuma, esses núrneros represen
tam um fenômeno incompreensível e myito 
negativo aos olhos do povo. A iilflação preju
dica sempre os -setores mais baixos e mais 
pobres da sociedade. t assinJ ei"o qualquer 
pals, seja socialista ou c:~pitalista. 
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-E a eleição presidencial, marcada tão às 
pressas para 26 de novembro deverá servir 
comot.Un mllicodMsódodi:l histórkJ húngara? 

---Pode sei. Eu partilho da opinião de que 
é um pouco apressado, mas faz parte do pro
cesso que falei anteriormente. onde há forças 
de oposição que tentam aproveitar essa inicia
tiva do PC pam expulsar os comunistas do 
poder. 
-O senhor concordaria com uma compa

ração entre o noro Padido Socialista e o Par
tido COmunista ltaJiano? 

-As comparn.ções históricas sempre têm 
algum defeito, mas é inegável a semelhança 
Oirtra influênda ideológica e política forte é 
do Partido Socialista Operário Espanhol de 
Felipe González. Os dois partidos- o italiano 
e o espanhol - têm a ver com isso, mas 
a base é húngara. Quanto ao Partido Comu
nista Francês ou ao Partido Socialista de Frim
çoís .Miterrand é difícil determinar a influênda. 
mas acho que ali houve menor inspiração. 

- Cam este projeto, a Hungria estaria que
Tt!ndo se transfomiar em algo parecido com 
uma Suíça soc/aJista? 

-Existe" esta idéia. também, mas temos 
que compreender que a Hungria é um país 
pequeno no centro da Europa, onde se pas-
sam muitas coisas,. como as guerras mundiais 
e outros acontecimentos. A Hungria sofreu 
muito e a partir disso temos de compreender 
essa inspiração à neutralidade. Quando liqui
darmos os blocos militares. a neutralidade en
tão estará na berlinda. 
-A Hlmgria, hoje em diB; parece ter um 

relacionamento maishlJ1111oniosocom os paí~ 
ses CtJpitalistasdoque com seus aliados sacia~ 
listas; como a Roménia e aAlemanhB Oliental. 

-Sim, o momento está caracferii.ado por 
isso. lnfelizmente, com a Roménia nossa rela~ 
ção não é das melhores. embora sejamos os 
dois países europeus maiS predestinados a 
cooperar bem, porque toda nossa história ê 
comum. Na Roménia vivem muitos húngaros 
e 'Yice-versa. Agora. com a URSS e a Polônia 
nosso relacionamento é excelente. Estamos 
fazendo nossa perestroíka e nossa glãsnost 
segundo condições concretas nacionais. 
-O governo de Berlim insinua que 8 Hrm~ 

gria recebeu 500 milhões de d6/ares da Afe.. 
manha Ocidental para abrir suas fronteiras. 

-Houve uma coincidência infeliz. Quem 
quiser relacionar os dois fatos, poderá f&ê-lo 
mas não é um raciocínio riluito político. [)e.. 

pois de deixarmos os alemães-orientais parti
rem. houve contato entre os dois governos 
e concordamos em separar este episódio das 
nossas relações bilaterais. 

-O senhor acredíta que o êxodo de ale
mães-orientais fdi parte de uma camplmh11 
capitalista para desmoralizar o socialismo ale
mão às vésperasdo4()'?anfversário; como sus
tenta o governo de Berlim? 

- Estou Convicto (.}ue esSa- foi a causa: prirl.
cipal. Embora tenha também causas internas, 
como os companheiros da Alemanha Oriental 
reconhecem. Mas concordo que no4Q? aniver
sário, a Alemanha Ocidental e outros países 
precisavam fazer algo. Estou inclinado a acei
tar essa posiçao. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEJIIBERG 
(PMDB-SE. Pronuncia o seguinte dlscurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, chefiando 
a Delegação Brasileira, integrada ainda pelos 
Srs. Senadores Chagas Rodrigues, Gerson ca
mata e Lourival Baptista, e pelos Srs. Depu
tados Luiz Marques, Aécio de Borba, lidei de 
Uma. .Jofran Frejat,. Francisco Amaral, Jorge 
Vianna e Antonio Ueno, secretariada pelo_ Dr. 
Paulo José MaestraUi e contando com o apoio 
da Jornalista Carmélia Chaer Dib, participa
mos. como representantes do Grupo Brasi
leiro da ~ção Interparlamentar de Turis
mo, da VIU _Assembléia Geral da Organização 
Mundíal de Turismo- O.MT, realizada em 
Paris, no perfudo de 25 de agosto a 2 de se
tembro último. 

À reunião comparecem to4as as delega
ções, inclusive de 90 Estados-membros e nu
merosos afiliados à OMT, representantes de 
organismos internacionais, observadores. re-' 
presentantes de órgãos de imprensa e convi
dados, pois tratava-se, no plano geral, de fixar 
o programa de ttabalho da Organização para 
o começo da última década do presente sécu
lo, numa quadra histórica marcada pelos pro
cessos de transformação do turismo interna
cional. 

Na cerimônia de abertura dos trabalhos, 
realizados no mesmo ano das comemorações 
do bicentenário da- RevolUção Fianc:esa e a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Ode
~._o Ministro do Turismo da França. Oliver 
Stirn, transmitiu mensagem do Presidente 
F rançais Mitterrand, enfatizando a iirlpc;xtãncia 
do Turismo tanto no seu pais como em todo 
o mundo e enaltecendo a atuação da OMT 
na regulaffientaç:ão e desenvolvimento das ati
vidades turísticas.. 

Da pauta de atividade, cumpre-nos men
cionar a realização da 16• reunião com reelei
ção do Sr. Sarni Rababy, Vice-Presidente da 
MicDe eastAirlinesAírliban (fr\EA), como Presi
dente dos Inernbros afiliados; da reuníão da 
Comissão da OMT para as Américas; do Semi
nário conjunto das administrações nacionais 
de turismo e do setor operacional; da Confe.. 
rência Internacional sobre Turismo· dos Jo. 
vens - 1990; da Conferêricia Interparlamen
tar de Turismo; das rew1iões da Comissão 
de ternas administrativos e da Comissão de 

· temas técnicos. 
A vm Reunião da Assembléia Geral com

preendeu as fases de debates, das declarações 
dos chefes de delegações sobre a política geral 
da Organização e de questões relevantes 
quanto à situação do turismo no mundo -
admitindo-se as intervenções de representan
tes, membros e obseiVadores -. reservan
do-se os dois últimos dias para a conclusão 
dos debates e para o exame e aprovação das 
propostas das Cofuissões, dos acordos con
cluídos e do Projeto de Programa Geral de 
Trãbalho da Organização, para o período 
1990/91. 

Além disso, passando-se pelo exame da si
tuação financeira da Organização, foi apre-sen
tado pelo Sr. Secielário-Gerai o relatório das 
atividades no triênio 1988/1989, englobando 
aspectos de cooperação técnica; de seguran
ça e proteção dos turistas e das instalações 
a eles destinadas; de incremento e da legisla
ção da atividade turística; da educação. infor
_mação. ~~e- imagem do turismo. 

Discutiu-se sobre as comemorações mar
cadas para o dia. 27 de setembro, alusivas 
ao Dia Mundial do Turismo de 1989 e subordí
nadas ao tema "O livre movimento de Turistas 
cria um mundo unido ... 

Recordou-se, a propósito, qoe a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos estatui, em 
seu art. 13, parágrafo 1, que "toda pessoa 
tem o direito de circular livremente e a eleger 
sua residência no território de um Estado", 
complementando o§ 2? que .. toda pessoa tem 
direito a sair de qualquer país, inclusive o pró
prio, e a regressar a seu pals". 

A importância desses princípios, para o hJe 
rismo, relaciona-se à liberdade de movimento 
das pessoas. que não deve estar subordinada 
às fronteiras dos países. t. esta, de fato, a base 
da atividade turistica. a sua Condição prévia 
e vital, porquanto não pode haver turismo o_n
de o direito de ir e vir é cerceado. - - -

Nesse contexto sobrelevam acontecimen
tos ~cos e econômicos recentes. que pro
metem inaugufar um novo tempo na história 
do bnismo mundial. Na América do Norte, 
o acordo de livre coméido celebrado entre 
os Estados Unidos e o Canadá pretende já 
no próximo decênio refundir duas das maiores 
potências' comerciais do mundo em um único 
mercado de bens e serviços. 

Na Europa, a criação do mercado europeu 
unificado, congregando 12 Estados-Membros 
da Comunidade Européia, promete transfor
mar, em 1922, os territórios desses países nu
ma região sem fronteiras para os seus 320 
milhões de habitantes, agora acrescentados 
de poloneses e húngaros. que há pouco viram 
confirmado o seu direito de viajar para onde 
desejarem. 

Assim também na África, a união dos ESt.ã
dos do Magreb alm~a a Um quadro sema
lhante, enquanto na Asia, a Austrália e a Nova 
Zelândia acordaram a criação de wn mercado 
único para o- comércio de seM~ .i ser im
plantado no ano que vem, e o Japão empreen
de programa destinado a dupliçar o movimen
to de seus turistas ao estrangeiro. 

Contudo, foi reconhecido que a liberdade 
de movimento permanece ignorada na maior 
parte do mundo, prejudicando o crescimento 
da atividade turística. Efetivamente, a pobreza 
e o subdesenvolvimento seguem impedindo 
que a grande maioria dos habitantes do globo 
faça uso apropriado da liberdade de viajar, 
assim desfrutando dos beneficias do turismo 
moderno. 

Em condusão. considerou-se que somente 
quando todas as pessoas alcançarem um ade
quado padrão de vida - direito consagrado 
noart. 25 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos-. poderão ver garantido seu aces-
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so pleno ao turismo, c:uja_ promoção, por isso 
mesmo, deve compreender 3. Iuta pelo pro
gresso soc:::iaJ de países e de pessoas, para 
que estas possam ·dispor de melhores níveis 
de vida, dentro de maior liberdade. 

Uberdade para todos, de viajar e de fazer 
turismo~ respeitando-se o património cultural 

, dos países, conhecendo as demais nações pa
ra melhorar a compreensão 'entre os novos, 
ser~o pois os objetivos a ~rem perseguidos 
pela Organização. 

Ainda sobre o evento de que tratamos, e 
atendendo à proposta do Conselho Executivo 
da OMT, submeteu-se à Assembléia Geral a 
fixação do tema "Declaração de Haya sobre 
Turismo", para as celebrações do "Pi~ Mun
dial do Turismo", no próximo ano. 

Esse doc;umento, adotado pela Conferênc:ia 
Interpcirlamentar sobre turismo, de 14 de abril 
do corrente ano, dimana do interesse de todos 
os países em criar facilidade para as viagehs 
e visistas de indMduos e grupos às estândas 
turísticas, considerando que assim contribuin~ 
do para o desenvolvimento económico, social 
e cultural, favorecem um clima de c:_onfia_nça 
e compreensão mútua entre a comunidade 
internacional, a cooperação entre os país_es 
e a instauração de paz duradoura em todo 
o mundo. 

Entenderam os países signatários, tendo 
em mente a Dedaraçâo Universal dos Direitos 
Humanos, qu,e como conseqüência natural do 
direito ao trabalho, segue~ se o direito, também 
fundamental, ao desc_anso, ao desfrute do 
tempo livre, a férias periódicàs remuner.,_das, 
cabendo a .cada um decidir o que fazer de 
seu teffipo de ociosidade, inclusive utilizan
do-o para viajar livremente, cdm finalidade de 
educação ou de recreio, beneficiando-se das 
\'alltagens associadas ao turismo de seu país 
ou do estrangeiro. 

Assim, decidiram consignar na Declan~çào_ 
de Haya SQbr~_T_ytismo urn elenco de princí
pios, c.onclamando governos, parlamentos, 
autoridades públicas. organizações, associa
ções, instituições, empresas e profiSSionais de 
turismo e aos cidadãos de_ todo o mJ,Jndo, 
a que os tenham sempre presentes. 

O turismo Já faz parte do cotidiano de cente
nas de milhões de pessoas. É atividade essen
cial na vida dos homens e das sociedades 
modernas, erigindo-se no principal veículo das 
relações humanas e dos cantatas políticos, 
ec.onômicos e culturais, determinadas pela in
ternacionalização de todos OSj setores da vida 
das nações. 

Todos os governos deveriam_~tuar em favor 
da paz e da segurança nacional, regional e 
internacional, que são indispensáveis ao de
senvolvimento do turismo! pois este pode con
verter~se em instrumento eficl:u: para o cresci
mento social e económico çle todos os paises 
que adotam as medidas necessárias para 
atehder às prioridades internacionais urgen
tes. 

A autoridade pública e o setor privado deve
riarrl promover o planejamento integrado e 
coerente do turismo, dado que possui impor
tância industrial semelhante às demais ativida-

des económicas e sociais na vida das nações 
e de que não se pode deter o seu crescimento 
mais decisivo, na medida em que novas tecno
logias permitem aumentar a proporção do 
tempo !ivre. 

É necessáriO -prossegue a declaração ~ 
que se ampliem as competêricias das admi
nistrações nacionais de turismo; que se elabo
re uma verdade[ra política nacional de turismo, 
a ser apTovada pelos parlamentos; que se 
construa para o setor uma infra-estrutura sóli
da; que se criem instituições encarregadas de 
preparar a mãO~de-obra demandada; e, final~ 
mente, que se inclua o turismo num plano 
global de desenvolvimento de países que te
nham outras áreas prioritárias, como a agricul
tura;-6 deSenvolvini.ento industrial, a saúde, 
a educação e a ação so<:ial. 

Esses breves comentários· dão bem uma 
idéia do alto nível dos temas discutidos na 
VIII reUnião da ASSembléia da Organização 
Mundial de Turismo, cujos resuJtados devem 
repercutir positivamente no plano interno, ain
da mais porque o Poder Executivo lá esteve 
represefitiido pelo Conselheiro Comercicll da 
Embaixada do Brasil na França e por três dire
tores da Embratur. 

JU!gaffios fundamental que isso ac::onteça, 
para que se_superem os proiDlemas que vêm 
obstaculizando o desenvolvimento do setor e 
privando o Pais ~os benefícios do turismo.
a indústria do futuro, mundialmente reconhe· 
cida. 

Certarnente,_rnesmo num enfoque mundia1, 
não- se eSperã um crescimento máximo da 
atividade antes do século XXI, pois foi so
mente em torno de 1950 que o turismo adqui
riu- a rilerecida in1p0rtâi1ciã. -Tódavi~. há no 
Brasil um evidente atraso em relação ao de
senvolvimento já exprimentado par·outras na
ções, onde o setor sempre tem merecido 
m~i6res at~nções. e incentivo:;. 

Aqui, Órgãos.-oficiais e iniciativa privada es
quecem-se de que o turismo exige perma
nente ab.la~ão-de_u_ns e 4e outrQs no sentido 
de que venha a progredir mais acentuada
mente, para diminuir o espaço que nos separa 
dos países lfd~res na área, e consomem seu 
tempo em intennináveis quizíl.ias. 

~quanto a Embratur, ameaçada de extin
ção pelo Governo, e a Associação Brasileira 
dos Agentes de V~a.gem- ABAV, perdem-se 
em desavenças, há todo um trabalho a ser 
feito, dependendo de que todOs, afinal, se 
consclentizem da gravidade -da situação e 
unam ~sforços, produ~vamente, para incen
tivar e fortalecer o turismo nacional. 

O turismo exige investimentos relativamen
te baixos; é atividade de custo red~ido e, no 
entanto, em escala mundial, produz 500 bi
lhões de dólares anuais._ Nao estáhsujeito, no 
plano das exportações e_importações, à mecâ
nica de retaliação de produtos e é forte_ com
ponente dos haveres do balanço de pagamen
tos. 

Apesar disso, o País COmo a ignorar a impor
tância sócio-econôm_ica dessa atividade, parti.
cipdu tão--somente d~ l %- dO-volume to~ da 
receita do turismo mundial, considerados os 

núrri.eros relativos a 1987. Ademais, enquanto 
o ingresso de turistas estrangeiros não apre
seritam historicamente média de c'rescimento
satisfatória, a saida de brasileiros cresce acele
radamente. 
- Nessas circunstâncias, toma-se __ iJllperativa 

uma ação governamental mais enérgica, no 
sentido de estimular_ a atividade túrfstica, de 
molde a dela recolher os benefícios sociais 
e económicos que vêm sendo desfrutados pe
las nações e povos mais desenvolvidos. 

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

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau .. 
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr: Pre
sidente, Srs. Senado_re_s. a nova realidªr;le poÚ
tica do Pais exige enforgico combate __ à_s desi
gualdades regionais, caracterizadas pela pre
sença de áreas em avançado estágio de de
senvolvimento ao fado de outras praticamente 
marginalizadas. É nesse sentido que a existên
cia de um eficiente sistema de transportes re
vela-se fundamentar para a promoção-de 
transformações quantitativas e qualitati'o!as 
que promovam ~ustes mais rápidos aos dese
quilíbrios, sejam eles intra ou inter-reglonals. 

Não há exemplo de país ou região que tenha 
auto-sustentado um crescfmento econômico 
sem um moderno sistema de transporte, que 
atue como resposta às oportunidades surgi
das. Empora nem sempre :seja o elemento 
criador de tais oportunidadeS, o transporte es
tará sempre associado __ à possibilidade de via
bilizá· las. 

Apesar de reunir considerável parcela da 
popufação brasileira e apreciável potencta1 em 
Várias áreas de ati.vidades, a Região Nordeste 
encontra-se ühad_a, social e economicamente, 
constituindo-se quase um ~ís em si mesma. 

Parte desse isolamento está associado a
wna precária estrutura de transporte, que ún
pede o_ relacionamento do. Nordeste corn o 
restante da Nação, no âmbito externo, e difi~ 
culta quaisquer tentativas de desenvolvimento 
interno. 

Entre todas as regiões brasileiras é no Nor
dest& que o setor de transportes apresenta 
o seu pior desempenho, com uma participa· 
ção relativa ci_e 8% no PIB regional, contra 
uma média nacional de ordem de 3,6% . -

Esta elevada pâ:rti<:ipação do setor no PIB 
nordestino tem origem no alto custo de trans
porte na região, situa~ão decorrente da exces
siva presença do modo ro_d_Qvi_á_rl_Q na movi- _ 
mentação de cargas destinadas ou originárias 
no Nordeste. Mais de 70% das cargas nordes
tinas são transportadas por rodovias, cabendo 
àS -Jerrovias uma tímida pahicipação ·de 3%, 
o ll}ais balxo índice observaqo em todo o PaíS. 

Para romper o isolamento imposto ao Nor
deste e, conseqUentemente, para que o País 
alcance a ineta do desenVolvimento global, 
será necessária a reestruturação do seu siste
ma interno de transporte, ad fado de medidas 
que possibilitem às regiões menos desenvol-
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vidas taxas de cresc:imento superiores às áreas 
mais privilegiadas pelo progresso. 

Pesquisas realizadas no âmbito da Sudene 
revelam que o _Nordeste precisaria sustentar 
um crescimento médio anuaJ 20% acima da 
média brasileira, por um perfodo de 60 anos, 
para. só então, akanç~r a renda per capfta 
nacional. Ressalte-se que, nos últimos 25 
anos, o cresdmento mêdio da região foi de __ 
7% ao ano, situando-se 13% acima da média 
brasileira. -

O setor agropec:uário tem contribuído de 
maneira significativa para o c:resdmento da 
economia nordestina, principalmente nos últi
mos anos, quando novas e importantes áreas 
foram incorporadas ao esquema produtivo lo
cal. 

Exerilplos dessas áreas ~Q_as regiões de 
Balsas, no Maranhão e Barreiros, na Bahia, 
que despontam como grandes pólos atrativos, 
a ponto de, inclusive, gerarem movimentos 
migratórios de agricultores originários do sul 
do País. 

Já em 1986, o Sefuf agropecuârio registrou 
um crescimento de 14,2% no Nordeste, bem 
superior à média bra_s:il~ira. E esses índices 
JX)deriam ser meJhores ainda se a região fosse 
dotada de um eficiehte sistema de transporte 
que, ao invés de atuar como elemento inibidor 
do desenvolvimento, possibilitasse a incorpo-
ração de novas áreas ~ de outros mercados 
à região. 

Planos nesse sentido existem, sobretudo, no 
setor ferroviário; objetivando corri,gir as distor
ções na matriz nordestina de transporte, carac
terizada, cbmo sabemos, pela excessiva parti-
cipação rodoviária. _ _ 

A construção da FerrOvía'TransnOrdestina, 
o início dos estudos da Transversal Nordeste 
e o prosseguiment-o das obr3s da Feirovia 
Norte..Sul são fatores _que, ce!rtarherite, deve

ser estudada, estará garantido ao Norde..ste o 
acesso eficiente e económico _a um grande 
centr() pr9dutor de alimentos com sensível re
dução nos custos d~ tfãnsporte, ao mesmo 
tempo em que estarão favorecidos novos in~ 
vestimentos na região. 

Segundo os estudos preliminares realiza, dos 
pela Valec, a área de influência da ligação fer
roviária entre_ EstreitO e Sa1gueiro. ocupa uma 

_ superfície de 250 mil quilómetros quadrados, 
onde o s.etor -~ropecuário tem apresentado 
um crescimento signific?~tjvo, destacandO-se 
a produção de arroz, milho, cana~de---açúcar, 
soja e mandioca, al~m da pecuária. 

Esses dados conferem à Transversal.Nor
de_~te _y_m_ importante papel social, no que diz; 
respeito ao __ abastecimento alimentar de uma 
região detentora de géfiçits ~c:,lórjco~ que en
vergonham a Nação. 

T _raz_e_n_d_q a_O conhecimento -do Plenário do 
Senad_o _e_ste rápido diagnóstico sobre a estru
tyra_ fe,r:r_q_vi_ª-ria do chamado Polígono das Se
cas. desejo apelar para as autoridades do .s:etor 
no s_entido de que viabiliZem tão i!nportantes 
ligações, destinadas a contribuir, significativa
mente, para a aceleraçâo do desenvolvimento 
nª-clonal_. _ _ _ _ __ 

_A Transnotdestina, por exemplo, tem sido 
aguardada com imensa ansiedade pela popu~ 
lação_,dQ Cariri, na expectativa de que a sua 
çgndu.~s;unuítç> favorecerá para o surgimen~ 
to de novos horizontes econôm!cos, num._esti
I}lUlo vigoroso a todas as atividades produ
ti:vas, 
_ Que sejam assegurados os re_cursos indis-

pensáveis aos mendonadoas empreendimen
tos, é o que pleiteio junto ao GoVei:TLo da-anião, 
na condi_ção de parlamentar nordestino. 

Era o que tinha a'dtter, Sf. Presidente", (Muito 
bem!) 

rão influenciar o desenvolvimento da região o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
nos próximos anos, estimulando novos inves- ---=-Concedo a -paJ<ivra ao h obre Senador Nabo r 
timentos e rompendo as barreiras hoje impos- Júnior. 
tas ao Nordeste. 

Corii ·a Transnotdestina, ligando os muni- - O SR. NABOR JÚNIOR (PMQB - AC 
cípios de Petrolina, Salgueiro e Missão Velha, Pronlll]_cia o seguinte discursO)- Sr. Presi
no meu Estado, o Norçleste vê atendida uma del}~e. Sr::s. Senado,res, o Banco do Brasil inau~ 
antiga aspiração, que é a articulação ferroviária gurOu, nos ú1timos dias, novas agências. 
entre todas as suas capitais e as áreas produ- Estas informações, aparentemente normais 
tivas da Região. e corriqueiras. abrigam, na: "realidade, pontos 

Já a Transversal Nordeste, interligando a fundamentais para que se comemore a aber
Ferrovia Norte-Sul, na a1tura de Estreito, no tu{a das trincheiras do progresso e do desen
Maranhão, à Transnordestina, em Salgueiro, volvimento soda] que marcam, invariavelmen
Pemambuco, possibilitará à região uma liga- te, a presença de cada funcionário e de todas 
ção direta e económica com toda a provinda as repartições do grande 'estabelecimento de . 
mineral de Carajás, a1é:m de diversos o~os crédito, fomento e assistência: em primeiro 
recursos naturais localizados na Região Norte. lugar, é a prova de que estâ o Banco do Br<ts_il 

Além dísso, tal ferrovía p055Jbilitará a ínédita superando as incertezas e os_ problemas de 
ligação entre o Nordeste e o Cenuo-b~ste, acomodação funcionai-Qdministrativa inter
gerando mútuas condições de_ desenvolvi- nos, decorrentes das novas leis sociais e das 
menta: de um _lado, mercado, tecnologia, ser- difié::uldãdes econômic.as de nossos dias -
viços e indústõa; de _outro-, grandes extensões e, em segundo lugar, afirma promessas enco-
de terra e fartos recursos naturais. raja.~o!.~ _nas comunidades beneficiadas. 

Ainda hoje, grande-parte do milho consu- Sim,porquenoúltimodia 13foiinaugurada 
mido pelas indústrias nordestinas tem origem a agênc_ia de Tarauacá e_no dia 16 foi a vez 
no Centro-Oeste, de onc;Le_ é transportado por de Plácido de Castro re_ç:eber uma sede local 
caminhões, com frete superior a US$ 40 por do Banco do Brasil. Dois municípios do Esta
tonelada. Com essa ferrovi~, que começa a do do Acre, cujo centenário atraso sódo-eco-

nômico se, vê abalado pela simpels presença 
efetiva do Banco do Brasil. 
··Sou, como simples-cidadão e como ho

mem público, entusiasta e ferrenho defensor 
do Banco -dq_ _ _B.rasil, cujas estruturas exfgem 
o respeito e _o incentivo de toda a naciona
lidade. 

Num momento em que a eficiência das em
presas estatais é posta em cheque constante, 
essa é uma que comprova a importância da 
presença do Estado na economia - desde 
que feita Gorn patriotismo, competência e de
dicação. 

Estou certo de que a alt& direçãq nacional 
do banco do _Brasil consid.r;rou essas peculia· 
ridades ao designar os gerentes das novas 
agências, respectivamente Raimundo NonatQ 
de Oliveira Neto, para Tarauacá, e Marialva 
Bueno Vicente Jorge, para Plácido de Castro. 

No Acre ainda vivemos - e não temos por 
que escondê-lo - a realidade de que cada 
comunidade tem quatro autoridades funda
mentais: o Prefeito, o Delegado, o Vigário e 
o Gerente do Banco do Brasil. Neles, como 
tão bem refletem a sabedoria e,__a verve popu
lares, repousam o equihbrio social e_ as espe
ranças de desenvof~ento econ6mico. 

No caso especifiCo do Acre, é jUsto que 
se acrescente um quinto fator, o gerente do 
Banco do Estado do Acre, o BANACRE_ de 
tanlãS tradições e de presença sempre marM 
cante nas zonas pioneiras qUe representam 
quase toda a Região. 

A comunicação que ora _faço d~e ~rvir, 
também; como_ motivo de reflexã.o para me~ 
nObres Pares: o Banco do BrasU nij,o !::~ fali
do, nem paialisado pelas dificuldades mo
rrtentâneas que-o levaram às dúvidas das manM 
<::hetes. Ao contrário, continl!,a o grande instru
mento de progresso e integração nacionais. 

E a melhor prova disso é material: sua pre
sença reafirmada em todo o País, cujo súnbolo 
está nas novas agências acreanas, em Taraua~ 
cá e Plácido de Castro, para- as quais desejo_ 
o habitua] sucesso -sucesso que, em última 
inStância, resultará em atendimento à inCipien
te economict loca1, em crédito para os produ
tores, setviços competentes para a popUlação 
e até mesmo na preservação da natureza, pelo 
incentivo à indiscutível vocação extrativista de 
suas terras. 

Parabéns ao Banco do Brasil por sua am~ 
piiaçãor 

De parabéns, também, estão o Estado do 
Acre e, em particular, os Munié~.pios de Tar_aua
cá e Plácido de Castro, pela promissora expec
tativa de progresso decorrente das novas 
agências do Banco do Brasil,. CongratUlO-me~ 
em suma, com a própria calfSa da integração 
nacional, revigorada pela presença do Banco 
naquela região, até hoje marcada pelo isola
mento. 

Nada é perfeito neste muildo humano, m21s 
não poderrios deixar de reconhecer os suce& 
sos colhido~ pelo Banco do Brasil em quaSe 
dcis sé<:;]Jlo$ de existência e, por isso, repudia
mos a tentativa insana de confundir eventuais 
percalços passageiros cÕ~- ralên~ caos' ou 
obsolescência. 
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Reafumo que a própria localização das no
vas agências é uma prova revigorada de per· 
manente pioneirismo: Tara:u~t;â-_e Pláçido de 
Castro são duas das mais queridas e simpá
ticas cidades do meu Estado do Acre_- mas 
são, também, duas das mais pobres e esque
cidas cidades de todo o Pais! 

O que se pode esperar da presença do Ban
co do Brasil? Que se cumpram as mesmas 
diretrizes marcantes em sua atuação nas de
mais agências acreanas._ nacionais e do exte
rior •. 

T arauacá vive, ainda, voltada para o extrati
vismo, sua real vocação econômica. Preservar 
e incentivar a produção de borracha nativa, 
financiar o trabalho nos seringais, proteger 
com crédito e orientação os processos de be-_ 
neficiamento, patrocinando, ainda, alternati
vas viáveis para o de senvolvimento da comu
nidade: é o que se espera da presença do 
Banco. 

Deixando de ser um simples apêndice ope~ 
racional da agência de CruzeirO -do Sul, ao 
ganhar sua própria agência do impOrtante or
ganismo de desenvolvimento, Tarauacá certa
mente conhecerá o processO de d_ec[sões rápi
das, competentes e_ objetivas, voltadç. para os 
empresários locais e para os cidadãos que 
os cercam. 

Plácido de Castro também tem na goma 
elástica o principal esteio económico, embora 
já se volte pa'ra outras atividades. Essa apa
rente dispersão representa, na verdade, a bus
ca de uma síntese produtiva sólida e estável, 
capaz de consolidar seu progresso e .de me
lhorar as condições locais-beneficiando po
vo, cultura e sistemas financeiros. 

Concluo, Senhor Presidente, Senhores Se
nadores, lembrando que é indispensável à so
brevivência nacfonal o fortalecimento das es
truturas realmente úteis e produtivaS-do País. 

Nenhuma é mais positiva que o Banco do 
Brasil, cuja presença _nos grandes centros e, 
agora, nas distantes Tarauacá e Plád!io de: 
Castro, tem uma identl.dac\e digna de realce 
permanente: este país s6 será_.?l_fÍr@.de Pátria 
que desejamos se trabalhar em todas a~ fron· 
teiras, desde o litoral rico do Sudeste até as 
vastidões amazônicas. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RElX 

Aluizio Bezerra- Nabor Júnior- Çai-tOs 
De'Carli - Aureo Mello - Ronaldo A,ragão 
--João Menezes - Mofsés Abrão - Alexan
dre Costa -João Lobo- Chagas Rodrigues 
- Alacoque, Bezerra -Mauro ~enevides -
Marcondes Gadelh~ - Ney Maranhão -
Francisco Rollemberg - Jutahy Magalhães 
- Ruy Bacelar - Nelson_ Carneiro - Iram 
Saraiva - Mauricio Coriêa_ :.......- Meira Falho -
Márcio Lacerda - Mendes Canale - Dirceu 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. }9 Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 342, DE 1989 

Define os CrimeS de responsabilidade 
e regula o respectivo processo de julga
mento. 

O Congresso Nacional decreta: 

~ PARTE PRIMEIRA 

TfrULOI 
Das Disposições Oe~ 

Art 19 Esta Lei define os crimes de_ res
ponsabilidade e o respectivo processo de jul
gamento. 

Art. 2o Os crimes definidos nesta Lei, 
mesmo que apenas tentados, $âO passíveis 
da pena de perda do cargo, com inabilitação, 
até cinco anos, para o exercício de _qualquer 
função pública. imposta pelo Senado Federal 
nos processos contra o Presidente da Repú
blica ou Ministros de Estado, contra os Minis
tros do-Supremo Tribunal federal ou contra 
o Procurador Geral da República e o Advogado 
Geral da União. 

Art. 39 A imposição da pena referida no 
artigo anterior não exclui a --ªç-ª"o criminal por 
crime comum, na justiça ordinária, de acordo 
com as leis de processo penal. 

Art 4<~ São crimes de responsabilidade os 
ates do Presidente da República que atentem 
cootra a Constituição Federal e, especialmen-
te, contra: _ 

c l-a existência-.da União; 
!l-o livre exercício do_ Pqder .. Legislativo, 

do Poder Judiciário, do Ministério Pública- e 
dos Poderes Constitucionais das unidades da 
Federação; -
- lll-o exercício" doS dii'eitos políticos, indivi
duais e soei.$$; 

IV -a segurança interna do País; 
V -a probidade na_ administração; 
Vl- a lei orçamerítâria; 
VIl- o cumprimento das leis e das decisões 

judiciais; ___ _ _ 
VIU: a guarda e o emprego legal dos dinhei

ros públicos._ 

ífrULOII 
Dos Crimes 
CAPITULO,! 

_--Dos Crimes centra a Existêncía da Oníão 

- M--59 São cfiines de responsabilidade 
contra a existência da União: 

-r-=- entreter. -dífeta ou indiretamente, enten
dimento .COll} gove-mo- estrangeiro, provocan
do-o a fazer guerra ou coineter hosblidade 
Contra a República; 
-n- prometer ou prestar a governo estran

geiro assistência ou favor, ou qualqu~r moda
lidade d~ auxílio, na preparação ou execução 
de planos.de guerfa ou' agressão contra aRe-
pública; 

UI- tentar, de qualquer modo, submeter a 
União, ou algum dos Estados ou Territórios, 
a domínio estrangeiro •. ou tentar dela separar 
Estado ou porção do território ~cional; 

IV~ cometer, sem autorização legal, ato de 
hostilidade contra outro Estã.do~_ expondo a 
República a perigo de guerra; -
V- cometer ato que importe na quebra da 

neutralidade a que esteja obrigado o Brasil 
nas ruas relações com o_s demais Estados; 

VI- cometer ato de infidelidade ao dever 
de manter sigilo em relação a negócios políti
c_os e militares do interesse da segurança ex
tema da Nação; 

vn- celebrar tratados, convenções ou 
ajustes prejudiciais à dignidade da Nação; 
-vm- Violar a imunidade doS representan

tes_ de Estados estrangeiros acreditados no 
Pa'ís; 

IX- declarar guerr~, salvos os casos de in
vasêo ou agressão_ estrangeira, ou c_elebréU" __ .a, 
paz, sem autori.t.aç_ão do Congresso Nacioriãl.; 
X- não empregar contra o inimigo exter

no, em caso de agressão ou invasão, os mei_os 
de defesa de que poderia dispor; 

Xl-permitir, fora dos casos previstos pela 
lei, que forças militares ~strangeiras transitem 
pelo território nacional ou, por motivo de guer
ra, nele estacionem, ainda que temporaria
mente; -

XII- violar ou deixar de cumprir tratados 
e convenções feitos com outros Estados. 

CAPÍTULO II 
Dos Crimes contra o Livre Exercícío 

Dos Poderes ConstituciOnais 

Art 69 São crimes de responsabilidade 
contra o livre e:<erdcio do~ Poderes Legislativo 
eUudiciário e dos poderes constitucionais dos 
Estados da Feder~ão: 
I- tentar dissolver o Coiigresso Nacional;
n- impedir a reunião ou tentar, por qual

quer modo, impedir o funcionamento de qual
quer das Câmaras do Congresso Nacional; 

DI- usar de yiolência ou . ameaça algum 
membro do Cofigiesso Nacional para o afas
tar da Câmara a que perteilce ou para o coagir 
_no modo de exercer o seu mandato; 

iV-cometer subamo, ou qualquer outro 
meio de· corrupção pessoal. contra membro 
do Congresso Nacional; 
V- impedir, ou tentar impedir, por quai

quer modo, a atuação de comiss_ã9 parlamen-
tar de inquérito; _ 

VI-violar as imunidades asseguradas aos 
membros do Congresso Nacional, das Assem
bléias Legislativas dos Estados, da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras 
de vereadores dos Municípios; 

VII- retardar, sem motivo justo, a liberação 
dos recwsos orçamentários, destinados aos 
Poderes Legislativo e Judiciário; 

VIII- perrnltir que força militar estrangeira 
transite pelo território do País- ou nele_estacio
ne, contra a vontade do Congresso Nacional; 

lX-opor-se diretamente, e por atas, ao 
exercício livre do i'oder Judiciário; . 

X-obstar, por quaisquer meios, o efeito 
dos atas e decisões do Poder Judiciário; 

XI- usar de violência- Ou ameaça, a fim 
de constranger juiz, ou jurado, a proferir ou 
deixar de proferir despacho, decisão, sen~nça 
ou voto, ou a praticar ou deixar de praticar 
ato do seu oficio; 
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XII- cometer contra os poderes estaduais 
ou municipais ato definido, como crime neste 
artigo. -

XIII- intervir em negócios peculiares aos 
estados ou aos municípios, com desobediên
cia às normas constitucionais. 

Parágrafo único. A tentativa, nos crimes 
definidos neste artigo se pune com as mesmas 
penas impostas aos crimes consumados. 

CAPITULO lU 
Dos Crimes CófitrtJ-o EXetcrcro 

Dos Direitos Po!ftícos 
Individuais e Sociais 

Arl 79 São crimes de responsabilidade 
contra o exercício livre dos direitos políticos, 
individuais e sociais: 

1- impedir, por violê~~· ameaça ou cor
rupção, o exercício livre do direito de voto; 
n-obtar o exerci cio livre das funções dos 

mesârlos eleitorais; 
Hl-violar o escrutínio" de seção eleitoral 

ou inquinar de nu1idade o seu resultado, por 
meio da subtração, desvio ou inutilização do 
material respectivo; -

IV- utilizar o poder federal para impedir 
e~ execução da lel eleitoral; 

V-servir-se de autoridades sob sua subor
dinação imediata para cometer abuso de po
der, ou tolerar que essas autoridades o come
tam; 

VI- subverter ou tentar subverter, por 
meios violentos, a ordem política e social; 

VIl- incitar milltares a desobedecer à lei 
ou a infringir normas de disciplina profissional; 

VDI-provocar animosidade entre as For
ças Armadas, ou contra elas, ou delas contra 
as instituições civis; 

!X-violar, por qualquer modo, direito ou 
garantia, individua] ou social, constante da 
Cõil.stituição Federal; 

X-cometer, durante o estado de defesa 
e o estado de sítio, atos que excedam os limites 
estabelecidos na Constituição FederaJ; 

XI- executar ou autorizar, durante o estado 
de defesa e o de sitio, medidas repressivas 
não autorizadas na Constituição. 

CAPITULO IV 
Dos Crlrries contra a 

Segur811çlJ Interna do Pais 

Art. 8<? São crimes contra a segurança in
terna do Pais: 
I- tentar mudar, por meios ilegais, a forma 

de governo da República; 
II -tentar mudar, por meios ilegais, a Cons

tituição Federal ou a de algum dos estados; 
DI-tentar mudar, por meios ilegais, lei fe

derai, estadual ou municipal; 
IV- deixar de submeter ao Congresso Na

cfonal,nostermosdo §49 doart 136daCons
tituição Federal, o decreto do estado de defesa 
ou da sua prorrogação; 

V -decretar o estado de sítio sem autori
zação do Congresso Nacional; 

VI- omitir providências e atas da sua com
petência para impedir ou frustrar a execução 
de crime contra a segurança interna do País; 

VII- ausentar-se do País, por mais de quin
ze dias, sem autorização do COngresso Na-
cional;_ ____ _ 

vm- permitir ou tolerar infração de lei fede
ral de ordem pública; 

IX-deixar de tomar, nos prazos fixados, 
as providências determinadas por lei ou trata
do federal e necessárias à sua execução e 
cumprimento. 

CAPITULO V 
Dos Crimes contra a 

--- Probidàde na Administração 
- Art. 9» São_ crimes de responsabilidade 

contra a probidãde na adniinistração: 
I- omitir ou retardar, com dolo, a publica

ção das leis e resoluções do Poder Legislativo 
e a dos atosi do Poder Executivo; _ 

II- não prestar ao Congresso Nacional, 
dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas relativas ao exer
cício ajlterior; 

III- não efetivar a responsabilidade dos 
seus subordinados, quando verificada em deU
tos funcionais ou na prática de atas contrário 
à Constib..ilção e às demais leis do País; 

IV- causar, por ação ou omissão, dano ou 
prejuízo financeiro, económico ou patrimonial 
aos cofres públicos; 

V- expedir ordens ou fazer requisição -de 
forma contrária às normas da Constituição; 

VI- infringir as normas legais no provi
mento de cargos públicos; 

VII- usar de violência ou ameaça contra 
funcionário público a fun de o coagir a proce
der de modo ilegal; 

VIII- subornar ou, por quaJquer modo, cor
romper alguém com o fim de o·coagir a proce
der ilegalmente; 

IX- proceder de modo incompatível com 
a dignidade, a honra e o decoro do cargo.- -

Parágrafo único.- Nos crimes definidos 
neste artigo, a tentativa é punida com a mesma 
pena do crime consumado. 

CAPíTULO VI 
Dos Crime$ c;_oritra ii Lei Orçamentária 

Art 1 O. São crimes de responsabilidade 
contra a lei orçamentária: 
1-não apresentar dentro dos prazos legais, 

ao Congresso ('iacional, as proposições relati· 
-vas ao plano plurianual, à lei de diretrizes orça

mentárias e à lei orçamentária anual; 
H- omitir, sonegar ou prestar falsamente 

informação que, por determinação legal, deva 
integrar qualquer das Proposições menciona
das no inciso anterior; 

DI- exceder ou transportar, sem permissão 
legal, verbas do orçamentõ; 

IV- efetuar estamo de verbas; 
V- infíingir, de qualquer modo, dispositivo 

das leis de diretrizes orçamentárias e do orça
mento anual. 

CAPITULO VIl 
Dos Cnines contra a 

Gliiifda e o Emprego Legal 
dos Dinheiros Públicos 

Art. 11. São crimes de responsabilida· 
de contra a guarda e o emprego legal dos 
dinheiros públicos: 

(-ordenar despesas não autorizadas por 
lei ou sem observância das prescrições legais 
a.elas r~lativas; 

11- abrir crédito sem fundamento em lei 
ou sem as formalidades legais; 

III- contrair empréstimo, emitir J!lOeda 
corrente, õO. apólices, ou efetuar operação de 
crédito sem autorização da lei; 

IV- alienar imóveis nacionais ou empe
nhar rendas públicas sem autorização em lei; 

V-:- negligenciar a arrecadação das rendas, 
impostos e taxas, bem como a conservação 
do patrlmônio nacional. 

CAPITULO VIU 
DoS Crimes cOntra o Ciunprlmento 

das Decfs6es Judidais - --

Art. 12. são crimes de responsabilidAde 
contra as decisões judiCiais: 

1-impedir, por qualquer rôelo, o efeito dos 
atos, decisões e mandados do Poder Judi
ciário; 

D- recusar o cumprimento das decisões 
judiciais, no que depender das funções do Po
der Executivo; 
m- deixar de atender a requisição de inter

venção federal do Supremo Tribunal Federal 
ou do Tribunal Superior Eleitoral; 

IV- impedir ou frustrar pagamento deter
minado por sentença judicial. 

TITULO lU 
Dos Ministrqs de Estado 

Art. 13. São .crimes de responsabilidade 
dos-~istros de Estado: 

1-os atas definidos nesta lei, quando por 
eles praticados ou ordenados; 

D-os atas previstos nesta lei que os Minis
tros assinarem com o Presidente da República 
ou por ordem deste praticarem; 

ill- a falta de comparecimento, sem justifi
cação, perante à Câmara dos Deputados ou 
ao Senado fed.eraJ, ou qualquer das suas Co
missões, quando uma ou õutra Casa do Con
gresso os coiwocar pãtã, pessoalment~, pres
tar informações acerca de assunto preVIamen
te determinado; 

IV- não prestar, dentro de trinta dias e sem 
motivo justo, a-qUalquer das Câmaras, oures
pectivas Comissões, do Congres_so Nacional, 
as informações que ela lhes solicitar por es-
crito; -

V- prestar informações falsas a qualquer 
das Câmaras do Congresso NaclonaJ, ou às 
respectivas Comissões; 
VI- cometer negligência ou omitir ato de· 

vida no exercício de suas atribuições. 

PARTE SEG(JNJ)A 
Processo e Julgamento 

TITULO ÚNICO 
Do Presidente da República 

e Ministros de Estado
CAPíTULO! 

DaDenúncià 

Art. 14. Qualquer cidadão pode denun
ciar o Presidente da República ou Ministro de 
Estado, por crime de responsabilidade, pe
rante a Câmara dos DePUtados. 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçãó ll) Sábado 21 61.11 

Arl 15. A denúncia só poderá ser rece
bida enquanto o denunciado ocupar cargo ou 
funçóo púbüca. 

Art. 16. Adenúncia,assinadapelodenun
ciânte, deve ser acompanhada dos documen
tos que a comprovem, ou da declarção da 
impossibilidade de os apresentar, com a indi
cação do local onde possam ser enc:ontrados. 

Parágrafo único.- Nos crimes de que haja 
prova testemunhal, a denúncia deverá conter 
o rol das testernunh~ em número de cinco, 
no mínimo. 

CAPITOLOR 
Da Acusação 

Art. 17. Recebida a denúncia por despa
cho do Presidente da Câmara dos Deputados, 
será lida no expediente da sessão seguinte 
e despachada a uma com~o especial eleita. 
com obediênc:i~ ao principio da propor<:::iona
lidade da representação dos partidos, para 
emitir parecer. _ 

Art. 18. A comissão referida no artigo an
terior se; reunirá dentro de 46 horas. Depois 
de eleger seu preseidente e relator, emitirá 
o parecer, sobre se a denúncia deve ser ou 
não declarada objeto de deliberação, dentro 
do prazo de 10 (dez) dias. 

Parágrafo único. Durante o prazo para a 
emissão do seu parecer, a Comissão poderá 
~er às diligências que julgar necessárias 
ao esclarecimento da denúncia 

Arl 19. O parecer da Comissão Especial 
sera lido no expediente da primeira sessão 
da Câmara dos Deputados que se realizar após 
recebido da Comissão especial, e em seguida 
publicado, na íntegra. no Diário do Congresso 
Nacional e em awlsos,juntamente com a de-
núncia 

Art. 20. Quarenta e oito horas após publi
cadoem caráter oficial, o parecer da Comissão 
Especial será incluído, em primeiro lugar, na 
Ordem do Dia da Câmara dos Deputados, 
para uma discussão única. 

Parágrafo único. Cinco representantes de 
cada partido poderão falar, durante urna. hora, 
sobre o parecer, facultado ao rel{ltor da Comis
são Especial o direito de responder a Cada 
um. 

--~~rrada~~ dO pare
cer, será submetido a votação nominal. 

§ 1 ~' Se não for julgada objeto de delibe
ração, a denúncia será arquivada, com os do
cumentos que a instruem. 

§ 2~> Se considerada objeto de delibera
ção, a denúncia será remetida, por cópia au
têntica, ao denunciado, que poderá. no prazo 
de 20 (vinte) dias, indicar os meios de prova 
com que pretenda demonstrar a verdade do 
que alegar. 

Art 23. Findo o prazo de resposta do de
nunciado, a Comissão Especial determinará. 
as diligências requeridas. ou as que julgar con
venientes. e realizará as sessões de audiência 
das testemunhas. 

§ 1~" O denunciante e o d~nunciado pode
rão ser ouvidos, a juízo da Comissão Especial. 

§ 2~" Poderão também o denundante e o 
denunciado acompanhar, pessoalmente ou 
por procurador, as diligências ordenadas pela 

cpmissãQ especial, bem como interrogar e 
impugnar as testemunhas, e, ainda, requerer 
a reinquirição e a acareação delas. 

Arl 24. a Terminada a fase de in_strução e 
coleta de provas. a ComissãQ EsPecial decla
rará, em parecer, no prazo de dez dias. a proce
dência ou imprcx:edência da denúncia. 

Art. 25. O parecer da Comissão Especial, 
após publicado e distribuído na forma do art. 
.19? ~rá incluído na Ordem do Dia da sessão 
imediata, e será submetido a duas dicussões, 
com o Õlterregno de 48 (cjuarenta e oito) horas 
entre urna e outra. 

Parágrafo único. Nas discussÕes sobre o 
parecer cada _representante de partido poderá 
falar wna- vez. por uma hora. 

Ali 26. Encerrada a fase de discussões 
do pare<::er, será ele submetido a votação no
minal, vedada. a suscitação de questões de 
ordem e encaminham~ de votação. 

Art 27. Admitida a procedência da de
. núncia, dedarará O Presid~nte da Câmara dos 
Deputados decretada a a<:usaÇão.. 

Art. 28. O decreto de ac:usaçho ~rá inti
mado ao acusado pela Mesa da Câmara dos 
Deputados, por intermédio do 1' $e<ietãrio. 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, con
tado da sessão em que se fez o decreto. 

Parágrafo único. Se_ o dEIDundado estiver 
ausente do Distrito Federal, a Mesa da Câmara 
so6dtar& sua intiinação ao Presidente do Tri
bunal de Justiça do Estado onde ele se encon· 
trar. 

Art. 29. São efeitos imediatos do decreto 
de acusação ao Presidente da República, ou 
a Ministro de Estado, a suspensão do exercício 
das funções do acusado, e do pagamento da 
metade dos subsídios ou vencimentos, até de
cisão finaL 

Art 30. Conforme se_ trate de acusação 
de crime comum ou de responsabilidade, o 
processo será envja.do ao Supremo Tribunal 
Federal ou ao Senado Federal 

Art 31. A Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados acompanhará o julgamento 
do acusado pelo Senado. 

~CAPfrOLom 
Do JulgamentD 

Art 32~- ~decreto_deacusaçãoaComis
são Especial acrescentará o libelo, redigido 
pelo Relator;o~.quais enviará, juntamente com 
to<:Io o _pi"Gl.CesSo, ao Senado. _ 

Art. 33. O Presidente d.o Senado fixará, 
imediatamente, data para o julgamento. 

§ 1~" Do decreto de acu~ção, do libelo 
e do-processo remeter" o Presidente do Sena
do cópia ao acusado, que será, no mesmo 
ato, intimado para compãrecer à sessâO de 
julgamento._ aplicando-se, se couber, o dispos
to no art ~- ~ nQ seu parágrafo único. 

§ 21' /v:)_ Presidente do Supremo Tribunal 
Federal enviar-se-â o prOCesso em original. 
com a coritunicação do dia designado para 
o juJgamento. -

Art. 34. O acusado comparecerá, ou se 
fará representar por mandatários judiciais, põ.
dendo, ainda, oferecer novo_s meios de prova. 

Art. 35. Em caso de revelia, o Presidente 
marcará novo dia para a sessão de julgam~-: 
t:Q, e nomeará para_~- defes:a do acusado um 
advogado, a quem se facultará o exame de 
todas as peças do processo. 

Art 36. A sessão dej~gamento, presen
teso acusado, seus advogados, ou o defensor 
nomeado em razão de sua revelia, e os mem
bros da Comissão Especial, será aberta pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, que 
mandará ler o processo preparatório. o libelo 
e os artigos de defesa. e em ~da inquirirá 
as testemunhas. que deporão publicamente, 
sem a presença Umas-das outras. 

Arl 37. Qualquer membro da COmisSãO 
Especial. da Câmara dos Deputados. ou do 
Senado, e bem assim o acusado ou seus advo
gados poderão requerer que-se façam às teste
munhas as pergt.mtas que julgarem necessá-rias.. - --

_ Parágrafo único. Os membros da Comis
são Especial, bem como o acusado ou seus 
advogados. poderão impuQnar ou argüir as 
testemunhas, sem conludo ~ jnterromper, e 
requerer acareação. 

Art.. 38. Concluída a inqilirição, com-os 
incidentes. processuais admissíveis, Setguir
se-á o debate oral entre os membros da Co
missão Especial e o acusado ou seus advoga
dos, pelo prazo que o Presidente fixar, até o 
limite de duas horas. 

Arl 39. Fmdo o debate oral, e retiradas 
as partes, abrir ~se-á a discussão sobre o objet:o 
da acusação, pelo ptazo de uma hora. 

- Art. 40. Encerrada a discussão, o Presi~ 
dente do Supremo Tribunal Federal fará rela
tório resumido da çlçn(lncl&. da acusação e 
das provas, e procederá ao julgamento,- me
diante votação nominal dos senadores. 

Art. 41. A absoMção produzirá. desde Jo. 
go. todos os efeitos a favor do acusado. 

ArL 42. No caso de condenação, o Sena
do, por iniciativa do Presidente, fixará o prazo 
de inabilitação do condenado para o exercido 
de qualquer função pública. 

Parágrafo único. Se houver c_rime ·co· 
muro, o Senado deliberará sobre se o Presi
dente remeterá o processo à justiça ordinária~ 
independentemente da ação de qualquer inte
ressado. 
· Arl 43. Proferida a sentença condenató
ria. o acusado estará, ipso facto destitufd.o do 
cargo. 

Art. 44. O julgamento do Senado consis
tirá. em sentença, a qual será lavrada. nos a~ 
do processo, pelo Presidente do Supremo Tri- · 
bunal Federal, assinada pelos senadores que 
funcionaram como juízes, transcrita na a~ da 
sessão e, dentro desta, publicada no Diário 
Oficial e no Diário do Congresso Nacional. 

Art. 45. Não pode interferir, em nenhuma 
fase do processo de responsabilidade do Pre
sidente da_República ou dos Ministros de Esta
do, o deputado ou o ~ador: 

a) que for parente consangüíneo ou ãfim, 
do acusado, em linha reta; em linha colateral, 
óS irmãos, os cunhados enquanto durar o co
nhadio, e os· primos em primeiro grau; 
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bO que, como testemunha no processo, 
houver deposto de c:iéncia própria. 

Art. 46. O ÇciiiQre5So Nacional será con
vocado, extraordinariamente, pelo terço de 
uma de suas Câmaras, casO a sessão legiS
lativa e encerre sem que se tenha ultimado 
o julgamento do Presidente da República ou 
de Ministro de Estado, bem como no caso 
de ser necessário o ·início imediato do pro
cesso. 

Art. 47. No processo e julgamento do 
Ptesidente da Repúblfca e dos Ministros de 
Estado, aplicar-se-.ão, naquilo em que lhes fo
rem aplicáveis, os regimentos da Câmara dos -
Deputados e do Senado Federal e o Código 
de Processo Penal. 

PARTE TERCEIRA 
TÍTULO I 

CAPITULO I 
Dos MinisúoS do Supremo TnDuna/ Federal 

Arl 48. São crimes de responsabilidade 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal: 

1-alterar, por qualquer forma, exceto por 
via de recurso, a decisão ou voto, já proferido 
em sessão do Tribunal; 
n-proferir julgamento ,quando, por lei, se

jam suspeitos ou impedidos na causa; 
UI-exercer atividade político-partidária; 
IV-atuar com -desídia no cumprimento 

dos deveres do cargo; 
V- comportar-se de modo incompatível 

com a honra, a dignidade e o decoro de suas 
funções; 

VI-receber, a qualquer título ou pretexto, 
custas ou participação em processo. 

CAPITULOU 
Do Procurador-Geral da República 

Art 49. São crimes de responsabilidade 
do Procurador-Geral da República: 
I- emitir parecer quando, por lei, seja sus

peito ou iinpedido na causa; 
U- recusar praticar ato que lhe incumba; 
III-atuar com desídia no cumprímento de 

suas atribuições; 
IV- comportar-se de modo incompatível 

com a honra, a dignidade e _o decoro do seu 
cargo; 

V- receber, a qualquer título e sob qual
quer pretexto, honorários, percentagêns ou 
custas processuais; 

VI- exercer advocacia; 
VII- participar de sociedade comerciéll; 
VIII- exercer, ainda que em disponibilida-

de, qualquer outra função pública, salvo uma 
de magistério; 

IX- exercer' atividade político-partidária, 
salvo as exceções previstas em lei. 

CAPITULO III 
Do Advogado Geral da União 

Art. 50. São crimes de responsabilidade 
do Advogado Geral da União: 
I-omitir ou retardar ato que lhe incumba 

praticar de oficio; 
II- celebrar acordos lesivos aos interesses 

da União; 

m- deixar d~ praticar, dentro dos prazos 
estabelecidos, ato do seu ministério em pro
cessos judi_ciais; 

IV -:comportar-se de modo incompatível 
com a honra, a dignidade e o decoro do se1,1 
cargo; 
V- exercer advocacia privada; 
VI- receber, a qualquer título, e sob qual

qUer pretexto, honorários, percentagens ou 
-custas pro-cessuais; 

VIl- participar de sociedade comercial; 
'vlJI ---:-_~xercer, ainda que em disponibilida

<:le, qualquer outra função pública, salvo uma 
de magistério; 

IX- exercer atividade político-partidária, 
salvo nos casos permitidos em lei. 

TÍTULO li 
Do Processo e Jugamento 

CAPITULO I 
DaDen6ncia 

Art. 51. É permitido a todo Gdadão de
nunciar perante o Senado Federal os Juízes 
dó Supremo Tribunal Federal, o Procurador
Geral da República e o Advogado Geral da 
União, pelos ·crimes de responsabilidade que 
cometerem (arts. 47, 48 e 49). 

-____ ~ 52. A denúncia poderá ser recebida, 
ainda que o denunCiado tenha passado a exer
cer outro cargo ou função pública. 

Art. 53. A denúncia,_ assinada pelo denun
ciante, deVe ser acompanhãda dos documen
toS que a comprovem, ou da declarção da 
impossibilidade de os apresentar, cóm a indi
cação do local onde podem ser encontrados. 
- Parágrafo único. Nos crimes de que haja 

prova testemunhal, a denúncia deverá conter 
o rol das testemunhas, em número ,de cinco, 
no mínimo. 

Art. 54. Recebida a denúncia por qual
quer dos membros da Mesa do Senado, será 
lida no_ expediente da sessão seguinte e despa
chada a uma Comissão especial, eleita para 
opinar sobre ela. 

Art. 55. A Comissão Especial a que alude -
o artigo apterior reunir-se-á dentro de 48 ho
ras, e, depois de eleger o seu presidente e 

--relator, emitirá parecer, no prazo de 10 dias, 
sobre s_e a denúnda deve ser, ou não, decla
rada objeto de deliberação. 

Parágrafo único. Dentro do prazo referido 
neste artigo-,- poderá a comissão proceder às 
diligências que julgar necessárias. 

Art. 56. O parecer da Coffii.Ssão ESpecial, 
com a denúncia e os documentos que a ins
truírem, será lido no expediente da primeira 
sessão do Senado, publicado no Di§rio do 
Congresso Nacional e em avulsos que deverão 
ser distribuídos entre os senadores, e dado 
para ordem do dia da sessão seguinte. 

Art 57. O P8iecer Será subriletido a Uma 
Só discussão e a votação nominal, conside
ran!:lo-se aprOvado se obtiver ã -maioria sim
ples de votos. 

Arl 58. Se o Senado decidir que a denún
cia não deve constituir objeto de deliberação, 
será arquivada, com todos os documentos. 

Art. 59. Se a denóncia for declarada obje
to de deliberação, o Presidente da mesa deter
minará a remessa de cópia de todo o processo 
ao denunciado, para responder à acusação 
no prazo de 1 O dias, contado do recebimento. 

Ãrt. 60. Se o denunciado estiver fora do 
Distrito Federal, cópia lhe será entregue por 
ordem do presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado em que se encontrar. 

Parágrafo único. Caso se ache o denun
ciado fora do País, ou em lugar incerto e não 
sabido, o que será Verificado pelo 1 ~Secretário 
do Senado, será ele intimado por edital, publi
cado no Di§Jio da Congresso· Nacional com 
a antecedência de 60 (sessenta) dias, aos 
quais se acrescentará, em comparecendo o 
denunciado, o prazo do art. 57. 

Art. 61. Terminado o prazo de resposta 
do denunciado, tenha ou não sido rec:.ebida, 
a Comissão Especial procederá, no decwso 
de 15 (quinze) dias, à instrução do processo, 
inquirindo, reinquirindo e acareando as deste
munhas, e praticando os mais atas que lhe 
forem requeridos e deféridos. 

Art. 62. Concluída a instrução, a comis
são emitirá, no prazo de 10-{dez) dias, parecer 
sobre a procedência ou improcedência da de
núncia. 

§ 1 ~ Esse parecer será publicado e distri
buído, com todas as peças que o instruírem, 
e dado para a ordem do dia 48 horas, no 
mínimo, depois da distribuição. 

§ 2<? o- pareCer terá wna s6 díscussão e 
será votado nominalmente, sendo considera
do aprovado se obtiver a maioria simples dos 
votos. 

Art. 63. Se o Senado dedarar improce
dente a acusação, será arquivada a denóncia, 
com todos os papéis. 

.Art 64. Se o Senado julgar procedente 
a acusação, a Mesa comunlcará, a decisão, 
imediatamente, ao Supremo Tribunal Federal, 
ao Presidente da República, ao denunciante 
e ao denunciado. 

Art. 65. Se o deil.unciado não estiver no 
Distrito Federal, o que será verificado pelo Pri
meiro-Secretário da Mesa do Senado, a de.ci
são ser-lhe-á comunicada, a requisição da Me
sa_, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado onde se encontrar. 

Parágrafo único. - se estiver fora dO País, 
ou em qualquer lugar incerto e não sabido, 
o que será verificado pelo Primeiro-Secretário 
do Senado, far-se-á a intimação mediante edi
tal no DiánO do Congresso Nacional. 

Art. 66. A dedsão que julgar procedente 
a denúncia produzirá, desde a data da sua 
intimação ao acusado, os seguintes efeitos 
contra ele: 

a) ficar suspenso-do exercido das suas fun
ções atê sentença fmal; 

b} ficar sujeito a aç:ão criminal; 
c) perder, até sentença final, um terço· dos 

vencimentos. 
Parágrafo único. A parte dos vencimentos 

que deixou de receber nos termos da letra 
c deste artigo ser-lhe~á paga, caso venha o 
acusado a ser absolvido. 
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CAPÍTULO li 
Da Acusação e da Defesa 

Art. 67. Intimado o denunciante, ou o seu 
procurador, da decisão a que se referem os 
três últimos artigos, ser-lhe-á dada vista do 
processo. na Secretaria__ do Sen_C).d_O_.. para, den
tro de 48 horas, apresentar o libelo acusatório. 
com o rol das testemunhas. Em seguida, abrir
se-â Vista ao denunciado, ou ao ~u deferi.Sor, 
pelo mesmo prazo para apresentar a contiarie~ -
dade, com o rol das testemunhas. 

Art. 68. Decorridos os prazos de apresen
tação do Ubelo e_ da contrariedade, o Presi
dente do Senaç:lo c;;le§ignárá a .data do juÍga
mento, ·ordenará seja dela comunicado o Pre
sidente do Supremo Tribunal FederaL e lhe 
remeterá os autos. 

Art. 69. _ O denunciante e o acUsado serão 
intimados pela forma estabelecida no arL 59, 
para assistirem ao julgamento. 

Art. 70. As testemunhas serão intimadas, 
por ordem do Presidente do Senado, por meio 
de funcioná_rio desi_gnado no Regimento da 
Casa, ou ad hoc. 

Parágrafo único. Ehtr~ a intimação e o jul~ 
gamento deverá medi_ar o intervalo mínimo 
de lO (dez) dias. ·· · · 

Art. 71. No dia e hora do ju1_gamento, o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ou 
o seu substituto legal, verificando a presença 
de número legal de Senadores, abrirá a sessão 
e chamará as partes, denunciante e acusc;!do, 
que poderão se faz_e_r _representar por advo-
gados. _ -

Art 72. Serão juíZes todos os senadores 
presentes, com exc~_ção dos impedidos nos 
tennos do art. 45. _ _ _ _ __ _ 

Parágrafo único. O Impedimento poderá 
ser oposto pelo acusador ou pelo acusado, 
apontado por qualquer senador. 

Art. 73. Constituído o Sen8do em Tribu
nal de julgamento, ·o Presidente mandará ler 
o processo e, em seguida, inquirirá pubÍic:a
mente as testemunhas sem a presença uma 
das outras. 

Art. 74. o acusador e o âcuSado, ou os 
seus procuradores, poderão reinquirir as teste
munhas, contestá-las sem as interromper, e 
requerer a acareação delas entre si. 

Parágrafo único. QUalquer senador Põde:
rá requerer sejam feitas as perguntas que con
siderar necessárias. 

Art. 75. Após a inquirição, reinquirições e 
acarea_ções, haverá debate oral, facultadas a 
réplica e a tréplica entre o acusador e o acusa
do, pelo prazo que o Presidente determinar. 

Art 76. Conduída a fase de cJebate, as 
partes se retirarão do r~into da sessão, e abrir
se-á uma discussão única, entre os senadores. 
sobre o objeto da acusação. 

Art. 77. Encerrada a discussão, fará o Pre
sidente um relatório resumido dos fundamen
tos da acusação e da defesa, bem como das 
provas respectivas, e, em seguida, submeterá 
o caso a julgamento. 

CAPITULO UI 
Da Sentença 

Art. 78. O julgamento será feito por vota· 
ção nominal dos senadores desimpedidos, os 

quais responderão "sim" ou "não" a esta per
gunta formulada pelo Presidente: "Cometeu 
o acusado- f ~O crime que lhe é imputado 
e deve ser condenado à perda do seu cargo"? 

Parágrafo único. Se a re:sposta afirmativa 
obtiver, pelo menos, dois terços dos votos dos 
senadores votantes, o Pr~siQ~nte fará nova 
consulta ao plenário sobre o tempo, não exce
dente de cinco anos, dur{!nte o qual o conde
nado ficará _inabilitado para o exercido de 
qualquer função pública. 

Art. 79. A sentença, de acordo com a de
cisão do Senado, sefá lavrada pelo PreSidente 
nos -âutos, assinada por ele e pelos senadores 
que partic!param do julgamento, e transcrita 
na ata da sessão. 

Art. 80. No caso de condenação, fica o 
acusado desd~ logo destituído do Seu cargo. 
- Art. 81. Se -a sentença for absolutóría, 
p~odu~irá a reabilitação imediata do acusado, 
que voltãfã ao exerdcio do ca;rgo, com direito 
-à parte dos vencimentos de que tenha sido 
privado. 
~ 82. Da sentença, Qar~se~á qmheci

mento iriiedlàto ao Presidente da Repúblicã, 
ao-supremo Tribunal Federal e ao acusado. 
'Ari. · 8.3. se -n-o dia do encerramento da 

sesSãQ]eQislativa não estiver concluído o ji.d
gãmen.ro de Ministro do Si.ij:)"reino Tribunal Fe
deral, do Procurador-Geral da República, ou 
do AdvogadO Geral da União, deverá ser o 
CongreSso NaCional convocado extraordina
riamente pelo terço do Senado Federai. 

Art. 84. No_ processo -à_e recebimento da 
denúriC1.3Ei -de julgamento de Ministro do su~ 
pfeni.O Tribtinar Federãl, do Procurador:-Oeral
da República e do Advogaao Geral da União, 
seráõ Subsidiários desta lei, naquilo em que 
lhes forem aplicáveis,. o Regimento do Senado 
Federal e o Có~igo de Processo Penal. _ 

Disposições Gerais 

Art 85. Nos crimes de-- responsabilidade 
do Presidente da República e doS Ministros 
de Estados, a Câmara dos Deputados ê tribu
nal de pronúncia, e o Senado Fed~ral, tribunal 
de julgamento. 

Art. 86._ Nos crimes de responsabilidade 
dos Miflistros do Supremo TriDunal Federal, 
do Procl.Jrador-Gera] da República e do Advo
gado Geral da União, o Senado Federal_ é, 
simultaneamente, tribunal de pronúncia e de 
julgamento, 

Art. 87. O Senado Federa~ na apuração 
-e- no julgamento dos crimes de responsabi
lidade, funciona sob a presidência do Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, e só pro~ 
ferir_á sentença condenatória pelo voto de dois 
terços de seus membros. 

Art 88. A decla_raç~9 da procedência da 
acusação nos: crimes de responsabilidade só 
poderá ser decidida pelo voto de dois terços 
da Câma"t•a·que a proferir. 

Art. 89, Não poderá exceder de cento e 
vinte dias contados da data dfl declara~ão da 
procedência da acusação, o prazo para o pro
cesso e julgamento dos crimes definidos nesta 
lei. 

Art. 90. Esta Lei revoga a Lei n9 1.079, 
de 10 de abril de 1950, e quaisquer-outras 
disposições em contrário. 

Art. 91. Esta lei entta em vigor na data 
de sua publicação. __ 

Justificação 

o parágrafo único do art85 da conStituição 
refere-se a lei especial que definirá os" crimes 
de responsabilidade do Presidente da Repú
blica e estabelecerá as normas de processo 
e ju1gamento dos roesm_os crimes. 

Já eXiste uina tei, a de n9 1.079, de 1 O de 
abril de 1950~ regUladora dessa mesma ma
téria 

Como se vê_ da data, -trata-se de Urna lei 
feita no regime da Constituição de 1946. Uma 
lei, pois, tornada obsoleta já pelas Cartas Cons
titucionais de 1967 e 1969, já, sobretudo, pela 
Constituição de 1988. 

Impõe-se fazer Uma lei nova em harmonia 
com- a nova ordem constitucional in_stitu_í_Qa 
há quase um ano. -

No elaborar um projeto dessa nova l~i. obe
decemos a um princípio legislativo: o de reali
zar obra_ nova_ sem _abstração da legislação 
anterior. O legisladOr PrU-dente não deve, nem 
pode Jazer tabula rasa da experiência jurídica 
pregressa, acumu1ada através do tempo. De
ve; antes, serv:lr~se dela~ no que puder: deve 
construlr com base nela. 
-~sim! elaborãmos o nosso prOjeto, que 

agora temos a honra e a satisfaçãO de apre
sentar a esta Casa do Congresso tiacional, 
procurando aproveitar o que fosSe susCeptfvel 
de ser aproveitado da Lei n91.079, ainda vigen
te;·mas superada. Não foi tudO, nem foi, talvez, 
mUito, o que pudemqs aproveitar, sobretudo 
porque a Lei n~ I .079 não é um Qiplomaa 
tecnicamente bem elaborado. Há no seu texto 
d~ficiên~i_as de estrutura, de reda~ão, da enca
deamento de disposições, de articulação de 
normas. 

o que aproveitamos, do conteúdo norma
tivo da Lei n_9 1.079, tivemos de reordenar e 
reescrever, a fim ~e obtermos uma lei em que 
as normas, principalmente as de natureZa pio
cessual e procedimental, estabelecessem, 
com clareza. a seqüência ordenada doS atos 
consecutivos. 

Como não podia deixar de ser, o Projeto 
_ atualiza a disciplina da matéria com as novida

des trazidas pela Constituição de 1988. Assim, 
o Advogado Geral da União é incluído, entre 
as pessoas susceptfveís de cometer crimes 
de responsabilidade, juntamente com o Pro
curador-Gera] da República, os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, os Ministros de Es
tado e, é claro, o Presidente da República 

O elenco dos crimes de responsabilidade . 
definidos na projeto recebeu alguns acrésci
mos, como, por exemplo, o crime de impedir 
ou te_ntar impedir o funcionamento de comis
são parlamentar de inquérito. 

Tem os que o projeto constitui, além da 
atualização legislativa necessária que já não 
se pode mais adiar, um avanço em vários as
pectos de qualidade de lei, como o da estru
tura, o da linguagem, o do acerto na escolha 
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dos tipos criminais. e o da ordenação dos atas 
processuais. 

Assim. esperamos que este projeto i'eceba 
de nossos pares, do Senado e da Câmara dos 
Deputados, o apoio indispensável que o con
verterá em lei. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1989. 
--Senador Jutahy Magalhães. 

(À ComissãO de Constíllliçáo_ Justiça 
e Cidadania- competência tennfnativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 343, DE 1989 

Regulamenta o exerddo tb proliss8o 
de desenhista, e dá outras pTo'Vidéndas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 !." É livre, em todo o território nacio

nal, o exercício dei profissão de desenhista. 
observadas as disposições desta lei 

Art. ~ Poderão exercer a profissão de de
senhista' 
I-os portadores de diplomas de desenhis-

tas expedidos por escolas oficiais ou reconhe-
cidas e registradas na Diretoria de Ensino Su
pefior do Ministério da Educação; 

n-os desenhistas diplomados no Exterior, 
que tenham revalídado e registrado o seu di~ 
ploma no Brasil, na forma da Legislação em 
vigor; 

m-os profissionais nãp portadores dos di
plomas mencionados nas alíneas anteriores 
que, comprovadamente, à data da vigência 
desta lei. venham exercendo ou ocup~do 
funções, Cargos ou empregos de desenhistas, 
em empresa pública ou privada, por prato não 
inferior a 5 (cinco) anos, e que requererem 
seu registro em forma a Ser determinada em 
regulamento. · ,-

Art _ ,39 É reservado, exclusivamente. aos 
profissionais de que trata esta lei, .o titulo de 
desenhista. 

Parágiafo único. O título de que trata este 
artigo poderá ser acompanhado de outta de
signação decorrente de especialização. 

Art. 4"' São atribuições dos desenhistas, 
as seguintes funções: 
1-Desenhistas Projetist.as, com as seguin

tes atividades: 
a) projetar e calcular órgãos e elementos 

mecânicos; 
b) projetar e calcular plantas elétricas e hi

dráulicas; 
·c:) conhecer e manusear instrumentos de 

medida de alta precisão; 
D-Desenhista Técnico, com as atividades: 
a) -executar desenhos, partindo de um de

senho de conjunto; 
b) executar desenhos mediante levanta

mento de peças ou elementos mecânicos; 
c) executar cálculos geométricos; 
d) conhecer e manusear instrumentos de 

precisão; 
e) executar desenho, partido de um "cro-

quis" ilustratzyo devidamente cotado; 
f) executar gráficos, seguindo orientação 

técnica;" 
g} conhecer e manusear instrumentos ru

dimentares para a elaboração de desenhos. 

Art. 5"' A profissão de desenhista, com-
preende as segUintes especializações: 

1-arquitetwa 
O-mecânica 
m - instalações industriais 
IV-eletricista-eletrônico 
V -constroção civil 
VI- concreto annado 
VD- construção aeronáutica 
VIII- construção naval 
IX-construção militar 
X-construção de mobiliário 
XI-topografia, cartograf!él e agrimensura 
XII- artistito e de ilustração 
XIII- propaganda 
XN- gráficos estatfsticos 
XV-zoologia 
XVI- botânica 
XW-mineralogia 
XVID- têxtil 
XIX-modas 
XX-decotação 

-Art.. & A duração normal da jornada de 
trabalho do desenhista não poderá exceder 
de 6 (seis) horas diárias. 

Excepcionalmente a jornada de trabalho 
poderá ser antecipada ou prorrogada por até 
2 (duas) horas diárias. 

Arl 7'1' A remuneração mínima dos profis-
sionais de que trata esta Jei não poderá ser 
inferior ao valor de 5 (cinco) salários mútimos. 

Art. & São criados o Conselho Federal de 
Desenho e os Conselhos Regionais de Dese
nho, cujas atribuições, composições e compe
tência serão _determinadas pelo Poder Execu
tivo, em regulamento. 

Art 9'? A profissão de desenhista passa a 
integrar, como Grupo 2& a Confederação Na
cional das Profissões Uberais a que alude o 
art. 577, da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Art. !O O Poder Executivo, regulamenta
rá esta lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 12 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlllcação 

Como se sabe, é tendência do Direito do 
Trabalho, em nosso tempo, estender seu man
to protetor a todas as modalidades de ofidos 
existentes. 

Assim, paulatinamente, todas as profissões 
vêm tendo o respectivo exercício regulamen
tado, discriminando-se os direitos e deveres 
dos integranteS da categoria profissional. 

Temos para nós que é chegado o tempo 
de regulamentação da profissão de desenhis
ta, cujos integrantes, até o momento, estão 
à margem dos direitos trabalhistas e prevfden
ciárlos. _ 

Em veTàade, no atual contexto, devido a 
falta de regulamentação do exercído profis
sional, os desenhfstas são submetidos a exte
nuante jornada de trabalho, percebendo baixa 
remunera_ç_ão. 

Impõe-se, por conseguinte, seja regulado 
o exercício da profissão de desenhist.a, objetivo 
desta proposição, que especifica as atribui-

ções cometidas a esses profissionais, a jorna
da de trabalho a que deverão ser submetidos 
e a remuneração mínima que deverá ser atri· 
buída, dentre outras medidas. 

A proposição ainda preconiza a criação do 
Cõnselho FederaJ de Desenho e dos ConSe
lhos Regionais de Desenho. 

Assinale--se, por derradeiro, que o projeto 
foi inspirado em sugestão oferecida pela Asso
ciação dos Desenhistas da Murúcipalidade de 
São Paulo. 

Sal• das Sessões, 20 de outubro de !989. 
-Senador Jaibas Passarinho. 

(À Comissão de Assuntos Sodais -
competência rerminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 344, DE 1989 

Regulamenta o M · 23, inciso W8, da 
Constituição Federal que trata da compe
tência da lJnião em organizar o abasteci
mento alimentar e dá outras providên~ 
ci8s. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 19' AUnião,noslimitesdesuacompe

tência. organizará o abastecimento alimentar
no País. principalmente nas regiões menos 
assistidas e nos bolsões de pobreza absoluta. 

§ 1"' A Onião agirá. na medida do possÍvel, 
em sintoÕia com os Estados e Municípios. 

§ 2"' Abastecer as regiões menos desen
volvidas e as populações mais carentes será 
prioridade nacional. 

Art. 2• A Cobol. diretamente subordinada 
ao Ministério da Agricultura, será o órgão que 
centralizará, planejará, coordenará e executará 
a política de abastecimento e proverá o esto
que regulador, a armazenagem e a distribui
ção dos alimentos com finalidade precipua· 
mente social. 

Parágrafo único. Todos os 6Jsãos existen
tes nos diversos Ministérios ligados direta ou 
indiretamente ao abastecimento serão furn;li
dosà Cobal passando--lhe suas funções e acer
vo. 

Art. .3"' A Cabal terá a natureza jurfdica de 
autarquia. 

Art 4? Será ainda finalidade da Cabal: 
1-estimular a organização do pequeno e 

niédio produtor rural. garantindo-lhes a aquisi
ção e mercado .doS: ,produtore:s de consumo 
popular. 
If- criar canais adequados ao escoamento 

da produção, em especial do pequeno e mé
dio agricultor. 

m-voltar-se prioritariamente para as po
pulações pobres das regiões metropolitanas 
e para as áreas economicamente mais depri
midas para as quais direcionará basicamente 
sua infra-estrutura ao processo de comercia· 
lização. 

IV- ter uma prática de estoques regula
dores, sendo instrumento eficaz de regula
mentação e estabilízação da oferta e inibir as 
pressões e práticas especulativas. 

Art 5~> Para melhor eficácia do abasteci
mento, o País será dividido em Regiões que 
são as seguintes: 
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I-Norte: Amazonas, Pará, Acre, Amapá, 
Rondônia e Roraima. 

D- Nordeste I: Maranhão, Piauí e Ceará 
m-Nordeste II: Pernambuco, Par alba, Rio 

Grande do Norte. 
IV- Nordeste Ilb Sergipe, A1agoas e Bahia._ 
V-Centro: Goiás, Tocantins e Distrito fe

deral. 
VI -'\:entro-Oeste: São Paulo, Mato Grosso 

e Mato-GJOssO do Sul. 
VII- Léste: Espírito Santo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais. 
VIII- Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. _ 
Arl 6? O aba_stecimento será constituído 

de produtos ess_enciais, atendendo à popu
lação carente e à sua higiene. 

Art 79 Os produtos essenciais são aque
les constitutivos de uma cesta básica qe no 
máximo trinta (30) produtos e de outros ne
cessários à aUmentação e" higiene, nã.o ultra
passando de cem (100). 

Art e~ A política de ab~tecimento, evi
tando o intermed_@_rl.Q, çomptará diretamente 
nas fontes de produção, melhorando, assim, 
o nível de renda do setor rural, e venderá dire
tamente ao consumidor a preços compatíveis 
com o seu poder dê compra. 

Art 9~ A Cabal comercializará com os pe
quenos e médios produtores, com as coope
rativas agrícolas de (:ada Região. 

Art. 1 O. Os bancos oficiais e os regionais 
abrirão crédito aos pequenos e médios produ~ 
tores que terão a garantia de preço mínimo 
para seus produtos, fixado pelo Governo. 

Art 11. A Cabal dará prioridade na com· 
pra às firmas das regiões produtoras. 

Art 12. Usando sua estrutura, a Cabal te~ 
rá. duas formas distintas de atuaçãb: a) d.ireta· 
mente a nivel deyarejo; b) e a nivel de atacado, 
usando os pequenos e médios varejistas, pa
darias, cooperativas, indústrias, etc. 

Art. 13. Para execução de seus progra
mas institucionais, o Inan, a. FAE e a LBA com
prarão diretamente da Cabal que tem estru
tura para tal atendimento. 

Art. 14. A Cabal fornecerá cestas básicas 
aos trabalhadores de núdeos industriais e co
merciais. 

Art. 15. A Cabal preferencialmente fará 
seus depósitos bancários nos Banc:os Esta
duais onde estão_ suas_ Suc_ursa_~ 

Art 16. OS estatutos da Cabal estabele
cerão sua estrutura e administração. 

Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art.' 18. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Um povo goza a plenihlde de sua cidadania 
se tem a certeza que lhe são garantidos o 
alimento e a nutrição. 

É grave o problema do abastecimento do 
País. E tão grave que as conseqüências desas
trosas já estão caindo sobre nossa sociedade. 

As c~anças brasileiras de até 7 anos de ida
de, nascidas em famOias pobres, medem de 
14 a 16 centímetros menos que as nascidas 
e criadas em famílias de classe· média. Se o 

Governo não erradicar a fome nas regiões ca
rentes do I?aís, a tendência da população brasi
lei.ca~O_a_!i próximas décadas é de ser constituida 
por pessoas de 1,50 metro de altura (Con
gresso da SOciedade Brasileira de Pediatlja, 
em O Globo de 17-10-:89, e:m Belo Horizonte}. 

Segundo dados do IBGE, a produção dos 
principais gêneros alimentidos destinados ao 
mertãdo interno vem cresç_endo roel).os que 
a população do País desde a década de 70. 
De 1970até 1985_(data do último censo agro
pecuário), a população cresceu 47% _(de 93, 1_ 
m_il_hóes para 135,6 milhões de habitantes), 
m_as a produção de arroz cresceu apenas 20%, 
a.._ de feijão 15% ,_51 de batata-inglesa 23% .e. 
a de carne bovina 21%. A produção de man
dioca caiu 23% e o mesmo ocorreu com a 
batata-doce 65%, o amendoim 63% e a bana
na 2%. (A Folha de S. Paulo, de 18-/0-89}. 

Cyjdar da fome do povo é princípio de segu
rança nacional. Ter um povo com fome é pro
curar, em pOUCo tempo, convulsão social. É 
dever do I;stado cuidar do b~m-estar do povo. 
E bem-estar não existe sem enfrentar a fome. 
(Senador Ney Maranhão - Discurso sobre 
aCooaiL . . 

O Estado brasileiro interviu ou atuou no se.
tor do abastecimento alimentar, não- para 
equacionar estruturalmente a questão, mas, 
sim, para solucionar, paliativamente, determi
nadas crises conjunturais ou para_atenuai ten
sões sociais em vias de convulsão. Tanto é 
assim que o quadro de pobreza, miséria, fome 
e desnutrição alcança, hoje, índlces sem pre
cedentes em tod" a história do Pâís (Abaste
cimento Alimentar à população carente -
apresentação à monografia, pág. 3). 

A política de abastecimento do País está 
difusa em. diversos ministérios e_espargida por 
uma rilUitiplicidade de órgãos. Essa difusão_ 
e multipli<::idade é a causa de sua ineficiência 
-e-seu-Fracasso. Urge reunir todos esses órgãos 
em um s6 e a política do abastecimento ficar 
sob a direção de um Só Min1stério, no caso, 
no .:la Agricultura. E este órgão único seria 
Cabal porque já está estruturada para atender 
eficientemente ao abastecimento se não Jhe 
faltar apoio. 

A política de abastedmerl_to, através, de um 
órgão só, a Cabal, se justifica porque simplifica 
e desburocratiza e se impõe porque "a popu
lação b;asileira, hoje, é de 140 milhões de 
brasileiros. Destes, aproximadamente 40 mi
lhões têm acesso direto ao mercado e é o 
público-alvo dos supermercados ... Nos dois 
terços restantes, está o grupo numa faixa de 
renda de até dols salários mínimos e que está 
a merecer asslstêilcia prioritária do Estado-e, 
em seguida, encontraremos o segmento na 
faixa de renda de dois até_cinco salários míni
mos, que também não pode prescindir da 
a.ção do Estado, _só que, neste caso, em c ar ater 
complementar". (Abastecimento Alimentar à 
população carente --apresentação à mono
grafia - pág. 4 ). 

A Cabal é o único órgão que o brasileiro 
tem para regular o abastecimento. Se o abas
tecimento regulador sair das mãos da Cabal 
ficará unicamente em ffiãos dos que já o do-

minam: os trustes dos supermercados. (Sena
dor Ney Maranhão- Discurso sobre a Cabal). 

A política de abastecimento da Cabal dcwe 
estar voltada, de modo especial, para ·os gru
pos mais pobres e desassistidos. Por isso seu 
abastecimento deve ser e.special. "Deve ven
der produtos básicos, no máximo 100, dando 
opção de compra tanto à classe média como 
aos menos favÇ>recidos, Produtos de limpE;Za 
e higiene, s6 o mínimo necessário. O carro 
chefe seria o feij_ão, arroz, farinha, açúcar, char
que, carne de segunda, fu_!)á, óleo, peixe seco; 
ovos e outros na linha do necessário. Presti
giará o pequeno e médio agricultor compran
do-lhe ~~!JS prOdutos e_ daria forças às coope
rativas. (Senador Ney Maranhão - discurso 
sobre a Co~a:l). 

, A Cabal forneceria cestas básicas que, a 
par de seu alcance social, beneficiaria enorme
mente o trabalhador e o próprio empregador 
que poderia gozar, assim dos benefícios fiscais 
que· São oferecidos pelo PAT (Programa de 
Assistência ao TrabaJhador). As cestas básicas 
não teriam uma composição única, variariam 
segundo os hábitos alimentares de cada re
gião e da necessidade de cada empresa. 

A polítiéa de abastecimerltO alimentar d~ 
pende muito mais ou mesmo unicamente de 
uma vontade política decidida e corajosa. 

A população periférica e marginal à econo-_ 
mia que errtre nós existe não pode prescindir 
do papel do Estado, sob pena de se agravar 
ainda mais a situação de carência alimentar 
e/ou do abastecimento às pOpulações de baixa 
renda. (Monografia: Abastecimento Alimentar 
às populações carentes- Uma prioridade Na
cional - Dive:u;os autores da Cabal - pág. 
82).____ . 

-- Sala das Sessões, 20 de outubro de _1989. 
-Ney Maranhão. 

LEGISL.A,ÇÃO CITADA 

CONSliTUIÇÃO DA REPÚSUCA 
FEDERA llVA DO BRASIL 

-·M-·2i'···~·~~-~P~tê~~·i·~-~~~~~·d;U~iã~. 
dos Estados, do J?istrito Federal e dos Mun·i
cípios: 

[ - zelar pela guarda da Constituição, das 
leis e das institu_ições democráticas e conser
var o património Público; 

II - cuidar da saúde e assistência pública, 
da proteção e garantia das pessoas portadoras 
.de deficiência; 

111 - proteger os documentos, as obras e 
outros bens de valor histórico, artístiCo e cultu
ral, os monumentos, as paisagens naturais no~ 
táveis e os sitias arqueológicos; 

IV- Impedir a evasão, a destruição a desca
racterização de obras de arte e de outros bens 
de valor histórico, artístico o cultural; 

V - proporcionar os meios de acesso à 
cultura, à educação e à dêhcia; · 

VI- proteger o meio ambiente e combater 
a poluição em qualquer de suas form<:!ls; 

VIl --:--_ preservar as florestas, a fauna e a 
flora; 
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vm - fomentar a produção agropecuária 
e __ organizar o abastecimento .alimentar; 

(À Comíssão de Assuntos Sociais - -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Os ptojetos serão publicados e remetidos 
às Comissões .competentes. _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu a Mensagem n9 104, 
de 1989-DF (n9 94/89), na origem), pela qual 
o governador do Distrito Federal encaminha 
proposição destinada a alterar o Projeto de 
Lei do DF n9 56, de 1989, que dispõe sobre 
a criação da Carreira Administração Pública 
do Distrito Federal. -

A matéria será despachada à comissão do 
Distrito Federal, a flm de ser anexada ao pro
jeto em referência. 

É a seguinte a Mensagem reCebida pela 
Presidência. 

MENSAGEM N•104, DE 1989·DF 
(N• 94/89-GAG, na origem) 

Brasma, 2.0 de outubro de 1989 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena

do Federal: 
Honra-me encaminhar a Vossa Excelência 

proposição no sentido de alterar o Projeto de 

Lei n9 56 do L)F, que dispõe Sobre a crlãçt10 
da Carreira Administração Pública do Distrito 

_federal,_emdado a essa Insigne Casa Legis
lativa, em 22 de setPrrbro de 1989, por meio 
da Mensagem n~ 79i IAG. 

Tais alterações refe.~m-se aos artigos 29 e 
7" do prefalado Projeto. 

Objetiva a primeira introduzir dispositivo pa
ra corrigir a situação funcional de servidores 
que, desde 1984, viram-se prejudicados cOm 
o advento do Decreto que reposicionou, em 
até doze referências, parte dos servidores do 
Quadro e da Tabela de Pessoal do Distrito 
Federal. A iniciativa justifica-se pelo fato de 
que, à época, .a norma legal condicionava a 
progressão à existência de vaga, o que acabou 
por excluir grande número de servidores. Se 
~catada, a proposição virá cOrrigir a injustiça 
cometida, proporcionando transposição para 
a nova Carreira à altura do que lhes ficou a 
dever a Administração desde então. 

·A segunda intenta acrescer dois parágrafos 
ao artigo 79, que trata da ascensão funcional 
para os _cargos a serem criados, com vistas 
a permitir que, excepcionalmente, à primeira 
ascensão possam concorrer os servidores que 
não estejam posicionados no último padrão, 
como di=!cjplina o.caputdo aludido artigo. Pre
vê-se ainda que para essa ascensão dois ter
ços das vagas sejam reservados para a clien
tela interna. A medida constitui-se a forma 
mais justa qu~ viu a Administração de,_ a c_urto 

(Art. 21, f 7• da Wi nl ,, 
" 

Sl'l:'UAÇAO i\lõTCJI.:IOR (07 .ll.8f) 

prazO, compeiisar Os efeitos das âispoSições 
insertas no caput desse_ &rtigo, que restringe 
o posiCionamentO no- últiriiO padrâo da clas~e 
única e da classe especiãl; respectivamente 
de Awa1iar e de Têcnico de Administração Pú
blica, àqueles que se habilitarem à asCensão 
funCional. 

Ao ensejo renovo .a Vossa EXcelência pro
testos de estima e elevada consideração. -
Joaquim Domingos RQrâ. üoverna_dor do Dis
trito Federal. 

MODIFICAÇÕES AO PROJETO DE LEI DO 
DF N• 56189 

1 -Acrescente-se ao artigo~ o § 79: 
§ 7~? OS Servidores a que se refere este 

artigo que não foram beneficiados ou o foram -
parcialmente pelo Decre_to n"' 82õ4, de 7 ~e 
novembro de 1984, serão transpostos na"'con
formidade do Anexo IV. _ 

2-Acrescente-se ao artigo 79 os §§ 49 e 
51': 

§ 49 A exigência de posicionamento no 
último padrão da Casse Única do Cargo de 
Auxiliar de Administração Pública e da Oasse 
Especial de Técnico de Administração Pú_bli~ _ 
ca, não se aplica, excepcionalmente, à primei
ra ascensão, _ 

§ 5"' Na ascensão de que trata o parágrafo 
anteder, que será realizada no prazo de 1 (um) 
ano, a Administração reservará 2/3 (dois ter
ços) das vagas para a clientela interna. 

SU'UO\ÇlO 1101/A 

LEI III 5.920 da 1973 CAR.RI!:IRJI. ADMliiitmtAÇ:\o PÕBLlCA 

REJ'ERbK:IA PA!;I!IlQ CLA~~E 

" "' Ea~cial 
OTEGOIIIAS rmi'C:IOIIAIS DI!! 

lftvu, SDPEI:IDR " n bp•cial 

22 • 23 ' Eap..:ial 

32 "' CA'1'J:GOI.:U,IJ nllfCI.OXA:U DE 
Eap..:ial 

111V"EL lltDio 

RU'ElltuciA I'DI'AL 
IIK-32 

lU:!'ERtffCI.\ FIDIAL 

NK•JO 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou,sa) 
- Na presente sess_ão terminou o prazo para. 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
da Câmara n~ 39, de 1989 (n9 1.915/89, na 
casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que dispõe sobre a trans
formação da Escola Técriica Federal doMara
nhão em Centro Federal de Educ_ação Tecno
lógica. 

Ao projeto não toram oferecidas emendas. 

" n Eapoocial 

29 • 30 ' Eapecial 

29 • 30 ' Eapoocial 

27 • 28 "' 
,. 

A rriatêria, de acordo com o art. 277, pará
grafo (mico, do Regimento Interno, será incluí
da, oportunamente, em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Passa-se- á 

. ORDEM DO DIA 
_As matérias constantes da Ordem do Dia 

ficam adiadas, devendo sua apreciação ser 
realizada na próxima sessão. 

AJIALISTA DE ADKliiiSTIU.Çlo 

N!Bl..I.CA 

TtcKICQ DE AD..'IIHI.STRAÇlo 

~BLIC.\ 

São as seguintes as matérias constan
tes da Ordem do Dia que têm sua aprecia
ção adiada! 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N'43, DE 1989 

(Ein regime de urgência, nos termos do 
art 336, c do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únfCo; do Projeto de 
Lei da Câmara n9 43, de 1 9_89 (n9 1.45-6/89, 
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na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho que cria a 17• Região 
da Justiça do Trabalho, o respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho, e dá outras proVidên
cias. (Dependendo de parecer.) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 44, DE 1989 

(Em regime de urgência, nos te !Til os> do 
art 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 44, de 1989 (n' 1.674/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tnõunal 
Superior do TrabaJho, que cria a 18• Região 
da Justiça do Trabalho, o respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho, e dâ outras providên· 
cias. (Depedendo de parecer,) __ 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 210, DE 1989 

(Em regime de urgênda, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto d_e 
Lei do Senado n~ 210, de 1989, de autoria 
do Senador Jarbas PassarinhQ, 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 Financeiro de Habitação, 
a que se refere a Lei n9 7.774, de 8 de junho 
de 1989, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 248, de 
1989, da Comissão 

-de Assuntos Económicos. 

-4-
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 desinc:om
patlbilização do Presid~mte da República, dos 
Governadores de Estado, do Di_strito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
-da Comissão TemporáritJ, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Mauricio COrrêa. 

-5-
Discussão, em turno úniCO, da redação fina:! 

(oferecida pela Comissão Diretora em seu Pá~ 
recer n9240, de 1989), do Projeto de Resolu
ção rt' 60, de 1989, que autoriza o Governo 
da União a contratar operações de crédito ex
terno, no montante equivalente a até US $ 
123,000,000.00 (ceilto e vinte e três milhões 
de dólares americanos), com o banco inglês 
e com as empresas italianas que especifica 

-6-
Discussão, em turno único, do veto total 

aposto ao Projeto de __ L.~i do Senado n~ _ 34, 
de 1989, que dispõe sobre a regularização 
ou desconstituição de p.arcelamentos urbanos 
implantados no território do Distrito Fedef?ll, 
sob a forma de loteamentos ou condomínios. 

~7~~ 

PROPOSTA DÉ EMENOA A 
CONSillUIÇÃO N• 2, DE 1989 

OnduJda em Ordem do Di.a I)OS termos do 
_ --ªrt. 358, § _29, do Regimento Interno) 
-nlscussão, em 'primeirO turno, da Proposta 

_de Emenda ~_Constituição n9 2, de 1989, de 
.autoria do Senador OlaYQ Pires e outros Se
nhores Senadores, que modifica o § 3<? do 
aft. 49 do Ato das Disposições COnstifudonais 
Transitórias. 

-8-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N' 3, DE 1989 
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 

art. 358, § 29, do Regimento Interno) 
- Discussão, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n9 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Madel e o_utros Se~ 
nhores Senadores, que acrescenta parágrafo 
ao-a:rt. i 59 e altera_a redaçãp Qo incis_o I_l do 
art 161 da Constituíção Federal 

-9-
MATÉRJA A SER DECLARADA 

~ PREJUDICADA 

Projeto de Lei da C~mara n9 43, de 19_a'L 
(n9 193187, na Casa_de origem), que dispõe 
sobre- pensões, proventos e beneficias. 

~lO-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1988 
(h9 277/87, na Casa ·de origem), que estabe
Je:ce norma para ftxação do salário mínimo. 

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, desiQnando para a ordinária 
de segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 36, DE 1989 

(lnduido em Ordem do Dja, nos termos 
do art. 353, parágrafo úrlico, do Regimento 
Interno) 

Discussão, em turno único, do projeto de 
Decreto Legislativo n• 36, de 1989 (n' 112/89, 
na Câriiara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessãO outorgada à Rádio 
Imperatriz Sociedade Ltda, para explorar servi
ços de radiodifusão sonora em onda média, 
na Gdade de Imperatriz, Estado do Maranh.~o, 
tendo PARECER PRELIMINAR, por pedido de 
d!.ligência. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 43, DE 

1989 

(Effi regline de urgEmcia. rios termos do 
art 3~6, c, do Regimento Interno) 
Discus~o, em turno- único, do -Projeto. de 

lei da Cânlarã" n~ 43, de -1989 (n9 1.4.56/S9, 

na Casa de origem), de Iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que cria a 17• Região 
da Justiça do Trabalho, o respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho, e dá outras providên~ 
cias. (Dependendo de parecer.) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 44, DE 

1989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art 336, -c, do Regimento Interno r 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n' 44, de 1989 (n• 1.674/89, 
na Casa de origem), de iniciativa, do Tribunal 
Superior do Trabalho, que cria a 18• Região 
da Justiça do Trabalho, o respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho, e dá outras providên
cias. (Dependendo de parecer.) 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 210, DE 

1989 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art 336, c, do Regimento lntemo) 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do Senado n9 210, de 1989,.de autoria 
do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe so
bre o __ critério de reajustamento dÔ valor das 
obrigações relativas aos contratos de aliena~ 
ção de bens imóveis não abrangidos pelas 
normas do Sistema Financeiro de H~ltação, 
a que se refere_ a Lei n9 7 .774, de 8 de junho 
de 1989, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 248, de 
1989', da Comissão-

-de Assuntos Econômicos. 

-5-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 70, DE 1989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~" 70, de 1~89, de autoria do Sena-
dor Jutahy Magalhães, que modifica o § 49 
do art. 91 do Regimento Interno. (Dependendo 
de parecer.) 

....:6-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 73, DE 1989 

(Em regime de urgência. nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 73, de 1989, (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer n9 252, de 1989}, _ 
que autoriza a República Federativa do Brasil 
a contratar operações de crédito externo· no 
valor total de até doze milhões, quinhentos 
e sete mil e setenta _e um dólares canadenses. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 19, DE 1989 

(Incluído em Ordém do Dia, nos termos 
do arl376, e, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n<> 19, de 1989 (11"~139/86, 
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na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo Básico de Cooperação Técnica, 
Cientifica e Tecnológica, entre a· Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de E! Salvador, em Brasllia, em 
20 de ma!o de 1986. (Dependendo de Pare
cer.) 

-8-
PROJEfO DE DECREfO LEGISLATIVO 

N• 20, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art376, e, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~' 20, de 1989 (n~" 140/86, 
na Câmara dos DeputadoS), que aprova o tex
to do Acordo de Cooperação Científica e Tec
nológica entre o Governo da .República Fede
rativa do Brasil e o GovernO da República Por
tuguesa, celebrado em Lisboa, em 5 de maio 
de 1986. (Dependente de Parecer.) 

-9-

PROJEfO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N• 21, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do_art. 376, e, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 21, de 1989-(n9142/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo Comerdal celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Cabo Verde, em 
Praia, em 1 O de maio de 1989 {Dependendo 
de parecer.) 

-tO-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à ConstituiçãO n91 de 1989, de 
autoria do Senador João 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 Comissáo Temporária, faVorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Mauricio Corrêa. 

-11-

Discussão, em turno único, da reçla~o final 
(oferedda pela Comissão Diretpra em ~eu Pa· 
recer n" 240, de 1989), do projeto de Resolu
ção n9 60, de 1989, que au_todza o GoVerno 
da Unlão a contratar operação de ~ré_dito exter
no, no_montante equivalente a élté_ US $ 
123,000,000,00 (cento e vinte e trê_s milhões 
de dólares aniericanos), com o banco ínglês 
e com as empresas italianas que especific<t 

-12-

Discussão, em turno único, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei do _Senado n9 34, 
de 1989, que dispõe sobre a regularização 
ou desconstituição de parcelamentos urbanos 
implantados no território do Dtstrito FeQeraJ, 
sob a forma de loteamentos OY. condomínios. 

-13-

PRQPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 2; DE 1989 

- (Incluído em Ordem do Dia nos ternlos do 
art 358, §- :29 do Regirylento Interno) _____ _ 

Discussão, em primelro turno, d2i: Proposta 
de Emenda à ConstituiÇão n• 2, de 1989, de 
autoriã-do-sena_aor- Ola;vo Pir!'!s e o_utros ~ 
nhores Senadores, que modifica o § 3'i' _do 
art. 4~ do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

-14-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N•3, DE 1989 

(litclulda em Ordem do Dia, nos termos do 
art 35g § -29, do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros Se
nhores Senadote.s. que acrescenta parágrafo 
aC>-art 159 e altera a redação do ínciso II do 
ad. 161 da Constituiçao Federal. 

-'-15-

MA TÉRlA A SER DECLARADA PREJUDICA-
DA 

- Projeto de Lei da Câmara n9 43, de 1987 
(n" 193/87, na Casa de origem), que dispõe 
sobre pensões, proventos e benefícios. 

-16-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

_ Pr()jeto de Le:i da Câmara n9 29, de 1988 
(n9 277/87, na Casa- de origem), que estabe
lece normas para fixação do salário mfnimo. 

O SR. PRESO>ENTE(Pompeu de Sousa) 
- Estâ encerrada a sessão. -

Levaflia-Se- a st!ssão-àS 11 horas e 30 
minutos.) 
ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

1'1• 29, DE 1989 

Djspõe sobre a concessão de horá!io 
especial ao servidor -estudante, previsto 
np art 420 do Regulamento Admfnistra
tívo do Senado Federal, em face das 
ilormas eStabelecidas pela Resolução n9 
9, de 1989. 

Art. 19 Ao servidor estudante em estab~le-_ 
__ cimento de ensino superior oü de 29 grau, 

oficial ou reconhecido, bem assim em curso 
súPletivo ou pré:..vestibular, PQderâ ser defe
rido horário especial de trabalho de, no míni
mo,.seis horas diárias. 

§ 1" __ A concessão de horário especial será 
precedida pelo exame de cada caso, mediante 
requerimento ao Diretor-GeraJ, instruído com: 

a) comprovante de matrícula e freqüência 
nO- curso, forriecido pelo órgão competente 
da: instituição de ensino; 

b) concordância do Diretor do_órgão de 
lotação do servidor, com declaração expressa 
de que a concessão do horário especial não 
prejudica a boa execuç-ão dos serviços que 
lhe são afetos. 

§ 29 O dispOsto neste ãrtigo n"ão se aplica 
ao servidor que tenha jornada diária de traba
lho inferior a oito horas. 

Art. 29- Quando Se tratiu de _servidor regi
do pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
o horário especial deverá atender aos limites 
fixados pela norma específica, sem quaisquer 
ônus para o Senado. ~ 
- Parágrafo único. A chefia imediata, consi

derado o interesse do serviço, comunicará à 
Subsecretaria de Administração de Pessoal a 
hora de entrada e saída do servidor estudante, 
_beneficiado com horário especial. 

Art. 3" _Uma vez verificado que a situação 
do seiYidor _estudante não corresponde aos 
comprovantes apresentados, será cancelado 
o horário especial, sem prejuízo das medidas 
disciplina~s cabíveis. 

Art 49 O servidor estudante deverá requ~ 
rer o cancelamento do horário especial, quan
do deixar de freqUentar o respectivo curso. 

Art. 59 A renovação de horário especiaJ 
deverá ser requerida no início de cada semes
tre letivo, instruída com documento que com
prove a freqüência regular no semestre ante-
rior. -

Art. 6_9- A extensão do beneficio ao servi
dor que pretenda freqüentar um segundo cur
so superior ou um curso de pós-graduação, 
ou -em nível de pós-graduação, dependerá de 
autorização da Comissão Diretora, que exami
nará o pedido considerando os conhecimen
tos a serem· adquiridos pelo servidor em rela
ção aos- interesses-do -Senado. 

Arl 79 É vedada, em qualquer hipótese, 
a convocação de servidor beneficado com ho
rário espedal para prestação de serviço ex
traordinário. -- ---- . 

Art. 89 Na hipótese do artigo 420, capul, 
do Regulamento Administrativo, o pedido de 
justificação de faltas deverá ser instruído com 
documento comprobatório da realização das 
provas e formulado até quinze dias após do 
cOmetimento das faltas. 

Art. 99 Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente o Ato n9 7/89, da Co
missão Diretora. 

-sala da Comissão Diretora, 18 de outubro 
de 1989. -Nelson Carneiro - Alexandré 
CO$ta -Mendes Canale-:-Pompeu de Sousa 
- Louremberg Nunes Rocha. 

ATO PO PRESIDENTE 
1'1• 247, 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 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n9 O 13.649/89-2, 

Resolve aposentar, por inva1idez, Adalberto 
de Souza Barros, Adjunto Legislativo, Classe 
"Especial", Referência NS-19, do Quadro Per
manente do Senado Federal, nos termos do 
artigo 40, inciso I, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com 
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os artigos 428, inciso DI. 429, inciso m, e 414, 
§ 4-1, da Resolução SF n9 58, de 1972; artigo 
3"' da ResoluçãO SF n" 13, de 1985; artigo 
Z. da Resolução SF n" 182, de 1987; artigo 
5':' da ResoluçãO SF nço 155, de 1988, e artigo 
1~> da Lei rt' 1.050, de 1950, com proventos 
integrais, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI. da Const!MçSo Federal. 

Senado Federal, 18 de outubro de 1989. 
-Senador l:felson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESJDEI'ITE 
1'1• 248, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidr;Jde com a d,E;legação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Aro 
da Comissão Diretora n<:> 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso n' 014.720/89p?. _ 

Resolve aposentar, voluntariamente, Acy 
Fanala de Arruda, Técnico Legislativo, Classe 
uEspecial", Referência NS-25, do Quadro Per
manente do Senado Federal, nos termos do 
artigo 40, inciso DL alínea "a", da <:=OnstitUlção 
da Republica Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 428, inciso U, 429, _iflciso I, 
430, incisos IV e V, e 414, § 4~', da Resolução 
SF n' 58, de 1972; artigo 3' da Resolução 
SF n~' 13, de 1985; artigo 2~' da Resolução 
SF n'1' 182, de 1987, e artigo 5o:> da Resolução 
SF n9 155, de 1988, com proventos integrais, 
observado o disposto no artigo 37. inciso xr. 
da Corlstltuição Federal. 

Senado Federal, 20 de outub(o de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro,_ Presidente~ 

ElCIRATO DE COI'I"IRATO 
Espécie: Contrato n• 51/89 . 
Contratada: Magno Conservadora e SeJYÍ~. 

çosLTDA 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prestação de serviços dr! limpeza 

e conservação nas dependêndas _da Repre: 
sentação do Senado Federal no Río _de Ja
neiro. 

lidtação: ConYiW_n9_143/89. , 
Crédito pelo qual correrá a despesa: A con-: 

ta do Programa de Trabalho 
01010012229/571, Natureza da Despesa 
3132..()205/6. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
no01707/8, de 31-8-89. . . 

Valor Cootratua/: Estimado em NCz$ 
7.574,60 (sete mil, quinhentos e setenta e qua
tro cruzados novos e Sessenta centavos). 

Wgênda: 1-10-89 a 3!-12-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrio. Pela Contratada: Ivo Magno Pin· 

to. Amawy Gonçalves Miiitins. Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mônio. 

ElCIRATO DE COI'I"IRATO 
Espécie· Contrato no:> 52/89 . 
Contratada: Instituto de Neurologia, Neuro

cirurgia e Eletroencefalografia de Brasília LT
DA. 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prestação de Serviços, compreen-_ 

dendo exames médicos complementares de 

diagnóstico e tratamento, nQ âmbito das espe
cializações da Contr~- a Senadores, servi
dores do Senad9 _e seus dependentes. 

licitação: Credericiainento com base no 
Aro n9 -40188~ da Comissão Diretora. 

O édito p;,lo qu"a! correr.! a despesa: À con
t.i.dà Programa de Trabalho 
01014282004n61, Natureza da Despesa 
3132-0109/2. ~-

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n" 0007an, de 23-01-89. 

Valor Contratual: Estimado em NCz$ 
250Ó,OO (dois mil e quinhentos cruzados no
vos). 

Vr'gência: 17-10-89 a 31-12.:89. 
SlgrlãtáifoS: PelO Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. ?ela Contrata;: .Dr. João da Ouz 
Carvalho. 
-- -Amª-L!O' Çionçalves Martins. Diretor da_ Stib
secretãria de Administração de Material e Patri~ 
mõnio 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
C~m-qocação 

O.EXcelerrtíssimo Senhor Presidente da Co
missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
Benevides, tem o prazer de convocar Vossa 
EXC_elência, para a próxima reunião, a se reali
zar terça-feira, dia 24 de outubro, às 11:00 
horas, na Sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa. 

Secretaria da Comissão, 19 de outubro de 
1989. - Carlos Guilherme Fonseca Secre
tário da Comissão do Distrito Federal. 

22' Reunião. em 24 de oUtubro de i989 
-· PAUTA 

Item 1 -Projeto de Lei do Distrito Federal 
0° 49 de 1989 dispõe sobre o horário de fun
cionamento dos estabelecimentos comerciais 
no Distrito Federal e d_á outras providências. 

Autor: Senador Mauricio Corrêa. 
Relator: Senador Francisco Rollemberg. 
Parecer: Favorável ao projeto, por constitu-

donal e juódico. 
- lteJ112_-:- Projeto de Lei do _Distrito Federal 
n_o;;6 de 1989 MeiiSa!JemN: 090/89-DF (Men
sagem n9 79-QAG, de 22-9-89, na origem) 
Gia a Carreira Administração Pública do Dis
trito Federal e seus cargos, fixa os valores de 
sePS -~cimentos e dá outras providênci~s. 

Autor: ExecUtivo loc~_.___ -
Relator: Senador Odacir Soares. 
Parecer: Favorável ao Projeto, por constitu

cional e jurídico~- com as emendas 4,6, 8 e 
9, favorável em parte às emendas 1 e 7, apre
sentand9 as subemendas de n?'. 1 e 2, e con
trário às demais. 

Item 3 -Anteprojeto de Lei do Distrito Fe
deral estabelec~ _reservas de projeções e lotes 
de terreno em planos de expansão urbana do 
DiStrito Federal para os fins que espe_cifica, 
e determina outras prOvidências. 

At49r: Deputado Francisco Carneiro. 
Relator: Senador Leopoldo Peres. 
Parecer: favoráVel à _tramitação. 

lt5n4-Anteprojeto de Lei do Dístrito ~e:
deral veda c:onstruçõés 'erii Brasília, nos locais 
e nas condições que menciona. 

Autor: Deputado G_eraldo Campos. 
Relator: Senador Mauricio Corrêa. 
Parecer: F-avorável à tram~ção. 

- ConVOcação 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Co
missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
Benevides. tem o prazer de convocar Vossa 
Excelência, para reunião extraordinária, a se 
realizar quarta-feira, dia 25 de outubro, às 
11 horas, na sala de reUniões da Comissão, 
Ala Senador Alexandre Costa. 

Secrefuriã- da ComissãP.~ em. 19 de outubro 
de 1989.-Carlos G~e Fonseca, Secre
tário da Corriissão. do Distrito Fedeial. 

23• Reunião, em 25 de outubro de 1989 
PAUTA 

kem 1-Projeto de Lei do Distrito Federal 
n• 2 de 1989 Osmbel""" di-. critérios 
e co~do rnínirnQ para elaboração do Plano 
Diretor do Dlstrito Federal, fiXa sua compe
tência da Câmara Legislativa do Distrito Fede
ral para sua aprovação e dá outr;:JS providên
cias. 

Autor: sEnãdof -POfnpeu de Sousa. 
Relator: Senador Francisco Rollemberg. 
Parecer: Favorável ao Projeto, por constitu-

cional e jurídico, com as emendas supressivas 
de n~"' 2, 4 e 5 e- contrário às emerldas de 
n"1,3,6,7e8. 

Conclusão: Em 23.05.89, a Presidência 
concedeu vista do processo ao Senador Meira 
FJ!ho. 

Em 3.1-5,89, o Senador Meira Filho, deliol
veu o projeto com voto em separado, con
cluindo poc audiêÍlcia prévia da Comissão de 
Coostituição, Justiça e Cidadania 

Em 6-6-89, a Comissão aprovou· propoSta 
para a realização de uma reunião extraordi
nária. específica, para tratar da matéria 

Em 19-9-89, o Setladoc Pompeu de SOusa, 
autor do projeto, solicitou inclusão da matéria 
em pauta, por entender que a mesma já fcii
amplamente dlscutida. 

-Em 11-10-89, a Comissão deliberou por 
realização de uma ~união especifica para 
apreciação da ~ria. 

COMISSÃ.O TEMPORÁRIA DO 
CÓDIGO DE MENORES 
2t Reunião, reãnzada em 
26 de setembro de 1989 

Às dez horas do_ dia vinte e seis de setembro 
de mil novecentos e oitenta e. nove, na Sala 
de Reuniões da Comissão de Serviços_ de Infra
Estrutura, Alã SenadOr Alexãndre cOsta, pre
sentes os Senhores Seriàdores Nabor Júnior, 
Presidente, Pompeu de Sousa. Francisco Ro
Uemberg, Wilson Martins, Antônio Luiz Maya 
e Louremberg Nunes Rocha, reúne-se a Co
missão T einPoi-ária, para éxaminar os.Projetos 
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de Lei do Senado nl' 255/89, que "Institui o 
Código de Menores e dá outras providências", 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, Pro- . 
jeto de Lei do Senado n? 279/89, que "Altera 
os artigos 32 e 34 da Lei ri~' õ:697, de 1 O 
de outubro de 1979, que institui o C6Cligo 
de Menores, dando-lhe nova redação na con
formidade da Constituição Federal em seu Ca
pítulo vn, artigo 22s, § 3?, e 2!27~ caPut", e 
o Projeto de Lei do Senado n"' 1_93/89, que 
"Dispõe sobre o Estatuto da CrianÇa_e_dO Adõ
lescente, e dá outras providências", de autoria 
do Senador Ronan Tito; o PL$ ri~> 279/89 aci
ma citado, fo[ apresentado pelo Senador Már
do Lacerda. DeiXam de comparecer, por mo
tivo justificado, os Senhores SenadOres João 
Calrnon, Mansueto de lavor, Alexandre Costa, 
Lourival Baptista, José.lgnádo Ferreira eJar
bas Passarinho. O Senhor Presidente, Senãdor 
Nabor Júnior, comunica aos seuS pares, que 
a presente reunião se destina a indicaçãO dos 
relatores parciais e aprovação do cronograma 
das palestras que este órgão técnicO fará, para 
aprimoração dos trabalho, e qLle os prazos 
de recebimento de EmendaS -eStão em aberto 
do dia 2:2 de setembro a 11 de outubro de 
1989. Prosseguindo, o Senhor PreSidente indi
ca o Senhor Senador Wilson Martins, para ser 
o Relator Parcial da parte Geral-Livro I, e o 
Senhor Senador Louremberg Nunes Rocha, 
Relator-Pardal da parte !Jvro II, qual é aceito, 
pelos referidos Senadores. A seguir, o Senhor 
Presidente, faz .a leitura do Cronograma de 
trabalho na Comissão, na parte referida as pa ... 
lestras: 1• Etapa- dia 03 de outubro, às 10:30 
horas- Palestra com os Senhores Juizes Dr. 
Ubomi Siqueira, Juiz de Menores do Rio de 
Janeiro, Dr. Nívio Geraldo Gonçalves, Juiz de 
Menores do Distrito Federal, e o Dr. Antônio 
Fernando do Amarai e Silva, Professor TitUlar 
da Cadeira de Direito 'do Menor da úniver
sidade de Blumenau; _2' Etapa - dia 1 O de 
outubro de 1989, às 1 "0:30 hOras Palestra com 
as Senhoras Dr'- Marina Bandeira de Carvalho, 
Presidenta da FUNABEM, e a Dr'- Regina Hele
na Pedroso, Presidenta da Frente Nacional dos 
Direitos da Criança; 3• Etapa·- dia 17 cie 
outubro, às 10:30 horas - Palestra: com os 
Senhores Juizes Dr. Alyrio Cavallieti, Vice~Pre
stdente da Associação Internacional de Magis
trados da Juventude e da Família, Dr. Munir 
Cury, Coordenador das CuradOrias de Meno
res do estado de São Paulo; 4~ Etapa - dia 
24 de oUtubro, às 10:30 horas- Palestra com 
os Senhores Juízes Dr. Samuel Alves de melo 
Júnior, Juiz de Menores do Estado de São 
Paulo, e o Dr. Paulo henrique da Cruz, Presi
dente da FUndação Estadual de Educação do 
Menor do Rio de Janeiro (FEEM). O Crono
grama é colocado em discussão e não haven
do -quem queira discutir, colocado em vota
ção, sendo aprovado por unanimidade, estan
do, entretanto, sujeito a alterações posteriores. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente_ .antes de encyrrar .. a presente ~união, 
determina a miJ:n, Kleber Alcoforado Lacerda, 
Secretario da· Comissão, seja l~l\rrada a pre
~nte_A~ a g,uaUida.e aprovada, será assinada 
pelo Senhor ·Presidente, indo à publicação: -
SenadOr !Yabor Júnior, Presidente. 

COMISSÃÇ> PAJU.AMENTAR 
DE INQolíRITO 

Criadã através do Requeninento n9 1 o; 
de 1989~ destinada a apuiar as denúncias 
sobre a devastaçáo da Híléía Amazónica 

. e a particlpaçilo estamgeira nesSas de
n(incíBs. 

16• Reunião, realizada em 
26 de seteml>ro de 1989 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 
do ano de mfl novecentos _e oitenta e nove, 
às nove horas e ciriqüenta minutos, na Sala 
4, Ala Senador Nüo Coelho, presentes os Se
nhores Senadores Leopoldo Peres (Presiden
te), Jarbas -Passarinho (Relator), Mário Maia, 
Edlson Lobão, Nabor Júnior e Chagas Rodri
gUes, reúne-se cf Comissão Parlamentar de 
Inquérito, destinada a apurar as denúncias so
hre a devastação da hiléia amazónica e a parti
cipação estrangeira nessas denóncias. Presen
te ainda, o Senhor Senador CarloS Patrocínio. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado 
oS-Senhores Senadores Teotónio VIlela Fliho, 
Ronaldo Aragão, Aluizio Bezerra e Odacír Soa
res. 

Havendo número regimental, o Senb9JP_re_':' 
si dente declara abertos os trabalhos da Corrús
são_e, solicita seja dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior que, logo ap6s, foi conside
rada aprovada. A seguir, convida o Prof. José 
Marcelino Monteiro da Costa, Professor da 
Universidade Federal do Pará, para tomar as
sento à Mesa. 

COm a palavra o S~nhor Sena-dor Jarbas 
Passarinho, presta alguns esclarecimentos 
preliminares ao depoente. 

Com a palavra o Prof. Marcelino, agradece 
a oportuhidade que lhe foi concedida para 
prestar sua colaboração à Comfssão. 

Inicia sua explanação, trazendo como subsi
dio, três trabalhos recentemente elaborados 
sobre a amazónia. Aborda a política de inter
venção governamental na amazônia, a criação 
da Suframa e a Lei de Incentivos Fiscais n" 
5.174 que passou a ser instrumento funda~ 
mental de atraçáo de capital privado para a 
Região. 

Relata que, a partir de 1912, iniciou-Se na 
amazônia a produção de borracha tendo, pos
teríármente, entrado em declínio devido a par
ticipação da Indonésia no mercado interna
cional, surgindo então, o Plano de Defesa da 
Borrei chá~ 

A seguir, raz ainda, algumas referências ao 
I, 11 e III Plano de Desenvolvimento Económico. 

Finalizando, enfatiza que é possível a ocupa
çã6 raciOnal da amazônía e chama a atenção 
para o fato de que não há projeto económico 
algum, intervenção humana alguma que não 
modifique o meío ambiente. 

ProsseguiQdo, passa-se à fase _int~rpelatóda 
quando usam da palavra, pela ordem, os Se
nhores Senadores Mário Maia, Leopoldo Peres 
e Jarbas Passarinho. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente agradece a presença do depoente e en
cerra os trabalhos da Comissão às doze horas 
e, para constar, eu, José Augusto Pan!sset 

Santana, Assistente da COmissão, lavrei apre
sente Ata, que lida e.aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação jun
tamente com o apanhamento taquigráfico. 

AIYEXOÀ AD! DA 16•REll/YJÃ0 DA 
COMISSÁO PARLAMENtAR DE INQUÉ
RITO, CRIADA A TRA J.ÉS DO REQ{JERJ
MENTO !Y• 10, DE 1989, DES7TNADA 
A APaRAR AS DENÚNCIAS SOBRE A 
DEVASTA9\0 DA HIWA AMAZÔNIOI 
E A PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA 
NESSAS DENÚ!YCIAS, DES1TNADA A 
CXIVlR O DEPOIMENTO DO PROF. JQ.. 
SÉ MARCELINO MON7EIRO DA COS
TA, PROFEssOR DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PAJM, QUE SE P{}BUOI 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO 
PRESIDENTE DA COMISSÂO. . 

Presidente: Senador Leopoldo Peres 
Relator: Senador Jarbas Passarinho 
(Íntegra do Apanhamento Taquigráficõ da 
Reuniã-o) 

O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Está aberta a reunião. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito refe
rente à devastação da Hiléia tem o prazer de 
receber, hoje, o professor Marcelino Monteiro 
da 'costa, pro{essor universitário que, além de 
outros atributos, é filho de Humaitâ, município 
que tão grandes inteligências tem dado ao 
Estado do Amazonas e ao Brasil. 

O Sr. Relator deseja fazer alguma obser~ 
vação antes de passarmos a palavra ao de-
poente? --

0 SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Sr. 
Presidente e Srs. Senador, a nossa idéia, ao 
pedir ao Professor Marcelino da Costa que 
viesse nos fazer, provavelmente, à última inter
venção antes da conclusão do nosso trabalho 
é porque conheço-o hâ muito tempo; nos co
nhecemos num curso de segurança nacional, 
produzido por professores universitários, em 
1961, e desde lá temos riluita admiração pelo 
depoente de hoje. S. S• dirigiu e coordenou 
o Núcleo de Altos Estudos da Universidade 
da Amazônia, ligada à Universidade do Pará, 
é um economista respeitável. O objetivo era 
chegarmos, agora nesta palestra, a discutir 
exata~ente as div~rsas PC?Iítlcas da ocupação 
da Amazônia e qua( a: perspectiva para uma 
política que deva ser redirecionada. 

Professor, nós já chegamos a conclusões 
definitiVas-sobre o problema de desmatamen
to; a histeria que se faz em tomo disso; a ilusão 
a respeito da floresta Amazônica como "pul
mão do mundo". Sobre Isso a Comissão está 
perfeitamente informada. Mas depois que co
m_eç:_aroos a ouvir alguns depoentes, todos 
muito credenciados, a respeito da forma como 
ocupar a Amazônia, temos tido problemas pa~ 
ra chegar a uma conclusão. Por exemplo: os 
que aceitam ou ·na-o aceitam fazer pecuária 
em nenhuma circunstância na Amazônia na 
área de cobertura florestal, não na cobertura 
vegetal diferenciada. Há os que acham que 
deve ser feito um zoneamento, _outros comba
tem o zoneamento. Com mufta lucidez. como 
sempre, o Professor Samuel Benchimol mos-
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trou que esse zoneamento nunca poderia ser 
feito, porque são várias amazônias dentro da 
Amazônia o zoneamento teria que ser levado 
com a biodiversidade da Amazônia. Diante 
desse_ quadro precisamos chegar a uma con
clusão, a Comis-são teve uma prorrogação de 
30 ,dias no seu prazo, para que éi i'elatório 
fosse feito.A sugestão que apresentei ao presi
dente, e S. Ex" aéolheu foi de que ouvíssemos 
hoje o Professor Marcelino da Costa, que tem 
acol"r'lpanhado ao longo da sua vida de profes
sor universitário multas posições exatamente 
a respeito do imapcto dos grandes projetes 
na Amazónia e as formas de ocupá-la. Essa 
é a razão da minha solicita!;ãO para que o 
professor Marcelino viesse fazer essa confe
rência aqui hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Com a palavra o Professor Marcelino da Cdsta; 

O l;R. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- Em primeiro lugar, agradeço ao 
Presidente da CPI e ao Senador Jarbas Passa
rinho a oportunidade que me foi dada para 
ter a honra de participar como depoente nesta 
Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Vim com toda a satisfação, e tentarei erwidar 
os esforços possíveis para que a minha partici
pação possa de qualquer forma ter alguma 
utilidade para a Cõmissão. Infelizmente, como 
a convocação foi feita em cima· da hora, não 
foi possível, com gostaria de fazê-lo, preparar 
um texto, especificamente, para apresentação. 

Vou fazer uma exposição - talvez, aqui, 
pelo número de participantes fosse mais pro~ 
dutivo que, ao invés de fazê-la, eu, como expo
sitor, sou professor; o professor é quase como 
um autor; já fui estudante de Te.,.t;o ~a per
formance do expositor depende muito de co· 
mo a gente sente o feedback _que vem do 
auditório. Então, aqui, não vou poder sentir 
uni feedback muito quente. De .forma que, 
peço desculpas e fico mais ou _menos nesta 
posição, mas não é, em absoluto, desmere~ 
cendo V. Ex" 

O SR. MÁRIO l\1AIA - O centro da minha 
preocupação é somente com o microfone. 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- Então, esta exposição que vou fazer 
se respalda .. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Essa é 
uma boa intervenÇã~ POf que obriga o Sena
.dor Mário Maia a sair da· esquerda e vir para 
o centro. ~- "- . -. " __ ,_ -"" _ _ 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- ... fundamentalmente naquilo que 
o Senador Jarbas _pªs$arinho já conhece que 
é um trabalho de longa data. 

A minha preocupação - sou economista 
de formação - tem sido.Jundamentalmen~ 
relacionada com a questão do desenvol":'im~n
to da Amazônia. COnio dis.se o 'Senador Leo
poldo Peres, sou de Humaltá, meu avô foi fun
dador da O da de de Humaitá, o ex-Governador 
Monteiro, fui para Belém estudar e lá fiquei, 
embora tenha saído para lazer pós-graduação 
em São Paulo, nos Estac;lo Unidos e no -Rio 
de Janeiro, e atuado como professor das Na
ções Unidas em váriOs países, inclusive, na 

Europa. O que, hoje, está duro é ser professor 
da universidade brasileira, porque a univer
sidade brasileira entrou, hoje, num processo 
de deterioração impressionante em função de 

- um populismo desenfreado,_ de uma "demo-
cfatite", onde- des_culpem a colocação
quem decide a eleição de um reitor numa 
universidad.e, como a minha, são os limpa-
dores... -- --- : - --

Então, quer dizer;Professor e pesquisador, 
hoje, não apitam nada. Se você quer ser diretor 
de _centro, você' tem que ser populista. Com 
relação ao popu1ismo sou muito ave~_o_. 
- Então, sempre, tempestivamente, tenho si
do crítico das politicas de intervenção na Ama
zônia, O Senador Jarbas Passarinho é teste-

- munha disso~ Eu, inclusive, durante o regime 
autoritário - sinto-me à vontade para falar 
o· que vou falar aqui porque sofri várias san
ções- fui impedido de terminar meu douto
rado na London School, em 1974; tive um 
processo-de cassação e aposentadoria, que 
foí, a bom tempo, quando V. ~ assumiu o 
Ministério da Educação, onde se aposentaram 
praticamente todas as lideranças da Uryiver
sidade Federal do Pará, em 1968, V. Ex" me 
impediu e mandou-me um recado para que 
ficasse _calado. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- V. 
S• m~ffi-havia concluído, parece-me que já -es
tava cassado. 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- Não. Aposentado. 

Várias vezes fui vetado para assumir cargos, 
como Diretor do Basa, por uma suposta atua
ção de esquerda que, até hoje, não sei ·onde 
está, porque nunca pertenci a partido nenhum. 

Trouxe aqui, para subs[dlo da Comissão, 
três recentes trabalhos que elaborei sobre a 
Amazônia: O primeiro é um trabalho sobre 
a_ economia paraense que chamo "Altemativas 

_ para a Economia Paraense -:-Suplício de Sisi
fo, ou Descoberta do fio de Ariad_ne". Não 
sei .se V. EX' recebeu, mas mandei. fiz um 
outro trabalho, recenteinente, para o BNDES 
e para a Fundação Joaquim Nabuco, sobre 
as "Perspectivas de Crescimento Industrial", 
no caso da Amazônia. Também um outro tra
balho que trago a síntes_e de uma pesquisa 
rea]_izada para o PNUD e para o lpea que é 
sobre "Ptodução e Abastecimento Alimentar 
na Amazônia~ Evolução Reçente e Perspec-

- tivas para o Ano 2.000". _ 
·- Com base nesses trabalhos e em outros _ 

que vénho desenvolvendo, e trago também 
uma cópia de um outro que _escrevi sobre 
o Projeto Calha Norte, quando surgiram as 
criticas a esse projeto, que considero improce
dentes, na minha opinião, na de quem já viveu 

... no interior·daAmazõnia, ele é uma das coisas_ 
mªis sérias que se está fazendo no momento 
para garantir a. presença brasileira nas á(_~ 
d~ limite_ e garantir a soberania nacional. _Te
nho também outro trabalho que escrevi à altu
ra do cam.aval de Kararaô. Assim, tenho uma 
visão muito clara do que seja o problema, 
embora eu não tenha como comprovar certas 
colocações que vou fazer aqui. 

Criei um termo, qüe até o Professor Samuel 
Benchimol incorporou, chamado amazon_6ia. 
Hpje estamos passando por uma fase de para
nóia eril rdãç8o_ à_Arõazônia. De repente, des
cobre-se_ a Ainãzôn_[a._A:té pouco -teinpo atrás, 

_ a Amazônia era Uma região que esteve entre
gue a s_ua própria- sorte. A única aspiração 
do amazônida - e sei disso porque vivi até 
os onze anos na Qdade de Humaltá - era 

-ir efnbaii para Manaus ou para Belém estudar 
e depois ir para Rio ou São Paulo. As opqrtu
nidãdeS de emprego não existiam. Ou se eta 
funcionái'_io público, ou não se teria mais nada 
para fazei. Eu preferia ficar no seringal do que 
em Humaitá 

O Senador já me alertou que a Comissão 
está perfeitamente informada e já tem uma 
concepção definida sobre a questão das teses 
equivoc:adas da desertificação da Amazônia, 
pu1mão do mundo, e de que ela seria o grande 
contribuinte para a ocorrência do efeito estufa. 
Consu1tando Os vérdadelros cientistas que cow 
nheço e que tratam do problema, como o 
Professor MoriOn, o Dr. Herbert Schubert e 
outros, consta.tei que isso tudo não- pãsSa de 
mito. Interessante é que se- LiSa-isso e com 
objetivos de que desconfiamos, mas que não 
podemos comprovar. São objetivos nebulo
sos. Não sabemos se a questão envolve o 
prosseguimento de estancamento da econo
mia brasileira, ou se envolve a preservação 
para uso externo do rico potencial que temos 
em recursos· florestais. 

O certo é que, para a Amazônia, temos hoje 
aquilo que chamamos de economia de insu~ 
mos, e insumos únportantes e já detectados 
cientificamente, que vão servir de base para 
o futuro desenvolvimento da tecnologia de 
ponta, principalmente na área da biotecno
logia e da química fina, Dispomos também 
-e já há indícios disso- de estoques daque
les minerais que vão ser frutos e que foram 
chamados por Alvin Toffler de minerais da 
Terceira Onda. 

Essa atuação é muito estranha. Tenho 
constatado em relação à _Arn~6nia que há 
wna ausência do Governo Federal no acom
panhamento do que fazem certos estrangeiros 
dentro da r~gião. Vwo na universidade e tenho 
observado que, para certos e determinados 
eventos, como o que houve em Karara6 e 
um agora que está sendo programado para 
ser realizado brevemente em Belém, A Ama
zônia na Frariça é o título e trago até o folder, 
c.se você _quiser dar uma olhada. 

Existem. recursos ab_t.,~ndantes para isto. Isto 
é feito com uma certa estratégia que está mon
tada, e eu consegui dete.ctar o caminho lógico 
da coisa. Mas, a ts·fo_ voltarei no momento 
oportuno. 

Acho que _dentro daquilo que o Senador 
Jarbas PaSsarinho me pediu, queria que se 
fizesse um repasse da irltervenção governa
menta] na Amazônia, a política de ocupação. 

A a:ção definida d~ intervenção governa
mental na Amazônia dá-se efetivamente na 
década de 60. 

Até então, o que podemos falar em tE!'rm~ 
de planos de desenvolvimento, ou ínterven
ções governamentais para valorizar a Amazô-
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nia. podemos até recuar ao tempo do Marquês 
de Pombal, que tinha uma visão tão ampla, 
e prospectiva além do seu próprio tempo, que 
o primeiro plano de desenvolvimento de valo
rização ou de ocupação da Amazônia, que 
se tem notícia, foi o Plano Marquês de Pombal. 

Inclusive com uma orientação do que se 
deveria explorar. O Professor Samuel no seu 
último livro, transcreve a carta enviada do Mar
quês de Pombal para Mendonça Furtac:Jo, que 
era Govemadór do EStadO Grão-Pará. 

Depois disto, o que fizemos foi o plano <:le 
defesa da borracha, por ocasião de quando 
se deu o debate da produção de borracha 
na Amazônia, quer dizer, a Amazôriia a partir 
de 1912. ela começa a produção da borracha 
exlrativa e entra em declínio na Amazônia. em 
função da entrada do mercado internacional 
da Indonésia e outros países, entâo foi prepa
rado o chamado Plano de Defesa da Borracha. 

Isto não vingou,. e entramos na Amazônia 
no periodo de relativa estagnação, sacudido 
apenas na década de 40, por ocasião do Se
gundo Conflito Mundial, quando são assina
dos os acordos de Washington. é criado o 
Banco da Borracha, é criada a Fundação 
SESP, com a tentativa de que o Brasil pudesse 
suprir os aliados com a matéria-prima estraté
gica que er~ a borracha. 

Mas isso s6 tem ênfase durante o conflito. 
<:tuafldo se tennina o conflito, a eStagnação 
continua. 

É digno de referência aqui a Constituição 
de 1946, que preVia a alocação de 3% da 
arrecadação federal para apHcação na Amazô
nia, a criação da SPEVEA, e ci Plano de Valori
zação da Amazônia, e o que é interessante 
é que todos planos que fOram feltos até hoje 
não conheço nenhum que seja melhor do que 
aquele,_ começou a ser elaborado em 1953, 
não conheço nada melhor. 

b SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Que dormiu aqui no CongresS<f 10 anos sem 
aprovação. 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONlEIRO DA 
COSTA-Mas,istoseriasimplesmenteabase 
de uma introdução .. um intróito. A efetiva inter
venção do Governo no que concerne à ocupa
ção da Amazônia, passa a se dar a partir da 
década de 60 e passa, efetivamente, a dar 
com a chamada Operação Amazônia. Então, 
durante a Operação Amazônia. temos a trans
formação da SPEVEA em Sudani., a transfor--. 
m~o do Banco de Crédito da Amazônia em 
Banco da Amazônia - Basa, uma tentativa 
de transformação da Zona Franca de Manaus, 
criando-se a Suframa, a Lei de _Incentivos Fis
cais n? 5.174, que passa a ser wn instrumento 
fundamental de atraçOO de capital privado pa
ra a região surgindo, então ·o inicio daquelas 
transformações importantes que começaram 
a Se dar na Amazônia. 

Eu gostaria de chamar a atenção para o 
seguinte: não consigo raciocinar, em termos 
da Amazônia, sem ligá-la à economia brasi
leira. porque o destino da Amazônia está anti
marnente conectados ao que acontece na 
economia brasileira. Acho que seria de bom 
alvitre nos reportannos ao Governo de Jusce-

lino Kubitschek, pois começamos o processo 
de industrialização brasileira com as várias re
giões isoladas_ entre si O caso da Amazônia 
é interessante, pois a Nova Lusitânea havia 
sido cogitada pelo Marquês de Pombal para 
ser um Estado independente. A Amazônia, até 
a abertura da Belém-Brasília, era completa
mente isolada economicamente, socialmente 
e até fisicamente. pois dependíamos funda
mentalmente do tranporte marítimo. 

Lembro-me que, durante a Segunda Guerra 
Mundial, eu ainda era menino, e enfrentáva
moS problemas sérios de abastecimento, falta 
de açúcar. falta de gêneros alimenl:kios. por
que sempre importamos esses produtos. Ex
portávamos produtos extrativos e impOrtáva
mos produtos beneficiados pelo Sul do País, 
embora tivéSsemOs um grupo de indústrias 
voltado para o atendimento do mercado local. 

Com o prOceSso de Industrialização brasi
leira e com a chamada industrialização pesada 
que ·se iristaw-ói.l com o Govefno Juscelino 
Kubitschek,. a economia brasileira_ foi tendo 
necessidade de ampliar o seu espaço econô-
inico e funcional. Dentro dessa necessidade 
de ampliação-, fica bem daro que; par.ã a eco
nomia nacional continuar crescendo, ela tem_ 
que, gradativamente: ir incorporando funcio
nahnente as demais regiões e estabelecendo, 
entre essas regiões, aquilo que chamamos, 
em~ economia, de dívisão espada! e inter-re
gional do trabalho. Então. cada região passa, 
dentro desse esquema, que é um esquema 
espontâneo, que vai se estruturando, na me
dida em que economia nacional se desen
volve, cada região passa a prod~ um certo 
conjunto de mercadorias ou produtos, para 
os quais, as regiões têm condições de produ
~. ou têm recyrsos na.turais para isso, ou têm 
capital e tecnologia. 

Então, quando chegamos na Operação 
-:Amaiõnia, já está embutido no pensamento 

do Governo castello Branco, a integração da 
Amazôniã, mas uma integração vOltada para 
atender os interesses da __ economia nacional. 
Não poderia ser de outra forma~ A Amazônia 
foi atribuída uma série de condições que ela 
teria que desempenhar. No que concerne, es
pecificamente, à ocupação efetiva da região, 
acho que tivemos trê;; instrumentos funda
mentais para isso, posteriormente à operação 
Amazônica. O PIN opera no primeiro Plano 
Nacional de Desenvolvimento. Com esses três 
instrumentos, redefine-se o papel do setor pú
blico, em relação à Amazônia, porque, até en
tão, somente com a política de incentivos fis
cais, as decisões de investir dependiam, funda
mentalmente, do setor privado. O setor priva
do, obviamente, ou iria localizar as suas ativi
dades.econômicas naqueles locais, onde hou
vesse infra-estrutura. que nós chamamos de 
economias externas, ou destinariam aqueles 
setoies que pudessem propiciar retornos ao 
capital mais suP5tancial. Coin a mudança de 
ênfase na política econômica do Governo, 
passouMse a privilegiar a: colonização. É aí que 
começa a transferência de popuJações para 
ocupar a Amazônia. Isso em conjunto, tam
bém com os incentivos fiscais na área de pe-

cuária. Então, desde o Govemo Médki. a ênfa
se eram os pequenos produtores. Eram trans
feridos, do Nordeste, aqueles produtores exce
dentes demográficos, para locais na Amazô.. 
nia. Para isso. foi criada a Tr.Esamazônia, Sait
tarém, todos um progrru:n_a infra-estrutura! de 
transportes que pudesse viabilizar a vinda, para 
a Amazônia, de novos agricultores._Digo o se
guinte: nos programas que são feitos para a 
Am82;Õnia. o interessante que se nota é o se
guinte: eles não são levados a cabo, em todas 
as conseqüências. Isso se aplica também aos 
grandes projetas, quer dizer, eXistem projetes 
'1'áusticos"' à la Goethe. Digo ''fáusticos .. à la 
Goethe mas, na realidade, transforinam-se em 
projetas pseudo fáusticos, ou seja, eles não 
são levados a cabo ·em todas as suas conse
qüências. Isso aconteceu com os grandes pro
jetas, aconteceu com a Colonização. Os pre!je
tos _fáusticos acabam se transformando em 
projetas pseudo fáusticos, pOrque faltam re
cursos, começa a haver o desinteresse, há 
pressões políticas contra a implementação 
desses projetas. Entáo, acaba-se não desen
volvendo o projeto plenamente. FOi o CaSo 
da colonização preconizada pelo Pin e peJo 
Proterra, o que era bem interessante. Quando 
se estabelece o Proterra. o Governo muda a 
ênfase da estratégia, porque o Proterra e o 
Pin vão buscar recursos nos incentivos fiscais. 
A expansão da capacidade produtiva, na Ama
zônia, estava dependéridO -das decisões. A par
tir do Pin e Proterra. a estratégia muda, quer 
dizer, o Governo passa a ser mais inteligente 
e aJentar desenvolver a Amazônia. ou ocupar 
_a_ Amazônia através da criação de _infra-estru
tura. Talvez, os formuladores da politica eco
nômica de então estivessem pensando que, 
criando essa infra-estrutwa, eles estariam 
criando atrativos superiores aos incentivos fis
cais. para _poder trazer, não só contingente 
demográfico, mas também capital Produtivo 
para se implantar na Amazônia. Essa é uma 
estratégia completamente diferente _da primei
ra. 

O_certo é que com o segundo PND, o que 
é interessante, aí a coisa está. também, conec
tada com a crise internacional que já começou 
a se delinear na década de_60, mas que estou
ra, em fins de _63, com o primeiro choque 
do petróleo. 

Eritão, quando entra o Governo Geisel, ele 
se vê à frente de um problema sério, o da 
crise do petróleo. Então, o fato é gue o n PND 
previu a estratégia até então adotada. Há t.ITl 

discurso do Professor João Paulo dos Reis 
venoso por ocasião do lançamento dessa es
tratégica, em que ele didaticamente esclarece 
que a prioridade da colonização deixará de 
ser feita através de pequenos e médiOs aQ-ricul
tores. mas sim através de grandes empresas. 

Isso está compatível com todo o n PND, 
no D PND o Presidente Geisel dava ênfase à 
política de substituição de importações, objeti~ 
vando fundamentalmente os bens de capital, 
não mais os bens de COnstmlO duráveis, mas 
bens de capital. 

Com esse n PND se começa. também, a 
elaborar aquilo que chamamos de Grande 
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Projeto da Amaz6nic:t. Havia o problema da para tentar resolver o problema da dívida exterM 
dívida externa, e_i!l Amazônia já cpm_o.resyl- na e, fundamentalmente, da inflação. 
tadodo_fu:>jetoRadam,quefoiumadascoisas ----De mOdo que rião Consegui id_entificar ne-
mais importantes que :se fez em relação à Re- ~l'lhumà política definida, como nós encontra-
gião Amazónica, a Amazônia apresentava, en- mos no I PDA. encontramos no 1 e no II PND, 
tão, oportunidades de investimento_s espeta- com a política definida de ocupação da Ama-
culares principalmente na área da mineração. zônia. Continuou-se a adotar aquilo que havia 

Sido preconizado pelo U PND~ N. começam a se delinear os _grandes_proje-
tos para a Amazônia, o que é interessante é _ _Bom, dentro dessa ação do Govemo_Féde-
que esses grandes projetas, embora projetes ral na Amazônia, e o que é importante, e·que 
de_desenvolvimentoreglonal,narealidade'eles a Qeriie re-CX)nheça, aqlli -é que a ocupàção 
nada mais eram do que projetes n_aciOnais da Amazônia -dependéU Jundamentalmente da 
setoriais, quer dizer, atendiam fundamental- ação do Gqvefiio Federal. Ela não for:obra, 
mente, os objetivos, os interesses nacionais. espohtãhéa do ·capitaJ privadO em se d_irigir 
Ninguém pode negar o seu valqr do ponto Para a 1\m&ónia. O capital privado respondeu 
de vista da essência dos objetivos. A grande aos estímulos que foranl. cfiados pelo Oover-
críti_ca que se pode fazer aos grandes projetes -no, -pelO Estado. _ .. 
está relacionada com a forma com que eles Então, é o Estado quem comandou a o_cu-
foram implementados, o que se perseguiu paçao-da Amazônia, e o fez através da utiliza-
fundamentalment~ foi produzir se exportar, ção de uma série de Jnstruméntoc: rlP_ inte'r-
para se conseguir minorar o problema de ba- venção. - , 
lança de pagamento. Em primeiro lugar, ci~ria a política de in-

6 que é interessante, e que os grandes pro- CentlVós fisca_is, que achO que seria irreleVante 
jetos contribuíram, logo no primeiro momen- --ãgentetece!cOmentários: nós~áconhece-rjlt;is 
to para a captação de recursos dos principais - isso. Já ~-o bas~nte ~~fundido~ _os pr~ble· 

' N mas da poüttca d~ mcentivos ftsca1s ao PrM1e· órgãos de fomento internacionais um se- b 
1 gundo momento, quando eles estivessem - -giaf a agropecU.ária, em -óia eXi:>tam a guns 

· projetes que, efetivamente, foram implantados 
conduídos, eles também continuariam a con~ e estão em funcionamento. A grande_ parte 
tribuir para minorar o problema da dívida ex- dos proJ·etos agropecuários, foi feita atráVês 
tema brasileira através da geraç:ão de divisas, 

-ã tâ d alg ns dos gran dos incentivos para a atividade agropecuária, como J es OJ:orren o com u -
des projetes, por exemplo, a produção de ferro beneficiou apenas a especulação e a tentativa 
e de outros minerais que hoje, no caso da dos beneficiários de usar' ã _terra como reserva 

ta d O · araense que praticamen de valor. O que _é um grande neg!Scio qu.:tndo pau aecon m~ap , -
te-com 165% em exportação mineral. você vive 'numa inflação como o Brasil yive. 

E, talvez se fosse empresário e me des_sem 
Observamos que na medida que esses essa oportunidade de adquirir terra regalada 

grandes projetes foram sendo maturados, em- para guardá-la como reserva de valor e espe-
bora ainda de forma precária, no caso do Esta- - cufar, faria isso; 
do do Pará observamos uma mudança no per
fil da balança de pagamentos, quantitativa em 
tenno do valor do balanço de pagamentos 
do Estado do Pará e uma mudança qualitativa, 
também. Observa-se até 1986, 1987, o nível 
do balanço das e>;portações paraenses girava 
em tomo de 400 '"' 450 milhões de dólares, 
é aí que começa grédativamente, nos últimos 
anos, a subir, passa para um outro pa~mar. 
Esses 400 milhões qe dólares era um patamar 
que já vinha há uns dez anos . .N., 600 milhões 
de dólares e no ano passado alcançamos qua
se um_ bilhão e 400 milhões de dólares e a 
tendência é o Es_t:a_.:;lo _do Pará contribuir cada 
vez mais para as exportações brasileirãs. Hoje, 
o Pará, segundo o que_ eu li na imprensa local 
e na Gazeta Mercantil, hoje o Estado do Paiá 
é seguramente o qUinto maior Estado expor~ 
tador do Brasil. 

De 1980 pai'a cá, com O III PND, e com 
o I PND da N'ova República, porque no I PND 
da Nova RepúbUca, inclusive, participei da ela~ 
boração do Capítulo Regíonal. acredito que 
o País passe a ser monitorado pela dívida ex
tema. Então, praticamente, esses planos fo
ram colocados de lado e a política económica 
do Oovemo pasSou a se com:entar, não no 
longo prazo ou no médio prazo, mas, sim, 
para resolver problemas conjunturais da eco
nomia. Daí, tivemos uma suces.são ao longo 
da década de pacotes, pacotinhos, pacotões 

--O interessante é que há uma correlação 
entre esse tipo de adquirir terra como r~serva 
de val_or com a abertura da Sibéria para a 
exploração económica no tempo de Nicioiau 
D. Também houve uma invasão de proprietário 
.àe_terra que se apropriaram da terra como 
reserva de valor. 

O segundo instrumento, importante, rela
cionarei aqui apenas os instrumentos impor
tantes, seria a política de pólos que foi utilizada: 
o P6l.3mazônia, pólos agrominerais, madeirei· 
ros, -agropecuários e agroindustriais e pólos 
urbanos. Quer dízer, na área da Sudeco exis· 
tiam 5 pólos e na área da Amazônia 12 pólos. 
E, finalmente, o que chamo o grande instru
ffient6 de intervenção do Governo Federal na 
AmmÔnia, no sentido de realmente promOver 
o ci~Sçjrilento da região, transformar o perfil 
da estrutura produtiva da região, foram os 
grandes projetas. Isso é inegável. 

Pelas informações que se tem - infeliz
mente elas vão só até 1980, não se conse
guem informações das Contas nacionais de
pois de 1980 - a econofnia amazónica cres
ceu, durante a década de 1970 à taxa geomé
trica de 13,85 pol- cento ao ano. S6 a indústrip 
cresceu a 24 e algwna coisa por cento aõ 
ano e a renda per capíta da Amazônia passou 
do 204 dólares em 1970, para 1.192 dólares 
em 1980, e hoje deve estar por volta de 1.400 

a 1.500 dólares, segundo estimativas ainda 
preliminares. - -

Então, a política de intervenÇão dos grandes 
projetas - incluo nos grandes projetas não 
só as interve~es _em infra-estrutura, como 
a Cufabá-Sailtãrém, a CU'tabá-Porto Velho, a 
Transamazónica, mas tambéffi a Zona Franca 
de Manaus, o Complexo Grande Carajás, o 
Projeto Jari - possibilitou com que transfor
mações ptofundàs no espâço ec.onôm~o-fun
cíonai da Amazônia ocorressem. 

Eu gostaria de falar um pouco sobre essas 
transformações. E o que lé interessante é que 
quando a --Ani.ãzônia se integra efet.ivamente 
à economia brasileira, dois processos con_c_o
mitantes, mas contraditórios começam 'a 
ocorrer em relação à orgarllzação do espaço 
~conômico arnazõnrco: _ _ _ . _ . 

- Em-Prime'iro luQ-ar, tenios um pfO"C:e$sO que 
destrói várias· ativldades económicas que até 
então er~;,.;-ract:íVeiS de existir, posto não esta
rem arrte.aça:das pela concorrência do Centro
Sul. No caso de Belém, por exemplo, desapa
receram fábricas de calçados, que eram 12, 

-fábricas~ de cigarros, carrocerias_, indústria têx
til, uma série de indústrias acabaram. E o con
trole do capital das outras, que permanece
ram, passou para o Centro-Sul, Ma~ istQ não 
se resUmiu só à indústria. O comércio foi afeta
do pOr issO;-os bancos -n~9 sei se o S~ad~r 
Jarbas Passarínhp se lembra - mas vários 
bancos regionais desapareceram --noS-só 
amfgo Oziel era dono de um banco desapa
recido - e tai'ilbém -o=comérCio. 

Hoje, por exemplo, no abastecimento da d
-dade o que ·pi·evalece são os grandes super
mercados.lsso_é capltai, é o controle de fora. 
Quer dizer, _no primeiro rriomento, entãO~ o 
processo de integraçãO da Amazônia com o 
Sul do País vem, d~strói, desintegra, e desinte· 
gram também as relações intra-regionais que 
havia entre as várias ·sub-regiões da Amazônia. 

Lembro-me perfeitamente- que Belém co-
- mandava e supria não s6 o Amazonas, mas 

também o Acre, Roraima, com a sua produ
ção. Hoje, por exemplo, Rondônia está ligada 
diretamente a São Paulo. Essas inter~relaç:ões 
existentes entre as s@-regiões regionais, que 
seriam relações intra-regionais, forarii destruí
das. Mas isto seria os efeitos n_egativos e isso 
se dá concomitantemen~e e contraditoriamen
te com um outro processo espacial; a partir 
da integração o Centro Nacion~l não libera_ 
somente efeitos negativos para a economia 
amazónica, mas libera também efeitos positi
vos._ Quer dizer, o capita1 produtivo começa 
a penetrã.r na Amazônia para explorar aquelas 
atividades de interesse da econqmia nacional; 
aquelas atividades em qUe a economia nacio
nal pode ser complementar à economia brasi
leira. E aí, da atuação desse segundo processo 
positívi::i, que -ocOrre oorii::omitantemente_ com 
o outro, começam a surgir novas atividades 
produtivas; o espaço er::.onômlco começa a 
se tomar mais complexo; surgem novas: c::ida
des, swgem novas estradas, e também as in
ier-relações entre as vârias stib-regiC?es da 
Amazônia começam a se dar de forma distinta. 

Mas o que é interessante é que as vá_rias 
sub-regiões importantes da Amazônia passam 
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a ser ligadas diretamente ao Centro Nacional. 
Então, isto é o que ocorre do ponto de vista 
econômico e do ponto de vista espacial com 
a economia amazónica; quer dizer você destrói 
aquela organização tradicional e a substitui 
por uma outra. Logicamen~. qu~ ~quela orga
nização económica tradicional rtao levaria a 
nada. Então, isto teve que ser destruído para 
se estabelecer uma nova organização da eco
nomia amazónica para que ela pudesse conti
nuar a crescer._ 

Mas este. processo não pára, ele está em 
pleno andamento, e se opserv~rmos, hoje, na 
Amazônia estão surgindp. algumas sub-re
giões economicamente importantes. Pega-se, 
por exemplo, aquilo que se chama o triângulo: 
Belém, Carajás e São Luís. Ali foram implan
tados alguns projetas de. grande vulto; ali foi 
implantada uma infra-estrutura sofisticada 
também. Então essa região tende a crescer 
ao longo do tempo tranqüilamente. A outra 
região econômica específica que podemos 
identificar é aquela formada pelo eixo agrope
cuârio que vai do sul do Pará a Tocantins, 
Rondônia e ____: notem bem-- cada uma des
sas regiões tem vocação específica. Essa é 
uma região de vocação agropecuária. A ter
ceira região econômíca ii"'Çlportante da Ama
zônia é a comandada pela Zona Franca de 
Manaus. Durante muito tempo fui crítico da 
Zona Franca de Manaus. porque ela foi criada 
para ser um pólo de desenvolvimento e esva
ziou a hinterlândia do Amazonas. Ela foi criada 
para ser uma plataforma de exportações e se 
transformou em uma plataforma de importa
ções, porque através dela é que as empresas 
transnacionais, hoje, estão atendendo ao mer
cado doméstico nac:ional de eletro doméstico. 
eletro eletrônicos e metal-mecânicos, essa se
ria a terceira região. Parece-me que começa 
a surgir uma quarta região na Amazônia Oci
dental, que é a região do Juruá/Urucu. Então, 
na medida em que se consolidatern e~s re
giões, na medida em que os liames econó
micos entre essas regiões amazônicas forem 
se intensificando, ai vai começar a surgir in
centivos e oportunidades para que o processo 
industrial come~e: a se dar de uma forma dife
rente, através da implantação de novas indús
trias, não só novas indústrias ligadas técnica 
e economicamente com os grandes projetes, 
às atividades económicas principais; aquilo 
que nós na economia chamamos -.aprovei
tando os efeitos para frente e para trás -
de efeito de capeamento, mas também indús- . 
trias voltadas para o atendimento do mercado 
Jocal regional. 

Esqueci-me de falar em Santarém, que tem 
uma posição privilegiada entre Manaus e Be
lém e pode estabelecer ligações económicas 
tanto com Mànaus e Belém quanto com a 
faixa agropecuária, através da Cuiabá~Santa
rém. Quanto à Rondônia, tenho a impressão 
de que a tendência é se ligar economicamente 
mais à área do JuruáiOrucu. 

Na medida em que se prosseguir esse pro
cesso no futuro, provavelmente se terá, volto 
a dizer, inter-relações espaciais intra-regionais 
muito importantes entre essas regiões e vai 
começar a surgir, como Já está acontecendo, 

pobô!n<:ialmente um mercado regional impor
tante para a implantação de uma série de ativi
dades industríals qUe, até então, era impossível 
dé se _cogttár. ' · · · -

- Lembro-ni.ê que havia um plano na Amazô~ 
nia, o primeiro plano da Sudan,-feito pai- uma 

-consultaria do Sul, que desenhaVauma estra~ 
tégia e uma política de industriàlização da 
Amaiônia à base da s~stituição de importa
ções, tal como foi feito pelo Brasil. Isso é estu
pidez, porque, na Amazônia, não temos mer~ 
cada. Quer dizer, é predso haver um linear 
de consumidores, um número de consumi
dores,_é preciso haver poder aquiSitiVo. E essas 
duas coisas, até entã_o e até agora ainda, impe
dem que uma série de atividades económicas 
possam ser implantadas para atendimento no 
ni.ercado ah.iai. 
- Em relaçãO ao espaço econômico da Ama

zônia, que podemos chamar de resultados 
dessa política de grandes projetes ... 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Peço desculpas por interromper o seu brilhan-: 
te depoimento, para lhe pedir que examinasse 
a Possibilidade de resumir um pouco, para 

-q'ue, depois, o Relator e os membros da Co
missão pudessem ainda fazer algumas inda~ 
gações. -

~ O SR. JOStMARCEUNO MONTEIRO DA 
, COSTA- Pois não. Aceito, com satisfação, 
a sua intervenção. 
_ Como disse_no_inídÓ, talvez fosse mais pro

·dutivo que os Senadores me questionassem 
sobre pontos que têm dúvidas do que eu ficar 
fazendo uma exposição e, muitas vez-es, faJan
do sobre aquilo _que V. ~ jâ 9uvíram outras 
pessoas falarem. 

-O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Não, mas a exposição é interessante. 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONlEIRO DA 
_COSTA- O _que eu queria dizer, à guisa de 
arrematar,_ [! que estive f(lZendo vários traba

- lhos sobre_ a construção de cenários prospec
tivoS" para a Amazônia. Elaborei, para o Gover
no Ary Gueiros, os cen.áfios prosPect!vos para 

. a economia paraense, mas também para o 
Cenec, que é uma empreSa de engenheiros 
construtOres _que trabalhava para a Eletronor
te. Elaborei cenários futuros para a Amazônia 
como um todo. !;._em suma e na essência, 
as trajet6rias prospectivas que encontramos 
para a economia regionaJ foi a de que, qual
quer que v~nha ser o cenário delineado -
aqui levando em q::msideJação o cenário na
cional, porque entendemos que a economia 
arnazõnlca está muito vinculada à economia 
nacionaJ- quer dizer, qualquer cenário deli
neado para a economia nacionaJ,_a_te_ndência 
da economia amazônica será continuar acres
-cer a taxas relativamente altas nos próximos 
20 anos. Isto, obviamente, se não aceitarmos 

_ essas proposições correntes de que vamos 
abandonar a Amazônia e presetvá-la. 

Constatou-se também que essa tendência 
ascendente vai continuar a reproduzir, no futu
ro, aquilo que ocorreu no passado; ou seja, 
o crescimento da Amazônia tende a dar-se 
por saltos e não linearmente ou suavemente, 

como acontece com -economias de grande 
porte ou a economia nacionaL Por quê? Por
que a estrutura produtiva da A!rJazônia ainda 
é incipiente e muito moilesta. , -

Quaiquer grande- projeto, guaJquer grande 
-interv~nção que venha ser cogitada pafa a 
Amazônia, que seja implementado, vai jÓgar 
a renda regional num patamar alto, um pata
mar que seria um crescimento descontínUo, 
aquilo que a gente chama em matemátiCa 
de crescimento discreto, matematicamente 
falando. Os determinantes básicos do com
portamento recente da economia amazónica 
e do comportamento futuro da economia 
amazónica _serão, inegavelmente; os meSa
projetas em implantação. Agora, também não 
se descarta que para 1990 um ri.ovO cíclo, de 
grandes,_projetos seja iriaugllrado. TemoS 'aí 
a Hidrelétrica de Caranaú, temos um-a seil:e 
de grandes projetas que pode ser a rodovia 
ligando o Ac.re ao Pacífico, que eu acho uma 
coisa importante para este País e também a 
rodovia ligando Roraima ao carlbe, posSibi
litando a penetração da economia brasGeira 
nos países limítrofes da Pan-Amazônia, mas 
também facilitando as trimsações com o Ja
pão, com os Estados UniêfoS e Com a Euiopa, 
fundamentalmente. 

Agora, circ.unstancialmente, também nesse 
proCessá de longo prazo que se abre para 
a economia amazónica, não podemos descar
tar a atuação de outras atividades dinâmicaS, 
independentemente dos grandes projetas: 
dendê, wucum, exploração madeireira, desde 
que raciOnalmente, que são atividades ·que 
surgiram, que são interessantes. Principal
mente as atividades agroindustriais, elas _têm 
vingado exatamente aquelas regiões que já 
foiam devastadas pela ocupação inicial da 
Amazônia. 

Agora, duas .coisas que eu gostaria d~ cha
mar a atenção. Esse crescimento a taxas elé
vadas da economia amazónica ocorreu com 
duas grandes seqüelas: primeiro, se por um 
lado diminuiu ou diminuem as çlisparidades 
regionais entre a Amazônia e o Sui do Pãfs, 
intra-regionalmente esse crescimento tem si
do concentrador de renda - esse é um pro
blema. O segundo problema está vinc:ulado 
fundamentalmente aos objetivos, que, me pa
rece, foram os objetivos básicos da instalação 
desta Comissão, que é o problema da devas
tação do meio ambiente. 

Agora, coloco-me à disposição dos Srs. pa
ra responder especificamente sobre assuntos 
que eu não tenha abordado- o Senador Jar
bas Passarinho pediu-me para fazer uma ex
posição sobre a política de ocupação da Ama
zônia - o meu posicionamento é o de que 
não podemos deixar de explorar os recursos 
naturais da Amazônia, isso é vital para a eco no
_mia brasileira. 

O crescimento de uma economia nacional, 
analisando historicamente Os países hoje in
dustrializados, ele se dá tanto em investimen
tos em profundidade, Onde a indústria já está 
lOCalizada hâ muito_ tempo, mas com investi
mentos em extensão, do ponto de vista territo
rial. Quer diz.er, é necessário explorar os recur
sos naturais existentes, é necessáiio ampliar 
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espacialmente a economia._ E isso todqs os 
grandes países industrializados fizeram. E al
_guns, até mesrnp .depois, de esgotar .a sua fron
teira interna de _acun:u,J.Iaç:ão _o.u.cle .O!:Upação, 
,~ram Ql,l Pe fojrnÇl ,sutjl, QU na. rnarra; na 
,força a çl~sJqc~ ª' p~.,~a frqnte:ir.a ·a,g(ic;;ol.a para 
,out;ros país~ •. OlJ,atraxés·p., aÇNisiçã_o ele o.u
_trps ~c;>lànias. ~- q ~é)so d,os E,staqo~ UoidQS, 
abertamente em termos de Alasça, H~ai,_ e 
do Caribe. 

Em segundo lugar, eu acredito que a ocupa
ção da Amazônia poderá continuar a-se dar 
e_ acredito que $e possa fazer isso d~ _LQlla 
forma majs raciÇ-Q.al.do ;qu~ Jl_qu~ te~_sido 

. ~~~ até ago_r~. _cifi~é~ ~O planejam~nto. lnfe
lizm_ente, n_este Pais, de~u-se o, pl~ejam_ento 

~ 4e lado. Já não. ~e. pla":eja1 f:u:dp _é_ Jeito na 
base do imedi_ato, do conJuntur~- _E n6s pre_ci
samos de planejàmento. neste Pais, para Ç>ÇU
par raciona1mente~a Amazôr:tia, u_s~ndo.o ço-

. nhecimento científico dispon(veL · 
Existem instituições na Região Amazónica 

que vêm desempenhando um traba1ho impqr
tante, como ê o caso da Cepatur da _Embrapa, 
c~ffio é oca~ do lN~ A, arde çiêll~S~~ Sé[lÇ)S 

· estãO desenvolvendo tral:!alhos_ irnpp~tes 
para o prosseg'uimento da 05:Upação da Ama
zônia. Port.ânto, 'aCfedito que se pode conti
nuar a ocupar a Amazônia._Sciu faVorável ao 
saneamento, porque ã Amazônia não é homo
gênea. Acredito que se pode desenvolver a 
agricultura na Amazônia onde houver. s.olos 
propícios, comO é o casO do Marajó. AcreQito 
cíue pode haver a exploração de rnad~ira. se 
for feita' de fOrma ra:cionat Os trab8ihos desen
voMdos pela Cepatuf e pelo INPA cOinprovam 
que se pode prosseguir a 6cploração e á expor-

. tação de madeira de urha Iórma cjue 'nãO Vá 
prejudicar a regeneração da floresta. Acredito 
que o conhecifnentp tecn016gicõ,- nã'o ~6 o 
d;sponível, mas também aquele que se pode 
continuar a estimular pode ser fund!mlental 
para o prosseguimento do prOcesso de o~upa
ção da Amazônia. 

~ .~lhures, criafT). benefícios, mas também 
criam custos. Existem os que ganham e os 
perdem. A decisão fin_al depende do cãlculo 
-de bentificíos e cUstOs liQuidOS que_esses pro
jetas possam vir a criar. Era o que tinha a 
dizer no morOerito. M~s vim aqui para colabo-

·_ -rar e rrle "cólQCO á disposição dos Srs. sena
dores para responder perguntas específiCas. 
(Polmas) 

O SR. PRESIDEI'fll;: (Loopoldo Peres) -
Perguntaria ao Sr .. José Marceljno Moq~iro 
da Costa se gostaria de um~ interrupção de 
alg4ns _ minf,.ltO.S ou se. prefereria prosseguir 
imediatamente? 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
·COSTA- Para mim, não há problemas. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Pa"ssamos ago-ra ao período das interpelações. 
Coni a patavra 0 Senhor Mário Maia . 

O SR. MARIO MAIA - O Dr. Marcelino é 
nosso conterrâneo de região e vizinho. V. EX' 
é de Humaitá, nós somos alr de Rio· Branco 
e o noss.o companheiro, Jarbas Passarinho, 
é de -xãpUfL fii COmO v:~'· Que saiu de Hu
maitá. com orize anos, foi eStudar em Belém 
e nãÔ voltou mais pãrá Humaitá. O Senhor 
Jarbas Pâssarinho tarribém foi pequeno para 
B~lém e não voltoU- mais para o "Acre. Eu saí 
com 19 aitoS do Acre, f9imei-me em medicina 
e voltei para o Acre. Mas todos têm prestado 
grarid.es se~Ç?S, meSmo fora do Acre. . -

O SR. JARSAS PASSARINHO -A minha 
_ volta para o Acre tem_ uma. cqnotaçãq trãgica. 

Eu já era Tenente-Coronel. e estava a b_ordo 
de um_avfão catallna levando uma equipe de 
estagiários do Estado Maior, e saímos de .Ta
batinga para ir para o Rio Branco, no Acre, 
depois de 4 horas de vôo não chegávamos _ 
lá. Então, o piloto me chamou lá na frente 
e me pediu, ele estava çom urna carta na mão 
e disse: olha, eu acho que estou sobre o .rio 
Juruâ, no Acre, mas o Senhor que nasce_u 
no Acre pode nos ajudar? Eu estava voltcmdo 

_ depois de 3 anos de jdade e estávamos per
didos. 

, É .lógico que_itihguêm, ·em sã consciência, 
_é favorável à destn,dr;ão do ambiente, é favorá- _ 
vel.à. destruição da Amazônia. Mas, o que não 
se pode aceitar é a paran6ia, que eU: digo que 
é uma paranóia orquestrada de fora para den- O SR. MÁRIO foi\AlA- Mas V. EJ.r, do Acre, 
tro, que está havendo atualmente. Existe bas- deve c:onbecer o rio. 
tante dinheiro para promover encontros _aos_ __Professor Marcelino, V. S• fez.um~ expOsfÇão 
quais dão divulgação internacional. Acoplado aqui detaJhada, meio improvisada, mas pro-
a isso, há toda a imprensa internacional dis- fundamente significativa parâ nós e de grande 
posta a jogar aos quatro ventos a opinião de impçrtância para oS dados que temos colhi-
pessoas que não têm absolutamente idonei- dos nesta comissão. 
dade moral ou idoneidade científica para falar Eu queria apenas fazer um enfoqUe e lhe 
sobre a Amazônia. Desconhecem-na comple- perguntar: V. S• fÇ31Qu que a integração da Ama-
mente. zônia foi mais vOltada para atender a interesses 

Há os gigol6s de índios, os gigol6s de: teoria. _ -da economia nacional e talvez internacional, 
Há também as pessoas que pensam que ad- estranha região, e de uma certa forma· em 
quirem notoriedade ao criticar a o~upaÇão da detrimento ela .economia _Ieça], que pratica-
Amaz6nia. Apesar de tudo Isso,_ continuo com _ mente teria_ sido desbaratada, V. E>r nãoem-
a plena c:~rteza de que é possível continuar pregou esse termo, mas deu a ~tender que _ 
a ocupação da Amazônia de ~;~ma forma r ado- _ fOi d~sorganizada a implantação dos grandes 
nal e minimizando a destruição do ambiente. projetas. E- m~s adiante falou também que 

Gostaria de chamar a atenção de V. Ex.'$ quem comanda a ocupação da Am~ônia, 
para o fato de que não há projeto econômico quem comandou e coma.n_da, e continua co~ 
algum, intervenção humana alguma que não mandando é o EstadO Nacional, através dos 
modifique o meio ambiente. Não conheço ne- inc~ntivos fiscais, e que a iniciativa privada 
npum. Todos os projetes económicos, aqui não teve a iniciativa· de desenVolver a Amazô. 

nia, senão chamada por esses incentivos; 
.. quando ela fOi solicitadª, por' que essa iniciativa 
privada apenas respondeu parcialmente os es
tímulos. 

Então, eu qtieria saber do Professor, o que 
ele acha dos pequenos projetas que se instala
~m_açf longo_ da Transamazônica, como .foi. 
dito, para localizar os excedentes populacio
nais do Nordeste, e se foi váUda _a forma de 
colonização; Coin pequenas propriedades dis
tribuídas por um número razoável de novos 
colonos, e se esse projeto deu certo até ~gora, 
porque parece que foi Implantado ao tempo 
do Presidente Médici. Lembro-me que no iqí
cío do projeto, passado um ·ano mais ou me
nos, no primeiro ou no segundo ano, o Depu
tado _Amara!_ Netto, então repórter, fez Várias 
repoit.lgens sobre a Amcizôiila, sobre o ACre, 
sobre a Trànsam·azônica e me lembro dele 
fazendo uma propaganda de um pequenO 
proprietário; mostrando uma cana-de-açúcar 
de uns 3 ou 4 metros de comprimento, fazen
do Uma exortação da validade·do plano. Todos 
nós ficamos éli.tuSTasmados com aquela ~'5ll~ 
ber21ncia e tivemos a impressão de que aquela 
colonização iria dar certo. Parece::me que hOje 

-ela está, pelo nleJ1-0S, fora da cOgitação, da 
apreciação crítica nactonal, não se_ fala mais 
quase nisso e não se sabe como ficararn esses 
projetas; se deram çerto ou não, pelo menos 
a nível nacional parou-se de falar neles e não 
deram os resultados. E depois os giandes pro
jetas, quando foram implantados para cá, qual 
é o saldo que deixou, se foi um saldo positivo 
ou saldo negativo, como o S_enbor _explicou, 
muitos se serviram dos incentivos fLSCais ocu
pando vastas extensões_ de terr<:l, mais P?r8 
uma especulação para reserva de valor, como 
vocês, economi_stas, falam, -de que, propria
mente, p~ua o desenvolvimento da região. 
Qual seria o Saldo atual desta política de ocu
pação? E, como terceiro, esses pólos que o 
Senhor falou, do Titângulo Belém-Carajás
Sã.oJ.uís, _essa ªrea do Sul do Amazpnas, -ou 
do Pará e que alguns chamam de crescente 
agropastoril, desenvolvimento ela Am~ônia 
com a plantação de uma pecuária, agrope
cuária, mas a pecuária nesta orla, que parece, 
seria mªis ad_gquada se ela fosse mais para 
.o su_t para o norte de Goiás, onOe floresta 
dei>@ de ser densa_e -passa para mata de transi
ção, doS cerraaos~ dos capões, onde não há 
facilidade de agressão, na mata densa, 

O Senhor disse que o pó_lo de desenvol
vimento do Triângulo Carajás--São Luís-Se~ 
lém, essa parte crescente, a Zona -Franca cte 
Manaus e uma outra, que não entendi, Juruâ? 

O SR. JOSÉ; MARCEUNO MONTEIRO DA 
COST/\"-=- Região do Rurucu-Juruá. 

O_SR. MÁRIO MAIA-A exploração de p~_· 
tróieo, lá no rio Urucu. E, também, a impor
tânciã da BR-364, que está senc!o muito ques
tionada e que para nós, acreanos, de todas 
os matizes políticos são a favor da implan· 
tação. Como_ ela deve ser implantada, quer 
dizer, consólidada, porque implantada, já está 
desmatada, não é? Será fazer a terrap1eriagem 
e o asfaltamento. 
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· Mas a política de_ oc.upação desta estrada, 
como fazer, porque, como foi implantada está 
servindo, também, de estimulo à ocupação 
de grandes áreas de terra, colonizações por 
grandes firmas em detrimeQto de_uma coloni
zaçáo, digarnos, mais social. O que o Sr. acha
ria de fazer un1a política ao longo desses gran
des eixos, e uma desapropriação. prévia das 
margens dessas estradas para implantar, ao 
longo delas, uma colonização socialmente jus
ta e racional? 

E, com respeito ã 364, ainda, à pãrte que 
nós falamos muito, que será o escoamento 
para o Pacifico, para o Japão etc, buscando 
mercado, e temos mais uma preocupªção que 
nos ass~. que é a parte que tem que trans
por, o país está entre n6s e O- Pacífico, que 
é o Peru. Às vezes se fala em estrada sem 
falar no país: E coirto _h:óS~VarriõS -manter o 
nosso relacionamento com ele com mais, 
com o nosso intercâmbio diplomático, não 
é? Não só esta parte de polltica internacional 
como, também, a parte tisica de transposição 
dos Andes, que deverá, para fazer uma auto
estrada com capacidade de um transporte de 
grande volume, tem que ser uma estrada, real
mente, bem implantadae deve ter um custo 
muito grande, e esse custo não será_ nacional, 
dependerá de outro país, do Peru, e dos inte-
resses internacionais. -

O que V. S• aCha destas colocações? 

O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) :C.. 
Com a palavra, o Professor Marcelino. Cinco 
minutos para responder às perguntas. 

O SR JOSÉ MARCELINO MONTEIRObA 
COSTA- Bem, tem muita coisa, aqui, para 
responder. 

[nicialmente, quando eu falei que a ocupa
ção da Amazônia foi uma tarefa lt~vaáã a cabo, 
fundamentalmente, pelo Estado, eu me es
queci de dízer que, não poderia ter sido de 
outra forma. Porque o capital privado nàC) teria 
cacife, a não ser os grandes grupos interna
cionais, de abrir a Amazônia para a ocupação. 
Então, foi o Estado qUe-Se responSabilizou 
pelos grandes investimentos infra-estruturais, 
que puderam abrir a Amazônia à estrada do 
capital privado. 

E, em segundo lugar, eu quería chamar a 
atenção para o fato seguinte~ Se nós "fivêss~ 
mos permanecidos como vínhamos,_ até à al
tura da abertura da Amazônia, até à integração 
da Amazônia com a economia nacional, possi
velmente a economia amazónica continuaria 
a ser o que era, ou seja, exportando poucos 
produtos de origem vegetal, sendo exporta
dora líquida demográfica, não retendo a mas
sa cinzenta lá disponível, nós continuaríamos, 
ainda, a ser uma região extremamente pobre 
e com mais problemas que ~mos agora. Quer 
dizer, os problemas que nós temos, agora, 
são suscitados pelo crescimento, pelo desen
volvimento. Na medida em que se vai desen
volvendo e crescendo, contraditoriamente, 
quando se resolve um problema, dialetica
mente, criam~se'" outras problemas' de porte
maior. Então, O Oesenvolvimento nada mais 
é do que a contínua superação dos obstáculos 
que vão sendo criados. E issO pode ser verifi-

<::ado daramente, o que tem acontecido com 
o avanço da economia brasileira, na medida 
em_que sesupera um·obstáculo, a stipe[ação_ 
desse obstáculo cria outros .à. fre_nte. J:: isSQ 
que eu diria ser o motor do desenvo(vimen!Q 
econômico-:-é a superação constante de ob.stá~ 
culps. Então_ls_so _s_.e_rripre vai' acontecer, princi
palmente, se nós continuarmos, _e está bem 
claro, a nossa economia é capitalista, foi capi
talista e vai continuar a ser capitalista, e so
mente através dos valores e Qos objetfvos capi
talistas, é que se vai poder desenvolver este 
País. Eu falo isso tranqüilamente, e _o Senador 
Jarbas Passarinho. sabe o por quê. 

·A iniciativa privada, então, nesse tipO-de pro
cesso, foi a reboque, e talvez continue a rebo
que. Mas, agora, no momento, uma série de 
çonçliçjonantes já foram criadas, que permi
t€m que ã inldátiVéi pnVaâá-já- Possa tomar 
decisões, independentemente da ação do Go
Verno. Então nós estamos vendo, não a Ama
zónia, mas em outras regiões, a mobllização 
de empresários tentando criar uma jnfra-es-

- trUtura, priil.eiJ)a]mente para escoamento _de 
produção agrícola, para resolver os s_eus pro
blemas e aumentar os seus Iucros .. Quer dizer, 
O objetivo' d6 capital privado ê_o-lucro._Nada 
mais que Isso, nós temos que _ser bastante 
realistas. Empresário nã_o_ se_ preocupa com 
1i1antropia. Ele está preócupado fundamental
mente com o lucro. 

No caso da Transamaiôiltca, volto àquilo 
que eu coloquei ao longo da minha exposição. 
A_Tri:msâfnaiQiii_C_á, ·erà um-grande projeto que 
tinha como objetivo, uma série de metas a 
alcançar. Só (Jue a Transama:zônica foi um 
fracasso; fraCa~ci, relativo, porque na implan
tação da T ransamazônica, não se levou o pro
jeto até às últimas conseqüências, E isso, fez 
com que vários problemas aparecessem. Por 
exemplo, o caso da colonização dirigida, que 
previa o assentamento - eu não me lembro 
dos números agora, mas era 100 mil, não 
chegou a 1 O mil. Por _quê? Porque, assenta
mento para dar certo, com pequenos produ
tores nã_o significa, simplesmente, abrir uma 
estrada, levar_ o agricultor, jogá-lo lá e dizer: 
te vira, riâo. t Preciso que o trovemõ-Continue 
a bancar assistência técnica, assiStência credi-

__ tícia, eStabe]e_ça condições sanitárias e de saú
de para essas populações, suprimento de in
sumos fundamentais e garantia do escoamen
to da produção. Então issb não foi feitO é aí 
_que a colonização dirígida fracassOU~ 

Mesmo porque quando chega em 1974, no 
Jl PND e eu já o disse aqui o Governo muda 
-de estratégia, ele deixa de dar prioridade à 
colonização dirigida, através dos pequenos 
produtores, para passar a dar ênfase aos gran~ 
des empreendimentos. Porque aqueles gran
des empreendimentos, naquele momento, 
eram os que viriam ao encontrO-dos objetivos 
e dos_ problemas que a economia nacional 
.começava a enfrentar em 1974. 

Em -relação ao -saldo positivo, ou negativo 
dos grandes prOjetes, eu diria que o saldo 
foi positivo quãfldo se analisa pesando os prós 
e os contras, principalmente porq'ue eu vivo 
no Pará, O -saldo foi positivo. Conseguiu-se 

transfonnar a estrutura produtiva da região; 
conseguiu-se criar empregos, conseguiu-se 
gerar dQiares, através das ~oft?çõe~ .. P~~ qu: 
tco laçlo,, l!ll;lã ç:Çisa que: as pessoas, g~ra!
rpen.te, se ~~ecem, é <We, muitas vezes, es
s_es grandes projetas servem para criar aquilo 
que nós na economia, ch.amãmos de eiterilci
lidades, quer dizer, a reboque desses grandes 
projetes vão quirps prOJetOs: de porte interme
diário_, ou _menor, que _só são viáveis porque 
existem os grandes projetas. Então, acho que 
é uma falsa dicotomia,_ essa que existe entre 
gran9e produtores versus pequenos produ
tQres. _J;: m~o interessante que na literatura 
que defende, eu acho que no caso do capita
lismo small is not beautiful, porque no Caso 
do capitalismo o cne-gócio não é ser pequeno, 
o negócio no capitalismo é ser grande. Agora, 
se pegarmos as ·ecOnomias onde o pequeno 
e médio empresário, a pequena e média~_effi
presa são fortes, verificaremos qUe são eXata
mente aquelas economias onde a grande em
presa é forte Então elas se- compleinentaffi. 
não existe esse_negócio de grande versus pe
queno. Há também _un:ta ou't!"a falsa dicotomia, 
muito em moda, que é -de mercado interno 
versus mercado externo, ou-você privilegia o 
mercado externo ou o mercado interno. 

Se pegàrrrios o caso da economia brasileira, 
nós hoje exportamos automóveis porque, em 
primeiro _l_l}gar, esse oligopólio que veio para 
cá com reserva de mercado, veio para atender 
primeiro o mercado interno e depois teve con
dições para atender o mercado externo. Tam
bém se verificarmõs o cãso _do_-desenvolvi
mento do Canãdá- e dos EStadOs Unidos: prin· 
cipalmente _no Canadá onde e_xistem estudos 
abundantes sobre isso as atividades de expor
tações têm o -poder de difusão, de criação 
de uma _série de atividades voltadas para o 
mercadÕ interno. Então as duas ·colsas se 
complementam, isso é o que chamo de falsa 
dicotomia, como também existe a falsa dicoto
mia de tecnologia sofisticada, versUs teCno
logia autóctone, no caso da Amazônia. 

Muitos dizem que devíamoS usar uma tec
nologia à base das sodedades primitivas. Ora, 
sociedade primlti:va tem uma ~enologia ade
quada, sim, e factível para exatamente as rela
çQe§ sociats _c!e produção que elas desempe
nham. Nós hoje estamos r.~.uma sociedade de 
consumo em massa, e essci tecnologia só é 
ade'quada quandÓ se tciin largoS tr'atOs de terra 
para utilizá-!~, o que não é o c_aso da economia 
brasileira hoje. Quer dizer, nós precisamos de 
tecnologia que possa atender às necessidades 
do -consumo em massa do povo brasileiro. 

Então, em termos da pergunta;--objetiva:
mente, acho que, entre os prós e os contras,, 
o saldo tem sido positivo. Logicamente que, 
aí, o que me causa espécie no caso da Arna
zônfã é que as peSsoas indicadas para desem
penhar Ceitas funções estratégicas, ou não 
têm qualificação, ou não entendem nada. Pas
samOs por um fase em que se criticava o tec_
noq"a~, durante o regime autoritário, -o tecno
crata era responsável por tUdo. Superaihos 
a fàse do tecnocrata e, hoje, qualquer indivíduo 

_ que seja apadrinhado por grup~s políticos, in
competente, pode chegar à frente_ de uma ins-
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tituição de fomento e criar prejuízos sérios pa
ra aqueJa região. 

Num encontro recente sobre Economia, 
uni cidadão, em Recife, levantou-se para fazer 
uina crítica, dizendo que o' problema da SiJ
dam era ter sido sempre 'dirigida por econo
tnist.as tecnocrataS.' ISso é ment:irci. A Sudam 
m.mca teve à sua fre'Ptte uriJ. ec:onomista. Nun
ca teve. Teve entomólogo, médico, historia
dOr; oo.el, general, agronômo- que·cha
mamos de borboletólogos, mas nunca teve 
um economista à frente: 

blemas que a economia brasileira vinha pas
sando. Agora nao temos plano. 

Participei da elaboração do Capitulo Regio
nal do PND da nova República. Depois que 
dei a minha colaboração e recebi a publicação 
nunca mais ouvi falar disso, quer dizer, não 
se sabe o que está acontec:endo. 

É fundamental que o novo Govemo que 
vem aí tenha Ufn plano para a retomada do 
crescimento econômico, senão, se passannos 
mais uma década como esta _de ao vamOs 
perder _o ponto da história e estamos perden~ 
do. É preciso que aceleremos para retornar 
isso. 

Não sei, Senador, se respondL. 
. O SR. MARIO MAIA-Estou satisfeito. Muito 

obrigado._ . 

Então, é fundamental que a classe política 
tenha um pouco mais de responsabilidade na 
Amazônia quando indicar as pessoas que vão 
assumir cargos técnicos, porque é preciso .ter 
conhecimento técnico.- Logicamente· que a 
sensibilidade política é wna coisa importante. 
Aquele tecnocrata frio, que raciocina apenas 
emtermosdemodelinhoseconométricos,es- O_SR. PRESIDENlE (Leopoldo Peres)__:_ 
se tecnocrata deve fiÇ<U" ®odo assessoria para Antes de passar a pa1avra ao Relator, a Presi-
empresas, ou órgãos goveinamentais, mas dênda pede venia para fazer wna pergunta 
não decidir sobre questões de politica econô- também ao Professor José Man:elino. 
mica. V_ S• quando falou na ·questão êcológica, 

Quanto à BR-364, realmente o Sr. levantou colocou que há uma orquestração ~temaciO-
uma questão·para qual não tinha atinado até ~ai emroz:n~-~o assunto. Per~mz:a a V.~!: 
hoje. que é a questão de corno 0 Peru aceitaria ___ . a sua opuuao essa _drquestraçao !Iao estana 
Mas. parece--me, -pelo que tenho lido. que há ligada ao ~ato dos pa~_:;es desenvolVIdos _quer; 
plena concordância do governo peruano e há n;,rn desvtar a pressao ,da~ correntes ldeolo-
interesse também de. que essa estrada seja QICas para os seus p~nos problemas em 
construída Agora, os recursos isso são... _~o ao melo .. ~lente,. cnando na Ama-

para zôrua- a Am~orua como fulcro dessa bata

Hoje, no Brasil, estamos passando por' uma 
década, que eudiria._infame: paramos de cres
cer, o desenvolvimento da Amazônia está mui
to ligado àquilO que vai acontecer corri o nosso 
País na próximà década. Quer dizer, não pode
mos fazer como fizemOs na década de 80: 
desprezar o planejamento, continuar marcan
do passo. Nunca tivémos uma_ década na his
tória do Brasil em que ~mos um cresci
mento irrisório como tivemos nessa década. 

O que precisamos, e af. vem a minha preo
cupação com a sucessão presidencial, porque 
não consegui ainda_ detectar nas propostas 
dos candidatos à Presidência da Repúb1iCa_um 
programa coerente, porque isso de dizer que 
vai acabar com infl'ação, não vou devastar a 
Amazônia, vou aumentar o emprego, pão vou 
pagar a dívida externa. tuq.o isso. ~o inten
ções, meramente intenções. 

Então, isso não é uma proposta para resol
ver <l problema para que a Amazônia possa 
enveredar por uma ocupação radonal é preci
so, antes de mais nada, ter capitaL recursos. 
Acho que isso. já foi colocado aqui pelos pes
quisadores, que sempre redamam dessa ca
rência d'e recursos. 

É urgente que se retome o caminho do 
desenvolvimento econômico neste País. Tive
mos no passado vários planos. que foram im
plementados. Por exemplo, o Plano de Metas 
do Juscelino era um plano coerente, com 36 
metas e, praticamente, quase todo ele foi im
plantado. Tivemos o Plano de Paeg, do Presi
dente Castello BrancO, com llm objetivo defi
nido, que foí alcançado. TIVemos o H PND, 
que, embora não tenha sido plenamente al
cançado, era um plano coerente com os pro-

lha ecológica no mundo e o Brasil COOlo gran
de Vilão interandonal? 

O SR. JOSÉ MARCELJNO MONTEIRO DA 
COSTA-Sertador, a sua pergunta. que en
tendo mais como uma colocação, é plena
mente aceitável. Quem é responsável pelo 
efeito estufa? Não é _o Brasil, ele contribui. 
mas como V. ~já develn estar cientes, pelos 
vários depoimentos feitos aqui por outros 
cientistas, c,. contPbuição brasileira é: de 2_.5%, 
o que é ridículo. 

São os países industrializados os grandes 
responsáveis por esse problema. Iria mais 
além se começassemos a fazer elucubrações 
dos interesses que estão por trás de tudo isso. 

Concordo que há uma forma de seb'ansferir 
para os países não industrializados ou os dos 
de industrialização recente, como é o caso 
do Brasil, a responsabilidade pelos crimes 
ecológicos que vêm sendo praticados pelos 
países industrializados. Eles têm condições e 
cacife para bancar programas que possam 
reverter essa situação. nós não temos. 

Quero chamar a atenção para wn outro 
problema que é de naturela geopolítica, mais 
da área do Senador Passarinho. A quem não 
interessa_ a ocupação da Amazônia, o desen
volvimento bré\Sileiro? Vamos fai.er essa per

. gt~Qta: a quem não interb;sa? Acho que qual
quer modelo que o Brasil venha a adotar para 
se desenvolver, seja capita1ista ou socialista, 
só vai incomodar a uma grande nação, os 
Estados Unidos. Na medida que este País cres
ça vamos começar a disputar a hegemonia 
e a influência em termos dos nossos vizinhos, 
isso é uma coisa natural em geopolítica. 

O que é interessante af no caso é que no 
finandamento de toda essa .. zorra·· ecológica 

ou esse ecofasdsmo, os recursos têm vindo~ 
fundamentalmente, do Conselho Mundial das 
Igrejas Cristãs. Há um documento, não sei se 
ap6aifo, que vi em A Cdlica de Manaus, onde 
foi traçado, em 1982, !ada uma eslra!É!JÍO de 
abJação na Amazônia. 

O govetnc francês. além da_quela declara
ção objetiva do Sr. Mitterrand da soberania 
relativa, o gOverno francês está jogando di
nheiro, e, o que é pior, está usando as universi
dades para. através de grupos criados, fazer 
um trabalho, principalmente junto às áreas 
sindicais - no caso da Uníversidade Federal 
do Pará foi aiado um grupo CAT; que-é finan
ciado por franceses e tem relação com holan
deses. que está fazendo" um trabalho em duas 
regiões, ,ririndpa1mente no Aragllaia, através 
de uma organização de sindkatos. Então, não 
sei que avanço científico ou tecnol6gico tem 
a ver com mobilização sindicaL É um negócio 
meio estranho. 

Também me preocupa muito ver a facili· 
dade, a mobilidade e a cara de pau com que 
certos estrangeiros chegam neste País, vão 
trabalhar em 6igãos governamentais, como 
é o caso daquele Sr. Forcet,. que foi para os 
Estados Unidos acompanhando os indios, pa
ra chegar Já e bombardear um projeto de inte
resse nacional. Esses SenhoréS se movimen
tam aqui, passam até a trabalhar para entida
des governamentais, missionários de todos os 
tipos sem nenhum acompanhamento do Go
verno. Nesses casos, acho que o Governo de
veria acompanllar_ e verificar o __ que esseS se
nhores estão_ fazendo_ aqui. l.ógico_ que esta 
observação não é Xeriófoba, porque tem cien
tistas que vêm para cá: trabalhar e contribuir, 
como é o caso do Inpa, por exemplo, o caso 
de alguns cientistas que vêm para as uniVersi
dades prestar uma contribuição. 

Existe uma estratégia, Senador, montada 
para isso. O Sr: pode observar que qualquer 
interferência do Governo ou qualquer tentativa 
de interferênàa do Governo na Amazônia, an
tes meSmo·de as pessoas conhecerem o que 
é o projeto, há uma grita, uma grita que é 
orquestrada imedi~ente à imprensa inter
nacional É_ o caso do Projeto Calha Norte 
e, agora, do Profauna O que existe de tão, 
eu diria, inferna) ou diabólico, nesse Projeto 
Calha Norte? O~ Projeto Calha Norte ê um pro
jeto que prevê· a implantação de infra-estru
tura. hospitais, escolas, saúde, nas zonas de 
fronteira, garantindo a presença nacional, lá 
Então, esse projeto foi desMcado. 

O SR LEOPóU:XfPERES.-"'l'J, acho que 
há uma coisa inaceitável para o plano interna
danai: é a interferência do Governo brasiÍeiro 
naAmazônia. -

O SR. JOSÉ: MARCEUNO-Nós estamos 
plenamente de acordo. Nesse movímento ver
de que __ está por aí, há uns caras, eu acho, 
panmóicos, fascistas. E!eS têm que entender 
que o homem tem uma relação com .a natu
reza e ele só sobrevive se interferir_na natureza, 
se. mudar a natureza aos seus desígnios. A 
natureza está para servir ao homem e não 
o homem ser servo da natureza. Eu fiquei ima
ginando, quando houve esse infeliz desastre 
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da Varig, se os ecologist<i:s não 1iiãiii fazer um
protesto porque se destruiu uma parte da ma· 
ta. Eu fiquei imaginandd se não fossem lá 
para defender. A coisa pode chegar nesse pon
to. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Processar o 
piloto. 

O SR. JOSÉ MARCELINO- Quando eu fa
lo em métodos __fascistas, não é .em termos 
de ideologia, mas em tennos de método de 
agressão e intimidação. 

O SR. PRESIDENTE" (Leopoldo Peres) -
Respondeu muito bem, muito obrigadO. 

Com a palavra o Sr. RelatOr. · 

O SR. RELATOR (JarbasPassarinho)- em 
verdade, as perguntas que eu tinha até prepa
rado antes, elas foram praticamente todas res
pondidas ao longo da exposição. do Professor 
Marcelino e, também, na resposta que ele deu 
ao_Senador Mário Maia. 

Eu faria apenas uma colocaç:ao, sujeita à 
crítica do Professor Marcelino. para preparar
mos o nosso relatório. Nós_ admitimos, por 
exemplo, que essa sua afirmativa está correta 
em relação à política do Marquês de Pombal, 
naquela ocasião, que_ era a colonização. Na 
lição do Professor Arthur César Ferreira, nós 
temos aquela colonização portuguesa feita ha
bilmente, naquele avanço _do tripé. Então, vi
nha, primeiro, o colono, em seguida, o missio
nário, ou algo junto .com_ ele. e a força militar, 
que era o soldado na época. Com ess_e tripé 
se foi fazendo também uma geração de pólos 
que, na embocadura do Amazonas é curioso 
esses pólos derivavam do tempo que o rema
dor levava a favor da maré. Então, durante 
seis horas ele podia remar a favor, e ali, naque· 
Ia altura, se fazia um novo p6lo. 

Isso nos deu a garantia da Amazônia para 
o Brasil porque, na verdade, Tordesilhas não 
nos contemplava com o Amazonas, e no sécu
lo XVI apenas Orellanadesce o Rio Amazonas, 
em 1541 e se deu por satisfeito_de depois 
de chegar na Espanha e revela o resultado 
da sua viagem. E inventou até um mito das 
amaz:onas, as mulheres que teriam o mau há
bito de retirar os seios para manejar melhor 
as flechas. Na verdade, eram índios glabros, 
índios que não tinham pelos, e os espanhóis 
a não sei quanto tempo dentro da floresta 
viram aqueles índios e pensaram que eram 
mulheres. E daí, surge o primeiro mito, que 
foi o mito das amazonas. 

Mas muito depois veio essa segunda fase, 
que me parece conjuntural, muito bem ex
pressa pelo Sr. Marcelino, que-é a coiljUntura 
da 2~ Guerra Mundial. Estávamos em plena 
estagnação, ficamos mãrCandO passo espe .. 
rando que a civilização voltasse a chegar à 
Amazônia Brasileira. 

A tentativa do exército da borracha, da mo
bilização- hoje há muitas informações a esse 
respeito, eu li um trabalho da Raquel de Quei
roz falando em 30 mil mortos nordestinos, 
naquela altura, pelos rios da Anlazõnia, não 
sei se isso tem algum fundamento científico. 

Concluída a guerra, como salientou o pro
fessor, voltamos à estagnação até que Leo-

poldo Peres _colocou na Constituição de .46 
a obrigação dos 3% da receita tributária. Ne
nhum Presjdente da República antes e depois 
pagou, eu digo antes e depois de 64, nenhum 
pagou. 

Talvez se se tivesse, realmente, carreado 
aqueles 3% de receita trlbutâria para a Ama
zônia talvez nós não estivésse_rnos qualificados 
para aplicá-lo. 

\limos o nascimento da Spevea, e vimos 
que ~la nasceu praticamente preparada. 

DOu um peqUerio exf:riljJlo. Eu saf da Petro
-brãs onde eu vi um homem chamado Walter 
Link, miseravelrpente atacac!.o pelos comunis· 
tas dó Brasil e, no entanto, era um homem 
sério, um técnico que sinceramente trabalhava 
pela descoberta de petróleo e até por uma 
vaidade pessoal, ele era um dos 5 maiores 
geólogos do mundo, e comparar a Amazônia 
às grandes regiões produtivas de petróleo do 
mundo era um dos seus anseios maiores, co

-locar no seu currículo. 

- Bem, a exploração da Amazônia que se fazia 
naquela altura era, talvez, o esforço mais notá
vel em qualquer bacia sedimentada do mun
do. Só eirl um ano, basta dizer, aplicamos 
1 CXJ milhões de dólares só em sísmica de terra 
e de água. E, aí, sou_Jevado para a Superinten
dência da Amazônia, e inesperadamente, sem 
saber, por iniciativa do Dr. Klautau, vou chefiar 
a Comissão de Recursos Naturais. Como eu 
tinha vindo da Petrobrás se admitia que eu 
pudesse ter qualificação para dirigir recursos 
naturais. 

ChegueiJá ehcontrei uma sala, um armário 
modesto e uma série de trabalhos que eram 
discursos de uma grande figura amazonense 
que era o Sócrates Bonfim. -

Quando diz comparar aquilo com o trabalho 
da Petrobrás, que era um trabalho metodizado, 
sistema~ado de pesquisa e eu não encon
trava nada, Só encontrei umas fotografias aé~ 
reas, que nem mosatco eram, não tinha uma 
amarração. 

Então, mudei o nome d& Comissão, intima
mente, mudei a nome da Subcomissão_ de 
Recursos Naturais para Subcomissão de Dis
cursoS Naturais, que eram os discursos do _ 
Sócrates Bonfim. · 

Então não tínhamos realmente qualificação. 
O esforço que o Dr. Klantari fez__ievando uma 
equipe que, com a minha exceção, manda 
a modéstia dizer, era multo boa; Armando 
Mendes, Roberto Saritos, Arnaldo Pradç,_ na 
parte de saúde, era um grupo qualificado, mas 
nã6 tínhamos o preparo para aquele trabalho, 
animal que eu era no ExércitO, na Escola do 
Estado Maior, em planejamento. Eu planejava 
Estado Maior, não planejava desenvolvimento 
regional. . 

Mas ijnha visto, partindo pelo Exército, uma 
nova tentativa, que era a tentativa não apenas 
de balizar a fronteira simbolicamente cOm 34 
fuzis, e muitas vezes o soldadq sem ter sequer 
a possibilida"de de suprinieritci regular; tinha 
que entrar na mata par-?~ matar macaco e co
mer pupunha, porque o suprimento de gêne
ros alimenticios não chegava em tempo. 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA-Perdão Senador, ouvi certa vez uma 
entrevista de um comandante da área de Ta
batinga-dizeÕdo que ali ele tinha Que admitir 
atê o contrabando de subsistência. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Is
so em Tabatinga, que era praticamente cida
~e. Agora, imagine _Já no alto do Rio N~gro, 
em Cucuí, com todas as dificuldades que ha
vfa! Mas, aí, o Exército adotou umã Política 

--~me coube iniciá-la por determinação do meu 
General, que era o comandante da 8• Região 
Militar, General Escobar, era uma política de 
tentativa de fixaÇão do soldado na faixa de 
fronteira. Ao invés de ficar apenas no pelotão, 
o soldado passava a ter direito de constituir 
família, era o único, até hoje _é_ assim, soldado 
pode casar, ter filhos e recebia; eu chamava 
o meu General de Vice-Rei p:a Ama_zônia, por
que ele servia numa sesmaria. Eram 6.600m 
por 6.60D de fUndos que ele pOdia ter no mo
mento em que deixasse o serviço antigo e 
passasse a radicar-se no lu!=!ar. 

Acho que o balanço dos resultados das co
lônias de fronteira é negativo, perdemos -em 
Oiapoque, só ficOU fá como vantagem os búfa· 
los, a produção agrícola era péssima, não deu 
certo e, depois, Tabatinga que, rio fim, acabou 
se tr~nsformando num pólo militar e não pro
priamente num pólo de fiXação ao solo. Então, 
daí passamos para o problema dos diversos 
tipos- e que o Profess-or colocou muito bem 
-de ocupação dirigidos pelo Governo. -o Go
verrio nos descobriu, quer dizer, tinha nos des
coberto antes para taxar a borracha e, agora, 
nos redescobrir passados dezenas de anos. 

Essa sua colocação responde a várias per~ 
- guntas minhas, indusive tinha feito uma. Qual 

o balanço do impacto dos grandes projetas 
na década de 1970? Qual a avaliação do de
sempenho da Suframa que foi feito também, 
ihclusive, de maneira muito interes_sante, ele 
mostrou aqui que a Suframa foi criada para 
ser Um pólo de exportação e se transformou 
num pólo de improtação, mas pelos dados 
do Professor Samuel Beuchlmol, a Sufr~rila, 
no ano passado, teve a posslbiliaade de impor
tar US~ 1 b1lhão e produziu US$."5 bilhões. 
E a Amazô_nia, hOje, pelos dadcis do Professor 
Samuel, que ele trouxe inclusive sistematiza
do, a Amazônia hoje está respondendo por 
1 O% de toda exportação brasileira que chega 
hoje a US $ 3,5 bilhões. 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO "DA 
COSTA - Eu tenho também esses dados 
do Professor SamueL Agora, o Professor Sa
muel, quando fala de Suframa, é preciso áes
contar, porque inclusive ele foi um dos men· 
tores da Suframa e tem intereSSes económi
cos, mãs é-uma fi:gufa ... 

O SR. RELATOR (Jarbas P~ãrinho)- Eu 
tive muito receio, porque quando eu chegava 

-- em Manaus e verificava aquele comércio, ape
nas, importando de Hong-Kong, importando 
_não sei de onde, eu perguntava: não está sain
do nenhuma raiz pivotante aqui, na hora em 
que acabar essa legislação, acaba tudo. Mas 
o problema industrial hoJe dá urna garantia 
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à Amazônia, eu acho que o Parque Industrial 
do Amazônas é muito superior ao do Pará, 
ainda que voltado, .. 

. O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA - Em 1980, a Suframa participava 
- o Amazonas é Suframa - o Amazonas 
partidpava com 48% da produção industrial 
regionaJ e o Pará com 42%, eu tenho a impres
são de que agora, com a implantaçao dos 
grandes projetas no Pará, aí já modifica. Nã.o 
sei se reverteu, porque nós não temos dadq.S, 
mas a distribuição já deve ter ... 

O. SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas é diferente, o Pará está crescendo, mas 
está crescendo praticamente na exportação 
de minério bruto e o Amazonas não, a Suframa 
está fazendo exportação de produto elabora
do. 

O SR. JOSÉ MARt."EL!NO MONTEIRO DA 
COSTA- Eu posso fazer uma obseiVação: 
hàum problema em ~§!fâo _a __ ~~_§;~.sq!oCaÇão 
do Prof. Samuel Benchimol, o Pará é expor
tador líquido para o exterior e a Suframa -im
porta, mas exporta para o mercado_ nadonal. 
EntãO, el~ não gera divisas; PeJO contrário. O 
parque industrial do Amazonas é um parque 
de montagem, é aquilo que chamamos de 
industrias "maquiadoras". Então, os efeitos 
positivos diretos e indiretos que a Suframa 
cria, eles são transferidos para o exterior, para 
Hong-Kong, Taiwan, Estaâos Unidos, Europa. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Professor, 
perdão, aí a grande parte também dos compo-
nentes vêm do mercado interno, hoje é maio
ria. 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA - Eu tenho um trabalho aqui que 
vou passar à Comissão onde analiSo essa par
te que a partir da metade da década de 70, 
começou a haver uma política inteligente in
dustrial,_da Suframa, que foi exatamente a cria
ção daqueles índices mínimos de nadonali
zação, que permitiram que a Suframa cõine
çasse a se integrar, mais intimamente, com 
a industria nadonal. 

Em relação aos interesses do AmazOnas, 
eu iria um pouco mais à frente e daria mais 
ênfase aos indlces de regionalização. Nesta 
década, começou-se a dar ênfase a esses índi
ces e, neste trabalho, chamo atenção para 
uma série de projetas, em relação a Suframa, 
que foram implantados para atender essa 
questão dos índices mínimos de regionaliza
ção, onde eu digo: À segunda maneira de ex
pandir a indústria, na Amazônia, poder-se-á 
dar através da verticalização intra-regional das 
atividades eminentemente export-adoras, isto 
é, através da proliferação de ativldades decor
rentes das virtuais concatenações técnico -
econômicas a la Hirschman, à jusante e à 
montante, direta e indiretas, que é o caso das 
atividades que venham a se implantar, para 
produzir os insumos, ou as materias~primas, 
ou os componentes necessários à produção 
de um produto industrial como bem durável. 

O caso das indústrias "maquiadoras" da Zo
na Franca de Manaus é peculiar: tendem pre· 
ponderantemente, a provOcar efeitos de difu-

são em cadeira retrospectivos. Daí, a preocu
pação da Suframã -em- estabelecer, a partir 
de l975, uma politica de índices mínimos de 
nacionalização dos produtos, - o q'ue abriu 
espaço para beneficiar a produção nacional 
de bens intermediários - e, atualmente, a 
aprimorar a medida, incentivando empresas 
fornecedores de componentes nacionais para 
se localizar em Manaus. 

Resultado: Nos ú11irnos cinco anos, segun
do a Gazeta Mercantil, de 19 de setembro de 
1988, oitenta empresas prOCii.ifuraS -ae bens 
intermediários já Se "instalaram na Zona Fran
ca. isto vai ao encontro daquilo que o Sr. colo· 
cou. 

Apenas, para deiXar beffi claro que estou 
a par dessa produ_ção. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Exatamente. E, para n6s, vai ser muito impor
tante analisar isso porque a Suframa, inclusive, 
oonsta--da-própria--CcnstituiçãG de-1-988-
graças aO esforço dos ai'liazonenses, ela figura 
lâ vai ser praticamente ad etemum. 

No momento em que concluirmos a res
peito do papel da Sufrarna, é importante rela
cionar esse papel <:om a tiOlítica de desenvol
vimento da Amazônia, e saber qual é o seu 
balanço. 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA-Acho que a Suframa, hoje, é irrever
sível. As críticas que eu tinha à Suframa, no 
momento em que aquilo era um enclave in
dustrial, puramente um enclave, que esvaziou 
completamente o lilter/and ... 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Era 
um enclave permanente ou tem_porário? 

o SR. JÓSÉ MARCEUNOOMONTEIRO DA 
COSTA-=_ tfão sei se ainda é enclave. Em 
termos de Região Amazônica, ainda é um en
clave mas que começa ~ ser atenuado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Tanio 
quanto pude compreender na terminologia dó 
economista, o enclave seria alguma coisa co-_ 
locada dentro de um conjunto, mas sem cor
relacionamento com esse conjunto? 

O SR. JOSÉ MARCELINO MONTEIRO DA 
COSTA- Exatamente. Está mais reladona
do, quer dizer, é uma extensão da economia 
do Centro-Sul ou da economia de um outro 
pã.íS: -É Uma unha qUe está entravada mas 
que não tem nada a ver ~?m realidade loc~l. 

·O SR. RE1AIOR (Jarbas Passarinho)- O 
Sr. COncordaria com a crítica de que na Su~ 
dam, quanto aos incentivos, têm sido bons 
para projetas industriais e agroindustriais? 
Não têm o mesmo. sucesso, ao contrário, até 
são marca_dos por insucesso nos projetes agri
cOlas e agfopecuarios? 

O SR. JOSÊ MARCELINO MONTEIRO DA 
COSTA- Inclusive, eu trouxe uns dados. 
Acredito que, em relação aos incentivos fis
cais, o problema maior foi estender esses in
centivos à _agropecuária. Isso estimulou, pelo 
que· já falei aqCJt, o uso da terra como reserva 
de valor, mas estimulOu também a degrada
ção do meio ambiente. Porque, hoje, temos 

consdência do que era a estupidez de exigir 
que as empresas agropecuárias desmatassem 
50%. por exemplo, quando houve aquela pres
são sobre a reforma agrária, o que aconteceu 
na Amazônia? Muitos empresários rurais co
meçaram, em 87, a queimar. Quando se que!: 
ma urna área, aquilo passa a ser considerado 
uma benfeitoria. 

O SR. RELATOR (Jarbas Pa;ssarinho)- Ga
nha incentivo e a diminuição do imposto teni
toiiaL 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- EXatainente. Hoje, quando o pro
blema ecoló9lCO aflorou:- veJift.Çamos como 
essas duas coisas foram perniciosas para a 
preservação do meio ambiente. Mas, em rela
Ção aos incentivos fiscais - tenho dados até 

-- 1985 - do total de projetas aprovados até 
1985, tivemos 674 projetas aprovãdos, sendo 
que desses 674, 631 eram agropecuárlos e 
43 agroindustriats. Desses 631, -somente 94, 
até 1985, foram efetivamente implantados, 53 
foram cancelados e o resto está numa rubrica, 
rubrica entre aspas, chamada implantação, 
que são projetas que podem estar em implan· 
tação, mas onde se inclui os abandonados, 
aqueles em que realmente nada foi feito. Esses 
dados foram elaborados através de dois técni
coS do WEA. Um, chama-se Yacomiso e o 
outro é o Garcia Gasks: (?) Eles-andaram fa
zendo um trabalho sobre a avaliação dos in
centivos fiscaiS na Amazônia e retirei esses 
dados do trabalho deles. 

O SR. PRESIDENTE ~(Leopoldo Peres) -
A relação de êxito foi de um para oito, mais 
ou menos? 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA-Mais ou menos. Se eu tivesse aqui 
uma máquina de calcular eu lhe daria o exato. 
Não sei se essa informação ... 

USR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Ela 
é importante para nós. Eu tinha lido algo sobre 
Isso também. 

0 SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA - senadOr, vejo um problema no 
caso dos incentivos fiscais. Quando são bem 
utilizados, tudo bem, mas quando eles são 
dilapidados, regalados e servem para especu
lação também, isso é_ um problema, porque 
esses são recursos retirados do povo, são os 
impostos que o Governo abre mão para que 
os -empresários veneram a implantar projetes 
quem gerem empregos e renda. 

O SR. RELATOR (Jarbas PassarinhO).=.:. Ê 
aí surge uma pergunta que é muito írnpor-
tante. _ __ 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- Só complementando~ Se o Gover
no destinasse esses recursos para saúde, edu
cação, saneamento, infra-estrutura, eles nã_o 
teriam sido muito mais produtivos, no caso 
da Amazônia? 

O SR. RELATOR (Jarbas Pas~arinho):....,i~:' 
sa pergunta que se faz sobre a questão dos 
incentivos fiscais, que não forarri $6 -fiScais, 
foram cambiais, foram vários deles. 



6130 Sábado 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seç6o II) Outubro de 1989 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- J\liás, crediticiÕS também. 

OSR.RELATOR(Jar_b~Passarinho)-Em 
primeiro lugar, os incentivos fiscais teriam da
do o resultado esperado? Parece que a respos
ta seria não. Seriam totaJmente ma!Qgrados? 
Também não. Mas, seria possível corrigir um 
dos seus defeitos fundamentais, que é a possl
'blidade da corrupção na captação de re_cur
sos? Haveria alguma forma de, mantendo in
centivos fiscais, evitar isso que nós sabemos, 
vivemos lá, o chamado fundão do passado, 
e agora os_ 40% de cobrança que se faz, espe
cialmente no art 18? 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- A questão é que é o mercado que 
funciona, no caso. Quando se deixa o proble
ma para ser resolvido pelo mercado, corre-s_e_ 
também o risco, que é_óbvio. Se. se pode inter
mediar, pode-se obter 40%, nã_o se vai inter
mediar com 30%. Esse é um risco. 

OSR. RELATOR (Jarbas Pas~rinho)- Es~ 
sa seria a pergunta final. Isso seria_ válido? No 
final, seria melhor eliminar os incentivos fiSCais 
e fazer, por exemplo: estamos dando 50% de 
volta de Imposto de Renda para essas grandes 
empresas, para as grandes figuras jurídicas 
e atê figuras físicas, mas jurídicas principal
mente. Ora, esse dinheiro é da Nação, tem 
um custo socia1 muito grande, na medida em 
que eu devolvo metade desse dinheiro a u._m_ª-_ 
empresa e ela, na hora de fazer a sua aplica· 
ção, ou faz através de projeto próprio ou então 
faz isso: finge uma associação com o projeto 
e nessa associação ela teria 40% de benefícios 
em seu caixa, em sua causa pessoal, e depois 
fazia a retrovenda das açõ<;:s, que é_ o que esta~ 
mos vendo aí. Então, a hipótese serfa: elimi~ 
nam~se incentívos fiscais. Dá o contrário, c_o~ 
mo a lei da selva do Peru. - não sei que 
resultado deu, - dá possiblidade de elimi~ 
narmos qualquer pagamento de imposto de 
renda ou lPI, o que fosse, qualquer tipo de 
tributo para as empresas que se instalassem 
lá, durante um determinado tempo com recur
so próprio. Elas se instalariam, receberiam o 
benefício de maneira_ indi~ta. não pagariam 
os tributos a partir de um determinado mo~ 
mente da sua implantação até um limite de 
tempo. Isso foi feito. Por exemplo, aquele caso 
que encontrei, quando cheguei ao Governo 
do Pará e não mudei; aquela legislação que 
vinha do PSD, que dominava o Estado, que 
era favorecer as empresas pioneiras. I:: o fama~ 
so caso da Fábrica de Cimentos de Capa~ 
nema, que recebeu quinze anos de benefídos
e, depois, um governador que me sucedeu 
deu mais vinte anos, para ser, depois, o ge
rente da fábrica ... Essas Coisas acontecem. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
Em uma terceira alternativa seria a Gnião, do 
que arrec.adaSS<:::, pegar parte, o incentivo de
sapareceria, e aplicá-la no Nordeste e na Ama
zônia. 

O SR. RELATOR.(Jarbas Passarinho)
Não seria nem uma terceira alternativa, e sim 
uma variante da segunda. Te mos que con~ 

duir, ProfesSOr José Marcelino, por uma opi
não da Comissão, a "respeito ·de qual seda a 
melhor política de desenvolvimento, de ocu~ 
paçào da Amazônia auto--sustentada. Cqme~ 
çamos ana1isando todos esses projetas já apli
cados, dentro de estratégia existente até o Po
Jamazônia. Chegou aqui o Sr. Caiado e já de-
clarou que a partir do momento em que ele 
assumiu, o Polamazônia desapareceu, não 
houve mais a estratégia do Polamazônia e ele 
não recebeu nenhuma recomendação do seu 
m-inistério nesse sentido: _PelO -Contfâiio: ele 
fez um PDA por conta própria, um Programa 
de Desenvolvimento da Amazônia. V. s~ co
nhece esse dado dele? 

O SR. JOSÉ MARCELINO MONTEIRO DA 
COSTA:-::- _De quem? 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- Da 
administração Caiado, o PDA 

O SR. JOSÉ w.RCELINO MONTEIRO DA 
COSTA- Desconheço. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
NuriCa foi aprovado aqut. Eu disse_ que ele 
implantou por conta própria. 

O SR. JOSÉ MARCELINO MONTEIRO DA 
COSTA -Desconheço. O problema é que 
a partir do POiamazônia, do PIN, do Proterra, 
a Sudam foi perdendo o pq_uco poder de coar~ 
denação da Amazônia. Ela teria que ser coor
denador dos programas do Governo Federal 
na Amazônia ·e isso ela nunÇa foi. Com os 
grandes projeto, por exemplo, o PrOjeto Cara~ 
jás, a Sudam não tem nenhuma influência. 
Ê uma Secretaria ligada diretamente à Presi~ 
dência da República. A Sudam foi perdendo 
áreas. Em resumo, ela se reduziu à aplicação 
dos incentivos fiscais, análise, acompanha
mento. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -E 
até nisso modus tn rebus. Por exemplo agora, 
ela pode ser chamada a jogar esses incentivos 
fiscais na Usimar- Usina Siderúrgka do Ma
ranhão, ou então na Estrada de Ferro da Soja. 
Só isso levará praticamente o seu orçamento 
todo. 

O SR. JOSÉ MAACELINO MONTEIRO DA 
COSTA-Exatamente. É o caso da SPVEA 
com a Belém~Brasília. Os recursos que erãm 
destinados para a Amazônia, para a SPVEA 
foram carreados para a Belém~Brasília. 

Eu teria uma observação a fazer sobre isso 
que V. Ex' colocou. t: muito importante o papel 
desta coinissão~ Estamos num momento em 
que-é preciso repensar a Amazônia, repensar 
toda a política de intervenção do Governo Fe
deral em relação à Amazônia. Se bem que, 
hoje, eu não sei qua1 a política explícita que 
existe em relação à Amaz6nia. Implicitamente, 
quandO há um projeto que diz que vai aumen~ 
tar renda, vai distribuir, quando eu quero saber 
qual é o objetivo implícito que está na coisa, 
eu analiso os instrumentos que vão ser a clona-_ 
dos. Os instrumentos é que vão dizer quais 
são os objetivos realmente perseguidos e não 
aqueles que vêm_na retóiiCa, que são os explí
citos que vão resolver todos os programas. 

No caso dos inc_e_ntivos fiScais, isso já vem 
sendo discutido há muito tempo. Participei de 
várias reuniões do IPEA,- aqUi, em Brasília, an
dei daildo con_?~!toria para o IPEA, porqUe, 
é interessante, não dou consultoria na Amazô
nia, so dou consultoria para as Nações Unidas, 
para o IPEA e para· fora da Amazônia. Real~ 
mente, os problemas dos incentivos fisCais são 
muito grandes, como foram colocados aqui. 
Eu não teria nenhum peso de acabar com 
os incentivos fiScais para a Amazônia. Sei que 
isso vai ter um_a resposta, uma pressão política 
muito grande, porque vários Ministros da Fa~ 
zenda já tentaram fazer isso. 

Agora, não é plJra e simplesni.erlte terminar. 
Temos que ter uma alterna_tiva que possa de· 
s_empenha( parcialmente _os objetivos dos in~ 
centivos fiscais. Por que não criar um fundo, 
peg_ar esses recursos, mais ou menos, nessa 
linha que V. EJcl' falou? --

E o capitalismo? Dizemos: a nossa socie
dade é capitalista. Sociedade capitalista, nO 
meu modo de entender, é aquela em que o 
empresário corre risco. Empresário aqui não 
c_9rre risco. Quer dizer, quando é hora de cor
rer risco, ele é socialista; ele vai _lá para as 
burras do sqciali:;;mo. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -So· 
daliza o prejuízo. 

O SR. JQl;É MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- Exatamente. 

Então, quer dizer, você transformaria isso 
num fundo; dividiria esse fundo em prcijetos -
de saúde, saneamento", -educação_. 

O SR. RELATOR(Jarbas Passarinho)-To
da uma infra~estrutura válida. 

O SR. JOSÉ MARCEUNQ MONTEIRO DA 
COSTA- E Uma- parte substancial, porque 
é substancial, ou relatiVamente substancial es
sa parte de recursos, sejã Já o que for, seria 
gerido por um Banco de Desenvolvimento pa~ 
ra financiar... -

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)-
Projetos na; Amazônia e no No:rdesj:e_.. , 

o sR. Jos"- MARcELINO MONTEIRo DA 
COSTA-Projetas na Amazônia, projetas no 
Nordeste, uma vez que o projeto chegasse 
lá seria analisado, o empresárlo iiia Córrer· o 
seu ris_co. l:cigicamente que, Sendo uni fundo 
de desenvolvimento, teria que ter um fundo 
que possibilitasse que esses empréstimos fos
sem atraentes ao empresário, mesmo que fos
sem subs1diados os juros ... 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Através de uma participação nisso. 

O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
O Governo estaria exigindo o retomq._ _ 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA-Sim, o GOve_mo estaria exi.gindo 
que o capitalista corresse riscos, porque aí 
ele não iria contar com qualquer projeto sim
plesmente para comprar terra, para especular 
e depois não dar satisfação alguma. 

.0. SR. PRESIQENTE (Leopoldo Peres) -
como o projeto bumerangue, que levava gado 
e depois retomava o gado. 
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O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- O projeto bumerangue, exatamen
te. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -A obeJVa· 
ção final é apenas episódica. 

Quando o Sr. falou no fracasso da Transa· 
mazônica, teve o cuidado depois de acres
centar o fracasso relativo- e aí já fiquei mais 
quieto. Porque, na verdade, a sua colocação, 
ao longo da palestra, parece-me .que respon
deu bem isso. O fracasso deriva do fato de 
não se ter levado à última conseqüência o 
projeto, como o Sr. disse. 

Eu era Ministro da Educação e fui à Transa
mazônica. E o que aconteceu? Em -primeiro 
lugar, verificamos que, se o Estado do Pará 
tivesse de pagar os professores pelo que paga
va normalmente, não teria professor nenhum 
na Transamazôníca. Porque o Incra pagava 
muito melhor qualquer professor; era obriga
do que fizessem wn estágio no Incra, e passa
vam a.trabalhar ganhando dez vezes mais. En
tão, tivemos que federalizar o ensino naquela 
área, para poder levar os vencimentos. 

Fomos de helfcóptero e de vinte e vinte mi
nutos o helicóptero parava e tínhamos um 
pólo das agrovilas, dos nócleos, e, lá, se prepa
ravam as' escolas. Vi professores fazendo pla
nos de auJa, que, em muitas escolas por aí, 
não existiam. Plano de aula, prévio, organi
zado. As escolas funcionando perfeitamente 
bem. E, aí, encontrei colonos que mostravam 
aquela cana-de-açucar, a que o Senador Mário 
Maii se referiu, enorme, era maior do que 
O pé direito desta sala em que estamos. E 
pess_oas, que batiam no bolso diziam assim: 
"Olha, Ministro, tenho o Banco do Brasil, aqui, 
no meu bolso". Estavam plantando o café, 
arroz, cacau, enfim, as plantações na Tmnsa
mazônica, as cidades a que o professor Marce
nno se referiu, que surgiram da noite para o 
dia. 

Agora, o que aconteceu depois? Abando
nou-se a própria manutenção da estrada. A 
grande estrada na qual corri cem quilómetros 
por hora, na inauguração de tre_chos eotre Ma· 
rabá e Altamira, a grande estrada depois, você 
Unha que ter uma média de vinte qujlômetros 
por hora e com os carros arrebentados, por
que o DNER não foi mais capaz de manter 
sequer a estrada quanto mais as vicinais a 
que se referiu o professor. 

Oi'ã, sem a estrada e sem as vicina!s ... Houve 
a diminuição de aplicação de recursos, ou, 
pelo menos a diminuição, até chegar ao aban
dono. 

Já, na campanha de 1982 que fiz, por exem
plo, ao longo da Transamazônica, era Intran
sitável de Altamira para o oeste; e de Altamira 
para Marabá era terrível a dificuldade para se 
vencer .aquele trajeto. As vicinais nãO ·tendo 
sido construídas produziam aquelas dificulda
des de escoamento de produção as quais o 
Prof. Marcelino se referiu. Então, o que adian
tava produzir para ver o produto apodrecendo 
na estrada. Por um lado, a propaganda que 
se fez naquela ocasião sobre: a opiniào póblica 
da Transamazônica, lembro-me dos enge
nheiros falando maravilhados: "até agora a mi
nha firma- ia haver uma licitação para cons
truir entre a cidade tal e a cidade tal,· entre 
o povoado tal e tal, agora vamos longitude 
e latitude tal péira longitude e latitude tal, 'isso 
é mato, não não o mar. Aquilo era Uma coisa 
extraordinária para eles, realmente: caUsava 
uma grande resposta. Isso quanto a estrada 
em si. 

O que resultou dessa propaganda foi uma 
migração espontânea multo maior do aquela 
dirigida e que liquidou, por exemplo cidades 
como Altamira, onde os prefeitos não tinham 
mais a menor possibilidade em satisfazer os 
serviços sociais, que eram necessários. Entrou 
a prostituição ... e o serviço público incapaz 
de atender àquela massa de imigrantes que 
chegam subitamente e ocupava a cidade. 

Esse, para mim, foi o erro fundamental: não 
levar em consideração a possibilidade da co1o
nizaçãp espontânea; eles pensavam que iam 
apenas colocar lá cada pessoa do Incra, que 
chegasse·através do Incra, e tivesse uma as
sentamentozinho organizado, a escola prepa
rada, a estradinhii Íeita e a casa para morar. 
Isso talvez merecesse uma reavaliação nossa 

O SR. REl:ATOR (Jarbas Passarinho)...:. Eu 
acho que sim, porque tem trechos .da Transa
mazônica que vingaram, quer dizer, quando 
eu fiz as minhas críticas eu fiz_ em termos do 

· projeto como um todo e foi um fracasso aí. 
Mas existe, por exemplo ... eu me lembro que, 
por ocasião da elaboração dos estudos de via
bilidade do Complexo Hidrelétrico de Altamira 
que eraAbabaquara, Cararau, hoje está restri.to 
a Caratiatim e Belnutemonte. A grande aspira-

ção do pessoal de Aitamira seria exatamente 
o asfaltamento desses dots trechos que o se
nhor falOu. Por exemplo, no caso daquela céle
bre reunião que houve lá sobre ... que foi o 
Stióg, a Lucélia Santos, o pessoal que nãO 
conhece a Amazônia e chega lá encantado, 
porque viu uma arara que é bonita ou índio 
que ê simpático e_ ele gosta do índio e o leva 
para cá e para lá ... o problema ê o seguinte: 
eles alijaram completamente o encontro e es
tavam proibidos de comparecer, o pessoal de 
Altamlra, o pessoal local, porque se fizer um 
plebiScito localmente eles são favoráve[s, in~ 
clusive, o potencial económico de Altamira 
é muito grande. 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA- S~o as rrielhores- terras, tem terra 
roxa inclusive ... 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho) -
.. .fonte hídrica e perdem Isso porque o Sting' 
vai lá com Raoni ... 

O SR. JoSt MARCELINO MONTEIRO DA 
COSTA -Senador, queria voltar a uma_ colo
cação que fiz, naquele negódo da êxtinção 
dos incentivos fiscais, que me lembrei, tam~ 
bém tem um perigo, porque distinguir, isso 
vai ao encontro dos interesses de certos Minis
tros da Fazenda. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -
Não Se consegue_ e sabe porque não se conse
gue, porque no Congresso o Nordeste não 
deixará. 

O SR. JOSÉ MARCEUNO MONTEIRO DA 
COSTA - O Nordeste não admite porque 
os Ministros da Fazenda são muito ... O ·neg6~ 
cio é perigoso, eles podem pegar essas ... para 
liquidar de vez. 

O SR. RELATOR(Jarbas Passarinho) -Sr. 
Presidente,

1 
de minha parte agradeço muitO, 

acho que foi muito útil a vinda do Prof. Marce
lino e me dou por satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
Prof. Marcelino, esta Presidência agradece a 
~a presença, parabeniza-o pela brilhante ex
posição e convoca uma o~tra reunião para 
a próxima terça~feira. 

Está encerrada a reunião. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIV- N• 144 TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 1989 BRASfUA-DF 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 61, DE 1989 
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ACORDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL 
E O GOVERNO DO CANADA 

O Governo .da República Federativa do Bra~ 
si! 

e 
O Governo do Canadá, 
(Aqui denominados Partes Contratantes), 

Sendo Partes dii Convenção -sobre Aviação 
Civil Internacional aberta para assinaturas em 
Chicago, em 7 de dezembro de_ 1944~ 

Desejando concluir um Acordo comple
mentar à mendonada COnvenção Paiã o fim 
de estabelecer serviços aéreos comerciais en
tre e além de seus respcetivos territórios, 

Acordaram o seguinte: 

ARTIGO! 
Definições 

Para os fins do presente Acordo, a menos 
que estabelecido de outra maneira: 

a) "Autoridades Aeronáuticas" significa, no 
caso da República Federativa do Brasil, o Mi
nistro da Aeronáutica, e, no caso do Canadá, 
o Ministro de Transporte e a Comissão Cana
dense de Transporte, ou em ambros os casos 
qualquer outra autoridade, ou pessoa, com 
poderes de exercer as funções atualrnente de
sempenhadas por essas autoridades; 

b) "Serviços acordados", significa os servi
ços aéreos regulares, nas rotas especificadas 
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no Anexo deste Acordo, para o transporte de c) pousar, no citado território, na explora-
passageiros, carga e ma1a posta], separada- ção das rotas especificadas no Anexo, com 
mente ou em combinação; _ o-õbjetivo de_ embarcar e desembarcar tráfego-

c) "Acordo" significa o presente Acordo, o internacional de passageiros, carga e mala 
seu Anexo e quaisquer emendas a este Acordo postal, transportado separadamente ou em 
e a seu Anexo; cõitlbinação. 

d) "Convenção" significa a Convenção 5o- 2. Nenhum dispositivo do parágrafo 1 
bre Aviação Ovillntemacional aberta para as- deste a-rtigo· conferirá à empresa aérea deslg-
sinaturas, em Chicago, em 7 de dezembro - nada de uffia parte contratante o privilégío 
de 1944, e inclui qualquer Anexo a_dotado nos de embarcar, no território da outra Parte Con
tennosdo art. 90 dessa Convenção e qualqUer trafante, passageiros, carga e tnala postal des-
emenda a esses Anexos ou à ConveriÇão, nos tina dos a oütro ponto no território daquela 
tennos dos arts. 90 e 94, desde que ess~es Parte_ Contratante. 
Anexos e emendas tenham sido adotados pe- ARTIGO m 
las duas Partes ContratanteS; Quebra de Bitola 

e) "Empresa Designada" significa a em- Uma empresa desigltada de uma Parte Coo-
presa aérea que tenha sido designada e autori- tratante poderá efetuar a quebra de bitola em 
zada nos termos dos arts. IV e V deste Acordo; qualquer ponto da rota especificada, desde 

"Tarifa" significa o preço a ser pago pele que observadas as seguintes condições: 
transporte. de passageiros, b~~m e carga i) quando justificado por razões de econo-
e as c::ondições sob as quais este preço se mia operacional; 
aplica, incluindo, em -cumprimento às leis e ü) que a capacidade da aeronave utilizada 
aos regulamentos internos, os preços e as no trecho da rota mais distante do território 
condições de agendamento e outros serviços da Parte Contrátanie, que designou a empresa, 
realizados pelo transportador relacionados não seja de _capacidade superior àquela da 
com o transporte aéreo, mas excluindo a re- aeronave utilizada no trecho mais próximo; 
muneração e as condições de transporte de üi) que a aeronaVe de menor capacidade 
mala postal; deve operar, unicamente, em conexão com 

g) 'íerrít6rio", "Serviço Aéreo", "Serviço a aeronave de maior capacidade, sendo os 
Aéreo lntemadonal", "Empresa Aérea", "Pau~ horá~os programados para tal; a primeira ae
so para fins não comerciais" deverão ter os ronave chegará ao ponto de conexão com 
significados especificados nos arts. 2 e 96 da 0 objetivo de transportar tráfego transferido 
Col").vensão;_ -de, ou a ser tranSferido para, aeronave de 

h) ''Quebra de Bitola" significa a operação maior capacidade; e sua capacidade será de
de um dos serviços acordados por empresa tenninada levando em conta este objetivo; 
designada, de modo que um trecho da rota iv} que haja um adequado volume de tráfe-
seja operado, consoante o art. Jll deste Acordo, go em trânsito de, ou para, outro território; 
por aeronave de capacidade diferente daquela v) que a empresa aérea não faça propa-
utilizada em outro trecho. ganda para o ·público ou indique por outro 

ARTIGO II 
Concessáo de Direitos 

1. Cada Parte COtrtrat.anteCõiiCede·à outra 
Parte Contratante, salvo estipulação em con· 
trário no Anexo, os seguintes direitos para a 
exploração de serviços aéreos internacionais 
pela empresa, ou pelas empresas designadas 
pela outra Parte Contratante: 

a) sobrevoar o território da outra Parte Con
tratante; 

b) pousar, no citado território, para fms não 
comerciais; e - - -· 

meio que o se!Viço se origina na escala em 
que ocorre a troca de aeronave, a menos _que 
permitido no Anexo; 

vi) que, em côilexçãO com o Vôo de aero
nave que ingressa no território da outra Parte 
Contratante, somente um vôo poderá ser reali
zado partindo daquele território, a não ser que 
a Autoridade Aeronáutica da outra Parte Con
tratante autorize a operação de mais de um 
vôo·e 

vÍi) que os dispositivos do art XI do pre
sente Acordo regerão todas as operações fei
tas com quebra de bitola. 

ARTIGO IV 
Designação 

cada-Parte Contratante terá o direito de -de
signar, por nota diplomática, uma empresa 
aérea, ou empresas aéreas, para operarem os 
serviços acordados nas rotas especificadas no 
Anexo para aquela Parte Contratante e de 
substituir oUtra empresa aérea por aquela pre
viamente designada. O número çle ~rnpresas 
designadas por cada Parte Contratante não 
deverá exceder a dois (2), em qualquer mo
mento. 

ARTIGO V 
Autorização 

1. Após o recebimento da notificação-de 
designação, ou- da substituição, nos termos 
do art IV deste Acordo, as Autoridade Aero
náuticas da outra Parte Contratante deverão, 
de acordo com suas leis e regulamentos, con
ceder, sem demora, à empresa aérea, ou às 
empresas aéreas designadas, as autorizações 
necessárias para a exploração dos serviços 
acordados, para os quais a referida empresa 
aérea tenha sido designada. 

2.. Ao receber as referidas autorizações, a 
. empresa aérea poderá iniciar, a qualquer mo
mento, a exploração dos serviços acordados, 
total _ou parcialmente, bastando que a empre· 
sa aérea satisfaça os requisitos previstos neste 
Acordo e que as tarifas sejam fJXadas, em con· 
sonância com as disposições do art. XIV do 
presente Acordo. 

ARTIGO VI 
Nevogação e LimitaçJo da Autorização 

1. As Autoridades Aeronáuticas de cada 
Parte Contratante terão o direito de rie"gar a 
concessão das autorizações mencionadas no 
art V deste Acordo com relação à empresa 
aérea designada ,pela outra Parte ContratantE!, 
de r~vogar, ou de suspender, tais autorizações, 
ou de Impor condições, em éaráter temporário 
ou pennanente; 
_a) se a empresa aérea não lo.grar compro

var perante as referidas Autoridades Aeronáu
ticas que ela cumpre com as leis e regula
mentos aplicados regularmente por aquelas 
Autoridades, nos termos da Convenção; 

b) Se a empresa aérea não cumprir as leis 
e regulamentos daquela Parte Contratante: 
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ARTIGO XII 
EstatístiCas 

1. As Autoridades Aeronáuticas de cada 
Parte Contratante, fornecerão, ou solicitarão, 
às suas empresas designadas, que forneçam 
às Autoridades Aeronáuticas da outra Parte 
Contratante, a pedido destas, dã.doS estatís~ 
ticos periódicos ou específicos. que possam 
ser considerados necessários para rever a ope
ração dos serviços acordados, incluindo, mas 
não se limitando a, dados estatísticos relacíO.. 
nados ao tráfego transportado por suas em
presas aéreas designadas entre pontos nas 
rotas especificadas no Anexo a este Acordo. 

2. Os métodos de transmissão dos dados 
estatisticos serão acordados entre as AUtori
dades Aeronáuticas, devendo ser implemen
tados, sem demora, após o início, pareia] ou 
total, das operações nos seMços acordados 
por empresa aérea"designada de uma ou de 
ambas as Partes Contratantes. 

ARTIGO XIII 
Taxas alfandegifrias e outros gra~es 
L Em base de reciprocidade, cada Parte 

Contratante deverá isentar a empresa, ou as 
empresas aéreas designadas, da outra Parte 
Contratante até o limite mais amplo permitido 
pela legislação nadona1, das restrições à im
portação, dos direitos alfandegãrios, dos im
postos de consumo, das despesas de inspe
ção e de outros gravames e taxas incidentes 
sobre a aeronave, combustíveis, lubrificantes, 
provisões técnicas de consumo, sobressalen
tes. incluindo motores, equipamento de uso 
regular, suprimentos de bordo (incluindo bebi
das, fumo e outros produtos destinados à ven~ 
da aos passageiros em quantidades limitadas 
durante o vôo) e outros artigos, para uso exclu
sivo, relacionados com a operação ou a manu
tenção da aeronave da empresa, ou das em
presas aéreas designadas, da Parte Contra
tante que explora os serviços acordados, as
sim como bilhetes aéreos, conhecimentos aé
reos e quaJquer material impresso com o sím
bolo da companhia e material publicitário dis
tribuído, gratuitamente, pela empresa aérea 
designada. 

2. As isenções concedidas pelo presente 
artigo se aplicarão aos itens referidos no pará
grafo I deste artigo: 

a) introduzidos no território de uma Parte 
Contratante pela empresa, ou pelas empresas 
aéreas designadas, da outra Parte Contratante, 
ou por conta das mesmas; 

b) mantidos a bordo da aeronave da em
presa, ou das empresas aéreas designadas, 
de uma Parte Contratante, no momento da 
chegada e da partida do território da outra 
Parte Contratante; 

c) colocados a bordo de aeronave da em
presa, ou das empresas aéreas designadas, 
por uma Parte Contratante no território da ou
tra Parte Contratante para serem utilizados na 
operação dos seiViços acordados; indepen~ 
dente de tais itens serem ou não consumidos 
totalmente no território da Parte Contratante 
concedente da isenção, contanto que os arti
gos não sejam alienados no território da refe
rida Parte Contratante. 

3. Os equipamentos normais de_ bordo, 
bem como_ os materiais e as provisões, que 
se encontrem a bordo _da aeronave da empre
sa, ou das empresas aéreas designadas, de 
qualquer Parte Contratante poderão uniCa
mente ser descarregados no território da outra 
Parte Contratante com o (;Onsentimento das 
autoridades aduaneiras daquele território. 
Nesse caso, poderão ser colocados sob a su
pervisão das mencionadas _autoridades, até o 
momento em que sejam reexportados, ou de 
qualquer forri1a utilizados, de acordo com <"'t; 

regulamentos aduaneiros. 

ARTIGO XIV 

Tarifas 
1. As. tarif~s _a serem aplicadas para o 

transporte nos serviços acordados de e para 
o território da outra Parte Contratante serão 
estabelecidas em nível razoável, levando-se 
em consideração todos os fatores relevantes, 
inclusive _os interesses dos usuários, o custo 
de operação, lucro razoável, características do 
serviço e, quando adequado, as tarifas cobra
_das por outras empresas aéreas, operando na 
mesma i'ota,· oU em trechos da rota. 

2. As tarifas mencionadas no parágrafo 1 
deste Artigo serão acordadas, se possível, pe
las empresas aéreas designadas pelas Partes 
Contratantes; tal acordo será alcançado, quan
do possível, através do mecanismo interna
cional de coordenação tarifária da Associação 
Internacional de Transporte Aéreo. Salvo de
terminação em contrário na aplicação do pa
rágrafo 4 deste Artigo, cada empresa aérea 
designada será responsável somente perante 
as suas Autoridades Aeronáuticas pela justifi
cativa e peJo c_arãter razoável das tarifas apro
vadas. 

3. As tarifas assim focadas serão subme
tidas e recebidas pelas Autoridades Aeronáu
ticas das Partes Contratantes pelo menos qua
renta e dnco (45) dias antes da data prevista 
para sua vigência; em casos especiais, as Au
toridades Aeronáuticas poderão aceltar um 
prazo menor. Se, dentro de trinta (30) dias 

_ da data do recebimento, as Autoridades Aero
náuticas de uma Parte Contratante não tive
rem notificado as Autoridades Aeronáuticas 
da outra Parte Contratante de ~eu desacordo 
com a tarifa submetida, a mesma será consi
derada aceita e entrará em vigor na data indi
cada da tarifa proposta. Se um prazo mais 
curto hotver sido acordado pelas Autoridades 
AeronáUticas para a submissão de uma tarifa, 
poderá ser igualmente aceito que o prazo para 
a notificação de desacordo seja inferior a trinta 
(3o) dias. 

4. Se uma tarifa não puder ser fiXada em 
conformidade com as disposições do pará
grafo 2 deste Artigo, ou se no período previsto 
no parágrafo 3 deste_ Artigo um aviso de desa
cordo tenha sido dado, as Autoridades Aero
náuticas das Partes Contratantes deverão es
forçar-se para flXéll' a tarifa de comum acordo. 
ConsUltas entre aS Autoridades Aeronáuticas 
serão realizadas, em conformidade com o Arti
go XVIII deste Acordo. 

5. __ Se as Autoridades Aeronáuticas não pu
derem chegar a um acordo a respeito da tarifa 

que lhes tenha sido submetida, nos termps 
do parágrafo 3 deste Artigo, nem sobre a fixa
ção de qualquer tarifa, nos termos do pará
grafo 4 deste Artigo, a divergência deverá ser 
solucionada, em conformidade com as dispo
sições do artigo XX deste Acordo. 

6. a) Nenhuma tarifa vigorará se as Auto
ridades Aeronáuticas de _qualquer uma das 
Partes Contratantes estive em desacordo com 
a mesma, salvo as disposições previstas no 
parágrafo 3 do Artigo XX deste Acordo. 

b) As tarifas fixadas conforme as dispo· 
sições do presente Artigo permanecerão em 
vigor, até que novas_ tarifas sejam estabele
cidas, nos termos das disposições deste Arti· 
go, ou do Artigo XX deste Acordo.. 

7. Se as Autoridades AeronátiticãS de uma 
Parte Contratante demonstrarem sua insatis
fação com uma tarifa fixada, as Autoridades 
Aeronáuticas da outra Parte Contratante serão 
notificadas _e as empresas aéreas designadas 
se esforçarão, se lhes for pedido, para chegar 
a um entendimento. Se, no prazo de noventa 
(90) dias a contar da data do recebimento 
da notificação, _a nova tarifa não puder ser 
fiXada, em conformidade com as disposições 
previstas nos parágrafos 2 e 3 deste Artigo, 
o procedimento indicado nos parágrafos 4 e 
5 deste Artigo será aplicado. 

a As Autoridades Aeronáuticas 'de ambas 
as Partes Contratantes se esforçarão para as
segurar que: 

a) as tarifas cobradas e recebidas corres
pondam às tarifas acordadas por ambas as 
Autoridades Aeronáuticas; 

b) nenhuma empresa aérea conceda aba
timentos sobre tais tarifas. 

ARTIGO XV 
Vendas e Transferências de Receitas 

1. Cadas empresa designada terá o direito 
de proceder à comercialização do transporte 
aéreo no território da outra Parte COntratante, 
de forma direta, ou a sua discrição, através 
de seus agentes. Cada ernpresa aérea desig
nada terá direito de comercializar os serviços 
de transporte aéreo na moeda daquele territó
riO, ou a sua discrição, e desde que permitido 
pelas leis nacionais daquele território, em 
moeda livremente conversível de_ outros países 
e, do mesmo modo, qualquer pessoa poderá 
adquirir livremente os se!Viços de tranSporte 
em mo_edas aceitas para venda por aquela 
empresa aérea. 

2. Em conformidade com os reSpectivos 
regulamentos sobre câmbio aplicáveis a todos 
os países em circunstâncias análogas, cada 
empresa aérea designada terá o direito, a qual
quer momento, de converter e de transferir 
para o seu país as receitas obtidas com a co
merciaJização dos servis;os de transporte de 
passageíros, carga e mala postal, deduzidas 
as despesas feitas no território da outra Parte 
·Contratante. A conversão e a transferência se

__ @_o efetuadas _imediatamente, em conformi
dade com as formalidades em vigor e às taxas 
de câmbio para pagamentos correntes vigen
tes no momento da conversão. As 9-espesas 
correspondentes a tais transações não deve
rão ser superiores àquelas cobradas a qual-
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quer empresa aérea, que explora serviços in
ternacionais. 

ARTIGO XVI 
RepresenUJç~o Técnica e Comercial 

1. A empresa àérea, ou as empresas aé
reas designadas, de uma Parte Contratante 
poderão, em base de reciprocidade, manter 
no território da outra Parte Contratant~ repre
sentantes e pessoal técnico, operacional e co
mercial, necessários para a exploração dos 
serviços acordados. _ 

2. As necessidades de pessoal poderão, 
à discrição da empresa aérea designada de 
uma Parte Contratante, ser atendidas por seus 
próprios funcionários, ou-pelos serviços de ou
tra empresa aérea designada por aquela Parte 
Contratante, ou ainda pelos serviços de qual
quer organização, companhia ou empresa aé
rea da outra Parte Contratante. 

3. Os referidos representantes e funcio
nários estarão sujeltos às leis e regulamentos 
em vigor na outra .Parte Co_n_tratante e, d.e_acor
do com tais leis e regulamentos, cada Parte 
Contratante deverá, em base de reciprocidade 
e, sem demora, fornecer as carteiras profissio
nais, os vistos para trabalhar, ou outrqs docu
mentos semelhantes aos representantes e fun
cionários mencionados no parágrafo deste Ar· 
tigo. 

4. Ambas as Partes Contratantes isentarão 
o pessoal empregado na prestação de se !Viços 
temporários das exigências da carteira proftS
sional, vistos e outros documento:;;, exc:etuan
do-se circunstâncias especiais determinadas 
pelas autoridades nacionais competentes. 
Tais carteiras, vistos ou documentos deverão 
ser fornecidos, sem demora, de modo a não 
retardar o ingresso no país do pessoa! interes
sado. 

ARTIGO XVII 
Vôos não regulares 

1. As disposições previstas nos Artigos VIL 
VIII, IX. X. XII, Xm, lN, XVI e XVm deste Acordo 
se aplicarão, também para os vôos não regu
lares ("charter") qperados por empresa trans· 
portadora de uma Parte Contratante de e para 
o território da outra Parte Contratante, bem 
corno à empresa aérea que realiza-tais võos. 

2. As disposições do parágrafo 1 deste Ar
tigo não deverão afetar as leis nacionais nem 
os regulamentos referentes aos direitos dos 
transportadores aéreos de efetuar vôos não 
regulares, ou a atuação de transportadores aê~ 
reos ou de outros interessad-o~ na_organização 
de tais operações. 

ARTIGOXVDI 
Consultas 

1. No espírito de estreita colaboração, as 
Autoridades Aeronáuticas das Partes Contra
tantes deverão se consultar, periodicamente, 
com vistas a assegurar a implementação e 
o c:wnprimento satisfatório das disposições 
deste Acordo e do seu Anexo. 

2. As referidas consultas terão inído no 
prazo de sessenta (60) dic;1s da data de recebi
mento do pedido correspondente, a não ser 
que seja acordado de outra forma pelas partes 

, Contratantes. -

ARTIGO XIX 
Einendas ao Acordo 

Se l.!ma das partes ContratanteS julgar dese~ 
j~~l a modificação de quéllquer disposição 
deste Acordo, poderá soUcitar consultas com 
ã outra Paite_ Contratante. A.s referidas consul
tas, que poderão Ser entre Autoridades Aero_
náuticas e se efetuar através de neeociações, 
ou de correspondência, terãO Inído no prazo 
~e sessenta (60) dias da data do pedido. QuaJ. 
quer modificação acordada com base nas 
·consultas vigorará após a conf1m1ação por tro
ca de notas_ diplomáticas. 

ARTIGO XX 
Solução de Controvérsia 

1. Se qualquer divergência surgir entre as 
partes Contratantes relativamente à interpre
tação ou à aplicação deste Acordo, as Partes 
Contratantes envidarão, em primeiro lugar, es
forços para solucioná-la mediante negocia
ção. 

2. Se as Partes Contratantes_ não obtive
rem uma solução mediante negociação, elas 
-poderão concordar em submeter a divergên
cia à decisão de uma pessoa ou órgão, ou 
então qualquer Parte Contratante poderá sub-
meter à divergência á decisão de um Tribunal 
de três árbitros, um a ser nqm~_ade>_ por cada 
Parte Contratante e o terceiro a ser indkado 
pelos do[s árbitros nomeados. Cada uma das 
partes Contratantes nomeará um árbitro no 
prazo de sessenta (60) dias a contar da data 
em que uma delas receba da outra Parte Con· 
tratante, pela via diplomática, o pedido de arbi
tragem da divergência e o terceiro árbitro será 
inçiicado dentro do período posterior de ses
senta (60) dias. Se qualquer das partes Contra
tantes não nomear o seu árbitro dentro do 
piazO-especificado, ou se o terceiro árbitro 
n_ão fo..rjndicado dentro do prazo especificado, 
o Presidente do Conselho da Organização In
ternacional de Avi~ção Ovil po-derá, a pedido 
de qualquer das Partes, indícar um árbitro, 
ou árbitros, segundo o caso. Em todos os 
casos, o terceiro árbitro deverá ser um nacio
nal de um terceiro Estado. atuará como Presi
dente do Tiibunal e escolherá o local da arbi· 
tragertl. 

3. As Partes Contratantes se comprome· 
tem a conformar-se com qUalquer decisão da
~ nos termOs do parágrafo 2 deste Artigo. 

4. As -despesas do tribunal serão repar
tidas, igualmente, entre as partes Contratantes. 

ARTIGO XXI 
Denúncia 

Cada Parte COntratante poderá a qual1quer 
momento, após a entrada em vigor deste 
Acordo, notificar a outra P!iite, por escrito, pe
los canais diplomáticos, da sua dedS:ã-o de 
denunciar este Acordo; tal notificação será fei
ta, sifny]taneamente,_ à organização de Avia
ção_ Civil IQternacional. O Acordo deixará de 
viger um (1) ano após a data do recebimento 
da notificação pela outra Parte Contratante, 
a menos qu_e seja retirada, de comum acordo, 
antes de expirar_ esse período. Se o re<::ebi
mento da notificação não for acusado pela 
outra Pa~ Cqntratante, essa_ notific?ção deve-

rá ser considerada recebida catorze (14) dias 
após seu recebimento pela OrganizaÇão de 
~viação Civil internacional. 

. ARTIGO XXII 
Registro na OAa _ 

O presente Acordo e quaisquer emendas 
ao meSmo deverão ser registrados na Organi
zação de Aviaçao Civil fntemacional. 

ARTIGO XXIII 
Convenções MultJ1aterais 

Se uma Convenção Aeronáutica multilateral 
entrar em vigor para ambas as Partes Contra
tantes, as disposições de tal CohVe~çãO deve
rão prevalecer. Cónsultas, em -cOnformídáde 

- com o Artigo XIX deste Acordo, poderãO ser 
-realizadas para determinar o grau em qUe Eiste 
Acordo é afetado pelas dispo_sições da con-
venção multilateral. · 

ARTIGO XXIV 
Entrada em vigOr 

O presente Acordo s_erá aplicado, proviso_
riamente, pelas autoridades brasileiras e cana
denses, nas suas respectivas áreas de compe
tência, desde a data d~ sua assinatura, e_entra
rá em vigor, quando as Partes ContratanteS 
forem mutuamente notifi~das, através_ doS 
canais diplomáticos, do cumprimento de suas 
formalidades constitucionais. 

ARTIGOXX:V 
Títulos 

Os títulos utilizados neste Acordo servem, 
unicamente, de referência. __ 

Em testemunho do que os abaixo assina
dos, devidamente autorizados por seus res· 
pectivos Governos assinam, o presente Acor
do. 

Feito, em duplicata, em Brasma, aos 15 dias 
. do mês de maio de 1986_, nos idiomas Portu
guês Inglês e Francês, sendo todos os textos 
igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa_ do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo Governo do Canadá: Anthciny Tudor 
Eyton. 

ANEXO 
Seção I 

Rota a ser operada pela empresa aérea, ou, 
pelas empresas aéreas, designadas pela Repú· 
bllca Federativa do Brasil: 

Pontos iniciais -POntos no Bras_il,_ 
Pontos Intermediários_ - a serem acorda-

dos. _ _ 
Pontos no Canadá- Montreal, Toronto. 
Pontos Além- a serem acordados. 

Notas: 
1. Quaiquef ponto, ou pontos acima e:spe~ 

çi:ficados poderão ser omitidos em qualquer, 
ou em todos os serviços, mas todos os servi
ÇOs deverão se originar ou terminar no Brasil. 

2. OsselViçosemTorontoserãooperádos 
em período diurno e no terminal aceitá.yel pela 
direção do aeroporto, em conformidaâé com 
as exigências do Govemo do Canadá, no to
cante às exceções à morat6riá sobre o ~cesso 
de novas empresãS-aereas estrangeiras ao Ae
roporto [ntemacional de Pearson (Toronto). 
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3_ Para fins do artigo XI, a empresa aérea, 
ou as empresas aéreas designadas pela Repú
blica Federativa do BrasiL terão o direito de 
operar duas freqüências semanais, em cada 
direçâo, com equipamento "DC-1 O", ou equi
valente. Qualquer modificação de freqüêncía 
e da capacidade estabelecidas será determi
nada, em 'COnformidade com as disposições 
do Artigo XI. 

4. A empresa aérea, ou empresas aéreas, 
designadas pelo Brasil deverão apresentar os 
horários às autoridades aeronáuticas do Cana
dá, segundo os regulamentos canadenses. Os 
referidos horários incluirão todos os dados re
levantes,, tais como, tipo-, modelo e configu
ração da aeronave, freqUências dos serviços 
e pontos a serem operados. Os horárfos deve
rão ser aceitos, ou_ aprovados, se estiverem 

em conformidade com as disposições deste 
Anexo. · 

ANEXO 
Seção 11 

Rota a ser operada pela empresa aérea. ou 
pelas empresas aéreas, designadas pelo Ca
nadá: 

Pontos Iniciais - Pontos no Canadá. 
Pontos IntermediáriOs _: a sereffi acorda

dos. 
Pontos no Brasil- Rio de Janeiro, S_ão Pau

lo. 
Pontos Além - a serem acordados. 

Notas: 
1. Qualquer ponto, ou· pontos, acima es

pecificados poderão ser omitidos em qual
quer, ou todõs-os se [Viços, mas todos os_ servi
ços deverão originar, ou terminar, no Canadá. 

2. Para fins dõ Artigo Xi, a empresa· a"i~rea. 
.ou empresas ,;léi'eas designadas pelo Canadá 
terão o direito de operar duas freqüências se
manais, em cada direção, com equipamento 
"DC-1 O", ·ou equivalente.-QUalquer modifica
ção de freqüêncici e da capacidade estabe
lecidas será determinada em conformidade 
-com as disposições do Artigo XI. 

3. A empresa aérea, oU empresas aéreas, 
designadas pelo Canadá deverão apresentar 
os horários às autoridades aeronáuticas do 
Brasil, segundo os regulamentos brasileiros. 

.cOs referidos horários incluirão todos Os dados 
relevantes, tals como, tipo, modelo e configu
ração da aeronave, freqüência dos serviços 
e pontos a serem operados. Os hprários deve
rão ser aceitos, ou aprovados, se estiverem 
eil1 conformidade com as disposições deste 
Anexo. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do arl 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federa!, promuigo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO, N• 62, DE 1989 

AproV<l o ato que outorga permissiio à Jvaí Emissola FM Ltda., para explorar. pelo 
prazo de 1 O (dez) anos, sem direito de exclusiVidade, seJVÍço de radiodifusão sonora, em freqüêncla 
modulada, na cidade de Santa Isabel do IV<lí, Estado do Paraná. 

Arl 1 • É aprovado o ato que outorga permissão à lvaí Emissora FM Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 1 O (dez) anos, sem direito de exclusividade, seiViço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada 
na cidade de Santa Isabel do lvaí, Estado do Paraná · · 

Arl 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de outubro de 1989.- Senador Nelson Cameüo, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 158' SESSÃO, EM 23 
DE OUT()BRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Presidente 
da República 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha dEt nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

N• 256/89 (n• 668/89, na origem), refe
rente à escota __ do Sr. Paulo Tarso Flecha 
de Uma, para exercer a função de Embai
xador do Brasil Junto ao Reino Unido da 
Orá-Bretanha e da Irlanda do Norte._ 

1.2.2- Oficio do 1 ~ Secretário da 
Câmara dos Deputados 

SUMÁRIO 
Encaininhtmdo à revisão do Senado au

tógrafo do seguinte projeto: 
- Projeto de Lei da Câmara n~ 50/89 

(no 3..477/89 na Casa de origem), que dis
põe sobre a indenização _da diferença entre 
a atualização monetária dos empréstimos 
concedidos com recursos da Caderneta 
de Poupança Rural e o valor da correção 
monetária dos depósitos de poupança, e 
dá outras providências. 

1.2.3- Dicursos do Expediente 

SENADOR LOURfVAL BAPTISTA -
Normalização_ das relações econômlcas, 
particularmente no campo da ipformática, 
entre_ o Brasil e os Estados Unidos da Amé~ 
rica, graças à operosidade do Embaixador 
Paulo de.Tarso F1echa de Uma. 

SENADOR GOMES CARVALHO _:_ 
Acordo básico para a condução da política 

de preços firmado entre representantes do 
Governo e do setor autorilotivo. __ CriaçãO 
de CPJ destinada a apurar irregularidades 
no setor automotivo. 

. SENADOR MAURO BENEVIDES ~ 7:1' 
aniversário da DioCese de CratoMtt; _ . 

1.2.4 -Comunicações da Ptesfdên· 
da 

-Término do prazo para apresentação 
de emendas aos Projetes de Lei do DF 
n95 63 a 65/89~ com oferecimento d~ 
emendas apenas ao de n? 64. 

- Extii-iç_ão, por decurso de prazo;_ da 
Comissão Parfamentar de Iriciuérito criada 
pelo Requerimento n? 336/89, para inves
tigar, em profundídade, as causas, conse~ 
qüências e responsabilidades que determi
naram a liquidaÇão do Banco Regional de 
DesenvOlvimento do ExtremoMSul __:_ BR
DE. 
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- Inexistên-cia de quorum para o pros
seguimento da sessão. 

1.2.5- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PRONUNCIA· 
DOS EM SESSÕES ANTERIORES 

- Do Senador Marco Maciel, pronun
ciado na sessão de 26·9-89 (Republica
ção). 

-Do Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
pronunciados nas sessões de 27 e 
28-9-89. . .. 

-Do Senador Dirceu Carneiro, pronun
ciado na sessão de 4-10-89. 

-Do Senador Ronan Tito, pronunciado 
na sessão de 5-10-89. 

- do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
pronunciado na sessão de 12-10-89. 

3-ATO DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

-N'249/89. 

4-ATO DO PRIMEIRO SECRE
TÁRIO DO SENADO FEDERAL 
--"- N• 6/89. 

5-PORTARIAS DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DO SENADO FEDE
RAL 

6-W51 a53/89. 

7-ATADECOMISSÁÓ 

8-MESA DIRETORA 

9- LÚ)ERES E VICE-LlDERES DE 
PARTIDOS 

10-COMPOSIÇÁO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 158" Sessão, em 23 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUfOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

- Nabor Júnior - Odacir Soares - Ro
naldo Aragão -Jarbas Passarinho- Alexan
dre Costa - Edison Lobão - Chagas Rodri
gues -Aiacoque Bezerra- Humberto Luce
na-Marco Maciel- Ney Maranhão - Man
sueto de Lavor - Francisco Rollemberg -
Lourival Baptista - João Calmon - Nelson 
Carneiro -Pompeu de Sousa- Meira Filho 
- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi 
- Gomes Carvalho -Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 22 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçilo de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo 
Sr. 1' Secretário. 

É lido o ~eguinte 

Mensagem 
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚ

BUCA 

Submetendo a deliberação do Senado 
a escolha de nome indicado para função 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N• 256, DE 1989 
(N• 668/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o artigo 52 (item 
IV) da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Paulo Tarso Ae
cha de Urna, Ministro de Primeira Oasse, da 
Carre~a de Diplomata, para exercer a função · 

de Embaixador do Brasi1junto ao Relno Clnido 
da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, nos 
termos doS Artigos 56 e 58 do Regulamento 
de PessoaJ do Serviço Exterior, baixado pelo 
Decreto n~ 93.325, de 19 de outubro de 1986. 

2. Os rriéritos do EmbaixadQr Paulo Tarso 
Flecha de Lima, que me induziram a ~o
lhê-19 para o desempenho dessa el~ada fun
Ção, con~ da anexa i!lformação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 23 de outubro de 1989. - José 
Samey. 

PauJo Tarso Flecha de Uma 
Filho de Sabastião Dayrell de Uma e Maria 

de Lourdes Aecha de Lima. 
Nascido em Belo Horizonte/MO, em 8 de 

julho de 1933. · · · · 
C0r5QS: __ 
Bacharel em Ciên~ias Juridlca~ e Sociais, 

Faculdade Nacional de Direito da Universida
de do Brasil, Rio de Janeiro. 

-CUrso de A.Perfeiçoamerito de Diplomatas, 
Instituto Rio Branco (CADIIRBr). 

Funções Públicas: 
Oficial do Gabinete do Presidente da Repú

blica 1956/1960. 
Chefe de Gabinete do Governador Provi

sório do Estado da Guanabara, 1960. · 
Professor de Promoção Comercial do Curso 

de Preparação à Caí-reira de Diploma·ta 
(CPCD),Instituto Rio Branco (IRBr), 1971. 

Professor do Curso de Aperfeiçoamento de 
Diplomatas (CAD),Instltuto Rio Branco (IRBr), 
1971ns. 

Presidente da Fundação Visconde de Cabo 
Frio, 1974/1989. 

. Conselheiro do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômlco e Social (BNDES), 
1980/1986. • . 

Representante do Ministério das Relações 
Exteriores no Conselho Deliberativo da Supe~ 
rintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudef1e), 197l/1985. 

Membro da Junta Diretiva da Agência Espe~ 
cial de Financiamento Industrial (Finame), 
1980/83. 

Representante· do Ministério das Relações 
Exteriores na Comissão Maritima Nacional, 
1985/1987. 

·.Membro do Conselho Diretor da_ Fundação 
Alexandre de Gusmão (Funag), 1985/r988. 

Presidente da_ FundaçãO-Alexandre de Gus-
mão (Funag), 1981/1989. -

Presidente da Fundação de Amparo à Pes
quisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMING), 
1986/1989. 

Carreira Diplomática: 
Cônsul de Terceira Class_e, concursO, 27 de 

junho de 1955. . 
Segundo Secretário, meréciffierlto, 5 de 

maio de 1959. 
PrimeirO Secretário, merecimento, 15 de 

outubro de 1964. 
Conselheiro, título, 13 de fevereiro de 1967. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 

5 de maio de 1972. 
Ministro de Primeira Oasse, merecimento, 

28 de abril de 1977. 
Funções na Secretaria de Estado das Rela-

ções Exteriores: _ 
Chefe da Divisão da Associação Latino-A

mericana de Uvre Comércio, 1966/68. 
Secretário-GeraJ-Adjunto, interino, para Pro- · 

moção cqm·erdal, 1971!72. 
Secretário-Geral-Adjunto para Promoção 

Comercial, 1972n3. 
Chefe do Departamento de Promoção Co

mercial, 1973L84. 
Subsecretário-Geral de AssuntOs ECOnômi

cos e COmerciais, 1984/85 . 
Secretário-Gera] das Relações Exteriores, 

1985/1989. 
_ Ministro de Estado, interino, das Relações 
Exteriores. Várias oportunidades em 
1985/1989. 

Postos no Exterior: 
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Roma, Segundo Secietário, 1961/62. 
Roma, Encarregado de Negócios, 1962. 
Montevidéu, ALALC, Segundo Se.cretário, 

1962/64. -
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negó-

cios, 1963/1965/1966. -
Montevidéu, ALALC, Primeiro Secretário, 

1964/66. 
Nova York, Cõnsul-Adjunto, 1969fil. 
Nova York, Chefe do-SECOM, 1969f70. 
Nova York, Encarregado do Consulado-Ge-

ral, 1969 e 1970. 
Outras Missões de Caráter Diplomático: 
1. Delegação do Brasil às Solenidades de 

posse _do Presidente da__Bolívia, 1956 (mem
bro) 

2. À disposição da Delegação da África 
do SUl, às- solenidades de posse do Presidente 
do Brasil, 1956. 

3. Delegação do Brasil à Primeira_ Confe- -
rência Geral da Agência Internacional de Ener
gia Atômica (AIEA.), Viena, 1957 (membrol 

4. Delegação do Brasil às Solenidades de 
posse elo Presidente do Mêxico, 1958 (mem
bro). 

5. Grupo de Trabalho de Elaboração do 
Anteprojeto de Reformei-do Mintstério das Re
lações ExteriOies, 1958 (membro). 

õ.- Representante, Suplente, do Brasil à Or
ganização das Nações Unidas para Alimen
tação e Agricultura (FAO), 1961 e 1962 

7. Delegação do Brasil à XXXI Sessão do 
Comitê_ de Produtos de "Base da Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agri
cultura (FAO), Roma, 1962 (delegado). 

8. J[ conferência Latiri_Q;Affierlc.im~- da _ _Uya 
e do Vinho, Mendoza, 1963 (observador). 

9. Delegaçào -do Brasil à Reunião de Peri
tos Governamentais sobre Integração Econô
mlca Latino-Americana, Montevidéu, 1964 
(asses~or). 

1 O. Delegação do Brasil ao lV Período de 
Sessões das Partes Contratantes __ do Tratado 
de Montevidé_u, Bogotá, 1964 (Secretário-Ge· 
ral da delegação do Brasil). 

11. Representante Suplente do Brasil jun
to à Associação Latino-Americana de LivreCo
mércio (ALALC), 1964{66 

12. lii Assembléia Extraordinária da-Asso
dação Latino-Americana de Transporte Maríti
mo (A!.AJV\AR), Montevidéu, 1965 (observa
dor). 

13. Delegação do Brasil à Reunião, em 
nível governamental, para Análise da Política 
de TranSporte Aquático da ALALC, Montevi-
déu, 1965 (delegado). · 

14. Delegação do Brasil à Conferência dos 
Chanceleres das Partes CoiltratanteS do Trata
do de Montevidéu, Montevidéu, 1965 (mem
bro). 

15. Delegação do Brasil aos III, V, VI e VIl 
Períodos de Sessóes das Partes Contratantes 
do Tratado de Montevidéu, Montevidéu, 1963, 
1964, 1965 e 1966 (delegado). · 

16. Delegação do Brasi1 à II Reunião da 
Comissão Especial Brasil/Argentina de Coor
denação (CEBAC), Buenos Aires, 1965 (mem
bro). 

17. Delegação do Brasil à I Reunião do 
Conselho de Ministros da Associação Latino-

AmericanO de LiVre Comérdo (ALALC), Mon
tevidéu, 1966 (membro). 

18. Delegação do Brasil à Reunião Espe
cial de Representantes PresidenciaiS, Monte
vidéu, 196_7 (membro) 

19. ~Delegação do BraSir à Reunião de 
Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, 
Buenos Aires, 1967 {membfo}. -

2Ç. -Delegação do_ Brasil à Reunião dos 
Ch~fes de Estados Americanos, Montevidé-u, 
1967 (membro). 

21. Delegação do Brasil da V Reunião 
Anual do Comitê Interamericano Econômico 
e Social (OES), em rúvel técnico ministerial, 
Vina dei Mar, 1967 (delegado). -

22. Delegação do Brasil à IV Período de 
SessõeS Extraordinárias da Conferência das 
Partes COntratanteS do Tratado de Monte~· 
déu, 1967 (coordenador). 

23. - P'elegação do. B_rasil à ReÜnião do 
Conselho de MiniStroS da Associação Latino

_America_na de Livre Comén:;io (ALALC), As
sunção, 1967 (coordenador). 

24. Delegação do Brasil à Til Reunião da 
Comissão Especial Brasil/Argentina de Coor· 
denação (CEBAC), Rio de Janeiro, 1967 
(membro). 

25. _ I ~eunião do Grupo sobre lmp~cações 
Fmanceiras da Integração Econôrnica Latino
Americana~ Rio de JaneirQ, 1967 (represen
tailte_do Ministério das Relaçõe~ ~rioreS). 

26. Grupo Técnico EXj)lora:tóriO do Brasil 
para Conversações Comerciais- com ·a Vene
zuela, 1967 (subchefe da seção brasileira). 

27. Comissão Mista Brasil-Chile, 1968 
(membro da seção brasileira). 

___ 28_ Delegação do Brasil à IV Reunião da 
COmissão Especial Brasil/Argentina de Coor
denação (CEBAC) de Janeiro, 1968 (mem
bro). 

29. À disposição do Ministro das Relações 
-Exteriores do Cl1iJe, dlir.:iiif.e a visita oficial do 
Presidente daquele país ao Brasil, 1968". 

-30_ Delegação do Brasil à V Re-llnião da 
Co~issão Especiai:_Brasil/Arg~ntirla de' Coor
denação (CEBAC), Buenos Aires, 1967 e 19_68 
(membro) 

31. Delegação do.Brasil ao VIl Período de 
Sessões Ordinárias da "C:oriferência da Asso
ciação Latino-Americana de Livre Comércio 
(AlALC), Montevidéu, ·f958 (Coordenador). 

32. _Reunião para Conversações Bilaterais 
BrasiiLEStados Unidos sobre Exportação de 
lext.eis Brasileiros para os EUA. Washington, 
1970 (subchefe da delegação brasileira). 

- 33. Delegação do Brasil à Reunião de Di
reto_res Nacionais de Promoção de Exporta· 
ções, Bogotá, 1971 (chefe). 

34. Delegação do Brasil ao I Congresso 
lnteramericano Extraordinário de Turismo, Rio 
-de Janeiro. 1972 (deleqado). 
___ 35. Delegaçã_o do Brasil' a Bagdá, para dar 
~~primento ao disposto nos artigos n, V e 
VU~ do Acordo sobre Cooperaçao Comercial, 
assinado com o Governo do Iraque em 1 O 
de_~alo de 1971, Iraque, 1972 (chefe}. 

36 .. CoffiítiVã Cio MiniStro das ·RelaÇões Ex
teriores, em YiaQem a países_ da Costa Oeste 
da África (Costa do Marftm, Gana, Benin, To-

go, Nigéria, Camarões, Gabão, Zaire_ e Sen~-
gal), 1972 (membro). - · 

37. Convênio de Prestação de Assistência 
Técnic_a para _a Modernização do Sistema de 
Informações do Ministério das Relações_ Exte
riores, 1973 (representante do MRE). 

38. Comissariado da Feira Brasileira de 
ExportaÇãO, 1973 (representante do MRE). 

39. Reunião de Coordenação dos Setores 
de Promoção Comercial Brasileiros (SECOM), 
Washington, 1973 (chefe). ~ 

40. Comitiva do Ministro das Relações EX
teriores, em viagem oficial à República do Se
negal, 1974 (membro). 

41. Delegação do Brasil à IV Reunfão de 
Diretores Nacionais de Prornpção de Exporta
ções, Bogotá, 1974 (chefe). 

42. Reuriião· Anliàl dos Diretores de Pro
moÇà_o _de Exportaç:ôe?_, ~entro lnteramerlca
no de Pronloção da Exportação (QPE) da Or
g~l)i~.!'lÇ~O dos Estados Americanos (OEA), 
1974 (chefe). 

43. Delegação do Bras1l à Reunião do Gru· 
po de Trabalho sobre -En1presas Transnacio
nais, criado pela Conferência de Chanceleres 
da _América, Washington, 1974 (chefe). 

44. _À disposição do Primeiro-Ministro do 
Japão, por ocasião de sua visita oficiai-aO Bra
sil, 1974. 

45. Comitiva _do Ministro das Relações Ex
teriores, erri víaQem oficial à Costa do Marfun, 
1975 (membro). 

46. Delegação do Brasil à XXX Sessão da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova 
York, 1975 (membro). 

47. Missão Preparatória à visita do Ministro 
das Relações Exteriores ao Iraque,_1 975 ( che-
fe). · · 

4& DeJegação do Brasil às I e III Reuniões 
Preparatórias, do Grupo de Trabalho sobre 
Empresas Transnacionais, Washington, 1975 
(chefe) 

49. Comitiva Presidelidãl, em visita oficial 
à República Oriental do Uruguai, 1975 (mem
bro). 

- 50. Reunião de Coordenação dos Seiores 
- de Promoção Comercial Brasileiros (SECOM), 
Nova York, 1976 (chefe). 

51. Comissão Econômica Mista Brasil
Canadá, Ottawa,, 1976 (chefe da seção brasi· 
!eira). 

52. Missão Empl-esariai S,faSifeírã--aO-Chi
le, 1976 (chefe da representação do governo 
brasileiro). 

53. Seminário Sobre ln~vestrmen.foS no 
Brasil, Coinitê de Assuntos Económicos da 
"Canning House'", Londrê"s. 1976 (modera
dor). 

54. À disposição do Pre!!Sidente da Vene
zuela, por ocasião de sua visita oficial ao Brasil, 
1977. 

55. Comissão Económica Mista Brasil
Coveite, Coveite, 1977 (chefe da seção brasi
leira). 

56. Comitiva do Ministro da Indústria e do 
Comércio, em viagem ofidal à República do 
Iraque, 1977 (membro). 

--- 57. Missão Exploratória Comercial à Vene
zuela, Caracas, 1977 (chefe). 
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58__ Missão encarregada de estabelecer o 
relacionamento econômico-comercial elo 
Brasil com o Governo da República Popular 
de Angola, Luanda, 1976 (chefe). . 

59. Reunião do Qrupo de Contacto loteJ
govemamental sobre Investimentos Privados 
Brasil-Portugal, Usboa, 1977 (chefe dcl seç:ãO 
brasileira). 

60. Missão Comercial ao Irã, Teerã., 1977 
(chefe). -

61. Missão Comercial Especial à Rej;úbli
ca Popular da Argélia, 1977 (chefe). 

62. Missão Especial à Nigéria, 1977 (che
fe). 

63. Representação do Governo Brasneiro 
na Feira Intemadonal de Bagdá, 1977." 

64. Reunião de Coordenação dos Setores 
de Promoção Comercial Braslleiros (SECOM)_ 
nos EUA, Dallas, 1977. 

65. 11 Reunião da __ Comissão Mista Brasil
Canadá, Brasília, 1978 (chefe da seç:ão brasi
leira}. 

66. Reunião do Grupo de Contacto lnter
governamental Brasil-Portugal sobre Investi
mentos Reciprocas, Lisboa, 1978 (chefe dã 
seç:ão brasileira). 

67. Comitiva do Secretárlo--Oeral do Mi
nistério Relações Exte_r_l01:es em-Viagem oficial 
ao Irã, Japão e Austrália, 1976Jmembro). 

68. _Comitiva da visita presidencial à Repú
blica Federal da Alemanha, Bonn, 1978 
(membro). · 

69. _ Missão Comercial.l;speçial à Venezue-
la, 1978 (chefe), , 

70. Seminário Brasil_~.;tpão de Relações 
Econômic_o-Comerciais, Tóquio, 1978 (sub-
chefe da Delegação brasileira)~ _ 

71. Missão Comercial Governamental à 
China, 1978 (chefe). 

72. Missão Comercial Govern_.arnental à 
Índia, 1978 (chefe). 

73. Reunião da Comissão Mista Brasil-I
raque, Bagdá, 1979 (subchefe da deÚ~gação 
brasileira). 

74. Missão Comercial _Governamentãl à 
Argélia, 1979 (chefe). 

75. Missão Comercial Governamental à 
Malta, 1979 (chefe). 

76. Missão EsPecial junto ao Presidente 
do Panamá, 1979. 

77. Embaixador em Mi_ssão Especial para 
Negociações Ecnômicasju.nto aÇl Governo da 
República Federal da Nigéria, 1979. 

78. Comitiva da visita presidenc;ial_ à Vene
zuela, 1979 (membro). 

79. Comitiva da visita oficial do Presidente 
da República ao Pcira_guai, Argentina e Ou1e, 
1980 (membro). . 

80. I Reunião da Comissão Mistã-Bfas~-Ni
géria, Lagos, 1980 (delegação do Brasil). 

81. Missão Comerc_ial Governamental à 
Arábia Saudita, 1980 (chefe). · 

82. Missão Oficial junto ao Governo 4a R e~ 
pública Helénica, 19aO (chefe). "--

83.- Coinitiva do Ministro das RelaçõeS Ex
teriores, em visita -oficiãi aos países da África 
Austral (Tanzânia, Moçambique, Zâmbia, Zim~ 
bábue e Angola), 1980 (membro). 

84. Seminário da Organização dos Países 
Elcportadores de Petróleo (OPEP), Viena, 1980 

(represenWnte do _Brasil). _ _ 
_ 85._ Embaixador em Missão Esp€:cial para 

Negociaçõ_es Económicas junto ao Governo
da Venezuela. Caracas, 1980. 

86~ 11 Reunião da Comiss_ão Mist;;,. de Coor
denação Brasi_[-Nigéria, Lagos, 19S:1 (memOro 
da delegaçaõ brasileira). 

87. Embaixador Plenipotenciário em Mis
são Especial junto ao GoVemb-d.;fRepiíblica 
do Equador para assinatura de: Acordo Opera
tivo sobre COoperação em Projetos de De_sen
volvimenfó, Quito, 1981. 

88.__ Coõfdeit~çlpr d<)s Negociações_par-a o 
Acordo Tripartite Mocambique-Fundo ·da Or
ganiz.ação dos. Países Exportadores de Petró
leo (OPEP)- Brásil, Viena, 1981. 

89. f.'\iSsã.o Comercicd _Go'!ernament;al ,aos 
Paí~e:~ -~a ASEAN (Maiâsãa, Cingajjura, Indo
nésia, FiliPinas eTailândia),1981 (chefe). 

_ 90. Embaixador em Missão Especial para 
N~gociações Econômic~~ junto ao Governo 
da República do Panamá, 1981, 

~ 1. Comitiva da visita presidencial a Portu- -
g?}, Frãnça, Colômbia, Equador, RFA e Peru, 
1981 (membro). 

92. II Reunião da.C::omlsSiio Mista Brasil-I· 
raque, Bagdá, 1982 {subChefe da delegação 
brasileira). 

93. Comitiva da viSita Presidend~l aos 
EUA e Canadá, 1982 (rnembro). ·· · 

94. Mis_são Comercial Oóvemamental ao 
Egito; !9'82(chefe). · . " 

95. Embaixcidor érn MisSãõ-ESP_ecial para 
Negociações Económicas jurito ao GoVerno 
da Re_]?úbllca do Iraque, Bagdá, 1982. .. -

96. ~ _MJssã.o Preparatória à visita presiden
cial ao México, 1983 (chefe), _ 

97. Missão Comercial E_special à Argen-
tina, 1983.(chefe). - · 

__ 98. Miss~o.Comercial.à República do Pa~ 
r aguai. I ~83 (chefe), 
. 99. R~união -para ConverSações Econó

micas junto ao Qovem.o d~t_República Fran
cesa~ Paris. 1983 (chefe da _delegação brasi-
leira). -

100. Missã9 Preparatória· à Visita presiden·· · 
Giol à N.igéria, !983 (chefe). 

lOJ. Reunião do Comitê Conjunto ad-froc 
sobre. Questões Come(ciais, Bagdá, 1983 
(chefe-da delegação brasih:ih:!l). 

102. -,-Comitiva da visita presidencial à Áfri
ca (Nigéria, Guiné Bissau, Senegal, Argélia e 
Cabo Ver4e), !983 (rnembro). 

103.- Reunião F-:3 do Grupo de Per1tos do 
Gruptr-dos 77 sobre Projetes de DesenVol
vimento e Concorrências Públicas Internacio
nais, Rio de Janeiro, 1983 (Pre_sidente da Con
ferência e chefe da delegação hrasíleira). 

~ )04 .. Reunião do Comitê_ conjunto ad-hoc 
sobre Questões Comerciais, Bagdá, 1984 
(cb~fe da delegação brasileira). 

105. _ Reunião da Comissão Mista Brasii
Zãire, Kinshasa, 1984 (chefe da delegação 
brasileira), 

-106: Reunião da Comissão Mista Brasil
Congo, Brazzaville, 1984 ( chefe_9a delegação 
brasileira). 

l_O't. Re_Ul)ião d,e Çoorden~çã_o, de Promo
ção Comercial, Nova IorqUe, 1984 (chefe). 

108. Reunl~o ~obre oportunidades de 
coo-peração-Internacional com o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), Banco Mundial (BlRD) e Banc:o lnte
raniericario de Desenvolvimento_ (BID), Wa~ 
shington, 1984 (chefe- da delegação brasilei
ra). ·· · · 

109. Comitiva da visita presidencial ao 
Marrocos, Espanha, Bolívia, Japão e China, 
1984 (membros). 

110. Coordenador da viagem do Presi
dente-eleito Tancredo Neves ao ext_erior, 1985. 

111. XIV Reunião da CóinísSão Mista Teu:
to-Brasileinf dé CoOperação Genti1ica e Tec
nológica, Brasília~ 1985 ( c:h~fe da seção brasi-__ 
!eira). · 

112. Embaixador Extraordinário e Pleni
potendário éril Mis_sijo Especial para a Nego
ciação do Reatamento das Relações Diplomá
ticas com a República de Cuba, Paris, 1986. 

113_. Emba~dor Extraodinário e Plenipo
te?i'Ciãfio ·em Missão Especial para Negocia~ 
ções com a Delegação dos Estados Unid9-5 
da Amérkã, de Assunto.s,_Ec;onômico-Comer
ciais de Interesse Bilateral, Paris, 1986. __ 

114. Erribaixador Extraordinário e Ple-ni
potenciário em Missão Especial para Negocia
ções com a Delegação do_s Estados Unidos 
da América, de Assuntos Econômko-comer
dB.is de Interesse Bilate_ral, Paris, 1986. 

115. Embaixador Extraordinário e Pleni
potenciário em Missão Especial para Negocia
ções com a Delegação dos Estados. Unidos 
da América de Assuntos Econômic:o-Coffier
<::iais de Interesse Bilateral, Bruxelas, 1986. 

116. Embaixador Extraordinário e Plelii
potendáriõ em Missão Especial para repre
sentar- o Brasil na Conferência Infonnal de Mi
nistros de Comércio, ·realizada em Taupo, No
va Zelândia, 1987. 

117. Emabixador Extracirdináiio-·e- Pte-ni
potenciário em Missão Especial para Negocia
ções com a Delegação dos Estados Unidos 
da AmériCa, Assuntos Economico-Comerc:iais 
de Interesse Bilateral, Cidade do México, 1987. 

118. XVI Reunião da Comissão Mista Teu
to-Brasileira de Cooperação Cientifica e_ Tec
nológica, Brasília,J987 (chefe da delegação 
brasileira). _ · 

119. MissãO _E_special ao Quadragésimo 
Terceiro Períoào de _Sessões das Partes Con
tratantes do GAIT e às .cerimônias comemo
rativas do Quadragésimo Aniversário do Acor
do Geral sobre Tarifas e Comércio, _Genebra, 
1987 (chefe). 

120. Missão Especial para representar o 
Brasil na Reunião Ministerial Informal sobre 
o Comércio· Internacional, Constança, Repú
blica Federal da Alemanha, 1988 (chefe). 

121. IX Reunião da Comissão JVüstii Brasil
Iugoslávia, Brasüia, 1988 (chefe da delegação 
brasileira). 

122. Embaixador Extraordinário e Pleni
potencíário para representar o BrasOnas nego.;. 
ciações com o Governo da República do lra
que sobre assuntos do relacionamento econó-
mico-comercial_, B_agdá, 198ª, - -

123. Reunião Ministerial do Mecanismo de 
ConC:ertação e Consulta (Qiupo dos OitO), Oa-
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xaca, México, 1988 (chefe da deiegãÇ-ão bfa.Si
leira). 

124. Delegação do Brasil à Reunião de 
Negociações de Acordo Global de CooperaM 
ção ftalo-Brasileiro, 18 a 20 de julho de 1988 
(chefe). 

125. I Reunião da Comissão Mista Brasil- · 
Irã, Brasília, 1988 (chefe da delegação brasi
leira). 

126. Reunião Informal de Ministros Res
ponsáveis pelo Comércio Exterior. Islamaj)ad, 
2 e 3 de outubro de 1988 (Enviado Especial 
do Senhor Presidente da República). 

127. XV Sessão da Córi1iSsã6 Mista Teuto· 
Brasileira de Cooperação Eco_nômica, Brasília 
1988 (chefe da delegação brasileira). 

128. Reunião Ministerial do Comitê de Ne
gociações Comerciais da Rodada Uruguai, Ca
nadá 1988 (chefe da delegação brasileira). 

129. XVII Reunião da Comissão Mista Teu
to-Brasileira, Bonn, 1988 (chefe da deJegação 
brasileira). . 

130. N Reunião da Comissão Mista Brasa-
Angola, Luanda, 1989 ( Chde da delegação 
brasileira). 

131. Delegação do Brasil à reunião pi!tra 
Negociação de Acordo Global de CooperaÇã:O 
fta!o-Brasileiro, Roma, 1989 (chefe). 

132. Comitiva Presidencial, em visita ofi
cial à República do Suriname e à República 
de Guiana, 1989 (membro). 

133. Delegação do Brasil à ID Reunião de 
Ministros de Relações Exteriores do Tratado 
de Cool(leração Amazónica, Quito, 1989 (che
fe). 

134. Reunião de Chefes de Estado ou de 
Governo, a convite dos Primeiros--Ministros 
dos Países Baixos, França e Noruega, com 
o objetivo de considerar medidas de coope
ração internacional para a proteção do meio 
ambiente, Haia, 1989 (representante especial 
do Senhor Presidente da República e chefe 
da delegação brasileira). 

135. Delegação do Brasil à Reunião dos 
Presidentes dos Países da Região Amazônlca. 
Manaus, 1989 (membro). 

136. m Sessão da Conlissão Mista de Coo~ 
peração Brasi1-CEE, Bruxelas, 1989 (-chefe da 
delegação brasileira). 

137. Comitiva do Presidente José Samey 
às cerimôrúas de posse do Presidente-eleito 
da República da Bolívia, La Paz, 1989 (mem
bro). 

138. Reunião Preparatória à I Reunião da 
Comissão Mista Brasil-Guiné, Brasília, I 989 
(chefe da delegação brasileira). 

139. XXI Reunião de Consulta de Ministros 
das Relações Exteriores dos Países-membros 
da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), Primeira Sessão, Washington, maio de 
I 989 (enviado especial do Senhor Ministro de 
EstadO das Relações Exteriores). 

140. XVIII Reunião da Comissão Mista 
Teuto-Brasileira de Cooperação Cientifica e 
Tecnológica, Brasilia, 1989- (chefe da delega-
ção brasileira}. - -

141. XXI Reunião de Consulta de Ministros 
das Relações Exteriores dos Países-membros 
da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), Quarta Sessãó, Washington, agosto de 

I 989 (eri.viado especial do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores). 

142. Conversações bilaterais com o go
verno dos Estados Unidos da América, Wa· 
shingíon, agosto de 1989 (enviado especial 
do Senhor Presidente da República). 

CONDECORAÇÕES. 

1-Brasileiras 

Ordem do Rio Branco (_Grã-Cruz) 
Ordem do Mérito Judiciário Militar (Grã· 

Cruz) 
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 

(Grã-Cruz) · · 
Ordem Nacional do Mérito Educativo (Grã-

Cruz) 
Qrdem do Mérito Naval (Grande Oficial} 
Ordem do Mérito Militar (Grande Oficial) 
Ordem do Mérito Aeronáutico (Grande Ofi. 

cial) -
Ordem do Mérito das Forças Armadas 

(Grande Oficial) 
Ordem do Mérito do Trabalho (Grande Ofi-

cial) 
MedaJha do Mérito Tamandaré 
M_edalha do Pacificador 
Medalha do Mérito Santos Dumont 
Medalha Laura Muller 
Medalha do Mérito Mauá 
Medalha do Mérito Cairu 
Grande Medalha da Inconfidência do Gover

no do Estado de Minas Gerais 
Ordem do Mérito Guararapes do Governo 

do Estado de Pernambuco (Grã-Cruz) 
Ordem do Mérito de Brasília (Grã~Cruz) 
Ordem do Mérito do Governo do Estado 

da Bahia (Comendador) 
Medalha de Ouro de Santos Dumont do 

Governo do Estado de Minas Gerais 
Medalha do Mérito Legislativo da Assem· 

bléia Legislativa do Estado de Minãs Gerais 
Ordem do Mérito Industrial (Grande Oficial) 
Medalha do Mérito Agrícola 
Medalha do Mérito Industrial do Rio de Ja

neiro 
Medalha do f1~rito Legionário 
Ordem do Mérito Diamantinense (Cidade 

de Diamantina, Minas Gerais) 

n -Estrangeiras 

Ordem Militar de Cristo de Pqrtugal (Orá
Cruz) 

Ordem do Mérito Melitense da Ordem So
berana e Militar de Malta (Grã·Cruz) 

Ordem Nacional dei Libertador San Martin 
-República Argentina (Grã~Cruz) 

Ordem do Sol da República do Peru (Grã~ 
Cruz) . 

Ordem do Libertador - Venezuela (Grã
Cruz) 

Ordem do G_eneralíssimo Francisco de Mi~ 
randa -Venezuela (Grã-Cruz} 
Ord~em da Águia Azteca do México (Grã

Cruz) 
Ordem do Mérito Ataualpa -República do 

Equador (Grã-Cruz) 
Ordem da Benemerência da República de 

Portugal (Grii-Cruz) · 
Ordem do Mérito da República do Chile 

(Grã~Cruz. - -- --- -- -

Ordem de Bernardo O'Higgins - Chile 
(Grã·Cruz) · 

Ordem Alauíta- Reino do Marrocos-(Grã
Cruz) 

Ordem de Isabel a Católica - Espanha 
(Grã-Ouz) 

Ordem do Infante Dom Henrique de Portu-
gal (Grã-Cruz) · 

Ordem Nacional do Mérito do Paraguai 
(Grã-Cruz) · 

Ordem Nacional do Condor dos Andes 
(Grã-Cruz) 

Ordem do Mérito da RepúbUca Argentina 
(Grã-Cruz) 

Ordem da Estrela Am-arela -- -S~riname 
(Grã-Ciuz) 

Ordem do TesOuro Sagrado do .Japão 
(Grande Oficial) 

Ordem Nadonal do Mérito - República 
Francesa (Gr.ande Oficial) 

Ordem do Mérito da República Federal da 
Alemanha (Grande Oficial) 

Ordem Nacional da República Popular Re
volucionária da Guiné-Conacry (Grande Ofi
cial) 

Legião de Honra da República Francesa 
(Comendador) 

Ordem Nacional do Mérito da Costa do Mar
fim (Comendador) 

Ordem do Mérito da Repúb~ca dos Cama
rões (Comerfdador) 

Ordem Nacional (jo Mérito da República Ga
bonesa (Comendador) 

Ordem Nacional do leão da República do 
Senegal (Comendador) 

Ordem Estrella de Carabobo da República 
da Venezuela (única classe) 

Ordem do Mérito da República do Equador 
(Oficial) 

Ordem da Coroa da Bélgica (Oficial) 
Ordem da República Federal da Nigéria 

(Oficial) 
Ordem do Mérito da República Italiana (ca

va1eiro) 
Ordem do Mérito da Baixa Saxónia (Piimei

ra Casse) 

O Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima 
se encontra nesta data no exerdcio de suas 
fUnções de Secretário-Geral das Relações Ex
teriOfes. 

Secretaria de Estados das Relações Exterio
res, em 19 de outubro de 1989. - Sérgio 
Barbosa Seirll, Chefe do Departamento do 
Serviço Exterior 

(1't Comiss§o de Relações ExteriOres e 
Defesa Nacional.) 

Ofício 
DOSR.t•-SECRETARIO 

DA <:AMARA DOS DEPUTADOS 
Encaminhando à revisão do Senado autó
grafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA <:AMARA 
N• 50, DE 1989 

Nt 3A77/89, na Casa de origem) 

Dlspóe sobre a indenizaçáo da dileren~ 
ça entre a atualização monetária dos em~ 
préstimos concedidos com recursos dtJ 
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Caderneta de Poupança Rural e o valor 
da correção monetária dos depósitos de 
poupança, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:_ 

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado 
a fazer emissão extraordinári_a çle Títulos Públi
cos Fe:derais em montante necessário à inde
nização do saldo da diferença negativa apu
rada pelas Instituições Financeiras entre os 
valores da correção monetária das operações 
rurais ativas, atualizadas de acordo com o "dis
posto no § 1~ do art:, __ l5 da Lei n"' 7.730, de 
31 de janeiro de 1989, çoril. a fedação dada 
pelo art. 19 da Lei n9 7.747, de 4 de abril de 
1989, e os va:lores da atualização monetária 
dos depósitos de poupança rural que lastrea
ram as referidas operações. 

Art 2~ O va1or da indenização- a que se 
refere esta lei será destin~ç;l_g _ao fi.n~nciamento 
das atividades rurais e agroindustriais, obser~ 
vadas as diretrizes para a aplicação dos recur~ 
sos da Caderneta de Poupança Rural. 

Art.. 3" As instituições financeiras a que se 
refere o art I" desta Iei assegurarão aos minf 
e pequenos produtores ~urais e às cgopera~ 
tivas cujo quadro social ativo seja constituído 
em mais de 70% (setenta por ce-n.to)põi" i'nlni 
e pequenos produtores rurafs: 

1-limitedecréditode 100% (cemporcen~ 
to); 
ll-pleno atendimento de suas demandas_ 

de crédito, observadas as normas do crédito 
rural. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. s~ Revogam~se as disposições er:n 
contrário. 

LEGISLAÇÃO aTADA_ Ai'IEXADA 
PELA COORDENAÇÃO DAS 

COMISSÕES PERMANENTES 

LEI N' 7. 730, 
DE31 DE JANEIRO DE 1989 

Institui o cruzado novo, determina con
gelamento de preços, estabelece regras 
dedesindexaçao da economia e dá outras 

. providências. 

Faço Saber que o Presidente da Repúb_lica 
adotou a Medida Provisória n9 32: de 1989, 
que o Congresso Nacio_nal aprovou, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente do Senac:Ip F.e
deral, para os efeitos do disposto no parágrafo 
único do art 6~ da Constituição Federal, pro
mulgo a seguinte lei: 

Art. 15. Ficam extintas: 
............. _ .... _, __ .. , ___ ~~-
§ 19 Para a liquidação dãs obrigações de

correntes de mútuo' financiamento em gera] 
e quais(Juer outros contratqs relativ9-5 a aplica
ções, inclusive no mercado financeiro, assu~ 
midas antes desta lei e que se vencerem d~~ 
rante o período de congelamento, a correção 
monetária será caJculada com b_ase nos se~ 
guintes valores: _ _ 

a) NCz$ 6,92 (seis cruzados novos e no
venta e dois centavos) no caso de OTN fiscal; 

b) NCz_$ 6,17 (seis cruzados novos e dezes
séte ceniãVos} no çaso de OTN: . 

· l-EI Ne 7.747, 
DE4 DE ABRIL DE 1989 

Baixa normas complementares para a 
execução da Lein~' 7. 730, de31 de janeiro 
de 1989. e dá outras providências. 

_ Faça" saber qUe o Presidente da República 
adotQy -ª_Me-dida Provisória no 40, de 1989, 
que o _Congresso Nacional ap_rovou, e eu, Nel~ 
son Carneiro, Presidente do Senado Federal, 
para os efejtos do disposto no parágrafo único 
do art. 62 da ConStituição- Federal, promulgo 
a seguinte lei: 

Art. 1"' O art. 15 da Lei n9 7.730, -de 31 
de janeiro de 1989, passa a vigorar com as 
se_guintes modificaçõeS: 

"Art. 15. --·--.... --.-· .. ·----.. -
1- ............. ------· -""~·--·-. 
II- ......... ---····-··-·-_...,. ....... ·-·-·-··· 
§ l 9 Para a liquidação das obriga

ções decorrentes de mútuq financiamen-
- to em geral e quaisquer outros contratos 

re]ãtivos a aplicações. inclusive no _ITl.~r
CE~do financeiro, a correçào monetária 
vinculada à OTN __ ou à "OTN fJsçal" será 
calculada: 

a) atéjaneiro de 1989, com base no 
valor de NCz$ 6,17 (seil5.Cf1:JZados noyos 
e dezess_ete:_ !:eDtavos), no caso da OTN, 
e NCz$ 6,92 (seis cruzados novos e no~ 
venta e dots centavos), no caso da "OTN 

- fiscal"; e 
b) posteriormente ao mês d~ janeiro, 

c::offi base no IPC, considerada a variação 
ocorric:Ia a partir de fevereiro de 1989. 

§ 211 A partir da vigência desta lei, é 
vedado ~stipular, nos contratos da espê
tie ·a que se-refere _o parágrafo anterior, 
cláusula de correção monetária, quando 
.cdebrados por prazo igua1 ou inferior a 

-: ---=---noventa dias. 

§ 3~ A estipulação de cláusula de 
t:orreçâo monetária nas op~rações _reali

. c:adas no mercado financeiro, sujeifar-~
á às nonnas estabelecidas pelo Banco 
Centrãl dô Brasil." 
·----------....------................. . 

LEI N• 7.772, 
DE 8 DE JUNHO .DE 1989 

Dispõe sobre a comp~nsação, 
·com Imposto de Renda da Pessoa Juti
dica, da diferença resultante da correção 

-- monetária Incidente sobre empréstimos 
concedidos com re_r;uf$QS da Caderneta 
de Poupança e dá outrqs providências. 

O Presidente: da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono_ 
a segumte lei:: - - -- - · 

Art. J9 As_ institUições financeiras poderão 
compensar, com o imposto de renda devido 
nos ·exercícios financeiros de 1989 e 1994, 
as importâncias representativas da diferença 

negativa apurada entre os valores das opera
ções ativas atualizadas de acordo com o_ dis
posto no § 19 do art. 15_ da Lei n"" 7.730, de 
3.1 de janeir~ de 1989, com a redação dada 
pelo art. 1~ da lei n" 7~747, de- 4 de abril de 
1989, e os _valor_~ atualizados dos depósitos 
de poupança- rural que lastrearam, originária 
ou supervenientemente, as referidas opera
ções ativas, não podendo a_ compensação a]. 
cançar: 

1-a parcela do imPostO. devido qUe, se
gundo o Decreto-Lei n" 1.376, de 12 de de-. 
zembto de I 974: com as a1téaÇõeS posterior
mente introduziçlas, s"ejã facultado às instítui- v 

ções financeiras deduzir para efeito de aplica· 
ção no Fundo de Desenvolviment9 do Nor~ 
deste (FlNOR) e no Fundo do Desenvolvinien· 
to da Amazônia (Finam); 

D -a parcela do imposto devido que cor
Iesponda à arrecadação destinada aos Fun
dos de Participação dos Estados, do Distrito 

-Feâeral e dos Municípios, e aos programas 
de financiamento ao sef& produtivo, das Re
giões Norte, Nordeste e Centro~Oeste, na for
ma do incisa I do art. 159 da Constituição. 

- § 1 ~ No exercido financeiro "de 1989~ a 
cómpensação poderá ser efetuada com o sal
do do imposto de renda a pagar, venddo a 
partir do mês de abril. 

§ 29 Na hipótese de os val_ores apurados 
na forma deste artigo serem supriores ao im
posto de renda devido no exercício de 1989, 
o excesso poderá ser compensado nos exercí
cios subseqüentes, até o eXercício financeiro 
de 1994. 

Art. 2o O Poder Executivo fará designar, 
nas Propostas Orçamentárias relativas aos 
exercidos de 1990 a 1994, seg'undO-dispu
seram as resp€ctivas k:is de diretrizes orça
mentârias, dotações específicas para atender 
às despesas correspondentes ao resarcimento 
das importâncias que excederem ao imposto 
de renda devido no mesmo período, na pro
porção de um quinto em I 990, uró quarto 
em 1991, um terço em 1992, um meio em 
1993-e o restante em 1994. 

Art. 39 Enquanto não procedia a compen
sação, os valores apurados na forma dos arti
gos precedentes ficarão sujeitos à atualização 
monetária e juros idênticos aos aplicávels, pelo 
Banco Central do Brasil, aos depósitos çom.-_ 
pu1sôrios das cadernetas de poupança. 

M: 4~ __ O disposto nesta lei somente se 
apfic::a aoS-contratoS de financiamento celebra
dás ate 30 de abrll de 1989. 

Arl 5" Os Ministros da Fazenda e do_Pla
nejamento, no âmbito de si.iãs atribuiçOes; ex
pedirão as instruções necessá_rias à execuçã-o 
do disposto nesta lei. . . 

Art. 6-:>_ Esta leí entra em vigor na data de 
sua publicação. · 

Art. 7? Revogam-se as disposições em 
contrário. -

Brasília, 8 de junho de 1989; 168"' da Inde
.pendênda e 101? da República. _:_José Sar
ney- Maí/son Ferreira da Nóbrega - -.Joiio 
Batista de Abreu. 

(À Comissão de Assu!Jtos Económi-
cos.) · 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscrítos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leu

rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o s_eguinte discurso) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, desde o advento da 
Lei de Informática (Lei n~ 7.232, de 29 de 
dezembro de 1984), que resultou de uma lon
ga, complexa e polêmica elaboração, no de
correr da qual foram travados os mais intensos 
debates, que as relações entre os Estados Uni
dos da América e o Brasil, no concernente 
ao intercâmbio econômico e às negociações 
bilaterais, sofreram ameaçadoras oscilações. 
geradas pelas restrições e atitudes do governo 
norte-americano coritra a política brasileira de 
infdtmática. 

O pOnto culminante_das divergências e con
flitos de interesse entre os dois países foi atin
gido em novembro de 1987. 

Convém assina1ar a tradicional amizade bra
sileiro norte-americana~ inclusive como a1ia
dos históricos, em face da participaÇão brasi~ 
!eira na 1 ~ Guerra Mundial e, sobretudo, du
rante a 2~ Guerra Mundial contra as potências 
do Eixo nazi-fascista, quando o Brasil enviou 
wna Força Expedicionária que lutou com bra
vura inexceqível na Europa. 

Todavia, em novembro de 1987, o governo 
norte-americano ameaçou impor tarifas de 
100% ad valarem SÕbre 66 produtos bi-ãsi
leiros exportados para os Estados Unidos da 
América e, além disso, proibir a importação 
de produtos brasileiros cobertos pela política 
de reserva de mercados. 

O Brasil reagiu com altivez e energia, denun
ciando o protedimento norte-americano de 
rião haver recorrido à via diplomática para 
anúncio da lista de produtos e solicitou consul
tas, no âmbito do GATT, diante das ameaças 
de retaliação e seus efeitos perturbadores no 
que se refere aos prejuízos provocados pelas 
medidas restritivas às importações biasileiras. 

As estimativas dos referidos prejuízos alcan
çando a cifra de 450 milhóes de dólares, atin· 
gindo empresas como a Embraer, levaram 
o Governo brasileiro a solicitar aO governo nor
te..amerlcano a anunciar, formalmente, de ma
neíra Clara, a imediata e efetiva suspensão dã~ -
quelas ameaças. 

Esta ligeira digressão é suficiente para ca
racterizar a seriedade e as dimensões ào anta
gonismo e dos interesses divergentes entre 
os dois grandes países do Hemisfério, e per
mite avaliar, por outro lado, o extraordinário 
desempenho do Embaixador Paulo de Tarso 
Aecha de Lima, qUe, durante todos estes anos 
defendeu, ·com reconhe.cida competência téc
nica, invulgar talento e excepcional capadda~ 
de diplomática, a posição e os interesses do 
Brasil. 

Foram inúmeras as viagens do Embaixador 
Paulo de Tai'S<f Flecha de Uma ao exterior, 
na- qualid~de de Enviado Pessoal e Plenipo
tenciário do Presidente J_osé Samey, para de
moradas e complexas negociações com as 
mais altas autoridades norte-americanas em 

Washinton, em sucessívos encontros com o 
Embaixador Yeutler e a Embaixadora Carla 
Hills, e o secretário de Estado em exercido, 
dos EUA, Lawrence Eagleburger . 

.As cOnversações do eminente Secretário
Geral do Itamaraty concentraram-se, princi
palmente, nas áreas de comércio bilateral, in
vestimenj:Qs, trarisferência de tecnologia e pro~ 
p-riedade intelectual. Também em reuniões 
realizadas na Qdade do México, em Genebra, 
em Bruxei, e em Paris. 

Durante todas as reuniões levadas a efeito, 
em virtude da atúação serena, equilibrada e, 
notadamente, da competência e do notável 
savofr~faire do Embaixador Paulo de Tarso 
Flecha de- Uma, os prol?_lemas evoluíram e 
foram-se resolvendo satisfatoriamente, lo~ 
grande o Brasil defender, com dignidade 
exemplar e rara efidêhcia, os seus interesses. 

Finalmente, em 6 de_ outubro de 19_89, o 
governo norte-americano anunciou -º fi_rn das 
restrições ate então vigentes, e demonstrou. 
concretamente, o seü reconhecimento da Po
lítica Naciona1 de Informática como legítimo 
instrumento do desenvolvimento setorial do 
parque industria] brasileiro. 

Com o desaparecimento das ameaças de 
sanções comerciais aos mats diversos seg
mentos industriais brasileiros, graças ao vigi
lante, paciente e incomparável desempenho 
diplomático e técnico do insigne Secretário· 
Geral do Iiamarr;~ty, Elnba~dor Paulo de Tar
so Flecha de Uma, encontra-se, fmalmente, 
reStãbelecida, a normalidade das relações di
plomáticas e do intercâmbio econômico-co
mercial entre o Brasil e os Estados Unidos 
da América. 

São estaS as _razões pelas quais assumo a 
tribuna_ para enaltecer e felicitar a persona
lidade do EmbWxador Paulo de Tarso Flecha 

, de Lima, ao mesmo tempo em que me con
gratulo com o Ministério das ReJações ~-
rfores pelos inestimáveis serviços prestados 
ao Brasil, no que tange à consolidação da 
Política Naclona1 de Informática e à ampliação 
e fortaleclmento das relações de amizade e 
respeito mútuo entre o Brasil e os Estados 
Unidos da América. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem! Pau~ 
mas.) _ _ __ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Go
mes Carva1ho. 

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) .......:sr. Presidente, Srs. Senadores, ve· 
nho à tribuna desta casa- para, inicialmente, 
denunciar wn fato que _é dos mais estranhos. 
torno sabem V. Ex'"', milito na indústria auto
_mobilístlca l1á mais de 30 anos e quando fo
mOs convocados por S. EX- o Sr. Ministro Mail
san da Nóbrega, para integrar o acordo do 
setor, no sentido de conter o mal dos males, 
que é a hiperinflaç!!lo, prontamente atendemos 
à solicitação de V . .Ext Lamentavelmente, cons
tatamos, com muíto pesar, que a indústria au
tomobilística retém nos seus pátios,-hoje, mais 
de 15 mil unidades, sob a alegação de que 
o segmento de autopeças não vem fomecen~ 
-do os componentes necessários. 

Mantive contatos com o Dr. Pedro Ebe· 
rhardt, P~siden_te do Sindipeças, que me in
formou que o problema não é esse, o proble
ma é que a indústria automo__!Jilística não quer 
repassar parte dos benefíciOs obtidos nesse 
acordo e com Isto os distribuidores e a socie
dade brasileira ficam a esperar uma solução. 

Tenho colocado, com muita independência 
nesta Casa, e mesmo fora dela, a minha posi
ção como empreSâtio. No entanto, como ho· 
mem da sociedade brasileira, não posso ad
mitir que as multinacionais, que aqui vieram 
para contribuir com o nosso desenvolvimento, 
ajar:n desta forma, como se isto aqui não exis
tisse e fosse um País sem dono. 

Por isso, Sr. P.resídente, peço a V. Ex• faça 
coristar deste meu pronunciamento a cópia 
do Acordo Setoria1 que o segmento da indús
tria automobilística, ou seja, os produtores, os 
distribuidores de _autopeças assinaram junta
mente com os Ministros Mailson da Nóbrega 
e João Batista de Abreu. Estou requerendo, 
neste momento, uma CPL Já colhi algumas 
assinaturas e deverei, até o final do dia, levantar 
o núm.ero regimental, que é 1/3 dos Srs. Sena
dores, para que, no prazo de 30 _dias, represen
tantes da indústria automobilística venham a 
esta Casa, perante uma -Çomissão de apurã
ção de irregularidades, esclarecer o que rea1-
mente ocorre. 

Por que a sociedade brasileira, mais uma 
ve:z. tem que ser complacente com um ato 
que, sem dúvida, n!!lo é dos melhores para 
nós_ brasileiros? -

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

DOCilMEIYTO A Q(fE SE REFERE O 
SR. GOMES CARVALHO EM SEU DIS
CURSO: 

ACORDO DE PONTOS BÁSICOS 
PARA A CONDUÇÃO DA 
POÚTICA DE PREÇOS 

Os represent"antes dO Governo Federal e 
do setor aut6motivo abaixo assinados. 

Consid_erando que é imperioso reverter as 
expectativas pessimistas hoje presentes na 
eConomia brasileira, que se co"Õstituem na 
prirlcipal causa da aceleração inflacionária re
cente; 

Considerando que a responsabllidàci~ por 
_ essa tarefa deve ser compartilhada solidaria
mente pelo Governo e pelas classes _empre-
sariais; -

Considerando que com a persistência da 
inflação em patamares elevados os mecanis
_mos tradicionais de controle de preços pas
sam a perder progressivamente sua eficácia; 

Resolvem estabelecer os seguintes prir~;d
pios básicos a serem observados_ na política 
de preços, a partir desta data, para os produtos 
.e serviços .. constantes_ dos anexo~ A ,~ _ 13: c! a 
Resoiuçáo CIP 158, de 6 de julho de·1989: 

l) Independem de apresentaçáo _de plani
lhas de custo _ao CPI os_ pedidos de reajuste 
de preÇOs até o limite de 90% (noventa por 
cento) do fndice de Preços ao Consumidor 
-IPC apurado_pelo !BGE no mês anteriOr, 
desde que realizados em prazos não inferiores 
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a 30 dias e comunicados ao ap n!Jm prazo_ 
máximo de 48 horas cqntado a partir de sua 
aplicação. 

2) O primeiro reajuste ·a sér aplicado nos 
termos do item anterior, deverá observar o 
prazo mínimo de 30 dias contado da data do 
últiino aumento praticado anteriomente a esta 
data. 

3) Sem prejulzo da aplicação automática 
do reajuste calculado na forma dos itens ante
riores, os aumentos superiores ao limite de 
90% (noventa por cento) dQ IPC do mês ante~ 
rior, e reajustes com prazo inferior a 30 dias, 
inclusive para os produtos e serviços cons
tantes do anexo B da Res.olução OP 158, c:le 
6 de ju1ho de 1989, se-rãõ-objeto de prévia 
apreciação pelàs Cãmàfas __ -S~oríais. 

4) As Câmaras Setoriais serão compostas 
por representantes do Governo (tais como 
Conselho de Representantes Ministeria_i~ dq 
QP,_CA._CEX e·CPA) e de empresas e entidades 
representativas das respectivas cadeias de 
produção e distribuição. _ 

5) As Câmaras Setorials serão instaladas 
por convocação do Ministro da Fai!:e_nda_, por 
sua iniciativa ou em atendimento a solicitação 
das entidades representativas do setor privado, 
e terão um prazo máximo improrrogável de 
48 horas contado a partir de sua insta1ação 
para deliberação e divulgação de suas deci
sões através da Secre:t~ri~ Executiva do CIP. 

6) Além de apreciar questões relativas a 
preços e custos, caberá também às Ç.[lmaras 
Setoriais analisar problemas relativos abasta
cimento. 

7) Constatada pelas entidades represen
tativas do setor privado a insuficiência de ofer
ta interna de insumos importantes da cadeia 
produtiva, o Governo se compromete a exami
nar medidas na ãrea do comércio exterior ten
dentes à sua pronta regularização. 

8) Aplicam-se aos preços administrados e 
às tarifas púbUcas os mesmos princípios bási
cos aqui definidos para a política de preços 
do setor privado. 

São Paulo, 1 O de o~ubro de 1989. -Ma~
sonF.daf"ióbrega-M. Fazenda;Joâ.oBatista 
de Abreu - Seplan; Dorothea Wemeck -
M. Trabalho; lvoBarone-ABAL;LuizdeAibu

. querque AraúJo Abrafaj; Cesario _ M. Ruiz -
ANIP; Armando lnfanti - CBFISIND!FORSA; 
Maurício de Mello - S{DERBRAS; Paulo D. 
Vlllares- VILLARES; José E. Mi_ndlin- Metal 
leve S.A.; Abraham Kasinski - COF AR; Hans 
Schlacher - Siderúrgicas Priv.,.das; _Pedro 
Eberhardt -Sindipeças; Roberto Ferreira
Sind. Tintas Vernizes Est & K; Jacy de Sousa 
Mendonça - Anfavea; Nasao Murakami -
Abrac:ido; Sindipeças- Alberto FernanQes; 
Getofley- Pio Gavazzi; Geova_nni, Corvello -:
Uegível; José_ de Gu_srnão Carnpelo LUrla -
CSN; Roberto M. lqueziai - Ilegível; Jaime 
T. Matsui-Yamaha Motor da Amazônia; Ubi
ratan Maues - Cosipa; Laércio GabrieRi -
Cosipa; Dirk Blaesins - Hoechst_ do Brasil; 
Carlos Roberto de CaStro -·ABRAFAS; Mao
fred Marx -Sindiforja; Paulo Roberto R. Butori 
- ABlF A; Thales Peçanha - Sindipeças; Sil
vio Hofstetter - ABAU!mpactads; Alencar 
Burti - Fenabravi. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
.,...... Concedo_ a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIOES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Sr5;. Senadores, transcorreu na últil!la 
sexta-feira, o 759 aniversário da Dioce:se do 
Gato, em__mefo a expressivas festividades, que 
contaram cõrrt a participação do Cardeal Aloí
sio Lorscheider; Dom José Freire Falcão, Ar· 
cebispo de Brasília; o Núncio Apostólico no 
Brasil, Dom Carla Fúnio, Embaixador da San
ta Sé, representando o Papa João Paufo II, 
e de outras destacadas figuras do clero nor
destino, além de autoridades çivis e da massa 
de fiéis da região do Carirt. 

Dentro da programação elaborada, pôs-se 
em -r-elevo a trajectória da Diocese, da qual 
foi primeiro titUlar o inesquecível Dom Fran
cisco de Assis Pires, a quem se devem assina
lados serviços _em favor do desenvolvimento 
da Zona Sul do Es~do. 

Córn a rememoração das meritórias inicia
tivas do primeiro Bispo DiOcesano, foram 
prestadas ao saudoso Pastor comovidas ho
menagens, com destaque para o seu trabalho 
espiritual, representando sobretudo, pela fun
dação de novas paróquias e integração do 
laicato em duradouros empreendimentos, de. 
extraordinário alcance_social. 

Substituído por Dom VIcente de Araújo Ma
tos, coube ao jovemAntístite, em 1955, conti· 
nua r a benfazeja faina do seu antecessor, gran
jeando, em razão disso, admiração e o respeito 
de seus jurlsdicionados. 

Tive o privilég'io, aliás, de assistir à posse 
de Dom Vicente Matos na Diocese do Crato, 
acompanhando, a partir de então o seu fecun
do desempenho ali, cercado do indispensável 
apoio da população carlriense, que- Sempre 
co1aborou na concretização dos empreendi
mentos a cargo do Sispado local. 
_ _S:ontando, já h@ cinco anos, com o valioso 

cbncUtS_o de D. _ _Newton Ho_landa GUrgel, BíS~ 
pc-Auxiliar, Dom Vicente de Araújo Matos ad· 
quiriti prestígio de homem realízador e dinâ
mico, associando.ge aos movimentos que ob
jetivaram, ao longo do tempo, estimular o pro
gresso e_conômico e o bem-estar dqs cearen
ses. 

Pela Rádio Educadora do Cariri, o Virtuoso 
Pastor dirige assiduamente, ao seu rebanho, 
invocando as llções do Evangelho na orienta
çâo -de sua labuta apostólica. 

Na fundaçãO da Universidade Regional, 
Dom Yk:ente assegurou a indispensável ajuda 
da Diocese, viabilizando, asS:ím, antiga aspira· 
Ção dª,Ruela gente, que compõe o núcleo de
tnográfico de_ acentuado lastro ~ultural. 

Saúdo, pois, desta tribuna, o 75? aniversário 
de instalação da Diocese do Crato, expres· 
sande ~ meu regozijo pelo magno evento ao 

-- lado do feOOMectmento pelo que - de Dom 
Francisco-de Assis Pires até hoje - lhe foi 

- dado fazer em favor do• Ceará, do Nordeste 
e do País. (Muito bem! Palmas) 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES; 

Mário Maia - Aluizlo Bezerra - Leopoldo 
Peres - Carlos De"Carli -ÁureO Mello -
João Menezes -João Castelo - Mauro Be'
nevides- Marcondes Gadelha -Jutahy Ma
galhães - Mauro Borges - Iram Saraiva -
Maurício Corrêa. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Na presente s_essão terminou o prazo ·para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do DF n9 63, de 1989, de iniciativa da ·COmis
são do Distrito Federal, que autoriza a lnsitui
ÇãO dã Fundação Memorial ISaraer Pinheiro, 
e dá outras providênc::ias. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas.. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia 

oportunamente. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousã) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emend_as ao Projeto· de- Lei 
do DF n9 64, de 1989, de autoria da Com!ssão 
do Distrito Federal, que determina a eleição 
de um Diretor-Representante dos funcionários 
para a diretoria de todas as empresas sob ad
ministração direta ou indireta do Governo do 
Distrito Fe~eral e dá outras,providências, apre-
sentado por sugestão do Deputado Augusto 
Carvalho. 

--AD Projeto forarnoferecidas2 emendas, que 
serão lidas pelo Sr: 19 Secretário. 

São lidas as seguintes . 

EMENDAS (DÊ PLEI'iARJo) OPERE
aDAS AO PROJETO DE LEI DO DF N• 
64, DE 1989, Q(JE DETERMII'IA A ELE/
p\0 DE UM DIRETOR-REPRESENTAN
TE DOS F(JNOONÁRIOS PAlMA P/8E
TORIA DE TODAS AS EMPRESAS SOB 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 00 INDIRE
TA DO GOVER/'10 DO DISTRITO FEDE
RAL E DÁ OClTRAS PROVIDeNCIAS: 

-- Emenda D 0 l 

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do DF 
. rJ9 64, de1 1989, a seguinte redação: . 

Determina a eleição de um diretor- repre
sentante doS funcionários para a dlretoria de 
todas as entidades da administração indireta, 
Autarquias e Fundações do Governo do Dis
trito Federal e dá outras providências. (Apre
sentado por sugestões do Deputaqo Augusto 
Carvalho. · 

Justificação 

O Governo dO Distrito Federal possui a sua 
estrutura organizacional definida pela lei 
4545/64. 

Esta lei estabelece que o Oistrito Federal 
é cor:nposto pelas Administrações Direta, Indi
reta e Fundacional e que as Autarquias do 
Distrito Federal pertencem à Administração 
Direta descentralizada. 

Assim sendo, não há porque se falar em 
"empresas sob administração direta ou indi
reta do Governo ·do Distrito Federal. 

J::. a justificação que esperamos seja aco-
lhida. 
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Sala das Sessões, 23 em 
de 1989. 

Senador Maurício Corn~a 

Emendan~'2 

de outubro 

Dê-se ao art. 1 ~ do Projeto de_ Lei do DF 
n9 64, de 1989, a seguinte redação: 

"Art 1 ~ Entre os di retores das empresas 
públicas, das sociedades de economia mista, 
das Autarquias e das FUndações pertencentes 
à estrutura organizacional do Governo do Dis-
trito Federal, um, pelo menos, será eleito dire
tamente pelos fundonários de cada entidade. 

Justificação 
A Lei n' 4.545/64 e os Decretns de Distrito 

Federal que _a regulamentam, tratam da orga
nização administrativa do Governo do Distrito 
Federal. Assim sendo, não constam- daquela 
organização as seguintes entidades ou Conse
lho, mencionados no art. 1' do Projeto de Lei 
em pauta: 

-empresas controladas e subsidiárias; 
-autarquias em regime especial; 
-sociedades s_ob controle direto ou indi-

reto do Governo do Distrito Federal. 
O que _existe em termoS de empresas são 

as_empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista, pertencentes à_Administração lndi
reta do Distrito Federal. A Autarquiã pertence 
à Administração Direta Descentralizada do 
Distrito Federal. 

As empresas possuem um Conselho de Ad
ministração e uma Diretoda e as Fundações 
um Conselho Deliberativo e a Direçào, com
posta de um Diretor Presidente, um Diretor 
Executivo e tantos Diretores de Departamento 
quanto necessários. 

Assim é que não existe Conselho de Dire
ção, dai porque propomos a modificação do 
art 19, nos termos por nós apresentado. 

É a justificação que esperamos seja aco-_ 
lhida. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1989. 
-Senador Maurício Coaêa. 

(À COMISSÀO-DO DISTRITO FEDE
RAL) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A matéria será encaminhada á Comissão 
do Distrito Federal, para proferir parecer defi
nitivo sobre a proposição e as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do DF Nç 65, de 1989, de iniciativa da Comis
são do Distrito Federal, que dispõe sobre a 
utilização de cursos d'água -na área do Distrito 
Federal por empresas industriais e agroindus
triais, apresentando por sugestão do Depu
tado Augusto de Carvalho. 

Ao projeto não. foram oferecidas emendas. 
A matéda será encaminhada à Comissão 

do Distrito Federal, para proferir parecer defi
nitivo sobre a proposição. 

A presidência comunica ao Plenário o en
cerramento, ocorrido hoje, do prazo de funcio
namento da Comissão Parlamentar de Inqué
rito criada pelo requerimento n" 336, de 1989, 
e que se destinaria a inVestigar, em profun-

didade, as causas, conseqüências e responsa
bilidades que determinaram a liquidação do 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extre
mo~ Sul - BRDE. 

_ O 8Jl. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
....:: Não há quorum para o prosseguimento 
dos trabalhos. 

A presidência vai encerrar a sessão, desig
nando para a ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

s~~~~ri~ Ei[ gj,~o. 
N' 37. DE I 989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art 353; parágrafo único, do Regimento Inter
no) 

DiscussãO, em turno suplementar, do Subs· 
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
no;'37, de 1989 (ni-2.974/89, ria Casa de cri~ 
gem), de iniciativa do Presidente da República, 
que drspõe-Sobre a organização e a funciona
mento do Conselho da República. (Dependen
do de parecer.) 

-2-
PRo.JETO DE DECREfO LEGISLATIVO 

N•36, DE I 989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos' termos 
do art. 3""53--:- parágrafo único, do Regimento 
Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
QoçrJ<to..Legislativo no 36, de 1989 (no 112/89, 
na Cãn1a'rã dos Deputádos), que aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio 
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar ser
~~. de radiodifusão sonora em onda média, 
na-cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
tendo 

PARECER PRELIMINAR, por pedido de dili
gência. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMNI.A 
No 43, DE 1989 

(Eitl regime de urgência, nos termos do 
art 336, e, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 43, de 1989 (no 1.456189. 
na Casa de origem), de iniciativa do Tnbunal 
Superior do Trabalho, que cria a 17~ Região 
da Justiça do Trabalho, o respectivo Tribunal 
Regional do __TrabaJho, _e dá outras providên· 
cias. (Dependendo de parecer.) 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMNI.A 

No 44, DE 1989 

(Eril --regime- d"e urgênciá, nos termoS do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara h" 44, de 1989 (11" 1.674/89, 

na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que cria a 18• Região 
da Justiça do Trabalho, o respectivo Tribunal 
Regional do Tabalho, e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer.) 

-5-
PROJETO D~ LE:ID_O-SENADO 

N' 21 O, DE 1989 

(Etn regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno, do P'rojeto de Lei do 
Senado n? 21 O, de 1989, de autoria do Sena
dor Jarbas Passarinho, que dispõe sobre o 
cn'tério de réajustamento do valor das obriga
ções relativas aos contratos de alienação de 
beris imóveis não abrangidos pelas normas 
do Sistema _Fftianceiro de Habltaç~o. a que 
se refere a Lei n~ 7.774, de 8 de junho de 
1989, tendo-

PARECER FAVORÁVEL, sob no 248. de 
1989, da Comissão 

-de Assuntos Económicos. 
-6-· 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
--- Ne 70, DE 1989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art 336, C, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do _Projeto de 
Resolução n~ 70, de 1989, de autoria do Sena~ 
dor Jutahy Magalhães, que modifica o § 4? 
do_art. 91 do Regimento lnterno. (Dependendo 
de parecer.) 

-7-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 73, DE 1989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art.· 336, -C. do Regimento Interno) 

Discussão, etn turno único, do Projeto de 
Resolução n" 73, de 1989 (apresentado pela_ 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de set,~ Parecer n9 252, de 1989), 
que autoriza a República Federativa do Brasil 
a contratar operações de crédito externO no 
valor total de até doze milhões, quinhentos 
e sete mil e setenta e um dólares canadenses. 

-a-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Ne 19. DE 1989 

(Induído em Ordem do Dia, nos termos 
dõ art. 376;e, do Regimento lnterno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo no 19, de 1989 (n~ 139/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo Básico_ de COoPeraçãO Têi:h!C.3, 
Científica e Tecnológica, e""4fe o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gov1=mo 
da República de E! Salvador, em Brasília, em 
20 de maio de 1986. (D"epelldendo de pare
cer.) 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 20, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 376, e, do Regimento Interno) 
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Di$::ussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 2D, de 1989 (n~ 140/86.
na Cãhfãfa dós Deputados), que aprova o tex
to do Acordo de Cbaperação Oentífica e Tec
nológica entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Por
tuguesa, celebrado em Lisboa, em 5 de maio 
de 1986. (Dependendo de parecer.) 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 
N• 2I, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art 376, e, do Regimento Interrio.) 

Discussão, em turno- único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 21, de 1989 (n~ 142/86. 
na <:"""amara dos Deputado), que aprova o texto 
do Acordo Corneteia! celebrado entr_e o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República de Cabo Verde, em Prai, 
em 1 O de maio de 1986. (Dependendo de 
parecer.) 

-H-

PROJETO DE DECRETOLEGISLATNO 
N' 24, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos teunos 
do art. 376, e, do_Regimento Interno) __ 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
D_ecreto Legislativo no 24, de 198_9_(n"' 160/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to da_Convenção destinada a Evitar a __ Dupla 
Tnbutação e Prevenir a Evasã_o Fiscal em Ma
téria de Impostos sobre a Renda, celebrada 
entre o Governo da Repú@[cã-Federativa do 
BrasJl e o Governo da República Socialista da 
Tche_coslováquia, em Brasilia, em 26 de agos
to de 1986, bem coino o pro to loco- que a 
integra. (Dependendo de parecer.) 

-12-

REQUERIMENTO N' ~2~. DE 1989 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~' 525, de 1989, de autoria do SenadOr Odacir 
Soares e outros Senhores Senádores, soltd
tando, nos termos regimentais e de acordo 
com o art. 50 da Constituição Federal, a con
vocação do Senhor Ministro da Previdência 
e Assistência Social, Doutor Jáder Barbalho, 
para prestar, perante o Plenário do Senado 
Federal, informações sobre o déficit da Previ· 
dência Social para 1989 e sobre o orçamento 
da seguridade social para o exerddo de 1990~ 

-13-

REQUERIMENTO N' ~~ 1, DE 1989 

Votação, em turno único;- do Requerimento 
n9 551, de 1989, do Sen;idorJos_~_!gnáció 
Ferreira, solicitando, nos termos regimentais, 
tenham tramitação conjunta os Projetas de 
Lei do Senado ncS 94 e 21LÇde 1989- Com· 
plementares, de autoria do Senador Od Sa
bóia de Carvalho e -da Comissão Diretora, res
pectivamente, que dispõem sobre a relação 
de emprego protegida contra despedida arbi
trária ou sem justa cal.!Sã-e dá OiJfraS provi~ 
dências. 

-14-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSJITUIÇÀO N• I, DE 1989 

Votaçáo, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Sei1adores; que altera os prazos es
tabelecidos no§ 6~ do art. 14, para desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
dóYemadores de Estado, dO Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER; sbo n• I45, de 1989, 
-da Comiss!o- TeJTiporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
cófu vOfCfvenddo tlos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício_ Corrêa. 

-15-

Redação Final 
PROJETÓ bE RESOLUÇÃO 

N• 60, DE I 989 

Discussão, em turno único, da-redação final 
(oferecida pela Comissão Diretora em seu Pa
re_cer_n9 2AO, de 1989), do Projeto de Resolu· 
ção n9 60, de 1989, que autoriza o Governo 
da União a contratar operações de crédito ex
terno, no montante equivalente a até US$ 
123,000,000.00 (cento~ vinte _e três milhões 
de dólares americanos), com o Banco Inglês 
e com as empresas italianas que especifica. 

-16-
VetoTotal 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 34, DE 1989 

DiscussãO, em turno único, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei do Senado nç 34, 
de 1989, que dispõe sobre a regularização 
ou desconstitu_ição de parcelamentos urbanos 
implantados no território do Distrito Federal, 
sob a fonna de loteamento~ ou condomínios. 

-17-· 

PROJETO DE LEI DO DF 
N'42,DE I989 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n9 42, de 1989, de iniciativa da 
Cõm!Ssão elo Distrito Federal, que dispõe so
bre normas paril a proteção do meio ambiente 
nos casos em que especifica, apresentado por 
sugestão do Deputado Augusto Cãrvalho, ten
do 

PARECER., sob n' 246, de I989, da Co
missão 

- do Distrito FeCferaf. pela constitucíona
Udade e jurididdade. 

·-t8-

PROJETO DE LEI DO DF 
N' 47, DE I989 

_DiscuSSão, enl. tUrno ú[lico, -dO PrOjeto de 
Lei do DF n? 47, de 1989;-de iniciativa do 
GovernãdOI' dó Distrito Federal, que cria fun
ções do Grupo Direção e Assistência Interme
diárias, nas tãbelas~ de peSsoal que mendona, 
tendo 

PARECER, sob n~ 245, de 1989, da Co~ 
missão 

-do Distrito Fededra/, pela constituciona
lidade e jurididdade. 

-19-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONS11TUIÇÀO N• 2, DE !989 

(lndukta em Qrdem_do_Dia nos termos do 
art. 358, § 2~ do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, da PropoSta 
de Emenda à Constituição n~> 2, de 1989, de 
autoria .do Senador Olavo Pires e outros Se
nhores Senadores, que modifica _o_§ 3~ do_ 
art. 49 do Ato das Disposições ConstituCionais 
Trãris1t6rias. · 

-20-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONS11TUIÇÀO N• 3, DE I 989 

(Incluída em Ordêln do Dia, nos termos do 
art. 358, § 29, do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros Se
nhores Senadores, que acrescenta parágrafo 
ao art. 159 e altera a redação do inciso II cb 
art. 161 da Constituição Federal. -

-21-

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDIO\DA 

Projeto de Lei da Câmara n~' 43, de 1989 
(n9 193/87, na Casa de origem), que dispõe 
s:<?~r~ _pensões, _prov~ntos e beneficias. 

.~.22-

. MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDIO\DA 

Projeto de Lei da Cârriaia- n;;~ 29, de 1988 
(n~ 277/87, na c~ de çrig_erl_l_), que estabe
lece riorma para fixaÇão do salário mínimo. 

0_$R. P'ReSIDENTE (Pompeu de SouSa). 
~ E$tá_encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas.) 
DISCURSOPRONUNGADOPELOSR, 

MARCO MACIEL NA SESSÃO DE 
26-09:_89,_ Q{JE SE REPUBUCA POR HA

. VER l:ill!DO COM INCORREÇÓES NO 
DCN -SEp!O U- DE 27-09-89. 

O SR, MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro
nuncia o seguínte discurso.) -Sr. Presideli.te, 
Srs. Senadores, designado pelo Senador JoãO 
Calmon, Presidente da Comissão de Educa
ç'ã.o, para relatar, nesta Casa, os projetas de 
lei de diretriz_es e base_s de ·educaçã<;> nacional, 
trago a este ilustre plenário -e, por seu inter· 
mêdio, ao País - a seqüência dos trabalhos 
que servirão de roteiro_ para a tramitação de 
assunto de tão recoryhecida magnitude. 

Como é do conhecimento de todos, Sr. Pre
sidente, existem já, em tramitação no Sena_do, 
duas propostas de lei de iniciativa dos ilustres 
dos colegas Mário Maià, PDT do Acre, e Antô
nio Luiz Maya, representante do novo Estado 
de Tocantins, além de vários projetas que par· 
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cialmente tratam de questões atinentes à nova 
Uei de Diretrizes e Bases. 

A partir da próxima semana e até o fim 
do mês de outubro, pretendo ouvir, em au~ 
diênc:ia, os Governos federal, estaduais e mu
nicipais, e entidades da sociedade civil, com 
o objetivo de colher subsídios e sugestões que 
serão úteis ao trabalho, pois tenho sempre 
presente que a democracia 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 organizações indireta
mente interessadas no assunto. É o caso,. por 
exemplo, da Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciência (SBPC), da Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), do Conse
lho Jndigenlsta Missionário (CIMI.), da Associa
ção Nacional de Bibliotecários, de Muséologos 
e outros. e conselhos federais de profissionais 
liberais. 

Terminada essa fase preliminar, é minha 
idéia realizar os trabalhos de elaboração do 
relatório e do parecer conclusivo sobre o já 
referido 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 Educaçao, do Senado, em que pese 
reconhecer as limitações de nossos trabalhos, 
em face das eleiçõ_es presidenciais, cuja cam
panha interfere decisivamente no funciona
mento da instituição parlamentar, provocan
do, inclusive, indesejado retardamento no tra
balho de regulamentação da nova Constitui
ção. 

Se houver condições- praza aos céus, que 
tal aconteça - espero entender-me com a 
Mesa, através do eminente Senador João Cal
moo, para fiXar o calendário da discussão da 
matéria em Plenário. 

Por fim, Sr. Presidente, tendo sido o ano 
de 1990 consagrado pela ONU para ser o 
Ano lnternadonal da alfabetização, conSidero 
ser 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 prio
ridade à erradicaçao do analfabetismo e à uni
versalização do ensino fundamental, como de
termina o art. 60 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias. 

De maiS"a: mais, continuo considerando que 
a educação deva ser assunto prioritário, por
quanto somente assim s_eremos uma Nação 
desenvolvida e justa, apta a praticar umi!l de
mocracia estável e participativa. 

sr: Presidente, antes de enCerr-ar, desejo:_ 
com pesar, registrar o passamento no Recife, 
do cientista pernambucano, Prof. Oswaldo 
Gonçalves de üma, uma das maiores expres
sões do mundo cultural do Nordeste. 

Sobre o assunto, o Diário de Pernambuco, 
em sua eduição de 23 do corrente, faz mereci-

menta referência ao papel que desempenhou 
o pranteado mestre e dentista. 

E para ·que-·n~fo me demore-em conside
rações, solicito à Mesa seja transcrito, nos 
Anais da Casa, a referida matéria. 

CaSádo com D. Honorina da Sousa Uma, 
o pesquisador completaria 81 anos, no dia 
7 de novembro. Deixou três filhos, sendo duas 
mulheres, Sônia, que foi minha conte~_npo
rânea de bancos universitários, e Oarissa, e 
um homem, professor na Universidade de 
Brasília, Cláudio Gonçalves de Lima, aos 
quais, por intermédio deste Plenário, e creio 
expressando o sentimento desta Casa, trans
mito a expressão do nosso pesar. 

DOCUMENTO A QIJE SE REFERE O 
SR. MARCO MAOEL EM SEU DISC(JR
SO~ 

CIE:NJ1STA É SEPOLT ADO NO 
CEM!TÉRIO DE SANTO /\MNI.O 

O químico pernambucano Oswaldo Gon
çalves Uma, fundador do Instituto de Antibió
ticos da Universidade Federal de Pernambuco, 
que rriorreu aos 80 anos, na últini.a quinta
feira, vítima do Ma! de Parkinson, que o aco
metia há quinze anos, foi sepultado, ontem, 
às 8h, rlo Cemitério de Sa:nto Amaro. 

Conheckl_o_jnte_mªc_ion_almente. pelos rele-
vantes serviços prestados à Ciência, tendo 
atuado na área de bioquímica e de produção 
de a_ntibi6ticos desde 1932, o professor Oswal
do Gonçalves encontrava-se afastado de seu 
laboratórJo no Instituto de Antibióticos da UF
PE desde 1986 pOr conta do recrudescimento 
da sua doença. 

Gonçalves Uma recebeu seu diploma de 
qUunico industrial em 1928 pela Escola Na
cional de Química do Rio de Janeiro. Defen
deu tese sol? ''A Fermentabilidade dos Aç(lca· 
res" na Escola de Engenharia de Pernambuco. 
Afora a vida acadêmica, atuou na iniciativa 
privada, quando foi gerente de uma destilaria 
em Minas Gerais, trabalhou na usina Água 
Branca, irõ 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 técnica das fermentações no 
curso de Química lndustrial. Em 1947 assu
miu a diretoria da Escola Superior de Química 
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 ferinentaçâO e o uso 
farmacêutico de diversas partes existentes na 
região entre o México e a Terra do Fogo. 

A síntese de seus trabalhos desenvolvidos 
no México e na Colômbia, foi publicada em 
1975, pela editora Fondo de Cuhura, México, 
publicou a sua obra "El Maquey El Pulque 
em los Códigos Mexicanos" que é uma explo
ração etnológica das bebidas fermentativas 
primitivas. Gonçalve$ Uma teve mais de du~ 
zentos trabalhos publicados. 

Outubro de 1989 

Em 1957, criou o Instituto de Antibióticos 
da UFPE. Por sua influência o Instituto de Anti
bióticos mi:mtém, desde 1965 um cOnvênio 
com o Lafepe para a produção de medica~ 
mentes isolados em seu laboratório: Actomi~ 
cina D, Eurimkina, Maitenita, Primina, que 
atua no combate ao câncer de pele e Cari
neum Bacterium Parvam. 

D_e todas as suas descobertas, a que mais 
o destacou mundialmente foi a existência de 
um poderoso ant!cancerí9eno no ipê roxo, 
planta bastante encontrada no interior doBra
sil da qual se obtém o extrato para produzir 
o Lapachol, utilizado sobretudo no tratamento 
do câncer de estômago." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presic\ente. 

DISCURSO PRON(JJYCJADO PELO SR. 
OD S<IBÓM DE CARVALHO NA SES
SÃO DE 27-9-89 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBU-
0\DO POSTERIORMENTE. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pela ordem.)- Sr. Presidente, 
há ainda a dubiedade de saber-se, porque já 
houve uma época em que o Exército e as 
Fõrças Armadas, de modo geral, se recusa· 
vam a entender os policiais como militares. 
Eles eram tidos como servidores civis. 

Ora, se não podemos enquadrá~los nas re
gras dos servidores civis, temos que ir para 
o art. 42 da Constituição Federal, que trata 
dos servidores públicos militares, e esse artigo 
também não se ajusta aos servidores militares. 

É evidente que não há aqui como essa pro~ 
vidência encaixar~se no art 42 da Constituição 
Federal. Não há. O art. 42, § 1 O, diz claramente: 

Aplica-se aos servidores a que se refere 
este artigo, e_ a seus pensionistas, o dis
posto no art 40, §§ 49 e 59, que é lá dos 
servidores civis. Não há! 

"As patentes com prerrogativas" ... O ingres
soem cargo é por concurso. Agora, o ingresso 
do Servidor Militar pode ser de dois modos: 
é o servidor público comum, o escriturário, 
o·oficial de administração etc., _que é militar, 
que pode optar para ser Servidor Militar; é 
há os militares de carreira, que terminam seus 
cursos, suas escolas e ingressam no cargo 
inicial. A escola é um ·concurso e existem 
aqueles que começam, que são recebidos nas 
Forças Armadas para prestação de serviços 
obrigatórios e fazem aquel_es concursos para 
ter o _devido aproveitamento. 

Em síntese, sem concurso não há mais in
gresso, nem em polícia militar, nem em colsa 
alguma. Em nenhum seiViço público. Evi4en
temente, esse artigo exige um estudo m~is 
profundo, a se tomar esses servidores como 
militares_QU a tomá~Jos como civis. 

Não se fala _de cargo quando estamos tra
tando dos __ servldores públicos militares. São 
servidores militares federais os integrantes das 
Forças Armadas e os servidores militares dos 
Estados, Territórios, do Distrito Federal, os in
tegrantes de suas polícias militares e de seus 
próprios poderes militares. Então, esse servi
dor é militar, tem que ser pelo Estatuto do 
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Servidor Mili~r. não pode ficar a critério do 
Governador em nenhuma hipótese. 

DISCiJRSOPRO!ViJ!VC!ADOPELOSR 
GD SABÓM DE CARVALHO NA SES-
5'\0 DE 28-9:139 E QUE, /;NTREOUE 
À REV/5'\0 1)0 ORADOR, SERIA PliBLj-
0\DO POS7Elll0RMENTE.· 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB-CE. Para discutir.) -Sr. Presjdente, 
essa questão do foro realmente é muito impor
tante. Entendo ser muito natural,_porém, que 
aquele que cede o dinheiro reSgUarde-se de 
ter, no caso de alguma pendência judicial, o 
foro com a garanti_~ de sua lei, o foro naturaL 
pátrio, de quem está emprestando o dinheiro. 

Advirto a V. Ex• que o Direito franCês é um 
pouco diferente do Dir~itp brasileiro, ~nto na 
parte comercial _como na parte financeira. A&.. 
execuções são um pouco diferenciadas. Se 
o foro fosse o Brasil. isso poderia tomar algu
mas nuances que prejudicariam o cedente, 
aquele que está cedendo a importância_. 

Votarei favoravelmente, sem qualquer preo
cupação. Entendo que o empréstimo é muito 
justo e creio serem naturais as condições _con
tratuais que foram declaradas nos <!_ebates do 
Senàdo Federal. 

DISCiJRSOPRONiJNCIADOPELOSR. 
DIRCEU CARNEIRO NA SESS'\0 DE 
4-10-89 E QUE, /;NTREOiJE À REVI$'\ O 
DO ORADOR. SERIA PUBUOIDO POS· 
7ERIORMENTE 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, trataremos hoje, nesta 
sessão_ do Senado, de ~unto ~~ grande im
portância, no nosso entendimento, para _o 
bom funcionamento, -para o harmonioso fun
cionamento das duas Casas do Congresso 
Nacional, com alguns mecanismos de ativi
dade conjunta, quais sejam, as sessões ~con-_ 
juntas do CongressO Nacional ~ Com~s!>Õ.es 
Mistas. E uma das Comissões MistaS; mais im
portantes criadas pela nova Constituiç~o. é a 
que trata da questão orçamentária. 

Acabamos, hoje, de participar da instalação 
de um novo período desta COmiss~o Mista, 
já que ela sofre uma ampliação no número 
de seus membros, que, de 60, pas-Sam para 
84; 63 Srs. Deputados e 21 Srs. SeJJadores 
titulares, além de mais 21 Suplentes. E foi 
instalada sob o texto _de _uma .resolução çu · 
de uma espécie de regimento oral que tem 
sido adotado na Casa, que é uma fala do Presi
dente e uma anuência sempre generos?l do 
Plenário nas sessões noturnas do CongreSSCl. 

De modo que, por esse instrumento, hoje 
se instalou a Comissão. 

Essa Comissão já vinha de uma prorroga
ção aliás, instituto abominado pelas lutas con
tra o autoritarismo- e _que, aqUi, del'}tro do 
CongresSo, talvez por falta de outra possibi· 
!idade mais apropriada, ou de outro ins_tru~ 
menta mais apropriado, foi prorrogada tam
bém por urna decisão oral de r~gimento, uma 
resolução, ou uma conversa, uma fala, melhor 
dizendo, do Presidente ao plenário, que anuiu. 

Essa Comissão vinha sendo presidida pelo 
Deputado Cid Carvalho, e como Relator tinha 
o Deputado José Carlos Vas_concelos. 
- Erlfrentamos alguns debates, em plenário, 
em sessão dO Congresso, eSpecialmente des
taco aquele sobre o "Jumbão", onde os cri_1:é
rios de destinação das verbas não vinculadas 
soaram mUito estranhos ao Plenário, irá que 
não tínhamos como entender_ os critérios de 
distnbuição de$es recursos, vez que três Esta
dos da Federação- Maranhão, Minas Oerais 
e _Bahia - ficar.::tm com 52,61% das verbas 
não v_io_çuladas em mensagens recebidas do 
EXC-<::Utivo. Os <::ritérlos realmente não ficaram 
claros, e tivemos oportunidades de nos pro
nUil.dãr sObre essas qUestões, inclusive nos 
propôii.do até a apresentar um texto de resolu_
ção que contemplasse, de modo impessoal, 
a dist(ili~ição d~ses ~ecursos em relação às 
UnidadeS da Federação, e __ qUe, depois, passas-
se pelo critério da representação das Banca
das estaduais individuaJmente. Entendíamos 
~t~ critério mais justo, até poi"que, nessas 
condições, poder-nos-Lamas apresentar dian
te da sociedade que representamos com a 
cabeça erguida, e colocar com clareza quais 
foram os critérios adotados para que esse_ ou 
aquele Estado tivesse recebido essa ou <;~quela 
quantia de recursos orçamentários. 

Antes que isso fosse feito, de novo fomos 
interceptados pOr essas falas que se acabam 
trasnformando em dispositivos legais no Con
,gresso Nacional. 

Hoje participamos da -instalação dessa_ Co
missão, que, diante de uma conveniência c.on

--veniente, propôs continuássemos sendo presi
didos por um deputado. Depois de debates 
e discussões, afina], pelo entendimento __ de li
deranças, revoga-sé o Regimento_Comum em 
vigência e nos irnp6s. esta circunstância de, 
embora Membros de outra Casa, termos de 
nos -submeter a u_ma absorção pela Casa que 
tem-o maior número de parlamentares, a Q. 
mara dos Deputados, e que, nesta circuns
tânc:ia, el~,geu o Presidente. Conveniência_ con
veniente, porque, se tivéssemos o mínimo de 
cuidado moral e ético, teríamos que eleger, 
dentro do critério da alternância, um senador, 
mas continuou sendo um deputado. Foi um 
deputado na anterior _e continua sendo um 

__ deputado agora. -
Aleguei que não poderíamos adotar es.sa 

circl,~nstâ_ncia e esquecermos o que fora feato 
no período anterior, até porque as decisões 
tomadas no período anterior não irão ser revo~ 
gadas, elas permanecem. Portante, não pode
mos tratar uma questão de dois modos dife
rente_s:._não esquecendo das decisões, mas es~ 
quecendo de quem a presidiu. Realmente, o 
critério não cabe._ _ 

_.Por _outro lado, fomos pbservando o desçlo
bramento. Logo em seguida, veio a indicação, 
pelo presidente eleito da comissão, do relator. 
E este também foi um deputado. De modo 
que, quebrou mais uma praxe que sempre 
foi adotada n~s C9missões Mis~s, que, quan
do era presidida por parlamentar de uma Casa, 
tinha como relator membro da outra Casa~ 

Nestas circunstâncias, Sr. Presidente, fica
mos nUma situação constrangedora. 

O Regimento que está em vigência não é 
respeitado, Um acordo de liderança _rasga o 
Regimento e ficamos sein uma alternativa e 
sem uma segurança para trabalhar dentro da 
harmonia e da iridiVidualidade de cada Casa.__ 
Porque, se fora sempre assim, terfainos que 
ter outro_ critério, talvez o do plenário, como 
se faz nO Congresso Nacional onde a pre~i
dência sempre é de Ul_il senador, mas as deci· 
sões são _toJ)ladas seP.aradarnente de cada_ 
vrna das Carsas. E, portanto, aí está á segu
rança e o reconhecimento do bicam_eralismo. 
Enquanto que na COmissão Mista, pelo que 
se ~m apreSentado até agora, esses aspectos 
não são respeitadOs. Priineiro, se for sempre 
a presidência e a relataria .d~ 1Jm deputado, 
os s;enadores farão apenas um núrriei-0- de 
mais 21, não representarão o Se_I}.?Ido_, rn_as 
apenas parlamentares _do. Congresso Nado~ 
na!, sem a identidade da casa a que perten
cem. Nestas circqpstânci~. se~remos apenas 
um quantitativo, um riúmero, o qy_~- nao çcii-
respoilde ao espfrlto bicameral nem às prerró· 
gativas constitucionais para as quais cada um 
de nós foi eleito. 

Por outro lado, a aJtemância seria razoável, 
seria o critério adotado para todas as Comis-
sões Mistas. Ne vou mais além ~st~_ aspecto, 
porque poderia leVantar a qUestãO da parida~ 
de. Todas as Comissões Mistas temporáriaS 
têm· números paritários. O núinero ele deputa
dos_ e de senadores é igual. Neste caso, que 
é uma comissão perrilBnente, respeltarido~ in
aúsive, certa analogia com _a comissão ante
riOr, prevista pelo Regimento Comum, onde 
temos a representação de um terço de s;ena,
dores, e no Regimento Comum era de 45 de
putados e 15 senadores, portanto, so.rrlãndo 
60 - o que agor~ já foi modificado por esSa 
fala do presidente, ao plenário; tínhamos um 
mod9 estabelecido de participar, o rodízio, a 
aJternància: uma vez preSidida por um depU
tado, outra vez, por um senador, e a relatoria, 
também, deste meSmo modo: cruzado e alter
nado. 

Deste_ modo, demos todo o apoiamento a
uma queStão de ordem que levantou senador 
Jutahy Magalhães. Recorremos deSSéi decisã_o 
da presidência interina, que estava, nó mo
mento, por ser o mais velho, com o Senador 
LourivaJ Baptista e apoiamos integralmente, 
o re~urso que fez o Senador Juta}ly_Magalhães 
ã.o Preside_nte do Congresso Nacional _e, poste
riormente, se isso couber e for necessário, à 
Comissão de Constituição, J!,lstiça e Cidada~ 
nia do Senado Federal_ Isto porque precls<i
rnos de contar com uma re.gra clara, para que 
o comportamento, os trabalhos dessa Coinis
são Mista ~jam harmônlcos e para que posSã
mos_.representar, realmente, o nosso papel 
constitucional_ no Con,gresso. De maneira que 
é um _embaraço a __ oossa· particiPação nessa 
Comissão. 

Por outro lado,. é de se chamar a .:itenção 
para~ o aspecto do Regimento ComUm. Não 
temos Regimento-comum, temos div_er_sos as
pectos do funcionamento conjunto das casas, 
onde não temos tido uma regra clara para 
disciplinar esse_ relacionamento. Essã auSê:Q
da de.R~gimento Comum tem causado 4i'!'e_r--_ 
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sos ·constrangimentos, Por exemplo: numa 
matéria em que o Senado Federal tem inicia
tiva e delibera ela é enviada à C21mara dos 
Deputados. Ocorre que, logo a segulr, a Câ
mara dos Deputados delibera, sobre o mesmo 
assunto, outra matéria e a envia ao senaC!o 
Federal. Esse embaraço tem que ser resolvido, 
porque o que está l.evando a ausência do Regi~ 
menta Comum é uma conlpe-tiÇão entre as 
duas Casas, algo desagradável e impróprio, 
e que não se justifica perante a sociedade Drã
sileira as Casas do COngresso Nacional esta
rem competindo em relação .à iniciativa de 
matérias, e até em certa transitoriedade, urna 
confusão de tramitação. 

Ora, a matéria que aqUi já foi dEicidida. quan
do vier de novo a esta Casa, será arquiVada, 
pela prejudicialidçlde; a Casa já decidiu sobre 
o assunto, não tem mais o que apr-eciar, senão 
no papel de revisora, o que evidentemente, 
não está ocorrendo neste momento. 

O Sr. Gomes Carvalho - Permite-me 
V. EX' um aparte? -

. OSR. DIRCEU CARNEIRO-Comtodo_ 
prazer. 

O Sr. Gomes Carvalho - Em apoio ao 
seu pronunciamento cito o- projeto de defesa 
ao consumidor, que V. Ex" bem conhece, que 
foi aprovado nesta Casa e agora traniita numa 
ComiSSão Mista,_ da qual V. Ex' faz parte, e 
eu também. fsso elucida bem a matéria que 
V. ~está colocando neSte momento. Julgo-a 
da maior importância, para que se possa mo
dificá-la e, no futuro, não incorrermos nesta 
mesma dificuldade. _Minha solidariedade a V. 
Ex' . 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Muito 
obrigado. V. ~ aborda qUestão objetiva, o 
Código de Defesa do Consurilldor: O S-eitádá 
decidiu sobre a matéria, criOu uma ComissãO 
Especial Temporária, que à eStudou como 
manda o Regimento do Senado; teve trarrii
tação privile_giada no plenário, - que delibe
rou sobre a matéria e a enviou à Câmara dos 
Deputados. 

Houve a criação dessa Comissão Mista, para 
a qual, data venia, não encontramos amparo 
regimental. Por outro lado, não sabemos para 
onde enviar a matéria que vai ser decidida 
na Comissão Mista, porque, se vier para o Se
nado, s_erá decidida a sua prejudicia!idade. O 
Senado já deddíu, já deliberou ?Obre _isso. Se 
for para a Câmara, taJvez muito mais prático 
que os deputados tivessem uma Comissão 
também EspeciaJ, Temporária, como manda 
igua1mente o R~gimento da Câmara dos De
putados, porque praticamente tem o mesmo 
texto dO Regimento do Senado. Poderíamos, 
então, ganhar tempo, inclusive, em beneficio 
da sociedade brasileira, que teria uma lei de
mocrática, uma verdadeira lei que vai demo
cratizar as relações de consumo do pafs, e 
apreciada em um período muito mais breve 
do que. este adotado pela Comissão Mista, se 
é que não há uma intenção velada de protelar, 
de procrastinar a decisão desta matéria, com 
prejuízo para a sociedade brasileira. 

V. Ex' traz exemplo prático que temos real
mente de superar, pela decisão tomada pelas 
duas Casa, aç?roVando o regimento Comum. 

Este assurÍto está a cargo de uma Comissão 
e essa Comissão, dado o seu trabalho na ela
boração do Regimento da Câmara, particu
larmente daqueles Deputados que estavam 
ajudando a feitura do Regimento da Cámara, 
não tinham tid_o tempo para se pronunciar 
sobre o assunto do Regimento Comum. Uma 
vez que já está aprovado o Regimento da Câ
mara, essa Cõmissão, no nosso entender, de
veria apressar os seus trabalhos, para que pu· 
déssemos aprovar e ter um Regimento absolu· 
tamente necessário para. disciplinar e evitar 
até esses atritos, que já estão ocorrendo, em 
alguns aspectos, particularmente ness_e _caso 
da Comissão "Mista do Orçamento, pols hoje 
tivemos oportunidade de participar, inclusive 
nesse apoiar'rlento da questão de_ ordem do 
Senador Jutahy Magalhães. 

Por outro lado, queremos já tratar, dentro 
do mesmo assunto, dessa questão das men~ 
sagens presidenciais que tratam das questões 
orçamentárias. Além da Mensagem do Orça· 
m~, temos tido um número enorme de 
mensagens do Executivo que chegam até à 
Comissão tratando das mais diversas modifi· 
cações. Particularmente uma que diz respeito 
ao meu Estado e, creio, pela terceira vez é 
envida ao Congresso Nacional e retirada pelo 
Presidente da República. 

Esta, a que faço referência agora, trata-se 
da verba para concluir um trecho de 40km 
de asfalto numa estrada que líga Florianópolis 
ao extremo Oeste de Santa Catarina - a 
BR-282. Essa obra está encalhada, com con
corrência julgada há muíto tempo, com a em
presa escolhida, canteiro de obras instalado, 
máquinas esperando e os recursos do Minis
tédO aoS Transportes não tem forma de serem 
liberados. Primeiro, o Presidente da Repúbllca, 
até a metade do ano, liberou s6 1 O% dos re
cursos do bNER. Ora, se decorreu· a metade 
do ano, era razoável que se tivesse liberado, 
pelo menos, a metade dos recursos do DNER. 

_ Não ocorreu, talvez até para utilizar isso como 
pressão pública sobre o Congresso Nacional, 
que recebeu nos últimos dias de junho a dita 
mensagem do auto-selo, com outros embu
tidos. Por estas e outras circunstâncias, esta
mos "corri esse trecho_ de 40Km de urna estra
da, que teve seu início na década de 50_ ....:..._ 
1955, 1~57 -,quando se instalou esse can
teiro de obras para abrir terraplenagem inicial. 
E, desde 1957, temos, nesse horizonte largo 
dos campos de Lages, visto aquele risco na 
natureza sem solução. São decorridOS tàdos 
esses anos, décadas, e estamos lá a aguardar 
uma decisão governamental que conclua, pe
lo menos, esses 40 Km que estão faltando, 
para que se tenha uma ligação, ao nível das 
conqUIStas da civilização, da Capital com urna 
região que é mais da metade do Estado de 
Santa Catarina 

O Sr. Gomes Carvalho- Nobre Senador 
com a benevolência de V. Ex', gostaria de inter
vir mais uma vez. 

O SR. DIR.CEO CARNEIRO- Cdm todo 
o prazer. 

O Sr. Gomes Carvalho- Embora repre
sente nesta Casa o Estado do Paraná, vejo 
como justa a sua colocação. Temos dois pro
blemas na área de rodovias no Estado de San
ta Catarina, que:é um Estado-irmao: a ligação 
Curfu'ba-Joinville, denominada de "corredor 
da morte", e muito mais grave pelo tempo 
que se .acha paralisada- e por isto me solida
rizo com V. ~- e ess_e trecho insignificante 
de apenas 40 quilómetros, mas de vital impor
tância para a economia do Estado. E mais 
do que para o Estado, para o Sul do País, 
porque interliga a Capital, Florianópolis, Com 
a regiáo de Lages, interligando o Rio Grãnd."e
dp Sul e o Paraná. Seria da maior importância 
que o Ministério dos Transportes liberasse os 
recursos para esses 40 quilómetros, com to
das as dificuJdades que sabemos que o Minis
tro tem colocado, em razão da extinção que 
a Constituinte assim o detE:rmin_ov, d_o Fundo 
Rodoviário Nacional, mas com a criação do 
auto-selo. _Se houve liberação de uma parcela 
agora para o "corredor da morte", que é o 
trecho Curitiba---Joinville, que s_e destine 
igua1mente uma parcela para que se possa 
concluir esse outro tiecho que constitui a 
grande aspiração do povo catarinense, e tam
bém dos seus Estados-irmãos: Paraná e 
Santa Catarina. 

O SR- DIRCEU CARNEIRO - Exala
mente a referência que V. EX' faz; além do 
trecho dos 40 km da 282, esse da BR-101, 
além do trecho Curitib~oinville, liga o Rio 
Grande do Sul ao Paraná e aos demais Esta
dos do Brasil, particularmente do lítora1, por
que ele vai do Sul ao Norte do País; e esse 
trecho de Santa Catarina, realmente, é um dos 
de maior periculosidade para sua travessia. 
Atualmente, deve estar na ordem de 14 mil 
veículos por dia o tráfego dessa estrada, che
gando a 28 mil no período de verão, dada 
a afluência de veranistas no litoral sul do País, 
particularmente de Santa Catarftia. De modo 
que é impossível utilizar essa rodovia sem os 
riscos que o nome já define, como "corredor 
da morte", porque -a mesma· éstá, absoluta
mente, degradada e precisa urgentemente de 
recuperação e .de duplicação, como solução 
defmitiva. 

Por outro lado, n~o consigo entender por 
que o Presidente da República e creio que 
o está fazendo pela terceira vez, retirou a maté
ria - destinada a esse trecho ao qual fazia 
re1erênda anteriormente- do Congresso Na
cionaJ antes da sua deliberação, até porque 
esses recursos não seriam para cOndUtr a es
trada, mas para alguns reparos, tentando evitar 
que não aconteça a perda de serviços já feitos 
e que, por faha de conservação e manutenção, 
irão perder-se totalmente. 

Quando, pela segunda vez. o Presidente da 
República fez a retirada dessa matéria do Con
gresso, passei alguns telegramas a Sua Ex_ce
lência e não ·obtive resposta. E, por não obter 
resposta a uns dois telegramas enviados ini
cialmente, passei 40 telegramas ao Presidente 
da República, até que Sua Excelência oudesse 
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responder-me, o que aconteceu quando esta
va pelo quadragésimo. Sua Excelência res
pondeu-me apenas que a matéria não estava 
mais na Presidência da República e, sim, já 
no Ministério dos Transportes, para o seu ree_s-
tudo.___ . _____ _ _ 

No dia 18 de agosto, essa matéria foi envia
da ao Congresso Nacional. Ainda em 18 de 
agosto deu entrada no Congresso Nadona1 
essa verba para a conclusão parcial dos traba
lhos da BR-282, trecl}_o Lajes - Canoas e, 
no dia 27 de setembro, quando tinha comple
tado pouco mais de.um mês, foi retirada nova
mente. 

Não temos mais argumentos para sensi
bilizar a Presidência da República. A sociedade 
catarinense, ParticuJa:!'mente a região em· que 
essa entrada tem impacto direto, a região do 
Planalto Catarinense, vale do rio do Peixe, 
meio-oeste e o oeste inteiro de Santa Catarin_a, 
que encurtam em mais de uma hora o deslo
camento para a Capital, têm feito, têm reivindi
cado, e já não temos mais argumentos nem 
vocábulos para definir essa situação. E até 
indagamos por que o Presidente da República 
queria mais um ano de governo. É: o momento 
de se perguntar: para que queria mais um 
ano, se não tem nada o que se fazer, pare
ce-me na Presidência, durante esse período 
final? 

É um desastre o Governo do nosso País. 
Não tem autoridade governamental, não tem 
decisão governamental e apenas está empur
rando com a barriga, como no popular se 
define, e o próprio Ministro da Fazenda aqui 
na Comissão de Assuntos Económicos do Se· 
nado, definiu que administraria a crise até o 
final do Governo. O que significa dizer que 
vai administrar a crise? Quer dizer que não 
tem plano para nada, vai apenas responder 
às circunstâncias que se apresentarem 

É lamentável que tenhamos chegado a essa 
situação, mas, infelizmente, não ternos como 
reparar o erro, se não a_güentar este mau Go
verno, indeciso e incompetente, que estamos 
tendo para o azar de todos os brasileiros la
mentavelmente, mas com a anuência da As
sembléia Nacional Constituinte, que decidiu 
por um ano a mais para este Governo, que 
não tem dito por que queria um ano a mais. 

Ao dizer estas palavras, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quero concluir o meu pronuncia
mento, deixando registrado esse constrangi
mento, não só no trato das mensagens que 
o Presidente da República tem enviado ao 
Congresso e, dentro do seu estilo indeciso, 
retirado logo após, como também do compor
tamento que estamos tendo em relação à Co
missão Mista de _Orçamento, que, não tendo 
regras de Regimento Comu-m, está sendo regi
da por um regimento oral, que pode correr 
o risco de mudar em cada sessão _c;i9 CRn-

. gresso Nacional, por uma fala do Presidente 
e umà constante anuência do Plenário. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
RO/YAf'f 7lTO NA SESSÃO DE 5-10-89 
E QGE, ENTREOC/E À REVISÃO DO 

ORADOR, SERIA PUBliCADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. RONAI'I mo (PMDB- MG. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, dia 5 de outubro de 1989, 
Urri ano da promulgaçãO da Constituição cida
dã. Em qualquer lugar do mundo seria este 
um momento de comemora_çáo. Por isso, não 
vejo por que não comemorarmos também, 
aqui, ou, pelo menos, não registrarmos esta 
data. 

Muitas coisas me vêm à cabeça quando 
a minha memória me remete à Constituinte. 
A primeira delas foi a luta para a eleição do 
Líder da nossa Constituinte. Foi um momento 
memorável em que assistimos a um duelo_ 
de dlscursos. Ganhou o melhor discurso. De
pois, à instalação das subcomissões. Eu esta~ 
va ansioso por participar da Subcomissão da 
Ordem Social. Viemos cheios de entusiasmo, 
e, já 'no prfr'neirO momento, tivemos um pe
queno entrevera, eu e o meu querido Uder, _ 
porque aguardávamos a indicação do Presi
dente e a eleição do Relator, e qual não foi 
a nossa surpresa quando a· Presidente foi e_s
colhido por votOs e o Relator nomeado pelo 
nosso Líder! Naquele momento, já comecei 
criando caso, já lavrei o pilineiro Protesto, di
zendO qüe _eu gostaria_____:_ e isSo está registrado 
-de ter escolhido o meu Relator, assim como 
escolhi o meu Uder: pelo voto. 

Pois, muito. bem. Os trabalhos foram-se de
senrolando, urna pressão enorme da área ex
tema )cigaildo toda a responsabilidade da si
tuª_ção .econômico-financeira, principalmente 
da financeira, que era glave- e hoje é gravíS
sima -, em cima da Constituinte, e dizendo 
mesmo ,que no dia em que proinulgássernos 
a nova Constituição estariam resolviçlps todos 
os--problemas económicos. Pelo menos foi es
ta a expectativa gerada por grande parte da 
imprensa brasileira. E, a partir disso aí, passa
ram a cobrar pressa para a promulgação da 
nossa Cãrta Magna. 

A Itália demorou. dois anos para votar uma 
Consti_tuição, a partir de um projeto, item por 
item. Fizemos a nossa em- ã)ienas 19 meses, 
a partir do nada. Uma concepção de Consti
tuição _até_ então inédita na histó-cta política da 
Humanidade. ComeçámOs -das subcomis~ 
sões, abrimos as portas do Congresso, abri
mos as portas das Subç:_omissões e Comis
sões, e passamos a receber todos que quise
ram vir aqui para dar as suas opiniões. Muitas 
novidades .tivemos na concepção da nossa 
Consb1uição. As emendas populares que arre
gimentavam pessoas nas praças, nas ruas, 
que poderiam, inclusive, e puderam, substituir 
o Parlamentar, o Constituirite, entrando direto 
para o bojo da Constituinte para ser discutido 
o_ projeto de iniciativa popular. Urna criação 
belíssima do Brasil, da imaginação da demo-
cradã-neSte Pais. .. - , - . 

Lembro-me de que durante o período Cons
tituinte- tiVemos unl mqrnénto-em que saímOs 
das SubcomisSões- e fomoS para as Cqmís
sões. Naquele momento, _tivemps um Preve 
intervalO; quando fui conVidado pelo governo 
haliano a comparecer ao Parlamento italiano, 

para falar sobre o processo constituinte brasi
leiro. Tivemos alguns debate_s, lá, numa sala 
especial, no Cenáculo,_ e depois fui convidado 
pela Universidade de T rente para fazer uma 
palestra sobre o processo constituinte brasi
leiro. E lá, Sr. Presidente, Srs. Senadores, co
mecei de maneira bastante didáticgs, pois que 
levara, indusiv_e, todos os nossos estatutos da 
Constituinte, a narrar o processo de criação 
da nossa Constituinte, desde as Subcomis~ 
sões, passando pelas Comissões, pela Comis
são InstitUcional ou de Sistematização, até de-
pois, o Plenário, -

Vejam os Srs. Senadores que o proçesso 
normal em todas_ as_ Constftu_ições do Mundo, 
em processo constituinte rio Mundo_ todo. é 
justamente pegar um processo e ir para o 
plenário votá-lo. _ 

Contei, eiltão, que já àquele momento o 
Congresso registrara mais de 6 milhões de 
presenças de pessoas que vinham aqui para 
opinar, das associações. Dei alguns depoi
mentos, e lembro-me de três deles qu.e_muito 
me sensibilizaram, diria que me emociona
ram. Um deles foi o depoimento de um surdo
mudo, que representava os deficienteS deste 
País, oriundo do Paraná~. nó seu depoimento, 
ele, naquela maneira mecânica de fa1ar, que 
havia aprendído, articulava com alguma difi~ 
culdade, mas com um raciocínio claro, lím
pido e dizia mais ou _m_~nos assiin: _:'Nós, Os 
-deficientes, não queremos pena, dó, quere-
-inOsjuStiÇa; Oportunidade de trabalho. Se te-
rnos uma deficiência, temos outras potencia-
lidades". · 

Emocionei-me, Sr. Presidente. Foi o repre
sentante da Associação dos Defici~ntes do 
Brãsil. Exigiam justiça, oportunidade de traba
lho. Queriam e querem contribuir para o de
senvolvimento deste País. 

Outro depoimento que também me sensibi
lizou muttissimo _ foi o encontro que tiv~mos 
que fazer no meio da Fiõi'e"sta Amazónica, por
que entramos no capitulo do índio, e os índios 
que para cá acorriam er~m. de um modo ou 
de outro, acl,llturados, e_ nós queríamos saber 
o que o índio_ lá do meio da floresta pudesse 
querer da sua Çonstituinte. 

Voamos p~ra lá e nos reunimos, cento e 
tantas tribus, e tivemos lá aquela c~na que 
podia ser chamada de pajelança. Fumaram 
cachinbos etc. Eu náo estava ali fumando ca
chinbo e a subcomissão passou a ouvir. E 
durante muito tempo os Caciques confabu
Jaram, e não diziam nada. 

E: muito interessante isso - está gravado 
em videocassete - os nossos Deputados e 
Senadores ConStituintes vestidos a i:.:i.ráter, 
sentados ali no chão aguardando o conciliá
bulo dos nossos queridos caciques. Depois 
de muito- tempo, -de muita conversa, numa 
cena muito bonita, foj d~rminado a um índio 
que viesse ao centro de onde estávamos reuni
dos e, com umà lança, escreveu, de maneira 
capdchosa e demorada, a palavra "Terra," e, 
ao finaL fincou a lança no chão. 

A únÍça ~_Qéri.cia do_ índio - a terra -
com a qual ete cOnVive -de maneira -extraOr
dinária, num processo de interaç~o: dela_ ele 
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vive e com ela coÍ'l.vive, e, por isso mesmo, 
porque não é predador, ele precisa de uma 
extensão de terra maior. Uma palavra s6! 
Quanto simbolismo! 

Mais tarde, no encerramento da nossa Sub
comissão da Ordem Social, lembro-me bem 
quando o nosso Presidente pediu a um Depu
tado por Santa Catarina, se- nàO -me engano, 
que é_ um paraplégico, que desse um depoi
mento - sentava-me a três, quatro ftJeiras 
atrás dele - do que achava do Capttulo dos 
deficientes~ O Deputado Ivo Lech se demorou 
um pouco, vi que tremia, tifou do bolso de 
trás um lenço, começou a enxugar as lágrimas 
e disse uma coisa extraordiária: Sr. Presidente, 
durante 30 anos da minha vida, andei pelo 
Brasil recolhendo, buscando os anseios dos 
deficientes, e conseguimos, Sr. Presidente, co
locar nesse Capítulo todos os anseios dos defi
cientes deste País. Ele estava muito emocfo
nado e nos emocionou a todos também. 

Não foi menor a emoÇão quando essa De
putada, nossa irmã, Maria Benedita da Silva, 
essa negra linda, do Rio de Janeiro, quando 
lhe foi dada a palavra e ela disse também, 
e repetiu quase que a mesma coisa: 

'To-do o anselo da minha raça - da 
raça negra, que de resto é a raça brasi
leira". 

Nós, os brasileiros, de uma certa maneira, 
somos todos negros. Se não somos r:ta pele, 
somqs no sangue e s.omos na 'ª!ma! 

E ela disse, também: 

lodo o nosso anseio de uma leglslaç:21o 
que nos proteja está aqui, para que não 
haja mais esses episódios humilhantes, 
tristes, e que, principalmente, o negro te
nha oportunidade igual dentro da socie
dade". 

Um testemunho também que eu não pode
ria deixar de registrar neste momento foi do 
Ministro Célia Borja, quando S. Ex!' velo, convi
dado para dar um depoimento numa Subco
missão, que não me recordo, quando terminá· 
vamos os nossos trabalhos, eu sWa para outras 
Subcomissões, para tentar sentir o anseio do 
povo brasileiro. Eu me lembro que o MinistrO 
Cétro Borja disse que, se ele pudesse colocar 
toda a experiência dele de homem público 
e, agora, de Magistrado, ele, que havia sido 
estudante, advogado, professor, deputado, 
presidente da Câmara dos Deputados e, ago
ra, ministro, se ele pudesse sintetizar numa 
palavra o que seria o maior anseio do povo 
brasileiro, ele diria, sem qualquer dúvida, que 
esse anseio seria a liberdade! 

Sr. Presidente, muitos acharam aquilo nor
mal, e eu me emocionei. Eu sou de um Esta
do, Sr. Presidente, em que a liberdade é uma 
Idéia fiXa. 

Na nossa bandeira, lembra-nos V. Ex", está 
escrito um verso de Virgílio "Libertas quae ser a 
tamen". Tiradentes morreu pela liberdade. 

O Palácio que sedia o Governo se chama 
Palácio da Liberdade. A Praça onde_está sedia
do o Palácio se chama Praça da Liberdade. 
Uma das mais bonitas cidades de Minas Gerais 
se chama Liberdade. 

--A nossa-devoção pela liberdade é tão grande 
que, certo dia, um seu filho, filho de Minas 
Gerais, um __ dQ$ maiores, evidentemente, se 
não o maior, do Palácio da Liberdade fez uma 
assertiva. Tancredc.- 1 ·es disse, na sua posse: 
"Uberdade é o outr(.. nome de Minas". 

Aí entendi por que Minas é chamado de 
Estado-sínfe-se~ Não é só porque está cravado 
no coração do Brasil, de se limitar com quase 
todos _os Estados; é que Minas conseguiu mui
to cedo captar o anseio do povo brasileiro 
-liberdade! 

Mas, aí, nos chama a atenção o Ministro, 
e diz assim: 

"Eis a grande tarefa dos Senhores; eis 
a_ gra~de missão: organizar a liberdade", 

Que beleza de conceito: organizar a liberda
de. E esse foi o nosSo trabalho; Sr, Presidenté, 
durante 19 meses. Faltei a rrluito poucas ses
sões, faltei a duas sessões, porque fui enterrar 
o meu velho pai, que, durante o púí6d0, 
aguardava também, com ansiedade, a procla
mação. Na volta, voltamos à luta. E lembra
va-me até daquele chamamento da Bíblia: 
"Deixem que os mortos enterrem seus mor
tos. A ti te toca." Diz o Cristo, e aí eu sabia 
trabalhar. E fomos trabalhar, continuando, co
mo diria Gonçalves Dias, com o nósso ouvido 
colocado dessa vez não no chão, mas no peito 
de cada brasileiro, para saber qual o seu maior 
anseio. 

Vencemos_ as etapas das Subcomissões, fo
'mos para as COTnissões. Houve uma batalha 
~o9rme na Comissão de Sistematização. Lutei 
por muitas idéias. Numa delas, fui derrotado. 

Tenho certa pena;-não chega a ser mágoa. 
Eu não queria que cravassem na nossa Consti
tuição a· direito adquirido. O lugar do direito 
adquirido é na Introdução do Código Civil. Di
reito adquirido, no bojo na Constituição, vira 
dogma! E estavámos fazendo uma Constitui
ção para acabar com os direitos adquiridos 
espúrios deste País! 

E assisti a coisas, Sr. Presidente, de estarre
!=eT. Partidos que Se dizem socia1istas votaram 
a favor do direito adquirido cravado na Consti
tuição. E ilão sei, Sr. Presidente, não sei 'se 
alguém me saberá informar como é que va
mos passar _de um regime capitalista se não 
acabcumos com o direito adquirido, principal
mente com os muitos direitos adquiridos do 
capitalismo, e passar para o socialismo. 

Lempro-me até que houve uma briga den
tro do PT, pOrque um Deputado entendeu, 
e _queria votar: foi ameaçado de expulsão! 

A únicª Çon_stitutção _do Mundo que tem 
o direito a_dquirido cravado nas suas páginas 
é a dos Estados Unidos da América do Norte, 
porque lá não -é um regime presidencialista, 
nem pãrlamentarista. Muitos pensam que o 
regime norte-americano é preSidencialista: é 
uni regime judiciarista! Lá manda o Judiciário! 
Um promotor do interior ameaça, como 
ameaç:ou_o Presidente da República, e Nixon 
teve que renunCiar, ·senão seria deposto. Lá, 
temos um JUdiciário que assume, há um Judi
_cit~rio que trabalha, que tem coragem. 

Joseph MarshaU, quando foi indicado para 
Suprema COrte, nãO efa bacharel seqUer, mas 

imprimiu, a partir daquele momento, uma ca
pacidade de decisão enorme- à Suprema cor-::.
te, e a Suprema Corte se réUtle todas as segun
das-feiras, nos Estados Unidos dã AmériCã-dO 
Norte, para promulgar sentenças, sentenças 
que são leis ordinárias e leis complementares. 

Muitos di:z;em-que a Constituição norte-ame
ricana só tem sete artigos, vinte e duas emen
das. Não sabem, no entanto, quantas leis ordi~ 
nárias e complementares existem nos Estados 
Unidos - são milhares. Não caberiam, se to
das fossem empilhadas neste -Parlamento, 
aqui. A maioria delas baseadas em sentenças 
prolatadas pela Suprema Corte. 

Muitos incidentes, muita coisa "extraofdiná~ 
ria aconteceu nesta Constituidlo: 

Tive outra grande frustração. Eu sou pro
prietário de terras, sou empresário rural e fui 
à tribuna·defender .3 reforma agrária. Reforma 
agrária, comO direito do cidadão deste País 
de tanta terra._ O cidadão que quiser ter um 
pedaço de terra para lavrá~la, irrigá-la com 
o suor do seu rosto e poder alimentar a sua 
famma e mandar o que sobre para os brasi
leiros, um Pais que tem homens deste jaez, 
um País privilegiado, temos homens com esta 
disposição; mais de seis milhões de famílias 
estão inscritas no Incra. E temos terras. Muitas 
terras. Mas há ignorância, há falta de visão 
d9 fazendeiro, do empresário rural, principa1-
mente do invernista. Não se diz muito isso. 
Fala-se muito do agricultor. E nunca vi um 
agricultor, sinceramente, um agricultor para 
valer, contra a reforma_agrária. Nunca vi. Vi 
contra a reforma agrária os invemistas: Os 
invernistas são predadores. Eles vão desma
tando, tirando as matas e predsam da terra 
fértil pra que o boi engorde em pouco tempo. 
E, depois, a terra vai ficando- porque o v_elho 
Lavoisier tem razão-, a terra vai-se empobre
cendo: eles não querem gastar dinheiro· com 
adubo e vão fugindo, desmatando mais etc. 
Esses 7% de desmatamento da Amazônia se 
deve, 99,9%, aos invemistas deste País. 

Rep"ito: Sou proprietário de tefras, e a minha 
gleba não é tão pequena. Fui à tribuna para 
defender. Tentei não ser agressivo. Naquele 
m_omento, asslstiamos, de um lado, à UDR 
comandada pelo candidato, agora, a Presiden
te da República, e naquela época, presidente 
-da UDR; de outro lado, aos trabalhadores sem 
terra. Podia ser que alguém imaginasse que, 
-de um lado, estavam os salvadores da Pátria, 
e, de outro, os traidores da Pátria. 

Não era este o meu pensamento. Estavam 
ali brasileiros. Todos queríamos o desenvol
vimento deste país, apenas buscávamos um 
caminho que fosse o mais correto. 

Depois falei da impo~cia, do objetivo 
malar que deveria ter a nOssa Constituição, 
a nossa Lei, o homem, a pessoa humana, o 
objetivo social. 

Lembrei uma palavra do papa - e o fiZ 
não como fariseu, mas como-cristão, porque 
acredito nisto: sobre toda a propriedade pesa 
uma hipoteca social. Perdi por treze votos. Per
demos por treze votos. O Brasil perdeu por 
treze votos. 

As forças reacionárias ~alguns jargões 
e falavam em terra produtiva, e terra produtiva 
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acabou virando um tç:~_l:)u, Diria mais d.o que 
tabu, virou um dogma terra produtiva. O que 
é terra produtiva, perguntava? É dificil de dizer 
exatamente o que é uma terra produtiva. Uma 
terra plantada de maconha~ eu perguntava, 
é produtiva? É. Mas será que ela cumpre a 
função social? Perdemos, O Brasil perdeu. 

Pensam alguns obtusos que irão barrar o 
caminho da justiça. Pensam eles que barrando 
a lei irão barrar as invasões. Ao contrário, crian
do o império da injustiça é que irão criar o 
fermento para os invasores das terras. 

Na medida em que determinássemos_ as 
áreas para a Reforma Agrária, então haveria 
calma. tranqüi1idade e paz; tão desejadas no 
campo. 

Sr. Presidente., muitas r~ordações ainda te
ria. Tavez o episódio mais forte da Consti
tuição, sem dúvida nenhuma, para mim, foi 
o momento da votação do segundo turno, 
acredito que para o Brasil inteiro • Assistim.9s 
às forças organizéldas deste país lutarem con
tra a promulgação da Constituição. Vou lem
brar aqui, agora. alguns episódios pequenos, 
Lembro-me _quando a FIESP se reuruu e Antô
nio Ermínio de Moraes foi enviado ao Rio de 
Janeiro. Lá, reunido com os empresários, de
clarou que não se podia promulgar aquela 
Constituição, porque seria a in"govemabilida
de. Em seguida, tivemos um programa de oito 
minutos das multinacionais, mostrando a con
tribuição que as mesmas traziam para este 
pais - com o que concordo, não sou xenó
fobo. Este mundo, hoje, está povoado de mul
tinacionais, do Japão à União s-oviética, da 
União Soviética à China, p"afa -tOdo lado. No 
entanto, o que se queria discutir naquele mo
mento era a justeza. das medidas, e assim, 
de maneira multo inteligente, não grosseira, 
a Constituição continha alguns excessos. De
pois, tivemos a fala do P~esldente da Repú
blica, nada menos do que o Presidente José 
Samey, dizendo que era Constituição da ingo
vemabilidade, com uma. veemência até então 
desconhecida no Presidente. 

Lembro-me, muito bem, como se fosse ho
je, do üder José Lourenço dizendo: se formos 
promulgar, vamos deixar isso para o ano que 
vem. Era a luta do atual Governo para pro
mulgar a Constituição no outro ano, para que 
o Orçamento elaborado pela Câmara só en
trasse em vigência a partir de 1991. Lembro
me bem - penso que todos se lem_bram -, 
tivemos uma reunião da Bancada do PMDB. 
Éramos 34 senadQres e: tactos m~ cobraram: 
'Vá à casa do Dr. Ulysses e cobre de S .. Ext 
uma respota. Não _é possfvel que fiquemos 
assim. Diga a S. Ex' ... ", e começamos a discu
tir. Eu, então, disse: "Se vou ser: _o portador 
de pedir um pronunciamento ao_O_r,_Ulysses, 
pelo menos uma coisa; penso, devemos deixar 
o Dr. Ulysses dizer o que deve e o que não 
deve". Todos permaneceram de acordo. 

Nessa época, o Dr. Ulysses Gl,.limarães mo
rava na casa da Presidência da Câmara dos 
Deputados, na PenínsUla dos Ministros. Fui 
até lá e perguntei: "D. Mora, onde está o Dr. 
(llysses?" Ela me respondeu: "Está fechado 
no quarto". Disse-lhe: ''Está bem. É só Isso 

que eu queria". Precisava de um discurso do 
Dr. Ulysses escrito de próprio punho. Isso 
aconteceu à noite, e todos nos lembramos 
daquele memorável discurso_-de 12 minUtos. 
Trata-se de wn discurso intef-essEmtíssifno. 
Tenho a impressão de que uma página desse 
discurso será estudada nas antologias do futu
ro. Não como uma parte da História, mas co
mo página de literatura. É interessante, porque 
não é bem um texto elaborado, mas são frases 
fortes, respondendo a cada segmento da so
ciedade. Por exemplo: "O povo nos mandou 
aqui par à fazé-la, não para ter ffiedo". Nós 
sabíamos o endereço desta fr~se. A outra frase 
refer:ent~ ao Velho do ~esteio, quem não se 
lembra? Lançando pragãs, comerido- baca
lhau com caldo verde, lançando as suas im
precações contra os ne)ve:gantes que saíam 
mar adentro. Sabemos também a quem era 
dirigida a frase. Doze minutos de discurso. 

-Hã via frases para toda a sociedade. 
Houve mudança no-clima do País. Até eritão, 

estávamos com complexo de sair às ruas. E 
por que Isso? Porque já estávamos há um 
ano e tanto fazendo a Constituição. Meu Deus 
do Céu! 

Pois bem, Sr. Presidente, terminamos a 
CõnstituiÇão, vefo a vcotação. Eu aconselhava 
o Dr. Ulysses de noite: "Não ponha em vota
ção". Ele, logo após o discurso: "Votem, vo
tem, sentem, votem". Nós nos sentamos, 42. 
Lembro-me que os dois Líderes do Governo 
encaminharam contra. Tivemos 42 votos con
tra e 420 e tantos votos a favor. 

Aprovamos nos primeiro turno, ou seja, a 
ConStituição estava aprovada O segundo tur

-no _era apenas, agora, corrigir aqui e ali, mas 
já tiilhamos wna Constituição,habemus cons
tituitionem. 

Aquele momento para mim foi um momen
to de emoção muito grande também. 

Então, Sr. Presidente, hoje estamos come* 
morando um ano de nossa Constituição. 

Ontem_ um repórter me pediu que gravasse 
para a sua televisão que nota de um a dez 
eu daria à nossa Constituição. Eu dei dez. Não 
9,9, 1 O. Perguntou-me, ef!tãO, o repórter: "Mas 
ela não tem imperfeições?" t claro cjue ela 
tem imperfeições, é obra dos homens. Deus 
não merece nota, a sua obra é perfeita, quem 
vai dar nota para Deus? O -máximo- qUe um 

_ homem consegue,_ de zero a 10, é 10. 
A Constitu_ição leva_nCrta-10 por quê? Por 

_que participamos delã? Não, Sr. Presidente. 
_Porque a Sua-concepÇ:ãblo1 uma Coisa extraor

. ~rlárj~. _Eu- me fembrava ainda há pouco, 
quando estava no riof\e _da-liáli_a~.nwriã Univer
sidade_ que trata prindpalmente de Sociologia 
e Ciências Políticas, lá em Trento. Quando 
eu dizia_ do sistema da nossa Constituinte, 
quando e~ dizia -~a criatividade, primeiro, das 
_Subcpmissões, o povo p-ãrticipandO, das 
emendas populares, ele me interrompeu no 
melo e disse: ''Sen~dor, essa experiência é 
~o extraordinária,_ gue·Se o Mundo durar mais 
milênios, _se w·efrrioS·Ç-entena:s de Consb.luin
te~ por aí, nenhum país d() Murido irá fazer -

_ umª-ColJ.$tituição sem-leVar em c_ontã a-eXPe-
riência do Brasil". · 

Que nota eu daria à Cohstitl,ll~ão brasileira, 
que foi feita Pelõ ciâadão brasileiro, pela: Socie
dade organizada do Brasil, ouvindo todo o po-
vo brasileiro? - - · 

Sr. Presiderlie, qUero reafirmar:: é noÜ{ 1 O, 
com todas as imperfeições que ela possa ter. 
Ah!, se a perfeição fosse obra, se fosse possível 
a perfeição para nós, os hOfrfens... - __ 

Em determinado_ molll_ento, també~ fiz. 
uma emenda, que foi aprovada, que a Constf
tuição seria revista em 1993, cinco anoS após. 
Por quê? Recebi de Belo Horizonte, minha Ca
pital, um telefonema, em que um sujeito mê 
dizia: "Ronan, gostaria de te prevenir que vocês 
e~o f~endo uma Constituição com um espí
rito reativ:o. Estão reagindo à ditadura que ter~ 
mina agora e isso é naturãi. Entretanto, seria 
muito bom que fosse feita uma Constituição 
pensando no futuro, sem as matelas da dita
dura, uma Constituição para a democrãCia. 
Qu,e tal uma revisá,.,· de cinc_o em cinco anos?" 
Achei de dnco em cinco_ anos m1,1it6, rrias 
por que não dnço _1:300$ após? Apresentei a 
emenda, ela foi discutida e, no final, o Depu
tado Joaquim Bev:t1ácqua, de São Paulo, tinha 
uma semelhante, fizemos uma só e foi apro:
vada. Em -1993, então, deveremos fazer uma 
reyisão na Constituição nota 1 O. Por que é 
nota lO? Não é só-pela concepão nem pela 
participação. É porque ela objetiva o homem, 
_ela obj~tiva a pessoa humana. Ela quer, deses
peradamente, alcançar o homem. No passa
do, quantas vezes vimos tratar o Brasil como 
se fosSe um empório: "O Brasil vai muito bem, 
o seu PIB está bom, as elqxirtãção estão boas". 
Os homens não eram levados em conta. Até 
um desses "pai da Pátria" que tivemoS no 
passado chegou a afirmar. "O Brasil vai bem, 
o povo vai mal". 

Meu Deus do céu, quem é o País?! Q.lem 
é o País?! O País para mim pode ter símbolos, 
ter a sua geografia, ter a sua Bandeira, mas 
o Brasil é principalmente o seu povo4 Se o 
seu povo vai mal, o País vai muito ma11 

Vou-me remeter ao ano de 1970, para en
cerrar esta minha arenga, que já vai longe. 

Quando tivemos uma reunião e ~:;u presida 
a instalação de uma associação comercial, vi~ 
víamos o pleno milagre -era o milagre eco
nômico. Era a redentora de um lado e os pas
mados, do outro. FtZ. então, um discurso acre, 
pessimista, ruim, dizendo que não estava acre
ditando no futuro do Brasil e que conhecia 
banqueiros .• e que banqueiros têm o péssimo 
hábito: empresta o dinheiro e, depois, quer 
receber, e receber com juros; e o que era pior, 
que o Brasil se estava endividando, e, na me
dida em que o Pais vai-se endividando, vai 
diminuindo a sua liberdade, a sua Indepen
dência. 

Fui. chamado de comunista, e isso durou 
tifis 1 O anos, porque todo mundo no BrasU 
estava satisfefto, quer dizer, todo mundo da 
classe a. . 

E agora, Sr. PfeSidente, que o Brasil está 
dominado por uma onda, por uma vaga de 

_ p~~simismo e que os jovens estão fugindo 
*daqui para os Estados Unidos, para o Canadá 
~~ ate;-num refluxo (Xruco ~~i~. para o 
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Portugal, que há esse pessimismo todo, que 
os candidatos à Presidência da República fi
cam a falar das mazelas do Pals, quero dizer 
e proclamar, em alto e bom som: este Brasil 
tetn um futuro extraordinário, ele agora tem 
Uma Constituição, sua ·constituição é uma 
Constitldção ddadã, ela tem os homens do 
Congresso voltados para legislar para o povo 
e, por isso, este Brasil agora irá bem. Iremos 
questionar essa dívida que está sUfocando o 
Brasil. Iremos dar sempre governabilidade a 
este País. Este Parlamento, que é muito critigt
do e deve ser criticado, tem paredes de vidro, 
graças a Deus, e, por isso mesmo, os Parla
mentares estarão sintonizados com o povo 
e estaremos querendo construir não um país 
rico e um pobre, e sim uma nação, uma pátria. 

Cõmo disse muito bem Teotónio Vilela, nas 
suas definições precisas, ele com aqueles vo
zeirão, dessa tnbuna~ certa_ vez, ele disse: "Pá
tria quer dizer pai e mãe e se somos mhos 
da mesma Pátria, somos uma fraternidade, 
se não somos, urge construí-la". 

Eu agora acredito, Sr. Presidente, na Pátria 
sonhada porTeotônlo VIlela, eu acredito nesta 
Pátria, porque, neste mOmento, organizamos 
a liberdade, abrimos os espaços para que o 
povo construa este País sein -dogmas, sem 
os _o~ipotentes de plantão, sem os todo-po-
derosos. Agora vamos abrir espaços. Esta é 
a nossa função, a função dos democratas após 
a elab_or_aç_ão das linhas do alicerce da_ grande 
Nação que queremos construir, porque a 
Câristituição não é mais do que o alicerce. 
Este, porém, ê muito iritportante, e -ele é s_6Udo. 

O difícil da democracia é o povo que vai 
construí-la, mas não podemos, de maneira 
alguma, impedi-lo de o fazer. Esta é a nossa 
grande missão: abrir espaços para que o povo 
construa a Nação de amanhã. Cor:istruí-la, de 
que maneira? Da maneira que o arquiteto da 
Nova República, que o T ado-Poderoso não 
o quis engenheiro, só arquiteto, determinou, 
no dia 15 de janeiro de 1985, numa frase 
memorável que, para mim, vaJe como uma 
Ideologia, como uma doutrina, como recei
tuário daquilo que devemos fazer. Foi Tan
credo Neves, no dia 15 de janeiro, RUanda 
acabou de ser aclamado pelo Colégio Eleito
ral, quando todos pensávamos que haveria 
agora um discurso formal, como: '"'Muito obri
gado, contem comigo!", ao contrário, ele faz 
um discurso extraodinário e termina dizendo 
que: "Enquanto existir neste País wn s6 ho
mem sem trabalho, sem pão; sem letra, sem 
saúde, toda prosperidade será falsa". (MUito 
bem! Palmas.) 

DISCURSOPRON([NGADOPELOSR. 
GD SABÓM DE 0\RVALHO NA SES-
540 DE [2-1 0-89 E r:xtE_ ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERVI PUBU
OIDO POSTERIORMENTE. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Para discutir.) -Sr. Presidente, 
Srs. :Senadores, não me poderia calar diante 
de wn assunto desta importância. É evfdente 
que o nobre Senador Mansueto de Lavor to
cou, relativamente ao problema, em ponto da 
maior gravidade, distinj:Jllindo, como o nobre 

Senador Aureo Mello também o faz, a circuns
tância de renovar e o ato de permitir. 

Sabemos que o Direito Administrativo brasi
leiro tem três figuras com certas similitudes: 
a permissão, a autorização e a concessão: 

No presente caso, estamos tratando de per~ 
missão, qUe é uma- fii;jura um tanto menor 
do que a-ConcessãO. MeSmO-aSsm~-as preocu
pações do nobre Senador Mansueto de Lavor 
são da maior valia, haja vista o que repreSenta 
uma nova emissora no mercado. Será ela real
mente necessária? É uma indagação. É o pú
blico que precisa dessa emiSssora?- É o povo 
e a população que precisam dela ou é o em
presário qUe quer ingressar no mercado for
çando um lugar ao sol? 
. .Estas questões, de fato, são da maior impor

tância, os aspectos de uma conjuntura econó
mica da cidade _onde vai existir a nova emis
sora, de tal .sorte que uma não desequilibre 
as já existentes. As vezes, uma cidade s6 com
porta três emissoras em freqüência modulada 
e tem cinco, seis, e o Governo resolve conce
der a sétima ou a oitava. Isto é da maior gravi
dade. Mas há um aspecto, Sr. Presidente, que 
levanto aqui, para meditação dos nobres com
panheiros que est-ão interessados nesta maté
ria, primordialmente os nobres Senadores Au
reo Mello, Mansueto de Lavor, Jamil Haddad, 
pessoas que sentimos estão interessadas na 
elucidação desta questão. t:: a natureza do de
creto legislativo que aqui está. Estamos exami~ 
nando o Decreto Legislativo n~' 37, de 1989. 

Não sei, Ttão tenho a convicção_ de que esta 
seja a· o-Portunidi:tde da existência de um d~ 
creto legtslativo, que este mérito, que este as
sunto seja realmente o móvel, a razão de_ ser 
de um decreto legislativo. Por quê? Porque 
a competência não é d.o Congresso Nacional. 
A Competência é do Poder Executivo. Nós ape
nas confirmamos ou não o ato do Sei1hor 
Presidente da República. 

A ne<:es5itarmos deste decreto legislativo, 
nessa matéria, precisaríamos também de um 
decreto, n_Q_âmb_i_to do Senado, para aprovar
mos ou não -ºS s~. Emb_ªixadores e as autori
dades que aqui são escolhidas, e não temos 
no_ nosso ato_ esta forrna de decreto. 

Decreto, -Sr. Presidente - é preciso saber 
d que é decreto - é o regulamento da lei. 
Decreto é o instrumento pelo qual, por força 

__ de uma !e~ o administrador adota determi
nado ato que, de certo modo, vai regulamentar 
aquela lei. Os decretos são regulamentos. A 
figura do decreto-lei é escusa, porque é o regu
lamento_ com força de lei. E o regulamento 
é a própria lei. Não há o que regulamentar, 
há o que legislar. Vem com a fisionomia de 
regulamentação, mas cOTJ:l força de lei, como 
tanto aconteceu na época do Presidente Getú
lio Vargas e, depois, na revolução de 1964. 
O decreto, todos nós aprendemos, é o regula~ 
menta da lei, é a explicitação da lei, o modo 
como se cumpre determinada lei. Um ato de 
concessão ê ato administrativo, é tipicamente 
um ªto administrativo; o ato preexiste do Poder 
l,.egislativo. Ao chegar ao Congresso, não nos 
deve obrigar a urn decreto, porque o decreto 
legislativo é a minudência da lei no âmbito 

do Poder Legislativo. Muito embora esta maté· 
ria passe pelo Poder Legislativo, ela extrapÓla, 
em muito o Congresso Nacional nas suas 
duas Casas, e extrapola o próprio Poder Exe_
cutivo, porque é uma medida de caráter social, 
é uma medida de ampla aplicação e reper
cussão no todo social do País, não é caso 
de decreto. 

Não é caso de decreto legislativo em nenhu
ma hipótese, no meu primeiro enteridimento 
da matéria, o qual poderia reformular com 
uma doutrina melhor que a minha, com a 
ciência jurídica melhor do que aquela que al
canço, no momento em que falo perante V. 
EX'8• Não acretido que seja caso de decreto 
legislativo; isso é um casO, quando muito, de 
um ato do Poder Legislativo, que n_ão poderia 
nunca ter a forma de decreto, porque desfi
gura inteiramente a natureza de um decreto; 
não é questão de decretar, aqui é uma questão 
de aprovar ou não um ato do Poder Executivo, 
permitindo a existência de uma nova emissora 
de radiodifusão. 

Devemos ou não aprovar no âmbito das 
duas Casas, primeiro numa e depois em outra: 
nunca as duas em conjunto. Dei exatamente 
um parecer contra isso na_Comissão de Cons
tituição, Justiça e Odadania. 

Por isso, Sr. Presidente, devemos estar atenM 
tos; esta matéria não deve ser votada hoje, 
para termos tempo de nela nos aprofundar
mos, e erguermos uma questão de ordem, 
a fim de que a Presidência do Senado declare 
não ser este o Caso âe decreto legislativo. 

Não estou ainda fazendo a questão de or
dem, por que espero, c_omo resultado da reu
nião de hoje, que esta matéria fique para outra 
oportunidade, onde, com mais sapiência, caJ
ma e prudência, possamos aprofundar o que 
aqui anuncio apenas como ensaio, não pro
priamente como uma posição definitiva. 

Era o que tinha a dizer na discussão desta 
~ria, Sr. Pr~~idente. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa Informa a V. Ex', nobre Senador 
Cid Sabóia de CaJValho, que a matéria não 
será Votada nesta sessão, por falta de quorum, 
-e como a discussão da mesma encerra~se 
hoje V. Ex', ou qualquer outro Senador, poderá 
fazer uso da palavra para encaminhar a vota
ção na próxima sessão em que a matéria será 
apreciada. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Quando houver tempo, Sr. Presidente, permi
ta-me fazer uma questão de ordem depois 
de um exame mais minudente. Não estou fa
lando com aquelâ convicção absoluta, estou 
aqui cismando, estou trazendo algumas ra
ZõeS, à primeira vista, sem qtie tenho tido a 
opOrtunidade de um exame mais profundo 
de tal sorte que poderia até retificar este ponto 
de vista que apenas esboço nesta sessão. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 249, DE 1989 

O Presidente do SenadO FederaJ, no uso 
da sua comp~tência regimental, de confor
midade com a delegação de competênda que 
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lhe foi outorgada peJo Ato da Comissão Dire
, tora ~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Pwcesso n• 
014.683/89-0, 

Resolve aposentar, voluntariamente, Mau
rício Nery Leite Gt.timarães, Técnico Legisla
tivo, Oasse "Especial", Referência NS 25, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
tennos do artigo 40, inciso m, "alínea "c". da 
Constituição da República Federativa doBra
sil, combinado com os artigos 433 e 414, § 
49, da Resolução SF n"' 58, de 1972; _artigo 
39 da Resolução SF, 13, de _1985; artigo 2? 
da Resolução SF no 182, de 1987, e artigo 
5' da Resolução SF n' 155, de 1988, com 
proventos propordonals ao tempo de serviço, 
a razão de 30/35 (trinta e cinco avos) do seu
vencimento, observado o disposto no art. 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 23 de outro de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 06, DE 1989 

O Primeiro Secretãrio do Senado Federal, 
usando da competêndà que lhe confere o arti~ 
go 137, do Ato n9 31, de 1987, da Comissão 
Diretora e considerando o disposto no pará
grafo único do artigo 87 do Decreto~Lei n9 
2300, de 21 de novembro de 1986, alterado 
pelos Decretos~Leis n'l" 2.348, de 24 de julho 
de 1987 e2.360, de 16 de se_tembro de 1987, 

Resolve: 
Art 19 Os limites previstos nos artigos 18, 

19, 76, 88 e 117, do Ato n' 31, ae 1987, da 
Comissão Diretora, são fiXados nos valores 
constantes da tabela anexa, para vigorar a par
tir de }9 de outubro de 198R 

Art. 29 Este ato eritra em Vigor nã d1:1ta 
de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, ]9 de outubro de 1989. -Senador 
Mendes Cana/e, Primeiro Secretário. 

ANEXO DO ATO 00 PRIMEIRO SECRETÁRIO 
nO: 6. de 1989 

Artigo 

18 

19 

76 

88 

117 

Ite111 Novo Valor 
(1-!CzS) 

[ -a 518.105,00 
[ - b 5.181.054,00 
I -c 5.181.054,00 

ti - a 
II - b 
II -c 

II 

III 

120.885,00 
3.454.036,00 
3.454.036,00 

34.540,00 

5.161,00 

l. 727.018,00 

120.865,00 

PORTARIA R• 51, OE 1989 

O Prtme[fo Secretário do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regulamentares, 
e tendo_ em vista o que consta do Processo 
n• 010940/89-8, 

Resolve, suspender, pai- 3b dias, o servidor 
Antonio Martins Gomes_, Assi,sJ.e_nte de Plená
rios, Matricula n" 2347, do Quadro Permanen
te do Seriado Federal, pelo cometimento de 
falta grave, com base no disposto nos arts. 
463, DI, 467 e 4 72 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal. 

-Senado Federal, 23 de outubro de 1989. 
--Senador Mendes Canllie, Primeiro Secre-
tário. 

PORTARIA N• 52, DE 1989 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no 
us_o das suas atribuições regimentais, 

Resolve, designar Alaylson Ribeiro Pereira, 
Assessor Legislativo, Sérgio de Otero Ribeiro, 
Técnico Legislativo e Luiz F emando Lapages
se Alves Corrêa, Técnico em Comunicação 
Social para, sob a presidência do primeiro, 
integrarem a Comissão de Inquérito incum
bida de apurar os fatos constantes dos Proces
sos n" 0]3361/89-s-e 013575189-9. 

Senado Federal, 23- de outubro de 1_989. 
- Senador Mendes C8nale, Primeiro S_ecre
tário. 

PORTARIA N• 53, DE 1989 

O Primeiro Secietárlo do_ Senado Federal, 
no uso das_ suas atribuições regimentais, 

Resolve, designar José Benício Tavares da 
Cunha Melo, Assessor Legislativo, Lulz Fer~ 
nando Lapagesse Alves Corrêa, Técnico em 
Comunicação Social e Francisco Zenor Tei
xeira, Técnico em Legislação e Orçamento 
para, sob a presidência do pdmeiro, integra
rem- a COmissão de Inquérito incumbida de 
apurar os fatos constantes do Processo n9 
014922189-4. 

Senado Fed~ral, 23 de outubro de 1989. 
- Senador Mendes Can8Je, Primeiro s·ecre
tário. 

28• Reuilião Ordinária da Comlssãc:s 
Diretora realizada em 

18 de outubro de 1989 
Às dez hora~ e quarenta minutos do dia 

dezoito de-O-utubro de hum mil novecentos 
e oitenta e nove, reúne-se a Comissão Diretora 
do Senado Federal, na Sala de _Reuniões da 
PrisidênciêJ, coM a presença dos Excelentís
simos Senhores Senadores Nelson Carneiro, 
Presidente, lram Saraiva, Pdmeiro Vlce-Presi
dente, Alexandre Costa, Segundo Vlce-Presi
dente, Mendes Canale, Primeiro Secretário, 
Pompeu de Sousa, Terceiro-Secretário, U:u
remberg Nunes Rocha, Quarto Secretário, Au· 
reo Mello, Nabor Júnit)r e Antônio Luiz Maia, 
Suplentes. 

Deixa de comparecer, por motivo justifica
do, o Excelentíssimo Senhor SeÍl.ador Divaldo _ 
Suruagy, Segundo Secretário. 

O Senhor Presidente declara_ iniciada a reu
nião e apresenta à Comissão Diretora os se
guintes assuntos: 

1) -Requerimento n~ 524/89, apresenta
do pelo Senhor Senador Severo Gomes, sãllci· 
tando do Poder Executivo- Ministério da Fa
zenda informações sobre o lançamento, no 
exterior, dos chamados "exit bónus", vincu
lados à dívida externa brasüeira. 

Os presentes examinam a matéria, a apro
vam e . a encaminham à Secretaria Gerai da 
Mesa para as devidas providências. 

2)-Requerimento n9 538/89, de autoria 
do Senhor Senador Marcos Mendonça, solici
tando ao Poder Executivo ~ Ministédo d.3 Fa
zenda informações sobre importação de equi
pamentos de radioterapia para o "Programa 
de Reequipamento de Hospitais de Oncolo
gia". 

A matéria é examinada e aprovada pelos 
presentes que a encaminham à Secretaria Ge
ral da- Mésa para as devidas providências. 

3)-Requerimento n9 520/89, de autoria 
do Senhor Senador Itamar Franco, solicitando 
ao Poder ExecUtivo - Ministério das Minas 
e Energia informações sobre instrumentos 
contratuais firmados com base nas Parlarias 
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. 

Os presentes examinam a matéria, a apro
vam e a enca"iriínfiãm à Secretaria-Geral da 
Mesa para as devidas providências. 

4)- Requerimento n9 543/89, de aUtoria 
do Senhor Senador Jutahy Magalhães, solici
tando ao Poder Executivo - Ministério do 
Exército informações sobre_ ex-combatentes 
da Força ExpediCiOnáriã BraSileira. 

Os pre~ntes examinam a matéria~ a apro
vam e a encarilinham à Secretaria Geral da · 
Mesa para as devidas providências. 

5)- Expediente do Secretário-Executivo 
da Comissão Constitucional dQ Centenário da 
República, solicitando a autorização para im
pressão, pelo Cegraf, de material daquele cole~ 
giado. 

Os presentes, após examinarem a matéda 
concedem a autorização solicitada. 

6)'-Solidiaçã_o da Subsecretaria de Assis
tência Médica e Soda! no sentido de ser autori
zada a internação, para tratamento, do servidor 
Humberto Coutinho de Lucena Júnior, na Clíw 
nica Maxwell, em Atibaia/SP, não conveniada 
com o Senado Federal (Processo n" 
013750/89-5). 

A Comissão Dfretora, após examinar a ma
téria, concede a autorização, limitando o paga
mento das despesas ao valor que seria pago 
se o tratamento fosse realizado em entidade 
conveniada. 

7)- Expédiente do Senador Mário Maia, IJ
der do PDT, comunicando que necessita utili
zar-se nos· finais de semana, do veículo que 
-o serVe (Processo n9 012874/89-2). 

Os presentes, apOs debaterem a matéria, 
resolvem que Sua Excelência poderá, aos sá
bados, utilizar-se do ve1culo que o serve na 
forma prevista no Art 19, do Ato n9 3/89, da 
Comissão Diretora. 

8)-Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre consulta formulada 
pelo Presidente do Senado F ederaJ com rela
ção ao "projeto de resolução" de autoria da 
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Mesa da CâmZ~ra dos Deputados pretendendo 
"regular a tramitação, erri,sessão conjunta das 
duas Casas do CongressO Nadonal e através 
de Comissão Mista, dos Atos de outorga e 
renovação de concessão dos serviços de ra~ 
diodífusão sonora e de som e imagens. previs
tos no artigo 223 da Constituição", concluindo 
ser "constitucionaJmente inviável a sugestão, 
não se recomendando à Mesa do Senado Fe
deral que aquiesça em s_ubs_crever o antepro
jeto oriundo da Câmara dos Deputados", 

A Comissão Diretora, após debater exausti~ 
vamente a matéria, acata o Parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania e au
toriza o Senhor Presidente a comunicar à Câ~ 
mara dos Deputados a sua decisão de não 
subscrever o anteprojeto de resolução em exa
me; 

9) -Indicação, de aUtoria do Senhor Sena
dor Odacir Soares,-no Sermao-ae que a Comis
são de Constituição; Justiça e Cidadania exa
mine a "juridicidade do Ato da Comissão D.ire
tora n"' 25, de31 de agosto de 1989". 

Após submeter a matéria aos presentes, o 
Senhor Presidente apresenta justificativa para 
o Ato em exame. atendendo ao despacho regi
mental daquela C:Omissão. 

Nesse momento, o Senhor Primeiro Secre
tário esclarece que se encontra sob seu eJ<ame 
o Processo n"' 014676/89-3, no qual o Senhor 
Senador Odacir Soares focaliza questão rela
tiva ao controle de frequênda dos servidores 
do Cegraf. 

Os presentes, apóS debaterem a matéria, 
decidem pelo encaminhamento da indicação, 
da justificativa do Senhor Presidente _e _do Pro
cesso n9 014676/S_S-3, Com parecer do Se
nhor Primeiro .Secretário, à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para exame 
e parecer. 

A seguir, o Senhor Presidente, concede a 
palavra ao Senhor Primeiro Secretário, que 
submete aos presentes os seguintes assuntos: 

1)-Proposta de Ato da Comissão Diretora 
que ··estabelece quota anual para utilização 
pelos Senhores Senadores dos re<:ursos com
putacionaiS do Prodasen"- (ProcessO n" 
000480/89-7) .. 

A matéria é. distribuída ao Senhor Senador. 
Antônio Luiz Maia, Suplente da Comissão Di
retora, para que seja relatada. 

2)- Proposta de Ato_ da Comissão Diretora 
regulamentando a assistência médica aos Se
nadores e seus dependentes (Processo n"' 
009175/89-0). ~ ~- -~ 

É designado o Senhor _Senador _N~_bQr Jú
nior, ;:iUplente da Comissão Diretora, para rela
tar a matéria; 

3)- Pi-opoSta de Aro da Comissão Dirttora 
que :·modífica o § 29 do art. 11 do Ato da 
Comissão Diretora no? 40, de 1988" (Processo 
n• 010385/89-4). 

É designado o Senhor Primeiro Vice-Pre; 
sidente para relatar a matéria; 

4)-Proposta de Ato da Comissão Diretora 
que "dispõe sobre a .cessão de dependência 

do Senado Federal, para a realização, de even
tos culturais, científicos ou tecnológicos, e dá 
outras providencias" (Processo n~ 
013068/89-0). 

É designado o Senhor Senador Aureo MeUo, 
Suplente da Comissão Dir_etora, para r~latar 
a matéria. 

5)-Proposta no sentido de ser modificado 
o critério_ para pagamento de despesas com 
transporte de carga dos Senhores Senadores 
para os respectivos Estados de origerri. 

A Comissão Diretora debate a proposta e 
reSolve delegar ao SenhOr Primeiro Secretário 
poderes para conceder, a cada senador, trans
porte de cai'9a 2.1té 10-(dez} toneladas anuais 
para seus respectivos Estados de origem. 

Em_ coii.tiriuação, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Terceiro-Secretário 
que apreSenta Parecer oral aos Processos n95 

003901/89-0, 003108/89-9, 004186/89-3, 
004815/89·0, 002896/89·3, 008106/89-4, 
014182/BQ-.0 e 011857/89-7 que conclui pela 
apresentação de proposta de Ato da Comissão 
Diretora que "dispõe sobre a concessão de 
horário especia1 ao servidor estudante_, pre
visto no art 420 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, em face das nor~ 
mas __ es_tabelecidas pela Resolução n" 09, de 
1989""~· 

Amatéria, após discutida, é aprovada, assi
nando Os presentes o respectivo ato que vai 
à publicação. 

Continuando -os trabalhos da reunião, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Quarto Secretário que apresenta parecer favo
rável a requerimento em que NORTON MON
lEIRO GUIMARÃES solicita sua reintegração 
por ter sido alcançado pelos benefícios da 
anistia política, no qual conclui: "1) pelo reco
nhecimento da condição de anistiado ao ex
servidor do Senado!P_rodase:n, Norton Mon- _ 
teiro Guimarães; e, em conseqüêncja pela 
readmissão do mencionado requerente ao 
serviço ativo, no Prod_asen, na condição fun
cional que hoje teria, caso não tivesse havido 
o afastamento". (Processo __ n"' 
PD-000515/85·0). 

Após debater a matéria, a Comissão Dire
. tora de<:ide readmitir o requerente, estabele
cendo que os efeitos financeiros decorrentes 
dessa medida só entrarão em vigor a partir 
da publicação do ato de readmissão.. 

Em s_eqüência, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Senador ÁUREO 
MEU.Q, SuPlente da Comissão Diretora, que 
apresenta parecer oral preliminar ao Processo 
n~ O 11889/89~6, no qual o Seõhor Senador 
Afonso Sancho solicita ressarcimento de des~ 
pesas médicas realizadas, propondo a realiza~ 
çáo de diligência a fim de que a Subsecretaria 
·de Assistência Médica e Social reexamine o 
pedido em face da apresentação de novos 
documentos. 

Os presentes, 8pós examinarem a matériã 
aprovam o parecer. · 

O SenhotPre_sidente ~oncede, então_. a pala~ 

vra ao Senhor Senador NABOR JÚNIOR, Su
plente da Mesa, que submete à Comissão Di
retora os segUintes assuntos: 

1) Pare<:er favorável à Prestação de Conw.s 
da ANDAL "referente à subvenção concedida 
pelo Senado Federal em 1988, de CZ$ 
655.000,00 ou NCz$ 655,oo··. · 

Os presentes examin"am a matéria e apre~ 
vam o parecer e, conseqüentemente, a Presta~ 
çâo de Contas. 

2) Parec:er ao Processo n"' 018478/87~5, re· 
lativo à ausência do servidor RJCARDO VAR~ 
GAS ao serviço, no qual conclui pelo arquiva~ 
mentQ do Processo e de outros a ele apen
sados. 

Antes que os presentes se .pronunciem, o 
Senhor Primeiro Secretário solicita, e lhe é 
Concedida, vista da matéria. 

Prosseguindo, o Senhor P"r€sldéii.te conce
de a Palavra ao Senhor Senador ANTÓNIO 
LUIZ MAIA, Suplente da Comissão Diretora, 
que apresenta expediente da Presidência da 
Associação dos SeiVidores do Senado Fed_eral 
- Assefe, solicitando a concessão de crédito 
suplementar, pelos motivos que justifica, no 
Orçamento de 1989, para a Creche da Enti
dade. 

Os presentes decidem pelo encaminha~ 
menta da matéria ao Diretor-Geral para que 
seja instruída. 

Dando seqüência aos trabalhos de reunião, 
o Senhor PreSidente concede a palavra ao Di· 
reter-Geral que submete à Comissão Diretora 
os seguintes assuntos: 

1) Ato da Comissão Diretora n" 27, de 
5-10-89, que regulamenta o disposto no art. 
$,do Dec-reto Legislativo n~ 72188,--errdace 
das disposições da Lei n9 7.830/89, para que 
conste da presente Ata. 

2) Ato da Comissão Diretora n9 28, de 
5~ 1 0~89, que "autoriza os_ Valores de Venci~ 
mentes, salários, salários~família, gratificações 
e proventos dos seJVidores do Senado Federal, 
nos termos' da Lei · n~ 7 .830, de 1989, e da 
Portaria da Seplan n9 566, de 1989, e dá outras 
providências"', para que conste da presente 
Ata. 

3) Solicitação da Subsecretaria de Assis~ 
tência Médica e Social no sentido de ser con~ 
cedido adiantamento de recursos para que 
o Senhor Seilãdor HUMBERTO LOCE.NA pos
sa realizar "check up" cardiológico, na "Oeve~ 
land Clinlc", rios Estados-crnidos. 

Os presentes, após examinarem a matéria, 
aprovam a solicitação. 

Nada mais havendo a tratar, às treze horas, 
o Senhor Presidente declara encerrados os 
trabalhos, pelo que eu. JOSÉ PASSOS PóR
TO, Diretor-Geral e Secretário da Comissão 
_Diretora, lavrei a presente Ata que, dePois de 
assinada pelá senhor Presidente, vai à publl~ 
cação. 

Sa1a da Comissão Diretora. 18 de outubro 
de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presi· 
dente. 
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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 Regimento Inteino, promulgo a seguinte 

RESOL(JÇÃO 1'1• 61, DE 1989 

Estabelece critério de conversão para os valores expressos em OTN e em Cruzado, 
nas proposições que autorizem Estados e Municípios a contratar operações de crédito: 

Art. 1 • Os valores constantes de proposições. que autorizem operações de crédito a Estados e 
Municípios, expressos em quantidade de Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, ou a ela referenciados, 
que não tenham sido objeto de conversão na forma da legislação em -vigor, serão convertidos para Bôhus 
do T escuro Nacional - BTN à razão de 1 OTN para 6,17 BTN, aplicando-se ao resultado assim obtido 
a favor de multiplicação de 1 ,3548, correspondente à variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consu
midor), ocorrido no mês de janeiro de 1989. 

Al:t. 29 É a Caixa Econômica Federal autorizada a aplicar o· critério de conversão estabelecido 
no art. 1 •, aos contratos de empréstimos aprovados antes do início da vigência desta Resolução. 

Art. 3' Esta Resolução entra eni vigor na data de sua publicação. 
Art 4• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, em 23 de 04\ubro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

I-ATA DA 159' SESSÃO, EM 24DÉ 
OUTUBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

12- EXPEDIENTE 
1.2.i -Mensa,9:ens dO Senhor Pr-e= 

sidente da RepúbllC81 

-N~ 257 a 261/89 (n" 677 a 68!189, 
na origem), restituírido autógrafos de pro- . 
jetos de lei sancionados. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Agri
cultura 

- N" 560/89, encaminhando esclareci
mentos prestados pelo Ministro da Agricul-

··SUMÁRIO 
tura, sobre quesitos cons:temte~ do -Rêque
rtmento n? 450/89, de autoria do Senad9r 
Dirce1.1 Carneiro. 

1.2.3- Pareceres 
Referente à seguinte matéria: 
-·Projeto de lei do ÔF- n1 52/89, que 

extingue e cria Regionais de Ensino da 
Fundação Educacional do Distrito Federal 
e ;dá oi.Jtras providências. 

1.2.4- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~ 345/89, 
de autoria do Senador Márcio Lacerdi!, que, 
altera o art. 299 do Código Penal Brasileiro 

(Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro 
de "1940, atualizado pela Lei n9 7.209, de 
11 de julho de 1984 e pela Lei no 7.251, 
de 19 de novembro-de 1984. 

1.2.5 - Oficio• 

~N9, 72 e73/89, do Presidente-da Co
.mlsS~Ode COnstituição, Justiça e Cidada-- · -
nia, comunicando a aprovação dos seguin
tes projetas: · 

-Projeto çle Lei do Senado rt' 18/89, 
que dispõe sobre crime ínafiançável a re
marcação de preços de gêneros alimen
tícios de qualquer espécie, expostos à ven
da, e dá outras providências. 
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-Projeto de Lei do S~~do 1).~ 234/8.6, 
que acrescenta parágrafo único ao artigo 
213 do Decreto-l.,.ei no 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 - Código Penal 

1.2.6- Comunicações da Presidên
cia 

-Abertura'do prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo 
da composição da CáSa, para que os Proje
tas de Lei do SenadO n'~'- 234/86_ e 18/89, 
sejam apreciados -Pelo .Plenário. 

-Término do prazo para interposiç~o 
de recurs'o no sentido de ~nclusão em Or
dem do Dia dos seguintes projetas de lei 
apreciados conclusivamente pela ComiS
são de_ Assuntos Eco_nômicos: 

-Projeto de Lei do Senado no 56(8!?, 
que altera a redação do artigo 39, capU~ 
da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966, qtie- cria o Fundo de Garantia do 
Temi'? de Ser:viço, e dá outras providên
cias. A Câmara dos Deputados. 

-Projeto cle Lei à o-Senado I)9 73/89, 
que estabelece normas para a industria
lização e a comercialização de substâncias 
minerais metálicas. Ao Arquivo. 

-Projeto de Le_i do Senado n9 74/89, 
que altera a legislação do [mposto de Ren
da e dá outras providências. À Câmara dds 
Depuf4dos. 

-Projeto de Lei do Senado n9 86/89, 
que dá nova redaçáo ao inciso V do artigo 
49 da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964. À Omara dos Deputados. 

1.2. 7 -.Lcltura de projeto 
- Projéto de. Lei do Senado n9 346/89, 

de autoria do Sena·cjQr J1,1.@hy Magalhães, 
que dispõe sobre o atendimento à crianç_a 
e ao adolescente ern situação de risco e 
dá outras providências. 

1.2.8 --Comunicação da Presidên
cia 

Téfmino do prazo para interposJção de 
recurso no sentido _de inclusão em Ordem 
do Dia dos seguintes projetas de lei apre
ciados conclusivamente pelas comissões 
técnicas. 

-Projeto de Lei dQ Senado n9 90/89, 
que estabelece normas para a criação e 
o funcionamento de Juntas de Conciliação 
e Julgamento. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado no 184/89, 
que veda a remoção de Chefes.de Mi_ssãp 
Diplomática, de Diplomatas e de servido
res de categoria funcional do serviço __ exte
rior do Ministério das Relações_ Exteriores, 
nas condições que menciona, e determina 
outras providências. Ao Arquivo. 

1.2.9 - Discursos do Expediente 
SENADOR JOÀO LOBO - Dificulda

des administrativas dos pequenos estados 
brasileiros. _ _ _ _ 

SENADOR JAMIL HADDAD, como !-l
der - Representação junto ao Procura
dor~Geral da República contra o Sr. Mário 

Amato, Presidente c;Ja F:i~sp, tendo em vista 
os efeitos dan.osQs. ~ ~conÇ>çnja da Popu
lação e aq r:n.erc,aQq_ (inançeiro provocados 
por suas recentes declarações políticaS.' 

SENADOR GOMES CARVALHO -
Descumprime_nto.de acordo assinado pela 
indústria autornobilística.e o setor de. auto-
peças. __ _ . __ _ 

SENADOR POMPEU DE SOUSA -
Descaso do Governo Fêderal com_o de
se_nvoiYim~IJto__cla pesquisa científica e tec-
nológica no Paí~. _ -

SENADQI;(JUTAHY/:1AGALHÃES '
Considerações S<;)bre o projeto de lei de 
sua a\ltoria,. qu,e dispõe sObre o atehdi
mento à criança e ao adoleScente em situa-
ção de ri9c;o, - - -

L2.10- Comunicação da Pl"esJ
dência 

~onvocaç:ão de sessão extraordinária a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 
com Qr9~J!l A9 Dia qUe desi_gna. · 

1.2.1 ~ - Recniertmentoà 
- N:9 56Õ/89,-de autoria do Senador Dir

ceu Câmêiro, Solicitando a tramitação con
junta âos ProjetaS-de· Lei _do Senado n"" 
176, 178,200,211,236e237/89 ... 

- N9 567/89, de autoria do Senador Go
mes Carvalho e outros Senadores, refe
rente a constituição, no $enaçio _Federal, 
de uma -ConiiSsão de Inquérito, composta 
de 7 membros, destinada_ a apurar o_qu~ 
realmente está ocorrendo com a indústria 
automobilística_ br.,sileira. 

1.2.12-' Leitura de pn>jetos 
-Projeto o,e- Lt~l do ut-- n~ bd/89, de 

alitoiía do Senador Mauricio ·corrêa, que 
llmita a execução orçamentária durante o 
exercido fmanCeir9 de 1990,_ · · 

-Projeto de Lei do Senado J1' 347/89, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
define crimes contra a m~m6Ha nacional. 

-Projeto de Lei do Se_náào no 348/89, 
de autoria_ do Senadár Marco Maciel, que 
dispõe sobre a. transforma:çãQ d.:l Escola 
Técnica Federal de Pernamb.uco em Cen~ 
tro Federal de Educação Tecnológica 

1.2.13- Requerimentos 
- N~ 5681'89, de autoria do Senador Ju~ 

tahy- Magalhães, sol1cttando a retirada do 
Projeto de Lei do Senado nç 52/89, _que 
assegura aos maiores de 65 anos a gratui
dade dos transportes coletivos urbanos. 

- Nç 569/89, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n" 176/89, que dispõe 
sobre a política agrlcola. · 

- N9 570/89, -de urgência para o Pi"ojeto 
de Lei do DFn9 61/89, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicionais, até o 
limite de NCz$ 670.065.000,00, e dá outras 
providências. _ 

---=-N~ 571/89, de autoria do Senador 
POmpeu de Sousa, ~licitandq licença no 
período de 30 de Qutubro a 19 de novem-

bro de 1989, para participar do Seminário 
de Política Urbana no Brasil, a realizar~se 
em Florianópolis -se. Aprqvado. 

1.2.14- Apreda9Jo de matéria 
Lorreçao ae errõ em textó-apf6vado e 

remetido à sanção do Governador do Dis
trito Federal do Projeto de Leida DF n9 
26/89, · qUe se transfoiirl"ou na Lei n9 41, 
de 1989. Aprovada:__ _ 

13-0RDEM DO DIA 
S!Jbstitutiyo do Senado ao Projeto_ de 

· Lei da Câmara n'37, de 1989 (n•2.974/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe_ s_obre a 
organização e o funcionamento do Conse
lho da "República. Aprovado, com emen
das, após pareceres das Comissões com~ 
petentes. A Comissão Diretora para reda
ção final. 

Redação fmal do Projeto de Lei da _Câ-_ 
mara n' 37, de 1989. Aprol@.da. À Câmara. 
dos Deputados. 

· Projeto de Decreto Legislativo n9 36, de 
1989 (no 112189, na_Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à .Rádio Jmperatri2: SO
ciedade Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora ern.onda média, na Ci
dade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 
Discussão sobrestitda para aguardar dili-
gência solicitada. . . . 

Projeto de Lei da Câmara n9 43, de 1989 
-(n9 1.456/89, na CaSa de origem), de inicia
tiva do Tnbunal S1,1perior do Trabalho; é)ue 
cria a 17" Região da Justiça do Trabalho, 
o respectivo Tribunal Regional do Ti-aba
lho, e dá_ outras providências. Aprovado 
após parecer da Comissão competente. A 
sanção. 

Projeto de Lei da Câmara nç 44, de 1989 
(n'! 1.674/89, na Casa de origem), de inícía~ 
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, que 
cria a 18• Região da Justiça do Trabalho, 
o respectivo Triburia1 Regional do Traba
lho, e dá outras providências. Aprovado_ 
após parecer da Comissão competente~ À 
sanção. 

Projeto de Lei do_ Senado n9 21 O, de 
1989, de autoria do .SenadOr Jarbas Passa
rinho, que dispõe sobre o_ crlterio de reajus
tamento do valor das obrigações relativas 
aos contratos de a1ienação de bens imó

-veis não-abrangidos pelas normas do Sis: 
tema Financeiro de Habitação, a que se 
refere a Lei n9 7.774, de 8 de junho de 
1989, Aj)iovado nos termos do substitu· 
tiv_o, ·após parecer da Comissãg _ compe
tente, tendo usado da palavra o Sr. Jarbas 
Passarinho. À Comissão Diretora para re-
dação do venddQ-, -

Redação do vencidd para o turno suple
mentar do Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado n9 210, de 198.9. Aprovada. À 
Câmara dos Deputados. 

Projeto de Resolução n9 70, de 1989, 
-de autoria do Senador Jutaby Magalhães, 

. . 
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que modifica o §" 49 do art. 91 do Regi
mento Interno. Aprovado nos_ termos_ de 
substitutivo da Comissão Diretora,- após 
parecer das COmissões_ competentes, fi
cando prejudicados o projeto e o substi
tutivo do SI:. Fernando Henrique_ Cardoso. 
À Comissão Diretora para redigir o ·venCíclo 
para o turno suplementar .. 

Redação do vencido para o turno suple
mentar do SubstitutivO ao Projeto de Reso
lução n9 70/89.Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução· n9 73, de 1989 
(apresentado pela Comissão de Assuntos 
EConômicos como conclusão de seu Pare
cer n9 252, de 1989), que autoriza ã Repú
blica Federativa do Brasil a contratar ope
rações de crédito externo no -valor total 
de até doze milhões, quinhentos e sete mil 
e setenta e um dólares canadenses. Dis
cussão sobresúrda nos termos do Requeri
mento rt' 572/89, aPóS usarem da palavra 
os Srs. Marcos Mendonça, Jutahy Maga
lhães, Edison Lobão e Jarbas Passarinho. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 
1989 (n' 139/86,~ na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto _do Acordo Básico 
de Cciopeiação Técnica, Científica e Tec
nológica, eritre o "GoVerno da República 
Federativa do Brásil-e ·o Governo da Repú
blica de EI Salvador, em Brasília, em 20 
de mato de 1986. Aprovado, ap6s parecer 
da comissão competente. À promulgação. 

Projeto de Decret_o_ LegiSlativo no 20, de 
!989 (n' 140/86, ná camara d6s Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo de 
CQóperaÇ:ã6 oeil.tífiCa e T écnOlóQka entre 
o Governo da RepúbliCa FéderatiVa doBra
sil e o Governo da RepúbliCa Portuguesa, 
celebrado em Lisboa, em 5 ·de· inalO de 
1986. Aprovado, após parecer da Comis
são competente. À promulgação. 

Projeto de DecretO Legislativo no 21, de 
1989 (n° 142/86, ·na -Câmarao dOs Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo Comer
cial celebrado entre ·o Governo da-Repú
blica Federativa do Brasil e o GoVernO da 
República de Cabo Verde, em Praia, em 
1 O de maio de 1986. Aprovado, após pare
cer da Comissão competente. A promu[ .. 
gação. 

Projeto de Decreto Legislativo no 24, de 
1989 (n• 160/86, na Camara dos Deputa· ~ 
dos), que aprova o texto da Convenção 
destinada a evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre a Renda, celebrada entre 
o Governo da República Federativa doBra
sil e o Governo da República Socialista da 
Tchecoslováquia, em Brasília, em 26 de 
agosto de_ 1986, bem- como o protocolO -
que a integra. Aprovado 'o projeto com 
emenda, após parecer da comissão com
petente. À Comlssao Diretora para redação 
fmal. 

Requerimenton9 525, de 1989, de auto
ria do Senador Odacir Soares e outros Se
nhores Senadores, solicitando, nos termos 
regimentais e de acordo com o art. 50 

da Constituição -F~deral •. a convocação do 
Senhor Miriistro da Previdência e Assistên
d:t Sácia:J, DOutor Jader Barbalho, para 
prestàf, peiaOtê o Pleriário do senado Fe
deral, informações sobre o déficit da Previ
dência: Social para 1989 e sobre o orça
mento da segúr!dade--social para o exer
cido de 1990. Aproliãdo. 

Requerinlerito n~ 551, de 1989, do Sena
dor José lgnácio Ferreira, soliCitando, nos 
termos regimentais, tenham tramitação 
conjUnta. os PrOjetas de Lei 4_o $eil~do n,a 
94 e 214, de 1989 -~-."COmPlementares; 
de autoiia do senador àd Sab6ia de Car
valho e da ConiiSsão Dlretord, reSpectiva
mente, que dispOem sObre a- relação de 
emprego protegida contra despedida arbi
trária ou sem justa causa e dá outras provi
dências. Aprovado. 

Proposta de Emenda À Constituição nc 
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 âos 
Prefeitos:. Votação adiada por faJta de quo
rum. 

Redação final do Projeto de Resolução 
n9 60,_de_1989, que 'autoriza o Governo 
da União a contratar operações de crédito 
externo, no montante equivalente iJ até 
_US$ _123,000,000.00 (cento e vinte e três 
milhões de dólares americanOs), com o 
banco inglês e com as empresas italianas 
que especifica. Aprovada À promulgação. 

Veto_ total aposto ao Projeto de Lei do 
Senadp no 34, de 1989, que dispõe sobre 
a regularização ou desconstituição de par
celamentos urbanos implantados no terri
tório do Distrito Federal, sob a forma de 
loteamentos ou condomíniós. Mantido o 
veto, após usarem da palavra osSrs. Ronan 
Tito, Pompeu de Sousa, Mauro Benevides 
e Meira Filho. 

Projeto de Lei do_ DF n~ 42, de 1989, 
de inciativa da Comissão do Distrito Fede
ral, que dispõe sobre normas para a prote
ção do meio ambiente nos casos em que 
especifica, apresentado por sugestão d~ 
Deputado Augusto Carvalho. Aprovado. A 
COrTifisão Diretora pafa redação finaL 

Projeto de Lei do DF no 47, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deral, que cria funções do Grupo Direção 
e Assistência Intermediárias, nas tabelas 
de pe"ssoal que menciona. Aprovado. À Co
missão Diretora para redação final. 

Proposta de Emenda à ·con~tituiçâo n~ 
--2, de 1989, de autoria ao Senadõr Olavo 

Pires e outros Senhores Senadores, que 
modifica o § 39 do art._ 4~ do Ato das Dispo
sições Constitucionais Trânsitól-ias. Pro~
seguimento da discussão (3• sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição nG 
3, de 1989, de autoria dO Senador Marco 
Maciel e outros Seilhoies Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 

a redação do inciso II do art 161 da COnsti
tuição FederaL Discussão. (I~ sessão.) 

Projeto de Lei da Câmara no 43, de 1987 
(n91 93/87, na Casa de_origem), que dispõe 
sobre pensões, proventos e beneficias. De
clarado prejudicado. Ao arquivo. _ 
-Projeto de Leida Câmara n?29, de 198-8 

(n? 277/87, na Casa de_ origem), que es~
belece norma para fixação do salário mini
mo. Declarado prejudicado. Ao Arquivo .. 

1.3.1-Apreclação de matérias 
Requerimentos n'i"i 569_e_ 570/89: lidos 

no Expediente da presente sessão. Apro-
vados. · 

1.3.2 -DiscursoS após a Ordem do 
Dia 

SE/'IADORGDSABÓ!ADECARVALHÔ 
- Comparecimento de Diretor do ''Data
Folha" e ausência de representantes_ do 
lbope, Gallup e "Vox Populi" a debate: n~ 
Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania do Senado, objetivando a instruçãq 
de projeto de lei, que disciplina as pesqui-
sas eleitorias no País. _ _ 
~ SE!YADOR LEITE CHA 1-fS - Lança

mento do livro Uma vida vivida em poesia, 
de Jansen Filho. 

SENADOR LOGRIVAL BAPTISTA __:_ 
Homenagem póstuma a Oswaldo Triguei~. 
ro. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEJ.1: 
BERG - Emancipação política de Ser
gipe. 

SENADOR MAURO BENEVJDES -
Reivindicações do funcionalismo federal. 

SE!YADOR ODAGR SOARES- Repe
lindo acusações do Governador Jerônimo 
Santana à Assembléia Constituinte de Ron
dônia. 

SE/'IADOR JORGE BORNHAGSEN -
Realização da Oktoberfest, em Blumenau 
~se. ~~ ~ 

· SE/'IADOR RONALDO ~cv{o.::... Se-
gurança de vôo. ~ - -

SENADOR MARIO M4!A - Ugação ro
doviária entre CácereS - MT e San Matias 
-Bolívia. 

1.3.3- Comunicação da Presidên-
cia ~ 

-Término do pfazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
n• 37/89. 

lA-ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 160• SESSÃO, EM 24 
~DE OUTUBRO DE 1989 

2.1 -ABERTURA 

2.2-EXPEDIENTE 

2.2.1 -Mensagens do Governador 
do Disbito Federal 

.:_ N• I 05/89-DF (n' 95/89-GAG, na ori
gem), encaminhando ao Senado Fedefal 
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proposição no sentido de_alterar o Projeto 
de Lei referente à criação da Carreira Ma
gistérto Público do Distrito Federal, através 
da Mensagem n9 91/89-GAG. 

- N' 1 06/89-DF (n' 96/89-GAG, na ori· 
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Projeto· de Lei do DF n" 69/89, que 
autoriza a desafetação de domfnlo de bens 
de uso comum do povo, dentro dos limites 
territoriais do Distrfto Federal. 

-No 107 /89-DF (no 97/89-GAG, na o ri· 
gem), submetendo à deliberação_ do Sena
do Projeto de Lei do DF n? 70/89, que 
cria a Carreira Atividades RodoYiárias no 
Departamento de Estradas de Rodagem 
do Distrito Federai/DER-DF e seus cargos, 
ftxa os valores_de_s_eus vencimentos e dá 
outras provi®ncias. --

-No 1 08/1!9-DF (n' 98/89-GAG, na ori· 
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Projeto _de Lei do DF no:r 71/89, -que 
cria a Cã:rreira Atividades de Trânsito no
Departamento de Trânsito do Distrito Fe
deral - DetranLD_E__e_ seus cargos, fJXB os 
valores de seus vencimentos e dá outras 
providências. _ 

-No 109/89-DF (n' 99/89-GAG, na orl
gem), submetendo à deliberação Qo S~na
do Projeto de _Lei do DF n~ 72/89, __ que 
cria, no Quadro de Pessoal-do Distrito Fe
deral, os Cargos de Natureza Especial que 
menciona e dá outras providências. 

2.2.2 -Pareceres 

Referente às seguintes matériéls: 
-Projeto de Lei do Senado n9 

169/89-Complementar, que fixa as alíquo
tas máximas dos impostos sobre vendas 
a varejo de combustíveis líquidos e gaso
sos de competência municipal, nos termos 
do inciso III do art. 156 da Constituição 
FederaL(Redação do vencido para o turno 
suplementar). . . . _ 

-Projeto de.. D~creto Legislativo n~ 
27/89 (57/89, na Câmara dos D.eputados), 
que aprova os textos da "Convenção sobre 
Pronta Notifica_ção de Acidente_ Nudear" 
e da "Convenção sobre Assjstência no ca
so de Acidente Nuc_lear ou Emergência Ra
diológica", aprovadas durante a sessão es
pecial da Confe(éilcía Oterªl _da Agência 
Internacional de Energia Atômlca, em Vie
na. de 24 a 27 de setembro de 1986. (Re
dação final) 

-Projeto c( e Lei do Senado n~ 
166/89-Comptementar, que exclui, da ind~ 
dência do fmJ)Ostó sobre Serviços de Qual
quer Natureza, a exportação para o exterior 
dos seiViços que menciona, nos termos 
do inciso ll_do § 4~ do art. 156 da ConSti
tuição Federal. (Redação fina1) 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 
25/88, que sus_ta O Decreto n" 96.991, de 
14 de outubro de 1988, que atribui compe
tência para autoriz~ão de pagamentos e 
recebimentos por meio de outras institui
ções financeiras (Rédação final) 

-Projeto de Lei da Câmara n9 78/86. 
(n_9 1.945/83, na Casa de origem), que in
dui o fotógrafo autónomo no Quadro de 
Atividades e Profissões a que se refere O 
arl. 577 da Consolidação das Leis do T ra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nç 5.452, 
de 19 de mato de 1943. (Redação do ven
cido para o turno suplementar) 

2.23 - Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo para apresentação de emendas 
-aos Projetas de Lei do DF n<~~~ 69 a 72!89, 
lidos anteriorniehte. - · ' · 

2.2.4 - Rc;qu!!Ji~~tos_ 

- N9 573/89, do Presidente da Comis
são Temporária do Código de Menores, 
solicitando a prorrogação por. maiS 20 dias 
do prazo para oferecimento de emendas 
aos _Projetas de Lei d9 Senado n~ 193__, 
255 e 297/SS,AproV<fdo. 
·- ...:..._N9 574189, dos Srs. J.arbas Passari
nho e-_outros, de "urgêpci8 ·paia- o Ofido 
"S" 12/89, do Senhor Governador do Esta
do do Piauí. solicitando autorização do Se
nado Federal para contratar operação de 
crédito semaval da União, no valor de US$ 
30,000,000.00. 
- - N9 575/89, dos Srs. Senadores Mar
condes GadeJha e outros, de urgência para 
o Projeto de Lei _do_SenÇido n? 74/88~ de 
autoria do' Senador Alfredo Campos, que 
modifica a redação dos ar:tigos 1 ~ e 2'1 da 
~~ ~9 3.557/89, e dá Outras Próvíc:iendas: · 

2.2.5 -Oficio 

-Dos Se_cretártos de Fazenda e Finan
çãs dos EstadoS e-d(:)0i$tiito. Federal, en
cainlnhando sugestão ao Senado_Federal, 
na forma de anteprojeto de Resolução, es
tabelecend_o aliquqta máxima do imposto 
sobre a transmlssão ClJUS!f mortls e_ dmiçãó 
de quaisquer bens au·direitos. 

2.2.6 .....; Comunicação da Presidên-
cia · 

.....;... Encaminhamento da sugestão rece-· 
bida à Comissão de Assuntos Económi
cos. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Pari!Cer da COmissão de As.suntcis Eco
nómicos sobre a Mensagem n9 200, de 
1989 (no 547/89, na origem),de 22 de 
setembro do corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da Repóblica submete à 
deliberação do Senado a escolha do Dou

-tor Francisco Amadeu Pires Felix, para 
exerceTo-Cargo de Diretor da Divida Públi
ca e Mercado Aberto do Banco Central 
do BrasiL Aprovado. 

__ Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem no 256, de 1989 (no 668189, na ori
Q-efn), de 23 de outubro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú-

blica submet~ à P.elib.e!ação do Senado 
a escolha do Senhor Paulo Ta:rso Flech!ll 
de .Uma,_ Ministro de Primeira Oasse, da 
c~rreira de Diplomata. para ·exercer a fUn-._ 
ção de embaixador do_ Brasil_ junto CJ.O Rei
no Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do · 
Norte. Aprecíado em sessão secreta. 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

Requerimentos n\'5 574 e 575, de 1989, 
lidos no Expediente da presente seS;São. 
Aprovados. 

1~3.2 - Com:u~.;.Ção da Presidê~: 
da. 

Convocação de sessão extraordinária a 
re~lizãr-se hoje, às_ 19 horas e_ 34 miriutos, 
com Oi-dem do Dia que designa.- · 

1.4-ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 161• SESSÃO, EM ~4 
DE OUTUBRO DE 1989 

3.1-ABERTuRA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.2.~ - Reqt~erlmen_tos 

· ___:N9576/89,de-urgêndaparaaMensa
gem n9 248189, relativa a proposta para 
.que sej~ autorizado o Estado dq Rio Gran· 
de dO SUJ a ultimar contratação de opera
ção de crédito exteqto, no valor deUS$ 

- 1 00,000.000~00" _(cem_ milhões de dólares 
norte americanos), junto ao BIRD, desti
nada a financiar parte do Programa Inte
grado de Melhoria Social- Pintes. 

· -N9 '577!89, de·urgêhcia para o Oficio 
"S"-26, do Governador do Estado de SãO 
Paulo, que solicita retificação_da Resolução 
rr" 45/89, que_ o autoriza a contratar .em
préstimo exterl").o no yalor de. (,IS$ 
28.0,000,000.00 .(çll.,lzentos e oitenta mi· 
lhões de dólare,s).. 

. 3.3 -ORDEM DO DIA 

-Requerimento n? 561/89, do Senador 
Márcio Lacerda, s_olicitando_, nos termos re
gimentais, a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado no 282/89, 
de sua autoria, que regulamenta o artigo 
227, § 6°, da Constituição Federal, dando 
nova ---redaç:ão aos itens 1~ do __ artigo 52 
e ']9 do artigo 54 da Lei n9 6.015, de 31 
de dezembro de _1973.Aprovado. 

3..3.1 - Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 
---Requerimentos nl" 576 e 577/89,'li
dos no Expediente. Aprovados. 

3.3.2 - ComuJÜcação da Presidên
cia 

- CoríVocaÇãó de sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às 19 horas e 38 minutos, 
com Ordem do Dfa que designa. 
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3.4- ENCERAAMENTO 

4-ATA DA 162' SESSÁO, EM. 24 
DE OUf(JBRO DE 1989 

4.1-ABERTURA 

42-EXPEDIENTE 

4.2.1 -Requerimentos 

- N9 578/89, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n? 174/89-Cornplemen
tar, que estabelece normas sobre a partici
pação dos Estados e do Distrito Federal 
no produto da arrecadação do Imposto so
bre Produtos lndusbializados, relativamen
te às_ exportações. 

- N~ 579/89, de urgência para o Offdó 
n9 S-25/89, do Sr. Governador do Estado 
de São Paulo, que solicita i"etificação da 
Resolução n\1 27/89, que autoriza a con
tratar empréstimo externo no valor deUS$ 
94 milhões de d6l~s. 

43-0RDEMDO_DIA _ 

-Requerimento n9 562/89, do Senador 
Odaclr_Soares, solicitando; nos termos re
gimentais, a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado no 31 O, de 
1989,- de sua autoria, que dispõe sobre 
o regiStro dos sindicatos e dá outras provi
dências. Aprovado. 

4.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem· do Dia 

-RequerimentOs n~"' 578 e 579/89, li· 
dos no Expediente. Aprovados. 

4.3.2 -Discurso após_ a Ordem do 
Dia 

SENADOR 'tf?í.i.15ÁRÁ.JitA :___ H~mena
gem aos 56 anos da fundação de Goiânia. 

4.3.3 - Designação da Ordem do 
Dia da pró?Cfma sessão 

4.4- ENCERRAMENTO 

5- DISCURSOS PRONUNCIA· 
OOS EM. SESSÕES ANTERIORES 

....,.. Do Sr. Senador Pompeu de Sousa, 
proferido na sessão de 5-10-89 (republi
cação). 

-Do Sr. SenadOr-AureoMello, profe
rido na sessão de 12-10-89. 

-Do Sr. Senador Jarbas Passarinho, 
proferido na sessão de 20-10-89. 

6-ATO DO PRESIDENTE DO SE· 
NADO FEDERAL 

- N• 250, de 1989. 

7-COMJSSAO DO DISTRITO FE· 
DERAL 

-Convocação de reunião a realizar-se 
no dia 25·1 0·89.- --

- 8-ATASDECOMJSSÕES 

9-MESA DIRETORA 

10- LiDERES E VICE·LiDERES 
DEPARTIOOS 

11 - COMPOSiçAO DAS COMIS· 
SÕES PERMANENTES 

Ata da 159~ Sessão, em 24 de outubro de 1989 
.3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Aureo MeUo 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAJof·SE 
PRESENTES OS SRS. SEf'IAD()RES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra- Nabor Jú
nior-Leopoldo Peres-Aureo Mello- Oda
cir Soares-RonaldoAragão-Jarbas Passa
rinho -João Castelo -Alexandre Costa -
Edison Lobão - Chagas Rodrigues - Hugo 
Napoleão - Alacoque l3ezerra - Mauro Be
nevides -José Agripino- Marcondes Gade
lha-Marco Maciel-:- Francisco Rollemberg 
- Lourival Baptista - Jutahy Magalhães -
José Ignádo Ferreira- Gerson Camata
Jamil Haddad - Nelson Carneiro - Irapuan 
CostaJunior-Pompeu de Sousa-Mauricio 
Corrêa -.Meira Filho- Roberto Campos
Louremberg Nunes Rocha- Mendes Canal e 
._ Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins 
- Oomes Carvalhó -Silvio Name- Dirceu 
Carneiro - Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 38 Srs. SenadoreS. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus,. iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. J9 Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 
DO PRESIDENTE DA REPÓBLI· 

CA 
. Restituindo autógrafos de projetos de lei 
sandonados: 

N• 257189 (n' 677189, na-origem), de 23 
do corTente, refererlte aO Projeto de Lei no 15, 
de 1989-CN, que autoríza o Poder Executivo 
a abrir_ ao Orçamento Fiscal da· \.ln ião, em 
favor de diversos Órgãos, créditos adicionais, 
até o limite de NCz> 15.000.000,00. (Projeto 
que se transformou na Lei n\1 7.848, de 23 
de outubro de 1989). 

N• 258189 (n• 678/89, na origem), de 23 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n? 27, 
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento FisCal da União, Lei no 
7.715, de 3 de janeiro de 1989, crédito suple
mentar no vaJor de NCz$ 37.200.000,00, em 
favor do Ministério do Trabalho, para os fins 
que especifica. (Projeto que se transformou 
na Lei n9 7.849, de 23 de outubro de 1989). 

N9 2.59/89 (n9 679/89, na origem), de 23 
do corrente, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 33, de 198_8 (n" 5.775185, na Casa 
de origem), que considera penosa, para efeito· 

. de concessão de aposentadoria especial aos 

25 (vinte e cinco) anos de serviço, a atividade 
profissional de telefonista. (Projeto que se 
transformou na Lei n9 7 .850, de 23 de outubro 
de 1989). 

N• 260189 (n' 680/89, na origem), de 2:3 
do corrente, ~:eferente ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 38, de 1989 (n\1 1.666/89, na Casa 
de origem), que fixa o· efetivo da Polícia Militar 
d~ _ _Distrito Fede~al, e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n? 7.851, 
de 23 de outubrO áe 1989). 

N9 261/89 (n9 681!89-, na Origem), de 23 
do_ corrente, referente ao Projeto de Lei n\1 40, 
de 1989-CN, que àutoriza o Poder Executivo 
a_ abrir ao Orçamento FlSCal da União créditos 
a-dicionais até o limite de NCz$ 
1_.702.043.300,00, para àteii.der despesas com 
à serviço da, dívida de diversos Órgãos. (Pro
jeto que se transformou na Lei n\1 7 .852, de 
23 de outubro de 1989). 

Aviso 
DO MINISTRO DA AGRICULTO· 

RA 

-=-- N? 560/89, de 17 do corrente, encaminhan
do esclaredmentos prestados pelo Ministro da 
Agricultura, sobre quesitos constantes do Re
querimento no 450, de 1989, do Senador Dir
ceu Carneiro. formu1ados com o objetivo de . 
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esclarecer a situação dos Títulos da DiVi..da 
Agrária - TOA, emitidos anteriormente ao 
mês de março de 1988. 

Parecer 

PARECER I'!• 259, DE 1989 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n" 
52, de 1989, que 'rextingue e cria Regio
nais de Ensino da Fundação Educacional 
do Distrito Federal e dá outras providên
cias': 

Relator: Senador MJrcio Lacerda 

O Excelentíssimo Senhor Governador do 
Distrito Federal, através da Mensagem n~ 79, 
de 1989-DF (Mensagem n~ 71,GAG, de 8 de 
setembro de 1989, na origeffi), encaminhou 
ao Presidente do Senado Federa] Projeto de 
Lei que extingue e cria Regionais de Ensino 
na Fundação Educaciona1 do Distrito Federal, 
com respectivos empregos em comissão, e 
estende a GratificaÇãO -de Exercício no Magis
tério - criada pela Lei (DF) no 36, de 14 de 
julho de 1989- aos integrantes da categoria 
de Especialista em Educação, do Quadro de 
Carreira do Pessoal de Magistério da Funda-
ção Educacional do Distrito Federai. ____ _ 

A Proposição está fundamentada nas se-
guintes razões: ____ _ 

1. A junção dos dois complexos escolares 
(Núcleo Bandeirante e Guará), situados em 
cidades satélites distintas, vem· ocasionando 
uma seqUência de congestionamento admi~ 
nistrativo-pedagógicos e prejudicando o pro
cesso participativo de orientação, acompa
nhamento, controle e avaliação das atividades 
escolares. 

2. A Lei n• 36, de 14 de julho de 1989, 
omitiu a Gratificação de Exercício no magis
tério aos integrantes da categoria de Especiã
lista em Educação no Quadro do Pessoal de 
Magistério. Urge suprir a lacuna. É o que pro
põe o Projeto. _ 

O Projeto, de inkiativa de S. Ext, o Gover
nador do Distrito Federal visa, pois. corrigir 
dfstorções;detectadas no funcionamento do 
sistema de ensino do Distrito Federal. -

As medidas atendem aos preceitos constitu
cionais, tanto no que se refere à descentra
lização administrativa e, portanto, aos impera
tivos de uma gestão mais participativa e demo
crática do ensino (Constituição Federal, art 
206, VI), como à valorização dos profissionais 
da Educação (Constituição Federal, art 206, 
V), do Quadro de Carreira do f'essoal_ do Ma
gistério, incluídos os especialistas em Edu:. 
caçá o. 

Convêm notar, ainda, que o aumento de 
despesas a ser provocado pelo desmembra
mento pleiteado, na ciiação das Regionais de 
Ensino do Núcleo Bandeirante e do Guará, 
pode muito bem ser coberto pela contrapar
tida das fusões de outros complexos escolares 
já realizadas ou em andamento. 

Por todos esses motivos, somos de Parecer 
• que o Projeto de Lei do Distrito Federal, n~ 

52, de 1989, deve merecer a melhor acolhida 
desta Comissão -do Distrito Federal. 

. Pela aproVação. " 
Sala das Comissões,_ 18 d.e outubro de 

1989. --Mauro Benevides, Presidente-Már
cio Lacerda, Relator- Francisco Rolfemf;Jerg 
- Meira Fdho - Wilson Martins- João Me
nezes- Ney Maranhão- Chagás Rodn'gues 
- Maurício Corrê§ ~ LOurivaf Baptista -
Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Ó Expediente lido' vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que _será liào pelo 
Sr. 1,.,. Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
I'!• 345, DE 1989 

Altera oart 299, do Código Penal Brasi
Jeiià {Decreto-Lei n"' 2.848, de 7 de de
zembro de 1940, "atua/izado peta Ler nP 
7.2/J!J, de 11 de julho de 1984. e pela 
Lei nP 7.251, de 19 de novembro de 
1984). 

O t:ãD.greSSo _Nacional decreta: 
Art 19 O art. 299 do Decreto-Lei n~ 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940, passa a ter ·a 
seguinte redação: 

"Alt.. 299. Omitif, eni. documento 
-público ou particular, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir ou fazer inse-
rir declaração falSa ou diversa da qUe de
via estar escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verda

-de sobre fato juridicamente relevante. 
Pena -Reclusão, de um a cinco anos, 

e multa, se o documento é público, e 
reclusão, _de um a três anos, se _o docu
mento é particular. 

§ 1,.,. Se o agente -é servidor público, 
e comete o crime prevalecendo-se do 
cargo, ou emprego, ou se a falsificação 
ou alteração é de assentamento de regis
tro civil, excetuada a hipótese do pará
grafo seguinte, aumenta-se a pena de 
s-exta parte. - -

§ 29 Se a falsificação ou _alteração de 
assentamento de registro civil referir-se 
a filho havido de relação extrac_onjugal 

-e for motivada por relevante valor social 
Ou moral, aplica-se a pena pelo seu míni
mo." 

Art 2~ Esta lei entra em Yigor na data de 
sua publicação. 

ArL 39 Re'{ogam-se _as disposições em 
contrário. 

Justlftcac;ão 

o_art. 299 do Código Penal, diferentemente 
dos dispositivos que o precedem, sobre o 
mesmo tema, refere-se a falsificação parcial. 
Naqueles, para que se configure o crime, esta 
pode ser pardal ou total. Neste, portanto, hâ 
que se observar, também, a proporcionalidade 
do dano, além do objetivo e dos motivos do 
agente. 

Na verdade, não se erige à categoria de 
crime fato inteiramente s~m importância, de-

vendo se observ;:lf, antes, o nível da conduta 
anti-social. Da mesma forma, não se pode 
deixar de ateritaf Para a gradação da pena, 
obs_t:t.rvados os danos reals, ou pot~nçiais, sem 
o que não há crime. _ 

Ora, a atual rédãçao dada ao art _299 do 
Código Penal procede apenas à exasperaçâo 
da pena, diante do objeti_vo (quando~_ agente 
é servidor público ou quando de assentamen
to de registro civil), sem cuidar, e~ contra~ 
partida, de minimizá-la quando diante de fatos 
-que_ o _justifiquem, isto é, observado também 
o motivo do agente. 

--Com este Projeto de Lei, pretende-se cor~ 
rigir essa impropriedade obseiVada naquele 
dispositivo do Código Penal e, para tanto, re
corre-se ao novo texto constitucional, cujo § 
& do art 227 tomou defeso o tratamento dife
renciado entre filhos, ainda que havidos de 
relação extraconjugal. 

E o _crime de que trata o art. 299 do Código 
é, muitas vezes_,__ praticado sob tais circuns
tâncias. 

Ora, ilão é difícil intuir-se a motivação soc~l 
do. pai que, antes da Constituição de 1988, 
procedeu ao registro de nasdm~n~ c:fe. ffiho 
havido de relação_ extraconjugal, de<:larando, 
para protegê-lo, _condição inexata. E a idéia 
de proteger sodalinC.nte o pr6Piío filho não 
pode e não deve ser nivelada às formas mais 
graves de falsidad~ ideológica, porquanto há 
que se considerar a inexpressividade do dano, 
neste caso, em contraposição ao motivo reJe
Vante, considerando até mesmo na hipótese 
de crimes mais graves. 

Sala das_Sessões, 24 de outubro de-1989. 
-Márcio Lacerda. 

LEOJSIAÇÃO aTADA 

CÓDIGO PENAL 

DECREIO-LEI N• 2.848 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (1). 

O Presidente da República, usando _da atri
b~uição que lhe confere o art. 180. da consu~ 
tuição~_decret" a seguinte Jei: 

Falsidade Ideológica 
Arl 299~~= -Omitir, em documento pú

blico ou_particular, declaração que dele 
devia COnstar, ou nele inserir ou fazer inse~ 
rir declaração falsa ou diversa da que de~ 
via ser escrita, com o firh de prejudicar 
direito, criar ob~gação ou alterar a verda_, 
de sobre_ fato juridicãmente relevante: 

Pena - r_eclusão, de um a cinco anOS, 
e multa de um a dez cruzeiros, se.o docu
mento é público; e reclusão, de um a 
três anos,_ e_ multa, de cinqüênta centavq_s 
a cinco cruzeiros~ se o documento é parti-
cular. _. . 

Parágrafo único. Se o agente é fun
cionário público, e comete o crime preva
lecendo-se do cargo, ou se a falsificação 
ou alteração ê c:! e assentamento de regis
tro civil, aumenta-se a pena de sexta pa-rte~ 

---··--········----·-~--~-· 
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LEI N• 7 209, DE li DE JULHO DE 1984 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n~ 
2848, de 7dedezembrode 1940-Có
digo Penal, e dá outnls providências. 

LEI N• 7251, DE 19 DE 
NOVEMBRO DE 1984 

Dá nova redação ao artigo 245 do De
creto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 
1940- Código Peni!Il. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à Comissão competente. (Pausa.) 

Sobre a mesa, oficios que serão lidos pelo 
Sr. 1~" Secretário. 

São lidos os seguintes 

COMISSAO DE COI'ISTITWçAO, 
JUSTIÇA E CIDADAI'IIA 

Of. n' 72/89-CCJ · 
Brasília, 17 de outubro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentais, comunico a V. EX' 

que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado n" 18, de 1989, que "dispõe sobre 
crime inafiançável a remarcação de preços 
de gêneros alimentícios de qualquer espécie, 
expostos à venda, e dá outras providências", 
na reunião desta data. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Gd Sab6ia d~ Canialho, Presidente. 

0!. n• 73/89-CCJ 
Brasília, 23 de--outubro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex!' 

que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado n~" 234, de 1986, que "acrescenta 
parágrafo único ao artigo 213 do Decreto-Lei 
n~ 2.848, de 7 de dezembro de 1940-Código 
Penal", na reunião do dia 28 de setembro de 
1989. 

Na oportwlidade renovo a V. Ext meus pro· 
testas de elevada estima e consideração. -
Senador Gd Sabóia de Carvalho, Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Com referencia ao expediente que acaba 
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, §§ 3~" a 69, do 
Regimento Interno, depois de publicada a de
cisão da comissão no Diário do Congtesso 
Nacional, abrir-se-A o prazo de 72 hOras para 
interposição de recurso, por um décimo da 
composição da casa, para que os projetes de 
Lei do Senado n~ 234, de 1986, e 18, de 
1989. 5ejam aPreciados pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo sem a interposição de 
recurso, os projetes serão remetidos à_Câmara 
dos Deputados. 

- 0-SR: PRESI[)ENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotou-se hoje o prazo Previsto no art. 
91, § 49, do RegimentO Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Oi"âetn do Dia, das seguintes matérias: 

....... ProJeto de Lei do Senado no 56, de 1989, 
de autoria do Senador Teotónio VIlela Filho, 
que aJte:ra a redação do art. 39, çaput, da Lei 
n9 5.107, 9~ 13 _c.i~~setembro de 1966, que 
cria o Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço, e dá outras providências; 

....., Projeto de Lei do Senado n~" 73, de 1989, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
estabelece normas para a. industrialização e 
a comercialização de substâncias minerais 
metálicas; 

-Projeto de Lei do Senado n~' 7 4, de 1989, 
de autoria do Senador Iram Saraiva, que altera 
a legislação do Imposto de Renda, e dá outras 
providências; e 

-Projeto de Lei do Senado n" 86, de 1989, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que dá 
nova redação ao Inciso V do art. 4~> da Lei 
n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

As matérias foram apreciadas conclusiva· 
mente pela ComiSsão de Assuntos Económi
cos. Tendo si.do rejeitado, o Projeto de Lei 
do Senado n9 73, de 1989, vai ao arquivo. 
Os ~~mais, aprovados. serão despachados à 
C'amara -~'?s Deputados. 

O SR. PRESID~ (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, prOjeto que será· lido pelo 
Sr. 19~Secretárlo. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1° 346, DE 1989 

Dispõe sobre o atendimento à criançi!l 
e aó _{Jdo/escente em situação de risco 
e dá outrtJs providéncias. 

O Congresso Nacional decreta: 
-Art. 19 As entidades governamentais de 

assistência e proteção às crianças e aos ado· 
lescentes em situação de risco são obrigadas 
a desenvolver as seguintes ações: 
-1- proporcionar-lhes igualdade de oportu

nidades educacionais; 
D- integrá-los ao sistema educacional, seja 

na rede oficial, particular, confessional, comu
nitária ou illantróplCa; 

m -oferecer-lhes c-ondtções de desenvol
ver hàbiltdades profiSSionais; 

IV-encaminhá-los preferencialmente ao 
mercado de trabalho formal, respeitando sua 
faixa etária, de modo a serem contratados sob 
a forma de "menor assistido" ou "menor 
aprendiz"; 

V- apoiá~los no caso de desenvolverem 
atividade no mercado de trabalho irúormal; 

VI- oferecer-lhes oportunidade de desen
volver potencialidades artísticas; 

VII- oferecer-lhes espaço e orientá-los no 
que se refere a práticas de lazer e de esporte; 

VIII- prover sua subsistência, sua alimen
tação, seu vestuário; 

lX-proporcionar-lhes recuperação da 
saúde física, psíquica, emocional; 

X-desempenhar a função de lar substi
tuto, caso s1:1a família natural inexistir ou omi
tir-se; 

XI- integrar os pais ou responsáveis no 
processo de educação e recuperação; 

XD- prevenir comportamentos inadequa· 
dos ao convívio social; 

XDI- recuperá-los de desvios de conduta, 
quando detectados; 

XIV- afastá-los de ambiente_ contrário aos 
bons constumes; 

XV- livrá-los de toda _e qualqu~r forma de 
exploração e maus~trato_s; 

XVI:- adaptá-los às relações familiares e à 
sociedade; 

XVI:I- assegurarplhes pleno direito de defe
sa quando acusados de infração. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
nesta Je~ considera-se_ em situação de risco 
toda criança ou adolescente, dos 6 _(seis) aos_ 
18 (dezoito) anos, com as mesmas caracte-_ 
risticas abrangidas pelo art. 29 da Lei n9 6.697 
(Código de Menores). 

Art. :29 As entidades referidas no art. 1~' 
desta lei deverão equilibrar seu orçamento de 
modo a: 

1-não despender com pessoal adminis
trativo além de 1 O% do total da sua receita 
orçamentária; 

D- não permitir que seja desviada para ati
vidades paralelas - tais como propaganda, 
filmes, publicações - verba superior a 1% 
do orçamento globaL 

Art. 39 As entidades particulares_ coln 
igual razão social só terão seu fundonamerito 
aprovado se seus estatutos incluírem os princí-
pios anotados nesta lei. - --

Art. 49 Cabe ao Ministério da Educação, 
através das suas delegacias estaduais, fisca
lizar o funcionamento das entidades de assis
tênàa ao menor, sejarii. g'óvemamentals Ou 
particulares, aí indufdas as confessionais, Co
munitárias, filantrópicas. 

Art. 59 Qualquer criaitça ou adolescente 
suspeito ou acusado de infração será encaml
nhaClo ao juizado de menOres no prazo rilaxi
mo- de 24 horas, sendo penalizados com a 
perda de se_u _cargo ou funç-ão aqueles que 
se omitirem no cumprimento deste dever. 

Art. 69 Será purliQã"-Coin dois a cinco anos 
de reclusão toda pessoa, especialmente a res
ponsável pela custódia de crianças ou adoles
centes, que permitir sejam submetidos: 

a) aos efeitos d~ substânc!a química capaz 
de prowocar-Ihes dependência ou bloqueio 
de raciocínio; ou 

b) a qualquer tipo de pratica atentatória 
contra a sua dignidade. 

Art. 79 Qualquer membro da socidade es
tá habilitado a encaminhar dentmcia junto ao 
Ministério Público em caso de inobservância 
desta lei. 

Art. 89 As entidades acima referidas ficam 
obrigadas a se reestruturarem, no prazo de 
seis meses a partir da publicação desta lei. 

Art. 9" Esta lei entra em vigor imediata
mente após sua publicação. 
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Art. 10. Revogam-se as dispos1çóes em 
contrário. 

Justificação 

A questão das crianças e adolescentes no 
Brasil tem sido objeto, sobretudo nos últimos 
dois anos, de inúmeras pesquisas, pronuncia
mentos, debates e tentatiyas de solução. De 
fato, basta ao observador atento lançar os 
olhos sobre a popolação das ruas centrais das 
nossas grandes cidades para compreender 
que esta problemática é complexa, difícil de 
solucionar - mas _çl_~a por medidas urgen
tes que permitam faze'r justiça a esses peque
nos cidadãos, prtvadas dos direitos que a 
Constituiç~o Lhes_ª-ssegura, em caráter de "ab
soluta prioridade" (art. 227). 

Mas a situação se mostra ainda mais dolo
rosa e_ dramática, paradoxalmente, se a ol?ser
vação se faz na rede oficial de atenaimento 
ao menor. Sem dúvida, o que hoje ocorre em 
todo o País, apesar de algumas tentativas Isola~ 
das de corrigir os desvios, reflete o grau de 
insanidade que atingiram as nossas institui
ções. 

Não há exagero na afirmativa: desde. o _mo
mento em que sofr_em_ a ação da polícia -
que os prende aleatoriamente - são encami
nhados às delegacias, depois aos juizados e 
daí aos "internatos", as crianças e adolescen
tes - ou simplesmente "menõres" (termo 
que hoje se aplica só a crianças e adolescentes 
pobres) são privados de dignidade e subme
tidos a um processo contínuo de exclusão do 
convívio social, de estigmatização, de opres
são e de encaminhamento irreversível à delin
qüênda, à criminalidade, ao opróbio, ao vício, 
à loucura. 

Dentre as já numerosas publicações a res
peito desse tema, podemos citar as pesquisa 
da socióloga Oeide de Fátima Galiza de Oli
veira (Se Essa Rua Fosse Minhll: um estudo 
sobre a trajetória e vivêncla dos meninos de 
rua do Recife. Recife, Fundação Joaquim Na
buco; Brasma, UNICEF, 1989), a tese de mes
trado de Maria de Fátima Olivier Subbrack 
(A Trajetón'a da Criança Marginalizada Rumo 
à DeUnqüéncia. T es_e_ de Mestrado. Porto Ale
gre, 1982), documentos que não podem ser 
desconhecidos por nenhum dos que militam 
nesla causa A partir de relatos colhidos em 
um considerável universo de crianças e ado
lescentes que vivem em situação de risco, na 
rua ou "amparados" por instituições, as auto-
ras fazem-nos saber qu_e: __ _ 

-é traumática a experiência deles com a 
polícia; são presos arbitrariamente, são Vt1imas 
de maus-tratos, são obrigados a dar dinheiro 
para se livrarem de espancamentos, são rou· 
bados ... ; 

-os organismos_ ofiCíais, como as Febem 
e o juizado de menores não lhes oferecem 
condições de recuperação; quando interna
dos, têm mais oportunidades de "aprender" 
ou "aperfeiçoar" o_ uso de tóxicos, a prática 
da infração; os "bonzinhos", aí, são os apáticos 
ou os mais espertos; 
· -o juizado é visto como inoperante e inefi
caz; não manda maltratá-los, mas não é capaz 

de impedir a corrupção, tanto polida! quanto 
ctos funcionários das instituições. 

Denúncias repetidas têm sido veiculadas 
pelos órgãos da imprensa. Insensíveis, as insti
tuições coma.:.a Corriea, no DF, continuam 
deixando adolescentes em situação de ainda 
mais alto risco: hoje, contaminados por AJDS. 
Emr~ntevisita ao Senado Federal, quan

do veio participar dos debates na Comissão 
Temporária do Código de Menores, exata
mente dia 1 O de outubro p.p., instada a expli
car tristes aspectos relativos ao funcionamen
to da Comea, a Sr' Marina Bandeira, Presjdente 
da Funabem, d~larou: "Infelizmente, Sr. Se
nador, (tratava-se do ilustre_- Senador Wllsori 
Martins) só tenho a acrescentar que esta situa
ção não é apan~gio -ao Distrito Federal; o qua
dro se repete em todo o País"._ 

Essa-declaração confirma o desafio que se 
impõe ao legislador, ao educador, ao comuni
cador, no sentido de resgatar essa absurda 
dívida para com essa parcela da população 
braslleira. Pois na grande maioria - segundo 
uma das pesquisas acima cltãdàs -, -80% 
da clientela atendida pela Funabem é com
posta de abandonados, pobres, exclufdo's da 
escola, -da família; apenas lO% Sãci reaJmente 
infr~tores. No entanto, os próprios melas de 
corirunicação repassam àntes e imagem da 
de!iqUêrida, ·por esta ser a que machuca me· 
riOS a consciência da popu1ação; assim, ficam 
meio- obscurecidas as reaiS causas da desti
tuição de direitos a que crianças e adoles
centes São submetidos. 

Entendemos, sim, qué haja adolescentes 
com tão graves problemas de conduta que 
se tomam, ao mesmo tempo, vítimas fáceis 
de grupos ~riminosos aclultos e real perigo 
para os demais. Entretanto, meSmo nesses 
casos extremos em que_ um afastamento do 
convívio social é justificado, a privação da li
berdade de ir e vir não pode supor agressões, 
maus-tratos, uso de ento~rpecentes que os ni
velam a loucos, exposição a doenças, explo
ração sexual, etc. E--essas coisas acontecem. 

Os resultados obtidos na rede de internatos 
são péssimos, já que a recuperação só ocorre 
num ambiente de compreensão, afeto, onde 
o .processo e_ducacionaJ possa instalar-se. 

A internação nunca poderia ser considerada 
um fim, mas um meio de' reeducar. Deve ser 
a última das opções, aquela selecionada só 
quando as demáis forem 'inóOJas. Para tanto, 
as instituições têm que se_orientadas diversa
mente dO que hoj~ são. É indispensável a as
sistênCia de profissionais da área s_ocial_, da . 
educação, da saúde, que tenham não só co
nhecimentos atua1izados. mas, também, o que 
é mais importante, as qualidades humanas 
necessárias para tratar com os menores, para 
identificar a modalidade de atendimento que 
melhOr reSponda à neceSSidade cle_c~da caso. 
Tem que ser impedida a. ação nefasta e vio
lenta da polícia. Tem que ser imp'edida a per
manêm:ia de crianças_e adoles_centes em.dele
gacias - até por mes_es! _- sem que lhes 
dêem o -dirt!it_o de- s~ defender. Tem que ser 
impedido o ~nvio indis_crjminado d$ cri?Jnças 
e a_doleScent~ _aos· "internatos" que se igua-

. Iam a prisões (ou manicômios, pois há relatos 

e mais relatos_de menores submetidos ao uso 
q.e drogas que os "acalniam"). --

0 caminho deles desde a rua, pelas mãos 
· da polícia, até as instituições de reclusão, onde 

encontram pessoas despreparadas para en~ 
tendê-los, é eiva~o de crueldade e precon
ceito. 

A esse respeito, gravíssima é a constatação 
feita no Ser.;tjn~rio Nacio_na1 de Dirigentes e 
Técnicos de Internatos de Menores Jnfratores, 
realizado em Brasília, em 1987. Computadas 
irifornlações d~ 20 internatos de 16 Unidades 

·de Federação, concluiu-se que havia 4.567 
casos de internação Tdentificados. sendo co
nlte_cldas as raz<?es p_ara a reclusão de 2.417; 
desses, 1.718 _estavam presos por práticas de 
infras:ões (incluíndo 21 casos de prostituição) 
e 699 que não haviam cometido delito algum, 
estavam juntos com os demais, por motivos 
como simples abandono, perambu1ações ou 
suspeitas não comprovadas!... 

Hoje. já em vigência a nova COnStituição, 
devemos interrogar-nos no tocante aos direi
tos 'das crianças e adolescentes e procurar 
formas de atendimento a todos aqueles que 
se encontram em situação d_e risco - mas 
que não são necessariamente delinqüentes 
em potencial! - e lutar para que lhes sejam 
oferecidas oportunidades reais de se tOmarem 
cidadãos. A esSe respeito, o próprio texto cons
titucional já indica o único caminho, quando 
coloca o direito à educação comO inalienável 
condição para o exercício da cidadania. 

Talvez não esteja suficientemente difundido 
o conhecimento a respeito do número de 
criahças e adolescentes que, em noSso País, 
estão à marg~m dos dir~itos fundamental~· 

O documento dos pediatras brasileiros, par
ticipantes do XXVI Congresso Braslleiro de Pe
diatria, realb:ado recentemente. em outubro 
de 1989, em Belo Horizonte, é bastante escla
recedor ao reYelar que ~5% da população bra
sileira, cerca de _65 milhões de pessoas,_ têm 
menos de 18 anOs e que 60% desses jovens 
e crianças, ou_seja, 39 milhões, são oriundas 
de fam[J[as que vivem em Situaçã,o de Pobreia 
_absoluta ou relativa. __ _ ___ _ 

Essa é a clientela a ser atingidã --PelO pre. 
sente projeto, pois o que tem sido feito em 
benefici9 desse contingen~e é, comprovada· 
mente, insufidente ou cheio de falhas. . 

Necessária se faz um mudança dê bàse Ms 
estrlJ4.lras existentes, m'ediante _o desenVolvi
mento planejack? __ d.3s açõe-s apoiadas pof Uma 
política oficial forte e decisiva. -

A filosofia deste projeto _de_ lei compreende 
tantq 9 a_ção Preventiva cõmo a CorretiVa -
atingir o menor- a'ntCs da irifração e akariçar 
ó pequeno infréit6r, enVOlV'endO-o nO procesSo 
psicopedagógico e conduzindo-o, consciente~ 
mente, ao_ campo de seu desenvolvimento 
pessO<ll e de sUa auto-realização. 

Nós o estamos encaminhando num mo
mento em que: é _il:nPrescindível u-m instfu~ 
menta legal para corrigir o quadro atual, que 
se coinpõe de problemas cruciais. Retomando 
o que já vimos colocarydot destacamos alguns 
aspectos~_ .- . . 
1-O circuito ·ofid~ de .,.tencfifnento à.s 

crianç8s e- adolescentes em ~io de ~o, 
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incluindo polícia, delegacias, juizados, interna
tos, etc., contribui para radicalizar o processo 
de expulsão, já iniciado no sistema de ensino 
regular; a marginalização, que atinge as famí
lias, é cons_eqüência. da própria estrutura só
cto-econônica do País. 

2-A internação, em regime de confina
mento, em locais sem a menor condição físi
ca, com ausência de atividades programáticas 
educativas, é uma das práticas amplamente 
difundidas, apesar de ser condenada por acar
retar muito mais malefidos que vantagens; 
os que sofrem esse processo dificilmente se 
reintegram à sociedade, não só porque ela 
os rejeita, mas também "porque eles mesmos 
se excluem dela. 
3-As características das, instityições con

trastam fundamentalmente com as necessi
dades do adolescente, configurando um am
biente inadequado à aquisição de sua identi
dade pessoal, ao seu desenvolvimento como 
um ser humano digno. E é devido a esse cho
que de interesses ou de "desinteresses" que 
não se tem logrado êxito na reintegraç2Jo ou 
recuperação do menores. · 
4-As con~ções de .?e tenção em que se 

econtrarn os menores , de acordo com o 
que comprovam relatos deles próprios, consti
tuem um verdadeiro processo de formação 
de marginais, pois proporcionam o aprendi
zado da prática de infrações. do uso de t6xicos 
e de outras práticas nocivas; e, o que é mais 
graves, manifestam-se como propagadoras 
de doenças, dada a insuficiente ou Inexistente 
orientação sarUtária. 
5-A grande maioria dos que ingressam 

no sistema de Justiça de menores é Oriunda 
de famílias que vivem eni. extrema pobreza, 
ou seja, aquelas que não têm acesso à satisfa
ção de suas necessidades_básicas de_ subsis
tência; são crianças e jovens com li~_riàs lacu
na:- afetivas, alimentares, que sofreram ®ses
truturação do elo familiar, entre outros proble
mas. 
6-A maioria dos atingidos pelo sistema 

oficial de atendimento tem baixa es_colaridade; 
ê significativo o número __ d_e_analfabetos; as 
instituições fa1ham amplamente neste_aspec
to, pois pelo menos a metade delas não ofere-
ce escolarização. ___ _ 

7 -A rede de ensino regular não cons~gue 
atingiresse contingente, tampouco constitui_r
se um instrumento de sua inserção ou ascen· 
são sOcial. Pelo contrário, seu processo eliti· 
zante constitui-se mais uma das experiências 
-frustrantes dess_es menores -.falta compe
tência das escolas para ensinar-lhes. 

O objetivo do nosso projeto é, país, provocar 
sérias transformações no proCesso atualmen
te desenvolvido pelas entidades de assistência 
e proteção às crianças e adolescentes. 

Assim, o art. 19, no seu inciso I, dispõe no 
sentido de que a igualdade de oportunidades 
educacionais seja um dispositivo constitucio
nal obedecido. A eduçação é um processo 
social inerente à reprodução e à renovação 
dos valores da sociedade, e para que todos 
sejam envolvidos nesse processo é necessário 

~ adaptar o ensino fundamental às necessida-
1 . 

desde _cada segmento social, o que se tradu
zirá em maior flexibilidade de horários, curícu
los, objetivos, conteúdos, calendário _escolar; 
as atividãdes complementares, a metodologia 
também serão objeto de reestudo para ade· 
quação à realidade sódo-cul~al da dientela. 

As crianças e adolescentes nascidas pobres 
têm dificuldades não só em ingressar como 
em -perriianecer na rede regular de ensino. 
A sua integração ao sistema educacional, ob
jetivo do inciso II, terá que ser executada de 
forma estimulada, educativa, jamais apresen· 
tando características de ameaça ou punição, 
pois aS- barreiras que essa crianças enfretar_n, 
devido às limitações provocadas por· suas ca
rências afetiva:s, alimentares e outras, já consti
tuem-por si mesmas carga suplementar pesa
difâemais. Esta é a principal razão dos altos 
índices de repetência e evasão escolar. 

O atendimento inicial deverá ter intenção 
de diagnosticar, ou seja, conhecer sua perso
nalidade, seu nivel de aspiração, suas relações 
com a farru1ia, suas atividades anteriores (in
duindo ai as infrações que possam ter come· 
tido) tudo Isto constituindo pressupostos bási
coS para -determinar a escolha da instituição 
de ensino mais adequada à sua situação, as-
sim como recomendar o tipo de atividades 
que deverão ser deserwolvidas. 

Seja (Jual for o tipo de- escola em que se 
integrarem, deverão receber orientação profis
sional (indo lll, IV e V), de modo que_ cada 
um =ãprenda um oficio, com vistas à sua sub
sistência. A orientação para o trabalho, enca
rado como meio de reeducação, reçuperaç:ão, 
formaÇ-ão =---õu seja, como atividade pedagó· 
gica ~ não c:ontraria o dispositivo constitucio
nal. 

O nosso projeto caminha na mesma dire
ção de proteger crianças e adolescentes da 
eXploração. o próprio texto do EstatUto das 

·Crianças e Adolescentes, assim como o novo 
pr_?jeto de Dife~jzes e Bases da Educação, 
ora em tranl.itaç:ão, prevêem-essa forma de 
ensino; aliás, o ideal de São João Basco -
talvez o maior educador que a hostória_ co
nhece. 
-o-~h~ãminhamento para o mer~do formal 

de- tr8bãlhõ, se _ _atingirain a idade adequada, 
será executado através de convênios com em
presa;:_experiênciaS que já têm sucesso com~ 
provado. No caso de os jovens escolherem 
atividades que não se encaixam no mercado 
formal, deverão receber apoio, orientação, de 
modo a terem possibilidade de sobrevivência 
por Conta-própria, exercendo algum ofício, 
participando no mercado informal (esse dis· 

. positivo está de acordo com a visão realista 
que o projeto procura manter). . 

Outras atividàdes obrigatórias (previstas nos 
incisos VI e VD), como as artísticas (através 
de oficinas de arte, teatro; etc), e' as práticas 
de esporte e lazer têm por meta valorizar sua 
saúde e o quilíbrio do corpo e da mente, O 
que pretendemos atingir é a educação inte
gral, por meio de atividade harmoniosas, ocu
par todo o tempo desses jovens de forma dig
na~ salutar e produtiva. 

As necessidades primárias de alimentação, 
vestuário, deyerão lei' etendldas até que eles 

sejam capazes de prover seu próprio sustento. 
Também neste aspecto é imprescindível ã pre
sença de um profissional que os oriente (incisO 
VIIO; sua recuperação f!Sica, psíquica, emocio
nal, é condição sine que non para qúe alcan
çem a meta da profissionalização (inciso IX). 
Deverão ser estabele.cidos convênios com 
centros médicos, clínicas psiquiátricas~ psiCO
lógicas, para que sejam desenvolvidas ações 
conjuntas e tratamento individualiZado. 

Obedecendo a essas.oormas, i$ in_stituiç~S 
estarão desempenham:lo a função de lar subs
tituto (conforme preconiza o inciso X), e pfo~ 
porcionando às crian_çªs. e ª-.óolescentes, um 
clima de afetividade. t preciso Iembi-ar que 
está comprovado se~ esta sua maior carência, 
a maior causa dos seus distúrbioS de conduta. 
Obviamente, o ãmbiente de afeição inclui a 
disciplina, o respeito à autoridade, às noJnas 
de comportamento,_ presentes nos modelos 
de estrutura familiar. 

Entretanto, as famíli~s reais que gerarem 
esse contingente mais desfavorecido .. quase 
sempre, perderam essas caracteristicas. Por 
isso, é necessário, também, integrar os Pais 

. ou responsáveis no processo, tal como preco
niza o inciso xr. sob j)ena- de invalidar toda 
a: ação que ·estiver laboriosamente sendo reali-
zada com os joVens. _ _ 

O final do processO prevê na Sua readaP· 
tação à famflia, que a essa altura, Já terá sido 
a_tingida ben~ficamente,_e à 59cig_<:laçle em ge
ral, o que1 cremos, se dará de modo não trau
mático, se cumpridciS todas as etapas (incisos 
XIL XI~ XIV, XV )\VI). 

.Como temos. firme convic_ção de que pro~ 
blema de menor deve ser afeto ao Ministério 
da Educação,, propusemos, no art 4°, que as 
delegacias esta.duill!;i .do MEC sejam respon
sáveis pela fiscalizaÇão no sentido de que se
jam cumpridas as determinações legais. 

Os arts. _59 _e 69 do projeto, como diriam 
os franceses, /Is vont sans dire não precisam 
ser explicados, pois as razões para sua inclu
são são óbvias. O objetivo é corrigir os crimes 
contra as crianças e adolesCentes que são 
atualmente camuflados. Aqui, à guisa de ponte 

__ _de r~~ão~ cabe-nos ap~nas colocar a per
gunta: Entre uma criança que furta urna laran
ja, e o policial que a espanca na delegacia 
por esse motivo, quem é o criminoso? 
- Nosso projeto é, sim, ambicioso e idealista. 

Mas é plenamente exeqüivel, se, e apenas se, 
despertar a responsabilidade de todos os que 
se ocupam do·problema. A questão dá verba 
é sempre motivo de queixas (verba sempre 
é insuficiente ... ), mais isso se dá principalmen
te porque os recursos estão mal administra· 
9os, estão pulverizados. Daí a razão por que 
1ndufmos o art 2~. Falta fiSCalização, falta bom 
senso para impedir, por exemplo, que, por 
culpa de empreguismo, haja instituições com 
100 (cem!) funcionários para atender a 30 
(trinta) menores. 

Ao propor confiar-se a qualquer pessoa atri
buição para exercer uma_ ~spécie de fiscali· 
zação sobre o andamento dos trabalhos, sobre 
o emprego de_verbas, (art. 79), o projeto envol
ve toda a sociedade no atendimento ao menor. 
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E assim, a quem faltar competência, o cami· 
nho está indicado no art. ao. 

TemOS consciência de que outros projetas, 
mais abrangentes, estão em tramitação neste 
COngresso Nacional. É importante salientar 
que o texto que estamos apresentando não 
se contrapõe aos demais; sua intenção é tor
nar exeqúíveis medidas que devem ser adota
das em breve espaço de tempo, em função 
de modificar o sistema atual. Por isso procura
mos: tomá-los, objetivo, dispondo sobre um 
s6 aspecto - o do atendimer:to às crianças 
e adolescentes em situação de risco- e evitar 
dispêndios financeiros. -

Cremos; pois, ser neCessária sua aproVação, 
após tramitação a mais rápida possível. 

Sala das Sessões 24 de outubro de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

(À ComfssAo-de Assuntos Soda is -
competência termfnatívil} 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido será publicado o remetido 
à Comissão competente. (PaUsa) 

Esgotou-se hoje o prazo preVisto no art. 91, 
§ 49, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Sena
do n9 90, de 1989, de autoria do Senador 
Afonso Sancho, que estabelece normas par.:2 
a criação e o funcionamento de juntas de con
ciliação e julgamento. 

Rejeitado em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, a presidência atendendo ao disposto no 
§ 6'\ do referido artigo, despachará a matéria 
ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotou-se hoje o prazo previsto no art. 
91, § 4~ do Regimento lntemo, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Sena· 
do n9 184, de 1989, de autoria do Senadàr 
José Richa, que veda a remoção de chefes 
de missão diplomática, de diplomatas e de 
servídores de categoria funcion.al do serviço 
eJ(;terior do Ministério das Relações Exteriores, 
nas condições que menciona, e determina ou· 
tras providências. 

Rejeitada em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, a presidência, atendendo ao disposto 
no§ 69, do referido artigo, despachará a maté
ria ao arquivo. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Lobo. 

OSR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, pretendo abordar, hoje, problema 
que está afligindo e tomando inviável a vida 
administrativa dos Estados mais pobres deste 
País; dos pequenos EstadOS brasileiros. 

É evidente que _deverei partir do particular 
para o geral, enfoc.:2ndo, em especial, o meu 
Estado, o Piauí, para dele me estender os de-· 

-mais Estados pequenos e pobres desta Fede
ração. 

Sr. Presidente, é triste constatar que o Pfauf 
não te~ bases para gerar tributos, para gerar 
arrecadação capaz de pagar a sua dívida ad
minstrativa ou a formação da sua infra-estru
tura. 

Temos que pensar um meio, temos que 
descobrir o que fazer para que o FPM- Fun
do de Participação dos Municípios-, que hoje 
representa 95% da arrecadação dos pequenos 
municípios brasileiros, possa transformar-se 
num valor capaz de proporcionar o vida admi
nls~ativa dessas ddades e desses municípios, . 

O IW e o rrBI em nada contribuem para 
a formação dessa arrecadação. Esses muni

---cípios estão" quase que exclusivamente limita~ 
dos, em cerca de 95%, talvez 97% da sua 
arrecad.3Çãõ, em sua receita, com relação ao 
Fundo de Participação dos Municípios. 

Trago i::iados que rec_ebi da Associação 
Piauiense dos Municípios. O Piauí é um Estado 
composto por 118 municípios, Incluída a Ca
pital. Pois bem, desses 118 municípios pode
mos separar nove- a Capital, Teresina, e 
mais oito - que recebem cerca de 87% do 
JCMS. Aos outros 109 municípios cabem ape
nas 13% do ICMS do Estado. Vejam, Srs. Se
nadores, 13% do ICMS são distribuídos para 
109 municípios. E vou pormenorizar esses va
lores. Vinte_e seis municípios piauienses rece
bem menos de NCz$ 2.000,00 de ICM.S por 
mês; 24 recebem menos de NCz$ 3.000,00; 
e "22 recebem menos de NCz$ 5.000,00. As
sim, o total de 72 munfcíplos recebem menos 
de NCz$ 5.000,00 por mês. ~ · 

É interessante, Sr. Presidente, fazer um qua
dro comparativo com as áreas de alguns ml,!
nidj:lios. Temos 12 rriuntcípios relacionados 
que p-ásSuein área de 86.107 Jcrrr, área supe
rior a 6 Estados brasileiros, que recebem o 

. valor Irrisório de 3,65% do lCMS do Estado 
do Piauí. 

_Assim, Sr. Presidente, transformando esses 
percentuais em números, na divisão do ICMS 
do Estado, esses 12 municípios que reúnem 
Umã áieã: SUperior-a 6 Estados brasileiros tece~ 
beram a quantia de NCz$ 163.410,00. Cento 
e sessenta e três mil cruzados novos divididos 
entre 12 munidpios piauienses. 

Sr. Presidente, a situação é verdadeiramente 
de penúria; é de chamar a atenção e a inteli
gência dos piauienses e dos seus Represen· 
tantcs, para ver <:omo poderíamos sanar esta 
situação. Parece-me oportuno, por isso, apre
sen~r o projeto que estou encaminhando à 
Casa, à semelhança do que já foi feito, na 
Câmara dos Deputados, pelo Deputado Firmo 
de Castro, quando S. Ex' discriminou, para 
os Estados do Norte, do Nordeste e do Centro
Oeste, o Fundo de Participação dos Estados_ 
igual a 85%. · 

Gostaria de estender esta medida, e é o 
que estou fazendp ap projeto que encaminho 
à consideração da Casa. Gostaria também que 
o Fundo de Participação dos Munidpios fosse 
distribuído aos Estados do NOrte, do Nordeste 
e do Centro-Oeste no valor de 85%. · 

Sei que pode parecer uma injustiça para 
com os Estados_ ricos, para com os Estados 
poderosos deste P.:2is, os Estados mais bem 
aquinhoados, mas, Sr. Presidente, à justiça so· 
cial compete o tratamento desigual dos desi· 
guais. Tenho certeza de que não cometo injus
tiça com os Estados ricos quando diminuo 
em relação a eles o percentual do Fundo de 
Participação dos Municípios, e transfiro parte 
desses recursos aos Estados pobres, recursos 
esses que_ representam para os municípiOs do 
Estado do Piauí 95% de sua receita, quando 
para os grandes Estados brasileiros, tais como 
São Paulo, Rio, Minas Gerais e Paraná, o Fun· 
do de Participação dos Municípios não signi
fica 11em 3%, nem 2%. Talvez fique abaixo 
da vfrgula o percentual da contribuição dada 
àqueles municípios pelo Fundo de Participa· 
ção dos Municípios. 

Sr. Presidente, só como exemplo, gostaria 
de citar a V. Ex" o Município de Rio Claro, 
no Estado de São Paulo_. Rio -Claro é o 34~ 
Município dessa Unidade da Federação e arre~ 
cada muito mais do que todos os municípios 
piauienses. . -

Então, Sr. Presidente, isso que parecia, a 
princípio, uma injustiça, não é; é um modo 
de tratar socialmente o problema. 

Por isso. Sr. Presidente. nesta tarde, enca• 
mínho à consideração da Casa um projeto 
em que estendo ao Fundo de Participação 
dos Municípios o que a Câmara dos Depu
tados e_stá votando, do Deputado Firmo de 
Castro,_ o Fundo de Participação do Estado, 
num percentual de 85% para os Estados do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

- ,-Eram estas ·as minhas palavras, Sr. Presi· 
dente. (Muito bem.! Palmas.) 

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

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Co
mo üder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. senadores, dei entrada ho
je a wna representação junto ao Exin9 Sr. Dr. 
Procurador-Geral da República, para que seja 
aPurado o- que p·ode constituir um fato crimi
noso, um atentado à Lei dos Crim~s c;;:o_p._t;@ 
a Economia Popular, por parte do Sr. Mário 
Amato. 

Apresento dados de vários jornais, em que 
fica comprovado que, após a sua declaração. 
nos dias seguintes, houve unia alta incomen
surável no valor do dólar e no valor do ouro. 
A representação está calcada no seguinte teor: 

Excelentíssimo Senhor Doutor Procura
dor-Geral da República. 

Jamil Haddad, brasileiro, casado, do~ 
miciliado na SQS 309; Bloco G, Ap. I 04, 
nesta .cidade, Senador pelo Estado do Rio 
de Janeiro e Presidente Nacional do Par
tido Socialista Brasileiro, vem, pela pre
~ente, representar perante Vossa Exce
lêncía contra o Sr. Mário Amato, Presi
dente_ da Federação das Indústrias do Es-
tado ~e São Paulo (Fiesp ), pelos fatos 
que a seguir deduz. 
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Vários jornais, edição do dia 12 do cor
rente, estamparam declaração formulada 
pelo Sr. Mário Amato, na sede da Fiesp, 

· na véspera, no s_entido_ de que_ se o candi
dato da Frente Brasil Popular (PT + PSB 
+ PC-dó B), Luiz Inácio Lula da S~va, 
vier a ser eleito Presidente- da República 
"pelo menos 800 mil empresários deixa-
rão o País".___ _ _ 

Abstraindo o aspecto antidemocrático 
e impatrióticO de tais cOmentários,- quan
do o Pais se encontra, depois de longo 
hiato, em plena campanha eleitoral para 
escolher o primeiro mandatáriO, é de se 
prestar atenção para os efeitos danosos 
provocados pelas referidas afirmaç_ões no 
que respeita à econoinia da população 
e ao mercado financeiro. __ _ __ 

O procedimento do_ líder industrial fez 
subir, extraordinariamente, Valores nos 
dias imediatos. No dia seguinte, a ascen
são do dólar já era notável. __ 

Essas conseqüências podem facilmen· 
te_ ser verificadas pelo cotejo dos_ indica
dores económicos publicados nos jornais 
nas edições de 13 a 17 do corrente. 

Os fatos- estariam- a s_ugerir que, por 
detrás da pomposa declaração, se acha
ria o autor da mesma animado por outros 
objetivos, o que não só merece como 
exige uma investigação de ordem crimi
nal. 

A Lei dos Crimes contra a Economia 
Popular não pode ser infringida. Se houve 
intento especulativo, se houve dolo, só 
a sindicância policial poderá dizer. Mas 
os indícios aí estão, claros e veementes.. 

Assim, requer o infra-assinado se digne 
Vossa Excelência, como_ Chefe do Minis
~o Público Federal, órgão a que incum
be a defesa da ordem jurídica, ordenar 
as medidas necessárias para a apuração 
devida dos fatos aqui indicados. 

Nestes Termos-, 
P. Deferimento. 
Brasília, 24 de outubro de 1989. --Ja

mDHaddad 

Sr. Presidente, essas .declaraç_ões bombás
ticas têm que ser ana]lsadas com mais_ profun
didade, porque, coincidentemente, quando 
elas _ocorreram houve o_ aumento desmE:"SU· 
rado do va1or do dólar e dq ouf9, provavel· 
mente para que os especuladores çUJdessem 
beneficiar-se no mercado financeirO. 

Sr. Presidente,_aprovelto oS poucos minutos 
que me restam para dizer que as prévias publi
cadas, agora, pelo órgão de pesquisa Data 
Folha e pelo lbope estão confirmando um pro
nunciamento que fiz no dia 4 de outubro,_neste 
plenário. 

Afumava eu que podia assegurar que o can
didato da Frente Brasil Popular, Luiz Inácio 
Lula da Silva, estava com percentuais mais 
elevados do "'l.\e aqueles que apareciam nas 
prévias, há cerca de vinte dias. E dizia isto, 
Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, porque 
estou acompanhando pari passu a campanha 
do nosso candidato. 

Erri determinado momento. o-acl:latamento 
-:- 3', 4' e 5' colocações - passou a não 
mais existir e vimos, então, qUe começaram 
a ser elevados os indlces do candidato Luiz 
lná_cio Lula da Silva, o qual, segundo a última 
prévia, tanto da Data Folha como do lbope, 
já_ está num empate técnico com o Sr. Leonel 
Brizola, uma das prévias dando 15 a 14% a 
nosso favor e a outra dando, inversamente, 
i5a-14% a favor do Sr. Leonel BrizOJa: 

O que n1ais impressioria ria nossa candi
datura é o ·crescimento Ufliforme nacional
mente. É uma candidatura que_ cresce em to
dos os Estados _da Federaçãç. 

Para exemplificar, darei os percentuais ape
_nas de_ dois j::stados. _ 

No Estado ela Bahia - tenho aqui a meu 
lado o nobre Senador Jutahy_ Magalhães -. 
em ]5 dias a candidatura Lula!Bisol passou 
de 9 para 18%, e no Estado de PernamPuco, 
de 6 para 21%. 

Erãm estas as considerações que eu queria 
fazer, para que fossem inclUída~ nos-Anais 
do Senado, e dizendo que a população sentiu, 
ao quase completarmos 100 anos de Repú
blic~. que, pela primeira vez, alguém que 
emerge da classe trabalhadora, representando 
a maioria do povo, tem chances reais de c::he
ga_r à Pr~id!!ncia_ da República, e está que
rendo muda~ _a face do País, está querendo 
que o acordo das elites, que dominaram Politi
camente q .6J~sil __ dL!_{ante_ um !)êculo, acabe 
na eleição _de l!i_Qe __ novembro de 1 98~. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- COricedO-a palavra ao nobre Senador Go-
mes CarvalhO. -

O SR. GOMES CARVALHO ( PR. Pro· 
nuncia 6 seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Sfs. senadores, há 
alguns dias, nesta mesma tribuna, elogiei S. 
EJcl' o Sr. Ministro Maílson da Nóbrega, que, 
em uma tentativa quase que desesperadora, 
Criou as Câmaras Setoriaís do GP e convocou 
os diversos segmentos empresariais para ten-

- tãr _uffiacordo-, e em Ut:n'll_ Última tentativa, 
porque me parece a derradeira, de conter o 
processo inflacionário no País. 

Não se fala mo;!is em derrubar a inflação; 
fala-se, isto sim, em manter a inflação em um 
patamar de mais ou menos 40%. 
· Fale~ igualmente aqu~ das dific-Üldades que 

a hiperinflação ocasiona a um país. A inflação 
e a hiperinflação constituem o mal dos males, 
pois desarrumam toda a economia, e temos 
exemplos muito próximos no Brasil. Quão_ ca
ro pagaram pelo processo da hiperinflação 
a Argentina, o _México, a Venezuela e tantos 
outros países irmãos da Latino América! 

Vários se-Qfnéritõs- económicos, através de 
entidades representativas, assinaram protoco
los. Assim é que no dia 1 O deste mês a indús
tria automobilístiCa, através do presidente de 
sua entidade representativa, o Sr. Jacy de Sou
za Mendonça, e o segmento de autopeças, 
através do Dr. Pedro Eberhardt, além do Dr. 
Alencar Surti, que representa os díSfr1buidores 

-de veículos do País, assinaram protocolos. 

Es.se c;~.cordo,_cuja cópia solicito faça parte 
Integrante desté proriunciamento, estabele_cia 
um único aumento dos automotores a cada 
mêS. No dia 16, por conseguinte, 6 dias -após 
a assinatura desse acordo, apesar de a indús
tria automobilística ter assinado com relutân
cia, acabou recebendo um novo aumento. Já 
disse aqui que o autom6vei braSi1€iro subiu, 
nos últimos 20 meses, 22% acima da inflação. 

Sou empresário, defendo o lucro justo, sou 
Pela livre iniciativa, da mesma forma que cn"ti
co os oligopólios e as empresas que depen
dem dos processos cartoriais. Como empre
sário que não está alinhado a esses processos, 
tenho mofal para, ha Câmara Alta do Pafs, 
denunciar, alto e bpm som, 9 que o oligopólio 
da indústria automobilística está fazendo com 
a sociedade brasileira. 

O Jomai dO BrasU__ estalnpa declarações do 
Sr :--J~cy Mendonça, que diz que a Anfavea 
crê que ganhará novo aumento. 

Ora, SiS. Seli.8-dores, o novo aumento so
mente poderá ocorrer no dia 16-do próximo 
mês. É exatamente esta a razão de as monta~ 
deras estarem retendo nos seus pátios 15 mil 
Unidades, alegando a falta de autopeças. Man
tive cantata com o Dr. Pedro Eberhardt,_ por 
telefone, e S. S' me disse: "É verclade, não 
estamos fornecendo à indústria porque ·a in
dústria não repassou um níquel e um percen
tual sequer daquilo que foi firmado no acordo 
do. di~ 10". 

Evidentemente .que, se a indústria: aL40mo-
__ bilística retém 15 ou 16 mil unidades no pátio, 

no dia em que acertarem o novo preço, no 
mesmo dia irão feitura r todas as unidades, por
que elas já estão _vendjdas por antedpação 
para os concessioi'lários, e a sodedade_ brasi
leira vai ter que pagar novamente o novo pre-
ço. - -

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
V. EX um _aparte? 

O SR- GOMES CARVALHO - Cóiri o 
mWOr prazer, Senador Jutahy MagWháes. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Go
meS tarvalfiO; neste período- em que está 
substituind9 O S~iladOr Affons_o Camargo, V. 
Ex-' tem demonstrado a sua competência, se
riedade, espirita público, trazendo senipre a 
detabe nesta Casa assuntos da maior impor
tância. Por isso, inicialmente, parabenizo V. Ex" 
Quanto a este assunto, V. Ex' o trata com 
conhecimento de causa, como empresário 
que é, portanto, companheiro desses que tan
tos abusos têm cometido neste País. O abuso 
do poder econômico dos empresários da área 
automobilís_tica tem _espantado a todos nós 
que acompanhamos o dia-a-dia da nossa eco
nomia. Vemos serem presos, vem~ a impren
sa condenar a cada âia pequenos empresários 
que aumentam seus preçoS". Hã poucos dias 
foi preso, e com razão, um empresário da edu
cação, pOr ter aumentado, indevidamente, as 
mensalidades escolares. O que nos causa Cer
ta estranheza é que, enquanto o pequeno em
pfesário é punidO-da forma mais violenta que 
pode existir, esses grandes et:npresários abu-
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S2llm do poder econômico, aumentam seus 
preços indevidamente acima da inflação, fi
cam impunes e, como aqui já foi dito por 
vários Senadores, são recepdonados como 
pessoas gratas no Pa1ádo do Planalto. Esta 
diferença de tratamento é que nos_causa estra
nheza, e isso marca bastante o _Governo, e 
mostra o porquê de não podermos chegar 
a uma boa solução da nossa economia, en
quanto vemos que o próprio Presidente da 
República e seus auxiliares declaram que prati
camente nada têm a fazer até a posse do próxi
mo Presidente._ Não sabemos se o Brasil vai 
agüentar até a·dia 15 de março. Se ITouveSse 
o mínimo de amor a este País, este Governo 
a::feixaria o poder no dia 19 de janeiro, no máxi
mo, para que"' .próximo Presidente pudesse 
começar a governar. 

OSR-GOMESCARVALHO-Agradeço 
a V • .Exto ãparte,-põrque, além de engrandecer, 
qe enriqueç_er o meu pronunciamento, me dá 
ensejo de dizer que, apesar de pertencer ao 
setor da indústria automobilística- sou distri
buidor de automóveis há cerca de 35 anos 
-, sempre agi destemidamente, como em
presário que me orgulho de ser, enfrentando 
com a verdade as multinacionais, que vêm 
para o Brasil contribuir para o processo de 
desenvolvimento brasileiro, por certo, e que 
respeitam as leis do nosso Pa1s, e merecem 
o meu aplauso. Mas os interesses individuais, 
no momento em que algum brasileiro tem 
a honra de estar a serviço do povo brasileiro 
nesta Casa, tem que ser colocado de lado, 
em favor do interesse coletivo. 

Por isso, não tenho o menor temor de que 
essas multinacionais com quem trabalho pos
sam tentar, junto às minhas empresas, qual
quer ato, pelas declarações que faço no plená
rio desta Casa S. s~ o Sr. Jacy Mendonça diz 
que não teme a CPI, nem deve temer, pois 
a CPI é uma ingerência em assUntos da econo
mia privada. 

Sou favorável à livre iniciativa e à liberdade 
de preço, mas devo dizer que isso não é inge
rência. A Câmara Alta existe exatamente para 
isso. Os representantes do povo aqui estão 
como vigilantes daquilo que náo é procedi
mento correto no País, seja qUem for, doa 
a~emdoer. 

E por isso que, neste momento, agradeÇo 
aos ilustres Srs. Senadores, maís de trinta, que 
prontamente assinaram o requerimento que 
aqui está e que vou entregar à Mesa ... 

O Sr. JamD Haddad- Permite-me V. Ex
um aparte? 

O SR- GOMES CARVALHO- Com 
muito prazer, nobre Senador Jamil Haddad. 

O Sr. JamD Haddad - Nobre Senador, 
V. EX' traz à baila um assunto de extrema rele
vância. Quando fui procurado por V. Ex' para 
assinar a solicitação para a constituição da 
Comissão Parlamentar de Inquérito para in
vestigar o problema das montadoras, o proble
ma da indústria automobilística neste País, 
prontamente coloquei a minha assinatura no 

documento. Recordo-me bem, V. Ex' ainda 
não se encontrava, infelizffiente, no nosso ·con
VÍvio àqUela época, em determinado momento 
a indUstria automobiftstica pleiteou um au
mento ao Governo, e o aumento concedido 
foi inferior ao pedido. Os membros da indús
bia automobllistica ded_araram ~tivamente 
que não cumpririam a decisão governamental 
e, pasmem, foram recebidos pelo Senhor Pre-
sidente da República, que acabou concordan
do com um aumento maior. Naquela mesma 
época os trabal~dQres reiyindicavam me_lho- _ 
tias salariais e, em contrapartida, foram recebi
dos pela polícia. J:: o que ocorre, infe)imlen~. 
neste País. V. EX' tem moral para solicitar a 
constituição dessa comissão, porque é empre
sário do ramo, há trinta e tantos anos, como 
declara, está no setor de distnbuição de veícu
los automotores. V. EX' merece de nossa parte 
(ado o respeito, toda consideração, razão pela 
qual me senti extremamente honrado em apor 
a minha assinatura no requerimento para a 
consfituJção desSa Comlss5.ó Parlamentar de 
Inquérito. 

O SR- GOMEs CARVALHO- Senador 
Jamil Haddad, honrado estou eu com seu 
aparte e sua assinatura. 

O Sr. Gerson Camata --Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR. GOMES CARVALHO - Corrt o 
m~ior prazer, Seriad?~- Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata - Nobre Senador 
Qomes Cárvalho, tive tãinbéffi a honra de apor 
minha assinatura no requerimento de V. ~ 
/11\as a comissão que V. Ex' acaba de solicitar 
ao Senado seja constituída, deve ampliar, no 
meu entender, em muito a pesquisa e a sindi
cânda que véii fazer na: iridústria automobi
lística brasileira. Veja V. ~. prírileiro, o proble~ 

_ _ma da segurança dos automóveis brasileiros, 
que tem sido assunto de debate aqui e na 
Comissão de Defesa do Consumidor há mais 
de dez. anos. O Brasil prOduz os modelos de 
automóveis mais envelhecidos e em desuso 
e menos seguros do mundo. Vemos as autori
dades batendo~se com o grande problema da 
segurança nas estradas brasileiras e do núme~ 
rode vítimas dos acidentes que nelas ocorrem. 

_Nossas- eStradas não são as melhores Q-~rn_ 
as mais conServadas do mundo; esse grande 
número de acidentes com ·perdas de vidas 
humanas deve-se também ao automóvel bra
sileiro, que certamente não é o mais seguro 
do mundo, Outro proDI.ema que também pre
cisa ser exaniinado por V. Ex', olhando do 
ponto de vista do consumidor, é que, sempre 
que há falta do veículo no mercado, e, às vezes, 
eSsa Iãlta é proposital, a própria indústria a 
provoca - V. Ex" acaba de comprovar isso 
através apenas de um telefonema-, o consu
midor tem que pagar o maldito ágio na com~ 
pra do automóvel. Essa. parte também precisa 
e deve ser analisada. A comissão, no meu 
entender, deve áprofundar o seu exame não 
só quanto à abertura do mercado brasileU:O 
para novas indústrias que aqui queiram apor
tar, como também à abertura das importações 

de automóveis. Sempre que há esse maldito 
ágio, que o carro dispara no preço, o Governo 
deveria permitir que modelos iguais aos fabri~ 
cados no Brasil_fossem_ )iyremente importa
dos, menos pelas indústrias, que deveriam ser 
proibidas de fazê-lo. Entendo que a partir do 
momento que tivessem uma efetiva concor
rência, elas iriam começar a ter um respeito 
maior pelos consumidores brasileiros. De 
qualquer maneira, ao parabenizar V. EX pela 
iniciativa, que, vejo, recebeu, por ter méritos, 
ampla cobertura da imprensa brasileira, que 
representa na verdade a sociedade e_ a classe 
média brasileira que consome automóveis e 
que quase é impedida de consumir automó
veis, louvo não só a iniciativa de V. ~- rieste 
aspecto como o onnprimento por sua atua
ção nesse período em que está no Senado. 
V. EX' tem-se mostrado um senador ativo, vigi
lante, rápido nas respostas, permanentemente 
dedicado à defesa da sociedade brasileira. Pa
rabéns a V. EX' por esta e por outras iniciativas 
gora tomou. 

O SR- GOMES CARVALHO -Senador 
Gerson Cãinata, além de agradecer a V. Ex' 
a sua assinatura nesse requerimento que vou 
entregar à Mesa, V. Ex" também me dá o ense
jo de comentar o seu breve, mas preciQso 
aparte. 

Todos os aspectos deverão ser analisados. 
Para ser absolutamente Imparcial, devo dizer 
a V. EX' que até há poucos meses fui o lider 
maior da categoria dos distribuidores de veícu· 
los automotores, pois era o Presidente da sua 
entidade maior, como também era Presidente 
da entidade Latino-Americana dos Distribui
dores de Veículos Automotores. TOdas as ve
zes que tomamos conhecimento de que um 
dos 4.200 corii::eSsionários eSpalhados pa- es
te País continental cometeu alguma ~
ridade de cobrança de ágio, nós o punimos 
severamente. A Lei n1 6.729, de 1979, que 
esta Casa aprovou, e nos criou como categoria 
económica, nos idos de 1979, nos dá poderes 
para punir. É uma punição extraordinária, por
que é pecuniária, e, quando é pecuniária, dizw 
se que a dor é maior, pois se sente mais quan
do se mexe no bolso. 

Queremos analisar tudo, não só a abertura 
de novos mercados.-Queremos analisar, tam .. 
bém, esse processo de exportação braslei"a 
de automóveis, de forma totalmente subsidia· 
da, pois é a sociedade brasileira que paga. 
Em determinado momento foi muito impor
tante para o País o modelo de exportação cria· 
do pela indústria automobilistlca, mas esta já 
recebeu muitas bEmesses depois de sua insta
lação no País e continua com o programa 
de Benfiex. Existe um estudO muito detalhado 
dos benefícios que as montadoras recebem 
para exportar, e o problema é um só. Como 
o Brasil tem problema de cabca: e precisa ime
diatamente de caixa para fazer face a seus 
compromissos, concede inúmeras benesses 
que não vou enumerar agora. vou deixar para 
tratar na comissão competente, nessa CPI que 
deverá ser instalada, 

Concordo corri V. Ex!' sobre a abertura do 
mercado. No momento em que abrirmos o 
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mercado, acabaremos com essas_ questões 
mercadológicas tão dificeis que, hoje, toda a 
s6dedade brasileira está pagando. 

O Sr. Meira Filho ----..Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. GOMES CARVALHO- Pois não. 
Ouço, com o maior prazer a· aparte de V. Ex", 
nobre Senador Meira Filhp. 

O Sr. Meira Filho·- Ilustre Senador, 
aprendi a admirá-Jq desde o momento em 
que _chegou aqUi. Ratifico as _palavras que fo
ram ditas com relação a.Q seu c;l.lnarnismo, e 
apenas acrescentaria:_ V. Ex'~- t.irn_hprner.n di
nâmico, ontem estava em- Paris e hoje está 
aqui: Parabéns_ a V. EX' pela sua_ atiVid_ade, que 
tém sido _intenSa, e pelO seu pronundamento. 
Enteriâo até que ess~ _empreSas, que remt
moram os tempos em que o Brasil, de braços 
abertos, recebeu a todos com il)úmeras isen
ções, para ajudar no nosso progresso, devem 
voltar no tempo, para fazer uma avalia>ão: o 
Brasil, realmente, deu muito em concessões 
a essas empresas, e hoje, nobre Senador, está 
quase êive impraticável ao. brasileiro comprar 
um automóvel _zero quilómetrO pelo seu preço 

, exorbltanle. 

O SR. GOMES CARVALHO- Muito 
obrigado a V. Ex', nobre Senador Meira Fllho. 
Agradeço á V. Ex•, que tem sido muito gene
roso nos apartes. 

O Sr. Roberto Campos - Permite-me 
.. ~~-LI:~ ap~e? __ 

O SR. GOMES. CARVALHO- Ouço o 
aparte do nobre Senador Roberto Campos. 

O Sr. Roberto Ca~pos -Minha concor-
. dânda Com o nobresenaaor Oorii.es C'i:i~Iho 
é ampla em vários aspectos da polílidt ecOnó
mica. Eu gostaria de usar a oportunidade des
te aparte para comentar um ângulo da sua 
exposição. Criticou S. Ex- os sUbsídios dados 
à exportação, SubsídfOs não .se.aplicam, como 
é sabido, exclusivamente ao ramo autômo
bilisti_CO; aplicain-se i:t yárioS_ setoreS 'expcirta
,dores._ e há, a meu vêr, certa CO-nfuSãô em 
relação à significaçãO real dos·subsídios. _Boa 
parte dos subsídios existem·, poderiam e deve
riam ser eliminadOs enf fUnção,_ ~X.dY.f!iv.~rn_en· 
te, do irrealismo da taxa Can'lbial,_ Foi o_ iti'ea
lismo da taxa cambtal que levou o GoVerno 
a wn complicado processo de subvenciona
menta das exportações; seria muito mais claro 
e muito mais nJtido simplesmente_ deixar que 
a taxa de câmbio se formasse Uvt:~m~nte_no 
mercado, eliminando-se as-subvenç~s à ex
portação. A rigor, as _distorções são maiores, 
o realismo d~.taxa cambial não d~stor<:e ape. 
nas o setor de exportação, que se sente injusta
mente vitimado por um tributo. Cria, também, 
a necessidade de tarifª~ absurdamente altas · 
para a importação, quando essa função regu
ladora da demanda· de importações poderia 
ser melhor exercida pelas tarifas. O Senador 
Gerson Carhata apontou· uma solução para 
essas periódicas contendaS da indústria auto
mobilística com as autoridades de controle 
de preço. Essa solução seria uma liberalizaçãç 
de importaçõ_es, introduzindo-se um elemento 

d~ competição. Uma segunda solução seria 
atra\r-se novos produtores para o Brasil. Infeliz
mente, os novos dispositivos cons_titucionais 
antagonizã os investidores estrangeiros, tor
nam essa pOssibilidade remota. Mesmo que 
não houvesse esses dispositivos constitucio
nais, há outras dificuldades. Uma delas é, pre-

. cisamente, o controle de preços. Já ouvi de 
empres'ários japoneses, por exemplo, que o 
Brasil não.é um Pais onde se possa investir, 
eri'l vista de que o cálculo de custo industrial 
de rentabilidade, que presidiu ao inkio da 
Construção de uma fábricÇI:, pode ser funda
mentaJmente alterado por uma decisão buro
crata, quando a fábrica chega à produção. 
Tãffibém o controle de câmbio é um fator 
extremamente desestimulante para os investi
dores estrangeiros. Em Suma, há poucas pos
Sibilidades de minorarmos o sofrimento do 
consUmidor brasileiro no setor automobilís
tfCo:- E -eu estenderia o comentário a outros 
setores. Eriquanto não liberalizarmos as im- · 
põftãçõese nãO criarmos-condições de com
petiçãó, não desafogaremos a indústria nacio
nal de custos desnecessários, e não atraire
mos o capital estrangeiro. Somente por esse 
aspecto é que não Concordo com a postulação 
do eminente Senador. Os subsídios à expor
tação são urna errónea compensação pelo ir
realismo da taxa cambial, e mais valeria tor
ná-la realista 

OSR. GOMES CARVALHO-Agradeço 
a V. ~ o aparte. 

Seriador ROberto Campos, agradeço-lhe a 
. honra que V. Ex' me concedeu, quando da 
sua viagem ao exterior, representando o Sena~ 
do Federal na ONU, de tentar substitui-lo no 
relato dos processos de V. ~ na Comissão 
de Assuntos Económicos, Por isso tomo públi
co-eSte agradecimento, ao mesmo tempo que 
digo, com relação às importações e aos subsí
dios, que V. Ex" coloca muito bem _a questão. 
V. EX- tem razão, em parte, no meu modo 
de entender, porque quem fala não é cqntra 

· o capital estrangeiro, não é contra as multina
cionais, mas é a Jc;wqr _de urna liberalização 
que- acabe com os, oiigopólios. Sem dúvida 
alguma, as exportações _brasaelras, principal
mente ncrsetor automotivo, têm sido extrema
ifiéhte complicadas. 

Relativamente ao câmbio, V. Exl' tem razão. 
A Volkswagem perdeu agora urrla exportaÇão 
de 100 mil unid@des de ~ITQS, "modelo Fox, 
para os Estados Unidos, devido à diferença 
cambial. A diferença cambial é um problema 
do Brasil, é um problema da inflação, é ~ 
problema da nossa economia. _oe forma que 
anotei bem o aparte de V. Ex', e, por certo, 
iremos discutir bastante na comissão que va-
mos instalar. -

o sr. Silvio NBme- Permite-me v. EX 
um aparte? 

OSR. GOMES CARVALHO-Com pra
zer, ouço o aparte de V. Ex' 

O Sr. Sílvio Name - Senador Gomes 
Carvalho. apenas para fazer duas observações. 
lncialm~nte, porque também tive a honra de 
subscrever o requerimento de V. EX' e V. Ex!' 

não se tem tornado orgulho apenas desta Ca
sa, mas também do meu Estado. Não é in,co
mum que todos os meios de comunicação 
tenham destacado a atuação de V. Ex" nesta 
Casa, pela competência como V. EX' tem-ije 
portado aqui. V. ~ foi modesto ao dizer que 
há 35 anos milita no comércio de veículos 
nc Paraná, ãtravés de revenda. V. Ex' possuí"-
e é diretor de várias revendas no Estado do 
Paraná, não só na capital, como n~ interior. 
Acredito ser V. ~ a figura de maior tradição 
em revenda de veículo do Brasil, principal
mente em função de ter sido presidente, por 
vários anos, da_Abrave .. A segtJJl_da colocação 
minha: realmente o_revend_edor de: veículo é 
sempre o vilã_o da_história. Raramente os clien
tes, compradores de .veículos, entendem que 
não é a fábrica cjue está retendo o seu produto 
nos seus pátios, e, sim, o revendedor, que 
está escondendo o produto_, para aguardar o 
aumento. Além do meu Estado, já lhe di::>Se, 
também me sin~o orgulhoso de V~_& -

O SR. GOMES CARVALHO - Quero 
dizer aos Srs. Seri.adores que devem creditar 
o bondoso aparte do nosso ilustre: Senador 
Silvio Name à longa amizade que nos une, 
amizade sincera. Nobre Senador Sílvio Name. 
é um orgulho para mim estar nesta Casa com 
V. EX' Muito obrigado. . 

Sr. Presidente e _Srs. Senadores. ao concluir, 
quero, mais uma vez, agradecer a V. EJr' a 
benevolência, não só pelos apartes bondosos, 
como pela pronta e eficiente ação com que 
acolheram o meu pedido, apondo suas a_ssirn!
turas neste_ documento que vou entregar ao 
Presidente da Casa .. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

(Durante o discurso do Sr .. Gom(!$ CarViúho. 
o Sr. Pompeu de So.uia, 3 9 Secretáiio, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Aureo MeDo, Suplente de_ Secretário). 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mel! o) -
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, srs~Seriadores, venho à tribuna desta 
CaSa da Federação para tratar, mais uma vez, 
como num rítome!lo, de um assunto de que 
me tenho ocupado com muita freqüência. 

Conhecendo razoavelmente o passado des
te meu País, até por experiência própria, de 
vez que sou dos mais velhos da C:asa; conhe
cendo e preocupando-me intensamente com 
o seu presente, preocupo-me ainda mais com 
o seu futuro, porque verifico, Sr. Presidente, 
que o poder público, o Governo brasileiro, me 
parece, está pretendendo abdicar do futuro 
do País - pretendendo abdicar do desenvol
vimento deste País, do desenvolvime_nto no 
sentido mais amplo da palavra- do desenvol
vimento económico, do desenvolvimento so
cial, do desenvolvimento cultural, porque são 
inter!fepe"ndentes. )::, na verdade, um dos fato
res fundamentais em que sempre tenho insis
tido e jamais cansarei de insístir, um dos fato
res fundamentais desse desenvolvimento é o 
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fomento, o incentivo, o desenvolvimento da 
pesquisa científica e tecnológica neste País; 
porque, sem pesquisa cientifica e tecnológica, 
cada dia que se perca neste campo - no 
avanço da pesquisa científica, que gera pes
quisa tecnológica, sobretudo no _campo da 
tecnologia de ponta -cada dia que se perca, 
repito, são dois dias em que se anda para 
trás. E a verdade é que, sem pesquisa e tecno
logia autónomas e autóctones, nenhum País 
conquista o seu desenvolvimento. E mesmo 
o país que o haja conquistado, perderá fatal
mente o desenvolvimento. E direi mais, Sr. 
Presidente, perderá a própria soberania nacio
nal, porque a soberania nacional é profunda
mente dependente da posse dos recursos de 
ciência e tecnologia para enfrentar u futuro 
em todos os terrenos. 

Sr. Presidente, o assunto que me traz hoje 
à tnbuna desta Casa é mais um episódio dess_e 
processo de decomposição da pesquisa, de 
decomposição do esforço· :...._ aliás, iria até 
mais longe -, mais do que a decomposição 
do esforço é uma demonstração do "deses
forço" que o Governo está demonstrando nés
te momento. 

Passo a ler correspondência que recebi do 
Prof. João Oáudio Trodorov, Vice-Reitor, no 
exercício da Reitoria, da Universidade de Brasí
~a. para que conste dos Anais do Senado Fe
deral: 

OI'IIVERSIDAOE DE BRASILIA 
Gabinete do Reitor 

O. FUB n' 912189 
Brasma, 17 de outubro de 1989 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Pompeu de Sousa· 
Senado Federal 
Brasília-DF. 

Senhor Senador, 
Tenho a honra de diri.Qir-me a V. Ext 

para solicitar-lhe especial atenção aos 
graves problemas que as Universidades 
e Instituições de Pesquisa enfrentam nes
te momento fundamental da vida do País. 

'v. ~tem a exaia' CompreensãO de que 
sem des.envolviroen_t:Q çientjfi_ç_o e tecno
lógico o futuro deste País estará irreme
diavelmente comprometido, tanto no que 
diz respeito à qualidade de vida de nossos 
cidadãos, quanto no que se refere à sobe
rania política da Nação. . 

Mãi. para que esse desenvolvimento· 
se processe, haveremos de manter e_in
crementar os investimentos gerais e de 

base nos setores diretamente reladona
dos à pesquisa científica e tecnológica 
e à formação de pessoal especializado. 

Por isso, preoéupa-nos a ação do atual 
__ Governo da República em efetuar cortes · 

drásticos nos setores estratégicos de 
Gência e Tecnologia da Nação, compro
metendo programas essenciais ao desen
volvirilento do País. 

Concretamente, chamou-nos a aten
ção a sujJiessão, por parte da Seçretaria 
de Planejamento da Presidência da Repú~ 
blica, das rubricas de fomento da Coorde
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes} do Ministérfo da 
Educação, quando d~ elaboração da Pro
posta Orçamentária de 1990. Esse erro 

___ pode ser corrigido agora pelo Congresso 
_Nacional na oportunidade da votação do 
Orçamento da União para 1990. -

Em nome da Universidade Brasileira 
e..da .comunidade científica, da qual esta 
Universidade de_ Brasília faz parte,_ pedi

- --mos- o empenho de V. EJf. na transfor-
mação desse quadro de des_estímulo à 

__ produção científica e tecnológica. 
Em anexo,_ tomo a Ilberdade de enviar 

á V. EX informações importantes sobre 
a Capes e a proposta orçamentária neces
sária para -fãzer-se cumprir os requisitos 
de fomento e investimento- em infra-es
trutura da área. 

Certo em poder contar com o empe
nho e a atenção de V. Ex•, aproveito para 
renovar-lhe a expressão de minha estima 
e respeito . ......;..João Gáudio Todorov, Vlce
Reitor no exerddo da Reitoria. 

Sr. Presidnete, deixarei de-ler o anexo, mas 
o incorporare~ ao meu disçur_so, P9rque é mui
to importante. 

Mas s_e esse_ ofício me é particularmente 
caro, porvir da Universidade de que sou funda
dor, numerosos são os outros apelos, como 
este outro que acabo de receber do Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul. 

Porto Ale_gre U~GS 
1lx circ. Propesp n"' 1157/89 

Deputado Pompeu _de Sousa 
Comissão âe Orçamento 
Da Cârriara doS DeputadOs 

10-10-89 

Em nome dos cursos de pós-gradua
ção da Universidade FederaLdoRio Gran-

de do Sul, dirijo-me a V. Ex" para mani
festar nossa desconformidade c,om a pro
posta orçamentária encaminhada pela 
Seplan ao Congresso que suprfme as ru
bricas de fomento da Capes (Coordena
ção de Aperfeiçoamento do Pessoal de 
Nível Superior - Ministério da Educa
ção). A se conçretizar este corte, todo o 
programa de apoio aos cursos de pós
graduação e à formação de reçursos hu
manos de alto nível estará tragicamente 
comprometido, levando o desenvolvi
mento científico e tecnológicO da Nação 
a um inconseqüente retrocesso. Reiteran
do a V. EX' apelo no sentido de que seja 

-- aprovado o orçamento apresentado pela 
própria Capes para o exercído de 1990. 

Envio Cordiais saudações:- Professor 
Abih"o Afonso Baeta Neves, Pró-Reitor de 
Pesquisa e -Pos-Gra_duação/UFRGS. 

Sr: Presidente, há numerosos outros apelos 
dirigidos a este velho Senador e velho profes
sor universitário, que_ deixarei de ler para pou
par o tempo deste Senado. mas os incorpo· 
rarei ao meu disc_u_rso, çomo este do Cwso 
de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 
da Universidade Federal de Santa Catarina; 
este outro, do Reitor da Oniversldade Federal 
do Pará, e do Pfó-Reitor de Pesquisa e Pós
Graduação da mesma Universidade. 

Há também todo um editorial publicado no 
Informe de n"' 14.10.20, do Boletim da Socie
dade Brasileira para o Progresso da Ciência, 
sobre o mesmo assunto, que também medis
penso de ler, porque a mensagem que me 
mandou o Reitor da Universidade de Brasília 
dá o diagnóstiço desse problema fundamental 
e aponta para nós, Congressistas, Senadores 
e Deputados, componentes do Poder Legis
lativo deste País, a nossa responsabilidade pa· 
ra com o futuro da N2lção brasileira,-aO riOS 
condtar, ao nos exortar a corrigir esse verda
deiro ultraje, verdadeir_o ato de traição à pró
pria soberania nacional, que é a supressão 
das verbas destinadas ao aperfeiçoamento do 
pessoal de nível superior, sem o qual este País, 
longe de conquistar aquelas aspirações nacio
nais, cairá do superior para o inferior e, de 
inferioridade em iriferloridãde, acabaremos 
por ser a vergonha da Nação, a vergonha do 
Continente! E nós, dãc3.dãos brasileiros. -com
ponentes deste Poder Legislativo, não pode
mos, de maneira alguma, transigir com essa 
vergonha nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presklente. (Multo 
bem!) 
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08044023$227550019999 
ConCessà~ de Bolsa_ 
de estudos a Nivel de 
Pós-Graduação IEspe
·cialização e TreJna· 
mente) 

080440235227550039999 
Concessão de Bolsas 
de Estudo a Nivel de 
Pós-G radLn1ção ( Mes
trado I 

08044235227550049999 
ConcessliQ de Bolsas 
de estudoS a Nivel de 
Pós·Gradl.laçao I Dou' o· 
rado) 

080440235227550059939 
Concessão de Bolsas de 
Estudos_ a Nivel de Pós· 
GraduaçãO' !Pós-Douto 
rado) 

DOCUMENTO A QiJESE REFERE O 
SR. POMPEU DE SOOSA EM SEU DIS
CURSO' 

PROGRAMA 
ELEMEI'ITO !>E DESPESA 

349018 00 • Au:~~:llio Fin<:nc.a Estudantes !Exd 
349018.00- Auxílio Financ.a Estudantes {Pais• 
341142.00- Federais 
343042.00- Estaduais 
344042.00 - Municipais 
345042.00 -·Particulares 

Sub- Total 

349018.00 ·Auxílio financ.a Estudantes IExU 
349018.00- Auxilio Financ.a Estudantes (Pais) 
341142.00- Federais 
343042.00 - Estaduais 
344042.00 ·Municipais 
345042.00 .. - Particula_res 

Sub- Total 

349018.00 ·Auxilio Financ.a Estudantes (Ext.) 
349018.00- Auxilio Financ a Estudantes (Pais) 
341142.00- Federais 
343042 00 ·Estaduais 
345042.00 ·Municipais 
345042.00 · Pa'rticultres 

Sub- Total 

349018.00 ·Auxílio Financ.a Estudantes (Ext.l 
349018.00 ·Auxilio Financ.a Estudantes ll>aisl 
341142.00 ·Federais 
343042.00 • Estaduais 
345042.00 ·Par iculares 

Sub- Total 

080440206 341142.00 • ferte'ral- Custeio 
fvtanutençào dos Progra· 343042.00- Estaduais· Custeio 
mas de Pôs-Graduação 345042.00- Particular· Custeio 

451142.00- Federal· Capital 
453042.00. Estadual. Capital 
455042._00 · Particular· Capital 
34-9035.00- Serviços Consulto rias 
349033.00 -Passagens/Despesas locomoção 

Sub- Total 

080440206 '349035.00- Consultarias 
Programa de Avaliação 349033,00 ·Passagens/Despesas Loç;omoção 
e Acompanhamento da 
Pôs-Graduação 

080440021200800390000 
Manutenção dos Servi
ções Administrativas 
da Unidade 

NCz$ 1.1 =US$1.0 

Sub- Total 

319009. Salârio _Familia 
319011.00- Venc. Vant. Fixas-Pess. Civil 
319013.00 • OQriÇJações Patronais 
319014 00 ·Diárias -Pessoal Civil 
319016.Q(J ·Outras DesP. Variav. Pess. Civil 
349030.00- Material de Consumo 
349033'00 - Passag e Oesp, c1 Locomoção 
349035.00 -ServiÇos de Consl.iltorias 
349037.00 -Locação de Mão de Obra 
349039.00- Outros Serv.Terc.Pess. Juridlcas 
349092.00 ·Despesas d!O! E>;erCicios Anteriores 
459052.00 ·Equipamentos e Material Permot.nente 

Sub ~Total 

TOTAL GERA L 

l •) Em velares de maio I B9 
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17.029 000 
8.977.000 
5.303.000 
1.502.000 

1•9.ooa 
719 000 

33.669.000 

19.007.000 
35 642 000 
60.358.000 
25.043 000 

240.000 
12.997.000 

153.287.000 

54 845.000 
14 560 000-
30.302.000 
21.637 .o_o_o · 

.23_2-000 
4 sso 0_00_ 

126 436.000 

6.513.000 
,8.645.000 
14 . .t~5s·ooo 

, .669.000 
3.338.000 

34.620.000 

62 604 000 
11.s76.ooo 
11.122.000 
1l.04i:ooo ~ 

2.970 000 
2.780.0'00 

173.000 
245.000 

102.817.000 

77.000 
9J.ÓOO 

170.000 

11.000 
825 000 
240.000 
10-0 000 

14.000 
600.000 

, .500.0'00 
400 OQO 

60.000 
600.000 

1.000 
300.000 . 

4.651.000 

455.650.000 



1;172 Quary:a-feira 29 .. _ DIÁRIOD9 C.QNGRESSO NACIONAL {Seção ll) Outubro qe 1989' 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIAPARA 1990 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) é o 6rgão 
do Ministério da Educação responsável tanto 
pela coordenação e desenvolvimento da Pós
Graduação (PG) brasileira, em todas as insti
tuições de ensino superior e demais institui
ções vinculadas à pesquisa, como também 
pela formação de recursos humanos de alto 
nível, visando atender a demanda dos Setores 
público e privado para o desenvolvimento do 
País, respondendo diretamente pelas atMda
des de ciência e tecnologia no âmbito do ME C. 

Dentre as diversas atribuições da CAPES, 
se destacam: 

a) a concessão de bolsas de estudos no 
Pais e no exterior ao nível de especialização/ 
treinamento, mestrado, doutorado e pós-dou
torado; 

b) a manutenção da infra-estrutura dos 
programas de PG; e_ · 
, C) o acompanhamento e a avaliação dos 
mesmos. 

No que concerne a BOLSA DE ESTUDO 
NO PAIS, a 0\PES concede atualmente, den
tro de suas diversas modalidades. 14.860 bol
sas que constituem 58% do total oferecido 
pelas agências governamentais de fomento, 
muito embora para ela sejam canalizados 70% 
de toda a demanda do País. Neste sentido, 
a 0\PES se vê pressionada pela comunidade 
cientifica devido a demanda reprimida acumu
lada nos ú1timos anos, como também por ter 
que atender, conforme constante no ID Plano 
Nacional de PG (Decreto n 9 93.668, de 
9-12-86), a eXJ)ansão prevista do sistema co
mo um todo (151 novos cursos nos últimos 
3 anos). Desta forma, o slstema de bolsas 
no Pais está deixando de atender cerca de 
38.000 alunos efetivamel-tte -matriculados, que 
necessitam de apoio financeiro para dedica
ção integral aos seus cursos comprometendo 
o desenvolvimento de projetes de pesquisa 

. coordenados pelas diversas Universidades e 
Centros' de Ensino e Pesquisa. 

A FORMAÇÃO NO EXTERIOR assume par
ticular relevo por constituir-se numa capaci
tação cientifica e tecnológica de ponta, com 
reflexos evidentes nas atividades de docência 
e pesquisa, servindo também para o treina
mento de técnicos de alto nível, visando a 
transferência e auto-suficiência tecnológica do 
País. A CAPES oferece atualmente 2.000 bol
sas no exterior, o que constitui apenas 36% 
das bolsas oferecidas pelo Governo Federal, 
muito embora tenha a si a responsabilidade 
última de formação de recursos humanos no, 
sistema 'de ensino superior e seja cc-gestora 
do Sistema Nacional de Desenvolvimento 
Oentifico e Tecnológico (SNDCT). A relação 
de número de candidatos recomendados por 
número de bolsas concedidas foi 425:1 em 
1989 e a previsão é de que esta relação au
mente em 50% a cada ano, caso permaneça 
congelado o número atual de bolsas.. O núme
ro de bolsistas brasileiros enviados ao exterior 
é irrisório quando comparado com outros paí
ses igualmente empenhados -em ~u desen-

. volvimento.A Ccriia do Sul, por exemplo. con-

ta hoje com cerca de 30.000 bolsistas p6s-gra- BOLETIM INFORf\o\ATIVO DA .SOCEEDADE 
duados no exterior para uma população de- BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA 
48m.ilhõesde habitantes, o que~ no caso brasi- . _9€NC!A. N~ 19_2 _ · 
!eira, equivaleria a um acréscimo de 80.000 
bolsas. Yerbas que falam por si-Foi encaminhada 

Com i finalidade precípua de garantir a es- pela Seplan ao Gabinete C"rvil da PreSidência 
tabilfdade do sistema, a CAPES tenta asse- mensagem concedendo suplementação de 
gurar recursos· minimos para a MANUTEN- 1 10 milhões de cruzados novos para a Secre-
ÇÃO DOS PROGRAMAS DE PG. Assim, é sua taria ESpecial de Ciência e TecilOlogia (haviam 

sido sollcitados 21 O milhões). Há notícias de 
~::~::c!~:ng~ 0n:"~~::~~o i~~~:~ que, desse total, em milhões de cruzados, onze 

serão para fomento dos institutos do CNPq 
trutura, de modo a viabilizar a formação de (solicitados 76); cerca de 65 para 0 -F}'iDCT 
recursos humános c!.e alto nível para o Pafs, 
bem co~o a produção cientiftcanacional, En- (80); 24 para o satélite sino-brasileiro (24); 
tr.etanto, hoje são atendidos, e ajnda de forma cerca de seis para a Sect (27). Diante da evi· 

dente insuficiência de recursos para enfrentar 
precária, somente 836 programas -de PG em gastos mínimos e inevitáveis até o final do 
um universo de 1326 CUi"Sos, devido a restri- ano, o CNPq encaminhou ao Ministro da C 
ções orçamentárias atuais, as quais também & T os valores urgentemente necessários, _a 
impossibilitam o apoio_ diferenciado a cursos _fim de obtenção de suplementação orç:amen-

~:~=~~t~:sg:~~~e~~:~:=~~::~~r:~ tária: awa1ios- 30,5 milhõe~ de cruzados no-
vos; institutos- 15,3; administração - um. 

tes. Para qUe haja um atendimento mínimo Num total de 46,8 milhões de cruzados novos. 
indispensável, toma~se necessário ampliar o As açôes -se sucedem quase que ininterrupta-
nível atuãl de apoio, prevendo-se também ·o 
crescúnE:nto do sistema (38 novos cursos PG/ mente, numa corrida louca atrás da recupe

ração do simples orçamento de sobrevivência 
ano). Para efeito de contraste, recomendamos a 

Tendo em vista uma melhor alocação de 
rcic:ursos no sistema de PG, cabe ressaltar que comparação entre os fatos relatados e o texto 

do discurso do Presidente da República na 
a 0\PES é o único órgão no Pafs que desen- · ONU, que publicamos nesse fnfonne. 
volve as atividades de AVAUAÇÃQ E ACOM-
PANHAMENTO dos programas de PG, Estâs - · Exm~ Sr. 
atividades norteiam a política do setor, subsi- Senador Pompeu de Sousa 
diando de forma decisiVa a atuação dos de- Gab.' 21 
maJs órgãos do Sistema Nacional de Desen- Senado Federal 
voMmento Científico e Tecnológico. A CAPES Brasília- DF 
submete hoje à análise· avaliativa e também Trasmito, para conhecimento do ilustre par-
efetua o acompanhamento anual de 926 cur- lamentar, o telex que a·cabo de receber: "De-
ses de mestrado e 400 de doutorado, indican- puta do Arnaldo Moraes- Câmara dos Depu-
do sua excelência de forma classificat6ria, sj- tados - Brasma - DF. Preocupados com 
nalizando qualitativa e_ quantitativamente a ba- a noticia de que a proposta orçamentária, en-
se científica nacional disponível. viada pela Seplan ao Congresso Nacional, su-

Para levar a contento as suas atribuições priu as rubricas, fomento de Capes, atitude 
de modo eficiente e eficaz com base nas metas com repercussão" catastrófica para a p6s-gra-
fisicas para 1990, eltabelecidas de forma a duação brasileira, vimos solicitar vosso enten-
atender, pelo menos no nivel mlnimo impres- dimento com os parlamentares da Comissão 
cindível, o que o sistema PG necessita para de Orçamento do Congresso Nacional procu-
sua sustentação atual, a CAPES precisaria ter rando evitar tamanho desastre para o ensino, 
assegurado, em seu orçamento, o volume de pesquisa, ciência e tecnologia nas instituições 
recursos discriminados no quadro em anexo. de ensino superior do País. Saudações, Profes-

sor Doutor N1lson Pinto de Oliviera, Reitor da 
CINIVERSIDADE FEDERAL DE UFPA e Profe~sor Doutor Sidney Emanuel 

SANTA CATARINA Santos, pro-Reitor de Pesquisa e pós-Gradua-
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ção". 

ENGENHARIA MEcANICA Rogo seu interesse no sentido de atender 
FlorianÓpolis. 5 de outubro de 1989. justa reiviiidicaçãó da Universidade Federal~ 

EJcm9 Sr. meu Estado. 
Senador Pompeu de Sousa Antecipadamente agradecido, -Deputado 
Comiss!lo. de Orçamento Arnaldo Moraes. 
COngresso Nacional (Durante o discurso do Sr. Pompeu de 
Brasma - DF Sousa o Sr. Aureo Mel/o, Suplente de Se-

-Excelentissimo Senhor: cretário, deíxa a cadeira da presidénda, 
Considerando a importância dos Progra- que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, 

mas de Manutenção e Consolidação da CA- Presidente.) 
PES para a viabilização da Pós-Graduação no 0 SR. PRESIDENIE (Nelson cãmeiro) 
Pafs, solicitamos encarecidamente a revisão _ Concedo a palavra ao nobre _Senador Juta
da proposta orçamentária da SEPLAN que 
não alocou recursos na rubrica de fomento hy Magalhães. 
da CAPES. O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-

Atenciosamente, Professor Arno Bloss, BA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre· 
Coordenador do CPGEM/UFSC, .sidente, Srs. Sen!ldores, encaminhei à Mesa 

.. , 
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hoje, um projeto de lei que "dispõe sobre o 
atendimento à criança e ao adolescente em 
situação de risco, e dá outras providências". 

Neste instante passarei esta proposição, que 
considero da maior importância, especial
mente quando este assunto· está sendo deba
tido no Congresso Nadonal: 

PROJETO DE LEI,No , DE !989 

Dispõe sobre o ~fendimento à criança 
e ao adolescente em situação de risco 
e dd outras providências. 

0-Congreso Nacional decreta: 
Art }9 As entidades governamentais 

de assistência e proteção às crianças e 
aos adolescentes_ em situação de risco 

, são obriQadas a desenvolver'tl:s seguintes 
ações: 

1-proporcionar-lhes igualmente de 
oportunidades educacionais; 
n- integrá-los ao sistema educacio

naJ, seja na rede oficial, particu1ar, confes
sional, comunitária ou ftlantrópica; 

m ......: oferecer-lhes condições de de~ 
senvolver habilidades profissionais; 

IV-encaminhá-los preferencialmente 
ao mercado de trabalho formal, respei~ 
tando sua faixa etária, de modo a serem 
contratados sob a forma de "menor assis
tido" ou "menor aprendiz"; 

V -apoiá-los no caso de desenvolve
rem ..atividade no mercado de trabalho 
informal; 

VI- oferecer-lhes oportunidade de de
senvolver potenciaJidades artisticas; 

VII-oferecer-lhes espaço e orientá
los no que se refere a práticas de lazer 
e de esporte; 

VIII- prover sua subsistência, sua ali
mentação, seu vestuário; 

IX- proporcionar-lhes recuperação 
da saúde físiCa, Psíquica, emocional; 

X- desempenhar a função de lar 
substituto, caso sú.a família natural ine-
xistir ou omitir-se; -

XI- integrar os pp.is ou responsáveis 
no processo de educação e recuperação; 

XII- prevenir comportamentos inade
quados ao convívio social; 

XIII- recuperá-los de desvios de con
duta, quando detectados; 

XIV- afastá-los de ambiente contrário 
aos bons costumes; 

XJI -livrá-los de toda e qualquer for
ma de exploração e maus tratos; 

XVI- adaptá-los às relações familiares 
e à sociedade; 

XVII- assegurar-lhes pleno direito de 
defesa quando acusados de infração. 

Parágrafo úiiiCo. Para efeito do dis
posto nesta lei, considera-se em situação 
de risco to_da criança ou adolescente, dos 
6 (seis) aos 18 (dezoito) anos, com·as 
mesmas caractetistica_s_ abran_gidas pelo 
art 29 da Lei no 6.697 (Código de Meno
res). 

Art 29 As entidades referidas no arl 
1' desta lei deverão equilibrar seu orça

, menta de modo a: 

1-não dispender com pessoal admi
nistrativo além de 10% do total da sua 
réeéifã orçamentá.dã; 

11-não permitir que seja desviada pa~ 
ra atividades paralelas - tais como pro~ 
paganda, filmes, publicações- verba su
perior a I% do -orçamento __g!Q_bal. . 

Art. J<? · As entidades particulares com 
igual razão· social só terão seu funciona
mento aprovadõ se seus estatutos fricluí~ 
rem os princípios anotados nesta lei. 

Art. 4? Cabe_ ao Ministério da Educa
ção, através das suas delegacias esta
duaiS, fiscalizar o funcionamento das enti
dades de assistência ao menor, sejam go~ 
verriamentãis ou particulares. aí incluídas 
as -ConfeSSionais, comunitárias, ftlantr6-
picas. 

· Art. 5ç QualqUer criança ou adoles
cente suspeito ou acusado de infração 
será encaminhado ao Juizado de Meno
res no prazo máximo de 24 horas, sendo 
pertaJiiai::kiS -com_ a perda de seu cargo 
ou função aqueles que se omitirem no 
-cuiiij:>rimento deste deve;r. 

Art. 6<? Será punida com dois a cinco 
anos de reclusão toda pessoa, especial
mente a responsável pela custódia de 
crianças ou adolesçentes, que permitir 
sejanl SubmetidoS: 

a) aos efeitos de substancia quimica 
capaz de prOvocãr-Jhes dependência ou 
bloqueio de raciocínio; ou 

b} a qualquer tipo de prática atenta· 
-t6i1a c_ontra a sua-dí!fnidade. 

Art. 79 Qualquer membro da socie
-áãde está habilitado a encaminhar de
riúncia junto ao Ministério Público em ca
so de inobservância desta lei. 

Art. & As enti-dades acima re'reridas 
ficm:n obdgadas a se reestruturarem, no 
prazo de seis meses a partir da publicação 
desta lei. 

_ Art. ~ Esta lei entra em vigor imedia
--~ente após sua publicação. 

_M_IO. ___ Reyogam-se as disposições 
em c_ontrátiO. 

Justificação 

A questão das crianças e adolescentes 
no Brasil tem sido objeto, sobrewdo nos 

- últimos dois anos, de inúmeras pesqui· · 
sas, pronunciamentos, debates e tenta~ 
tivas de solução. De fato, basta ao obser
vador atento lançar os olhos sobre a po
polação das ruas centrais c;Ias nossas 
grãiides cidades para compreender que 
esta problemática é complexa, difícil de 
soluCionar - mas clama por medidas 
urgerites que permitam fazer justiça a es
ses pequenos cidadãos, privadas dos di
reitos que a Constituição lhes assegura, 
em caráter de "absoluta prioridade" (art 
221). 

Mas a situação se mostra ainda mais 
dblorosa e dramática, paradoxalmente, se 
a observação se faz na rede oficial de 
atendimento ao menor. Sem dúvida, o 
que hoje ocorre em todo o Pals, apesar 
de algumos tentativ!ls isoladas de corrigir 
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os desvios, reflete o grau de insanidade 
que atingiram as nossas instituições. 

Não há exagero na afirmativa: desde 
o momento em que sofrem a ação da 
polícia - que os prende aleatoriamente 
- são encaminhados às delegacias, de
pois aos juiza dos e daí aos "internatos", 
as crianças e adolescentes- ou simples
mente "menores" (termo que hoje se 
aplica só a crianças e adolescentes po
bres) são pdvados de dignidade e subme
tidos a um processo contínuo de exclusão 
do convívio social, de estigmatizaÇão, de 
opressão e de encaminhamento irrever
sível à delinqUência, à Criminalidade, ao 
opróbio, ao vício, à loucura. 

Dentre as já numerosas pubUcaçO:es a 
respeito desse tema. podemos citar as 
pesquisa da socióloga Cleide de Fátima 
Galiza de Oliveira (Se Essa Rua Fosse 
Minha: um estudo sobre a trajetória e vi
vência dos meninos de rua do ReCife. Re
cife, Fundação Joaquim Nabuco; Brasüia,. 
UNICEF, 1989), a tese de ·mestrado de 
Maria de Fátima Olivier Subbrack (A Tra
jetória da Criança Marginalizada Rumo .t 
Delinqüência. Tese de Mestrado. Porto 
Alegre, 1982), documentos que não po
dem ser desconhecidos por nenhum dos 
que militam nesta causa A partir de rela
tos colhidos em um considerável univer
so de crianças e adolescentes que vivem·' 

.em situação de risco, na rua ou ''ampa
rados:· por instituiÇões, as autoras fazem
nos saber que: 

- é traumática a experiência deles 
com a polída; são presos arbitrariamente, 
são Vítimas de maus-tratos, são obdga
dos a dar dinheiro para se livrarem de. 
espancamentos, são roubados. .. ; 

-·os organismos oficiais, corno as Fe
bem e o juizado de menores não lhes 
oferecem condições de recuperação; 
quando internados, têm mais oportuni
dades de "aprender" ou "aperfeiçoar" o 
uso de lóxicOs, a prática da infração; os 
"bonzinhos", aí, são os apáticos ou os 
mais espertos; .. 
-o juiza do_ é visto como inoperante 

e ineficaz; não manda maltratá-los, mas 
não é capaz de inipedir a corrupção, tanto 
policial quanto dos funcionários das insti
tuições. 

Denúncias repetidas têm sido veicula
das pelos órgãos da imprensa. Insensí
veis, as instituições como a Comea, no 
DF, Continuam .deixando adoles.centes 
em situação de ainda mais alto risco: hoje, 
contaminados por AlDS. _ 

Em recente visita ao Senado Federal, 
quando velo participar dos debates na 
Comissão Temporária do Código de Me~ 
nores, exatamente dia 1 O de outubro p.p., 
instada a expliCar bistes aspectos relativos 
ao funcionamento da Comea, a S~ Mad~ 
na Bandeira, Presidente da Funabern, de
clarou: "Infelizmente, Sr. Senador, (trata
va-se do ilustre Senador Wilson Martins) 
só tenho a acrescentar que esta situação 
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não é apanágio ao Distrito Federal; o qua
dro se repete em todo o País". 

Essâ de-claraçao confuma o desafio 
que se impõe ao _legislador, ao educador, 
ao comunicador, no sentido_ de resgatar 
essa absurda dívida para com essa par

, cela da população brasileira. Pois, na 
grande maioria- segundo uma das pes
quisas acima citadas, 80% da clientela 
atendida pela FUNABEM é composta de 
abandonados, pobres, exclUídos da esco
la, da família; apenas 10% são realmente 
infratores. No entanto, os próprios meios 
de comunicação repassam antes a ima
gem da delinqüência, pOr esta ser a que 
machuca menos a consciência da popu
lação; assim, ficam meio obscurecidas as 
reats causas da destituição de direitos a 
que crianças e adolescentes são subme
tidos. 

Entendemos, sim, que haja adolescen
tes com tão graves problemas de conduta 
que se tomam, ao mesmo tempo, vitimas 
fáceis de grupos criminosos adultos e real 
perigo para os demais. Entretãnto, mes
mo nesses casos extremos em que um 
afastamento do convívio social é justifi
cado, a privação da liberdade de ir e vir 
não pode supor agressões, maus tratos, 
uso de entorpecentes que os nivelam a 
loucos, exposição a doenças, exploração 
sexual etc. E essas coisas acontecem. 

Os resultados obtidos na rede de inter· 
natos são péssimos, já que a recuperação 
só ocorre num ambiente de compreen
são, afeto, onde o processo educacional 
possa instaJarMse. 

A internação nunca poderia ser consi
derada um fim, mas um meio de reedu
car. Deve sei a última das opções, aquela 
seleclonada só quando as demais forem 
inócuas .. Para tanto, as instituições têm 
que ser orientadas. diversamente do que 
hoje são. É indispensável a assistênda 
de profissionais da área social, da educa
ção, da saúde, que tenham não só conhe
cimentos atualizados mas também, o que 
é mais importante, as qualidades huma
nas necessárias para tratar com os me no· 
res, parà identificar a modalidade de aten
dimento que melhor responda à neces
sidade de cada caso. Tem que ser impe
dida a ação nefasta, vlo!enta da polícia; 
tem que ser impedida a permanência de 
crianças e adolescentes em delegacias 
-até por meses! -sem que lhes dêem 
o direito de se defender; tem que ser im
pedido o envio discriminado de crianças 
e adolescentes aos "internatos" que se 
igualam a prisões (ou a manicómios, pois 
há relatos e mais relatos de menores sub
metidos a uso de drogas que os "acal
mam". 

O caminho delês desde a rua, pelas 
mãos da polícia, até às instituições de 
reclusão, onde encontram pessoas des· 
preparadaS para entendê-los, é eivado de 
crueldade .e preconceito. 

A esse respeito, gravíssima é a consta
tação feita no Semiryário Nacional de Diri-

gentes e Téchlcos de Internatos de Meno
res Infratores, realizado em Brasilia, em 
1.9.87~Cãrriputadas informações de20 in
ternatos de 16 unidades da Federação, 
conduiu~se que havla 4.567 casos de in
ternação identificados, sendo conhecidas 
as razões para a reclusão de 2.417; des
ses, 1.718 estavam presos por práticas 
de infr~ções (incluindo 21 casos de pros~ 
tltuição) e 699, que não haviam c6ri1etido 
delito algum, estavam juntos com os de~ 
mais, por motivos como simples aban
dono, perambulações ou suspeitas não 
comproVadas! .. ~ _ 

Hoje, já em vigência a nova Constitui-· 
ção, devemos Interrogar-nos no tocante 
aos direitos das crianças e adolescentes 
e procurar formas de atendimento a to
dos aqueles que se encontram em situa-

~ .. ção de_risco- masque não são necessa
riamente delinqüentes em potencial! -
e lutar para que lhes sejam oferecidas 
oportunidades reais de se tornarem cida· 
dãos. A esse respeito, o próprio texto 
c6iistltuciona1 já indica o único caminho, 
quando coloca o direito à educação co
mo inaiienável, condição para o exercício 
da cidadania, 

Talvez não esteja suficientemente di
fundido o conhecimento a respeito do 
número de crianças .e adolescentes que, 
etn nosso País, estão à margem dos direi
tos fundamentais. 

O documentO aOs-pediatras brasileiros, 
participantes do XXVI Congresso Brasi
leiro de Pediatria, realizado recentemente, 
em outubro de 1989, em Belo Horizonte, 
é bastante esclarecedor ao revelar que 
45% da população brasileira, cerca de 
65 milhões de pessoas, têm menos de 
18 anos e que 60% desses jovens e crian
ças, ou seja, 39 milhões, são oriundas 
de famílias que vivem em situação de po
breza absoluta ou relativa. 

Essa é a cUeiltela ã ser atingida pelo 
presente projeto, pots o que tem sido feito 
em benefício desse continente é, com
provadamente, insuficiente ou cheio de 
falha.s.. _ 

Necessária se faz uma mudança de ba
se nas estruturas existentes, mediante o 
desenvolvimento planejado das ações 
apoiadas por uma política oficial forte e 
decisiva. 

A filosofia deste projeto de lei com
preende tanto a ação preventiva como 
a corretiva - atingir o menor antes da 
infração e álcançar o pequeno infrator, 
envolvendo-o no processo psico-pedagó
gico e conduzindo-o, conscientemente, 
ao campo de seu desenvolvimento pes
soal e de sua auto-realização. 

Nós o estamos encaminhando nym 
momento em. que é imprescindível um 
instrum_e.nto legal para corrigir o quadro 
atual, que se compõe de pFoblemas cru
dais. Retomando o que já vimos colo
cando, destacamos alguns aspectos: 

1 -O circuito oficial de atendimento 
às crianças e adolescentes em situação 
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de risco, incluindo polícia, delegadas, jui
zados, internatos, etc., contrlbui para radi
calizar o processo de expulsão, já irUdâdo 
no 9ist:em_a d~ .en~InQ r~.gtilar; a m.ãrgina
Jização, que atinge as famíliàs, é Conse
qüência da própria estruttirà sócio-eco
nômica do País. 
2-A internação, em ·regime de confi

namento, em locais sem a menor condi
ção física, com ausência· de .ati'lidades 
programáticas educativas, é uma das prá
ticas amplamente difundidas, apesar de 
ser condenada por acarretar muito mais 
male{íçios que vantagens; os que sofrem 
esse processo dificilmente. s~ reintegram 
à sociedade, não só porque ela os rejeita, 
mas também porque eles mesmos se ex
cluem dela. 
3-As características das instituições 

contrastam fUndamentalrriente com as 
necessidaes do adolescente, configuran
do um ambiente inadequado à aquisição 
de sua identidade pessoal, ao seu desen
volvlrnento como um ser humano digno .. 
E é devido a esse choque de interesses 
óu de "desinteresses" que não se tem 
logrado êxito na reintegração ou recupe
ração dos menores. 
4-As condições de detenção em que 

se encontram os "menores", de acordo 
com o que comprovam relatos deles pró
prios,· constituem um verdadeiro proces
so de_formação de marginais, pofs pro
porcionam o aprendizadO da prática de 
infrações, do uso de tóxicos e de outras 
práticas nocivas; e, o que é mais grave, 
manifestam-se como propagadoras de 
doenças, dada a insuficiente ou inexis
tente .orientação sanitária. 
5-A grande maioria dos que ingres

sam no sistema de justiça de menores 
é oriunda de fam.iliaS que vivem em extre
ma pobreza, ou seja, aquelas que não 
têm acesso à satisfação de_suas necessi
dades básicas de subsistência; .sãõ.crian
ças e jovens com sérias lacunas afetivas, 
alimentares. qu.e sofreram desestrutura
ção do elo familiar, entre" OutrOS proble
mas. 

6 -A m.Ç~ioria dos atingidos pelo siste-
ma oficial de atendimento tem baixa es-
colaridade; é significativo o número de 
analfabetos; as instituições falham ampla
mente neste aspecto, pois pelo menos 
a metade delas não oferece escolariza
ção. 

7-A rede de ensino regular não con
segue atingir esse contingente, tampouco 
constitui-se um instrumento de sua inser
ção· ou asc~nsão social, pelo contrário, 
seu processo elitizante constitui-se mais 
uma das experiências fruStrantes desses 
menores - falta. competência das esco
las para ens1nar-lhes. 

O objetivo do nosso projeto é, pois, 
provocar sérias transformações no pro· 
cesso atualmente desenvolvido pelas en
tidades de assistência e proteção às crian· 
ças e aos adolescentes. 
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Assim, o art. ]",no seu inciso I, dispõe 
no sentido de que a igualdade de oportu
nidades educacionais seja um dispositivo 
c:onstitudonal obedecido. A educação é 
um processo social inerente à reprodu
ção e à ren6vação dos valores da socie
dade, e para que todos sejam envolvidos 
nesse processo é necessário adaptar o 
ensino fundamental às necessidades de 
cada segmento social, o que se traduzirá 
em maior flexibilização de horários, currí
culos, objetivos, ç_o_nt_eúdos, calendário 
escolar; as ativldades complementares, a 
metodologia também serão objeto de 
reestudo para adequação à realidade s6-
cio-cuhural da clientela. 

As crianças e_ adolescentes nascidos 
pobres, têm dificuJdades nã_o_ só em in
gressar como em permanecer na rede 
regu1ar de ensino. A sua integração ao 
sistema educacional, objetivo do inciso 
IL terá que ser executada de forma esti~ 
muladora, educativa, jamais apresentan
do caracteristlcas de ameaça ou punição, 
pois as barreiras que essas crianças en
frentam, devido às limitações provocadas 
por suas carência-s- afetiva5, alimentares 
e outras, já constituem por si mesmas 
carga suplementar pesada demais. Esta 
é a principal razão dos altos índices de 
repetência e evasão escolar. 

O atendimento inicial deverá ter inten
ção de diagnosticar, ou seja, conhecer 
sua personalidade, seu nivel de aspiração, 
suas relações com a familia, suas atlvida
des anteriores (incluindo aí as infrações 
que possam ter cometido) tudo isto cons-

. tituindo pressupostos básicos para deter
minar a escolha da instituição de ensino 
mais adequada à sua situação, assim co
mo recomendar os tipos de atividades 
que deverão ser desenvolvidas. 

Seja qual for o tipo de escola em que 
se integrarem, deverão receber orienta
ção profissional (incisos UI,_ IV e_ V), de 
modo que cada um aprenda um offcio, 
com vistas à sua subsistência. A orienta
ção para o trabalho, encarado como meio 
de re_educação, recuperação, formação 
- ou seja, como atlv:idade pedagógica 
- não contraria o dispositivo constitu-
ciona1. 

O nosso projeto caminha na mesma 
direção de proteger crianças e adoles
cel)tes da exploração. O próprio texto do 
Estatúdo das Crianças e Adolescentes, 
assim como o novo projeto de diretrizes 
e bases da educação, ora em tramitação, 
prevêem essa fonna_de ensino;_~iás, o 
ide a] de São João Basco- talvez o maior 
educador que a História conhece. 

O encaminhamento para o mercado 
formal de trabalho, se atingiram a idade 
adequada, será executado através de con· 
vênios com empresas, experiências que 
já têm sucesso comprovado. No -caso de 
os_jovens escolherem atividades que não 
se encaixam no mercado formal, deverão 
receber apoio, orientação, de modo a te
rem possibilidade de sobrevivência por 

conta própria, exercendo algum ofício, 
participando nb mercado informal (esse 
dispositivo está de acordo com a visão 
realista que o prqi~to procura manter). 

Outras atividades obrigatórias (previs
tas nos inclsos VI e VU}, como as artísticas 
(através de_ oficinas de arte, teatro, etc.}, 
e as práticas de esporte e Jazer têm por 
meta valorizar sua saúde e o equilibro 
do corpo e da mente. O que pretendemos 
atingir é a educação integral, por meio 
de __ atividades harm_onio_sas, ocupar todo 
o tempo desses jovens, de forma digna, 
salutar e produtiva. 

As necessidades primárias de alimen-
___ taçâo, vestuário, deverão ser atendidas 

até que eles sejam capazes de prover seu 
próprio sustento. Também neste aspecto 
é imprescindível a presença de um profis
siona1 que os oriente (Ulciso VIII); sua re· 
cup-eração física. psíqUica, emocional, é 
condição sine qua non para que alcan
cem a meta da proftSsiona1iúção (inciso 
IX). Deverão ser estabelecidos convênios 

_ com centroS ·médicos, clínicas psiquiá
bicas e psicológicas, para que sejam de
senYolvidas_ações conjuntas e tratamento 
individualizado. 

Obedecendo a- essas normas, as insti
tuições estarão desempenhando a fun. 
ção de lar substituto (conforme preconiza 
o inciso X), e proporcionando às crianças 
e_adolescentes, um clima de afetividade. 
É preciso lembrar que está comprovado 
ser esta sua maior carência, a maior cau· 
sa dos seus distúrbios de COri.dui:a. óbvia· 
mente; o ambiente de afeição inclui adis
ciplina, o respeito à autoridade, às normas 
de comportamento, presentes nos mode
los de estrutura familiar. 

Entretanto, as famiJias reais que gera
rem esse contingente mais desfavoreci· 
do, quase sempre, perderam essas carac· 
terísticas. Por isso, é necessário, também, 
intewar os pais ou responsáveis no pro
cesso,-tal como preconiza o inciso XI, sob 
pena de invalidar toda a ação que estiver 
laboriosamente sendo realizada com os 
jovens. 

O final do processo prevê, na sua rea· 
daptação à família. que a essa altura já 
terá sido atingida beneficamente, e à so
ciedade em geral, o que, cremos, se dará 
de modo não traumático, se cwnpridas 
todas as etapas (incisos XII, XIII, XIV, YN, 
XVI). 

COma temos finne convicção de que 
prOblema de menor deve ser afeto ao Mi
nistério da Educação, propusemos, no 
.árt.__49, que as Delegacias Estaduais do 
MEC sejam responsáveis pela fiscalização 
no sentido de que sejam cumpridas as 
detenninações legais. 

Os arts. 59 e 69 do projeto, como diriam 
os franceses, "ils -vont sans dire", não pre
cisam ser explicados, pois as razões para 

-sUa inclusão são óbvias. O objetivo é cor· 
rigir os t:rimes contra as crianças e ado
lescentes que são atualmente camufla
dos. Aqui, à guisa de ponte de reflexão, 

cabe-nos apenas colocar a pergunta: en
tre uma criança que furta uma laranja, 
e o policial que a espanca na delegacia 
por esse motivo, quem é o criminoso? 

Nosso projeto é, sim, ambicioso e idea
lista. Mas é plenamente exeqüível se, e 
apenas se, despertar a responsabilidade 
de todos os que se ocupam do problema. 
A questão da verba é sempre motivo de 
queixas (verba sempre é insuficiente ... ), 
mas isso se dá principalmente porque os 
recursos estão mal administrados, estão 
pulverizados. Daí a razão por que inclLÚ· 
mos o art. 29 Falta fisca1ização, fa]ta bom 
senso para impedir, Por exemplo, que, 
por culpa de empreguismo, haja institui· 
ções com 1 0_0 (cem!) funcionários para 
atender a ~O {i:iinta!) menores. 

Ao propor confiar-se a qualquer pessoa 
atribuição para exercer uma espécie de 
fiScalização sobre o andamento dos tra
balhos, sobre o emprego de verbas (art. 
79), o projeto envolve toda a sociedade 
no atendimento ao menor. 

E, assim, a quem faltar competência, 
o caminho ·está indicado no art. 89 

Temos consciência de que outros pro
jetes, mais abrangentes, estão em trami
tação neste Congres-so Nacional. É im
portante salientar que o texto que esta
mos apresentando não se contrapõe aos 
demais; sua intenção é tomar exeqüíveis 
medidas que devem ser adotadas em bre· 
ve espaço de tempo, em função de modi
ficar o sistema atual. Por isso procura
mos: torn~-lo objetivo, dispondo sobre 
um só aspecto - o_ do atendimento às 
crianças e adolescentes em situação de 
risco - e evitar dispêndios financeiros. 

Cfemos, pois, ser necessária sua apro
vação, após tramitação a mais rápida pos
sível. 

Sala d,af;. S~es, -Se·. 
nador Jutahy Magalhães. 

EsperO,- Sr. Presidente, que meus nobres 
Pares tomem conhecimento desta proposta, 
meditem sobre ela, julguem-na e resolvam se 
vale a pena aprová-la ou rejeitá-la. 

Espero pela aprqvação, Sr. Presidente. (Mui· 
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência convoca sessão extraordi
nária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minu
tos, destinada à apreciação de escolha de au
toridades. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 566, DE 1989 

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regi· 
menta Interno, a, tramitação conjunta dos se
guintes projetas: 

Projeto de Lei do Senado n9 176, de 1989; 
Projeto de Lei do Senado no 178, de 1989; 
Projeto de Lei do Senado n? 200, de 1989; 
Projeto de Lei do Senado n? 211, de 1989; 
Projeto de Lei do Senado n9 236, de 1989.; 
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PrOjeto _de Lei do Senad~:u:t!_237, de 1989. 
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1989. 

- Se_nador Dirceu Camefrc._ . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O requerimento lido Será incluído na Or
dem do Dia, nos termos do art. 255, inciso 
n, alínea c, item 8, do Regimento Interno~ (Pau
sa.) . 

Sobre as mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 567, DE 1989 

Nos termos do art. 145, § ]9, do Regimento 
[ntemo, é constituída, no Senado Federal, uma 
Comissão de Inquérito, composta de 7 mem
bros, para o fim de, no prazo de 30 dias, apurar 
o que realmente está ocorrendo com a indús
tria automobilística brasileira que, êm data de 
hoje, já possui, em seus pátios cerca de 15 
mil unidades estocadas, bem como avaliar o 
setor de autopeças que, por sua vez, é parte 
integrante do sistema. Leve~se em conta que 
este segmento económico assinou_ acordo sa
larial de aumento mensal de preços referen
dado pelos Ministros de Estado Maílson F. da 
Nóbrega e João Batista de Abreu. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1989. 
-Gomes Carvalho """'"":'AlwZío Bezerra -Pom
peu de Sousa -Jorge Bomhausen- Mauro 
Benevides - Silvio Name - Chagas Rodri
gues- Francisco Rollemberg -Jarbas Pas
sarinho - Meira Filho - João .Menezes -
Lourival Baptista- Carlos De 'Caril....:. Rachid 
Saldanha Derzi - Mendes Canale - JamH 
Haddad -Mário Maia- Marcondes Gadelha 
- ad Sabóia de Carvalho - Áureo Me/lo 
-João Castelo - Ronaldo Aragão - José 
Agripino - Odacir Soafes _:.:. José fgnáclo 
Ferreira- Marco Maciel--Maurícjo Corr& 
-Jutahy Magalhães -Nabor Júnior-Hum
berto Lucena - Edison Labã_o, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O reqUerimento que ~caba de ser lido será 
numerado e publicado, para que produza os 
seus devidos efeitos. 

Para a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
constituída nos termos do art. 145 do Regi
mento Interno, a Presidência fará, oportuna
mente, as designações, de acordo com as indi
cações que receber das Lideranças. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projetes que serão ][dos pelo 
Sr. 1" Secretário. - ---

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 68, DE 1989 

limita a exeuç~o orçamentária durante 
o exercício financeiro de 1990. 

O Senado Federal decreta: 
Arl 1" Ficam limitadas até três duodéci

mos do total geral da despesa a ser ftxada 
no Orçamento do Distrito Federal, para o exer· 
ciclo financeiro de 1990, as despesas que fo
rem realizadas no período de 1 o de janeiro 
a31 de março de 1990. 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

_Art. 3" . Revogam-se as disposições em 
COOtrárlo. 

·-Justificação 

A 15 éiê fn_ar_ço cr 1_990 ~tomará_ posse o 
Presidente çla RepúLca cujo nome for sufra
gado nas eleições que serão reali_zadas no cor
rente ano. 

Conforme preconiza ã CoóStitUição, caberá 
ao novo mandatário, com-a aprovação do Se
nado Federai, indicar o Governador e o \!ice
Governador do Distrito Federai, até que sejam 
erTIPossados os escolhidos para esses ·cargos, 
mediante eleições diretas. 

Entendemos oportuno, portanto, que se ve
de o comprometimento do orçamento para 
o próximo exercido -finanCeiro; limitando-se 
a _execução das despesas nele previstas, na 
_proporção do tempo restante do mandato do 
antecessor do Governador a ser indicado pelo 
futuro Presidente da República. 

$ala das Sessões, 24 de outubro de ~989. 
....:.... Senador Maurfclo CMêa. 

(À ComissãO do Distrito Federal- de
c!sào teiriliniltíva.) 

PROJETO í>É LEi i>o SENADo 
1'1• 347, DE 1989 

Define "~::rlrties cotitrã -a-tnem6tiif na
dohal. 

O Congresso Nacional decreta: 
_ Arl 1" Constitui c rim· e coritra a memória 

nacional: 
1- destruir, inutilizar;déteriOrar;ocultar, co

locar _em__lugar inaces.sível, fazer -desaparecer 
o_u de qualquer modo danificar, monumento 
póblico ou bem tombado. 

Pena - reclusão, de três a_seis _anos, e mul
ta. 

_II- falsi_ficar, aJtera.rido Ou reproduzindo, · 
pintura, escultura, obra gráfica ou outro objeto 
nacional e historicamente significativO. · 

P:eria - reclusão, de dois a cinCo anos, e 
multa. 

m -autenticar, por qualquer meio, saben
do falsas, as _coisas referidas noS-iridSoS ante-
rioreS,_ 

Pena - -recfusao, de um a cinco anos, e 
multa. 

Art. 29 Incorre na pena ptevísta no inciso 
I do artigo anterior quem danifica coisa cientí
fiCa, artfstica, arqueológica ou administrativa, 
nacionalmente sjgnificativa, cOmponente de 
coleção ou arquivo, de domínio ou sob tutela 
·àa União, Estado, MunicíPio, autarquia, em
presa pública, sociedade de economia mista 
ou fundação institufda pelo Poder PúbliCo. 

Arl 3o Incorre na_ pena prevista no Inciso 
li do art. 19 quem, ilicitamente, vende, exporta, 
troca, cede, empresta, guarda, introduz no co
mércio ou adquire as coisas referidas nesse 
incisO. - _ __ __ ~ 

_ Arl 49 Incorre na pena prevista no inciso 
IJI do arl 3~-g~em, sabendo falsos, mediante 
dedà.ração, publicação, aposição de tlmbres, 
etiquetas, perícia ou qUalquer outro modo, in~ 
duz outrem em erro quanto à autenticidade 
das coisas referidas no inclso !L 

Arl 5o A pena é aumentada até um ter
ço se qualquer dos crirp~_ previstos nesta lei 

é cometido com intuito de lucro e até a metade 
se Praticado por funcionário público, prevele
Cendá-se do cargo. 
,.,_M J~:' ~ .l~_L~ntr:~-~~~vi.ftorn~ _d~ta __ de 
sua publicação. 

Art. 79 Revogam-se as disposlçóes em 
contrário._ 

Justificação 

Penso que a memória nadonal deve ser 
tomada bem tutelado penalmente. é: preciso 
protegê-la com fumeza 

A proposição preoc:opa-se com esse proble· 
ma cada vez mais atual dos atentados que 
se cometem Contra aS coisas de valor especial, 
históricO, àrtíSticô e CieOtifico. -. 

A ausência de punição adequada incentiva 
os delinqüenteS, Basla ver -que o Código Penal 
possui pãra ·as fatos descritos no-projeto e 
que são realmente graves apenas a previsão 
do _crime de dano, constante do seu art. 165. 
Daí_. o notlciá_rlO constante de fat.os desscfnatu
reza,_que rerem a coí-tsciência naciQnal e con
travêm à ·moralidade pública. 

O tipo_ atuàlmente descrito longe está da 
reandãde; -assinl. cOmo ridícuiãs se tomaraín 
as·suas' C:ominaç6es. ' ·- . -
_ A legislação especial que se propõe é abso

lutamente necessária, correspondendo a fenô
nenl.ós que a lei deve captar. O Senado, pela 
_visão gera_1 _ _9o País que a sua compos~Ç~<? 
lhe propicia, devé dar início a essa elaboração. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1989. 
~Senador Jamil Haddad. 

(À cOmJ~s§o-de Constituição, JuStiça 
e Cidadania - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 348, 
DE 1989 

Dispõe sobre a transformação da Es· 
coli!._ T1i;I}icá Fedem! de Pemambuco.em 
Centro Federal de Educação Tecnológi· 
ca. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
___ t\rt.., ~; ____ fiça at,~tç>rizaçia -a ~(ansforn:tação 
da Escola Técnica Federal de Pernambuco, 
ciiada nos termOs da Leí n9 3.552, de :16 de 
fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto·Lei 
ri" 769, de 27 de agosto de 1969, em Centro 
Federa1 de Educação Tecnológica. 

Art 29 . 0- Centro Federal de Educação 
I ~nol6gica -de Pernambuco será regido pela 
Lei n" 6.545, de 30 de junho de 1978_ e, bem 
a-ssjrn, por seus estatutos e re_g-imentos, apro

-vados nos termos da legislaçãÕ em vigor. 
Arl 39 Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 49 Revog<llT}_-se as disposições em 

contrário. 

Justificação 

Conforme já ocorreu em outros Estados da 
FederaçãO, a exemplo das ex-Escolas Técni
cas Federais do Paraná, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais, transformadas ~em Centros- Federais 
de Educação T_ecnológica, a riorma oi'a pro
posta visa a otimização das condições de ensi
no técnico, no Nordeste, aproveitando uma 
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série de situações sobejamente favoráveis a 
tal medida 

A oferta, na mesma instituição, de cursos 
profissionalizantes em diferentes nfveis, é, con
forme os técnicos em educação, forma de 
aperfeiçoar a estrutura de ensino, como con
seqüência de sua ''verticalização". 

Cumpre referir que a Es_cola Técnica Fede-
ral de Pernambuco foi incluída na década de 
1970, junto com as do Paraná, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, no acordo MEOBIRD I e pre
parou-se para a transformação em Centro Fe
deral de Educação Tecnológica com a cons
trução de um prédio próprio em excelentes 
Condições, com 5.072m2 de área, contando 
com laboratórios, blblloteca específica. com 
títulos especialmente adquiridos, voltados pa
ra os cursos técnicos a s_erem ministrados. 
Também foi desenvoMdo um plano de capa
citação de docentes em instituições nacionais 
(como a Fundação Getúlio Vargas) e estran
geiras, tendo havido a fonnação a nível de 
Mestrado e Doutorado, dos quais ainda há 
remanescentes em atividade na instituição. 

Outro aspecto que merece ser coladonado, 
.diz respeito à privilegiada localização geo-eco
nômica da sua sede, tendo em vista a grande 
necessidade de mão-d~obra especializada e 
de qualificação especial que a Região Nor~ 
deste está a exigir. Os fatores de equilíbrio 
regional são também irnpõrtantes na verifica
ção da importância e abrangência da medida 
que ora propomos. Dentro de talótica, a Esco
la Técnica Federal de Pernambuco está locaJi
zada em uma área de polarização tanto para 
o Estãdo quanto para o Nordeste como um 
todo. 

Por derradeiro, deve--se enfatizar que os qua~ 
dros docentes e administrativos para tal em
preitada já existem. Trailsfonnada em "Cen-_ 
tro .. , a atual escola continuará. utilizando os 
recursos humanos já existentes, tecnicamente 
qualificados e administrativamente integrados 
no quadro de cargos da instituição. Por conse
guinte, nenhuma oneração adicional deverá 
ocorrer em tal setor, a partir da transformação 
proposta. 

Trata-se, pois, de medida altamente bené
fica e que trará inúmeros beneficias para toda 
a Nação brasileira. 

Saia das Sessões, 24 de outubro de 1989. 
-.Mârco Maclel 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.552, DE 16 DE 
FEVEREIRO DE 1959 

Dispõe sobre nova organização escolar 
e adminfstrativil dos estabelecimentos de 
ensino industrilll do Ministério â4 Educa~ 
çáo e Cultura, e dó outnts providências. 

_,,_ .. ,_ .. _, ........... =-:c-= 
DECRETO N• 769, DE 18 DE 

AGOSTO DE 1969 

Revoga o Decreto-Lei n? 7.039, de 10 
de novembro de 1944 (Lei deMovimento 
de Quadros) e tM outras prOVidências. 

............ -.............. , ____ ,,_,_~_ 

LEI N• 6.545, DE 30 DE 
JUNHO DE l 978 

Disp6e sobre a transformação das Es~ 
colas TécmCas Federais de Jl1inas Gerais, 
do Paraná e Celso Suckow da Fonseca 
em Centros Federais de Educação Tec~ 
nológica e dá O!Jfras ptrJvfdências. 

(À Comissão de-Educação- compe
tência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE o(Nel~n Ca~eÚ'O) 
-OS projetes lidos serão publicados e reme
tidos_ às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMEI'ITO 1'1• 568, DE 1989 

Brasília, 19 de outubro de 198"9 
Sr. Presidente, 
De acordo com o disposto ho _art. 256; a, 

déi·R-e$limento lntemo, requeiro a V. Ex' a reli~ 
rada do Projeto de Lei do_ Senado n9- 5?, de 
1989~-que "assegura aOs maloies de 65 (ses
senta e cinco) anos a gratuidade dos trans
pOrtes Coletivos urbanos". 

Atenciosamente, Senador Jutahy _Maga
lhães. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
....... Este requerimento será publicado e incluí
do na Ordem do Dia, nos termos do disposto 
no Regímento lntenlo. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. I~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REéitiERIMENTO rt• 569, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea b, do ReQfmento lntemo, para o 
Projeto de Lei do Senado n1> 176, de 1989, 
de autoria do Senãdor Nelson Carneiro, que 
dispõe sobre a política agrícola. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1989. 
- Ronan Tito - Chagas Rodrigues -Mar
condes Oadelha. 

REQUERIMENTO 1'1• 570, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336, armea c, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei do DF n9 61, de 198"9, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adi
cionais, até o limite de NCz$ 670.065.000,00, 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1989. 
-Mauro Benevides-Edlson Lob.io- Cha
gas Rodrigues. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
p~~ Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seSuinte 

REQUERIMEI'ITO N°571, DE 1989 

Brasília, 18 de outubro.de 1989 
Senhor Presidente, 
Na fonna regimental, requeiro a Vossa ExM 

c,dência licença para participar, a convite da 

Universidade _f~eral de Santa Catarina e do 
Instituto de Ãrqllitetos do Brasil IAB/SC, do 
"Seminário de Política Urbana no ~r:asil, Hoje", 
que as referidas instituiçõeS estarão promo
vendo, no periodo de 30 de outubro a 1 1> de 
novembro de 1989, em Florianópolis - SC. 

o convite em apreço decorre do fato de 
ter este Senador apresentado, na presente ses
são legislativa, o Projeto de Lei do Senado 
n9l81/89, denominado "Estatuto da Odade", 
que estabelece diretrizes gerais da política ur
bana 

Colho a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e con
sideraÇão. - Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Aprovado o requerimento, fica conqedida 
a licença solicitada. (Pausa.) 

A Presidência comunica ao plenáriO que foi 
verificada existência de erro em texto aprovado 
e remetido à sanção do Governador do Distrito 
Federal. Trata-se do Projeto de Lei do DF n9 
26, de 1989, que se_ transformou na Lei n" 
41, de 13-9-89. ·o referido projeto- teve seu 
art. 15 emendado pelo Senador Mauócio Cor
rêa e subemendado pelo Relator, Senador 
Pompeu de Sousa Devido a lapso datilográ
fico, deixou de constar na subemenda o art 
15, de autoria do Relator, a expressão ... "de
verá ser realizado estudo prévio de impacto 
ambiental " ... , constante do projeto original 
e da emenda do Senãdor Maurício Cofrêa. 

Assim sendo, a Presidência, obedecido o
disposto no art 325, b, do Regimento Interno, 
submete ao plenário a alteração necessária 

OS Sts. Senadores que= a_aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)- · 

Aprovada. 

A Presidência determinará as providências 
necessárias à retificaçáo da lei. --

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson C.meiro) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

SUBSillUTIVO DO~ SENADO filJ 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 37, DE 1989 

(Em regiine -de urgência, nos termos do 
art. 353, paragrafo único, do Regimento 

Interno.) 

Discussã.o, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 37, de 1989 (n' 2.974/89, 
na Casa de origem),_ de iniciativa do Presi
dente -da República, que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento do con· 
selho da República. (Dependendo de pa
recer.) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire
tora que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 
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PARECER 1'1" 260, DE 1989 

Redaçiío do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n 9 37. de 198_9 
(nr> 2.974189, na Casa de- Origem.) 

A COmissão Diretora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo do Senado ao Projetp de Lei da Câmara 
n' 37, de 1989 (n• 2.974/89, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a organização e o 
funcionamento do Conselho da República. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de outu
bro de 1989,- Nelson C~efro, Presidente 
-Pompeu de Sousa, Relator -Áureo MeDo 
- Louremberg Nunes Rocha. 

ANEXO AO PARECER N• 260, DE 1989 

Redação do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo do Senildo ao 
Projeto de Lei da Câmara n 9_37,._r;ie 1989 
(n" 2.974189, na CiiSa de origefn), que 
dispõe sobre a organizaÇão e o funciona~ 
menta do Conselho-da RepúbUca. 

O CongreSso Nacional-decreta: 
Art. 19 O Conselho da República, órgão 

superior de consulta do Presidente da Repú
blica, tem sua organizáçãO e funcionamento 
estabelecido nesta lei. 

Art. 2~> Compete ao Conselho Cia Repú
blica pronunciar-se sobre: 

l-intervenção federal, estado de_defesa e 
. estado de sftlo; 
ll-as questões relevantes para a estabilida· 

de das instituiç0e5 democráticas. 
Art .31' O Conselho da República é presi

dido pelo Presidente da República e dele parti
cipam: 
1-o Vice-Presidente da RepúbUca; 
ll-o Presidente da Câmara dos Deputa

dos; 
ID-o Presidente do Senado Federal; 
IV-os líderes da maioria e da minoria na 

Câmara dos Deputados, designados na forma 
regimental; 
V- os líderes da maioria e da minada no 

Senado Federal, designados na forma regi
mental; 

VI- o Ministro da Justiça; 
VII- seis cidadãos brasileiros natos, com 

mais de trinta e cinco anos de idade, todos 
com mandato .de três anos, vedada a recondu
ção, sendo: 

.i) dois nomeados pelo Presidente da Repú-
blica; 

b) dois eleitos pelo Senado Federal; e 
c) dois eleitos pela Câmara dos Deputados. 

§ 1 ~ Nos impedimentos, por motivo de 
doença ou ausência do PaJs, dos membros 
referidos nos incisos 11 a IV deste artigo, serão 
convocados os que estiverem no exercício dos 
referidos cargos ou funções. 

§ 29 Os membros referidos no inciso Vll 
deste artigo terão suplentes, com eles junta
mente nomeados ou eleitos, os quals serão 
convocados nas situações previstas no pará
grafo anterior. · 

§ 3~ O tempo do mandato referido no ln
ciso VII deste artigo iniciar-se-á na data da 
posse do Conselheiro. 

§ 49 A participação no Conselho da Repú
blica é conslderada atividade relevante e não 
remunerada 

Art. 4" -·· O __ Con.Selho da República reunir
se~a por convocaÇão do Presidente da Repú
blica. 

§ 1 ~ A manifestação do conSelho far-se-á 
- mEdiante declaração fundamentada de voto. 

§_ 29 _ _O.Ministr_o de _Estado convocado na 
forma do § 19 do art. 90- da Constituição não 
terá direito a voto. 

Art. 59 As reuniões do Conselho da Repú
blica serão realizadas com o comparecimento 
da maioria dos Cons_elheiros. 

Art. 69 O ConSelho da República poderá 
requisitar de órgãos e entidades públicas as 
informações e os estudos necessários ao exer
cício de suas atribuições. 

· .o.Art. 79 O Ministério da Justiça prestará 
apofo administrativo ao COnselho da Repú~ 
bllca, competindo ao titular da Pasta secreta
riar-ffie as atividades. 

Art. 89 As despesas necessárias ao fun
.c;iQnaroe_nto do ConselhO da República corre
rão à conta das dotações orçamentárias do_ 
Ministério da Justiça, vedada a contratação 
de pessoal para esse encargo. 

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
- Art 1 O. Revogam-se as disposições em 

contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, emenda que será lida pelo 
Sf'.19 Secretário. -- --- ·- --·-· -

É lida ~ s~guinte 
. EMENDA N9 t 

(De Plenário) 

Ao Substitutivo ao Projeto de Lei da 
Cfimara n 9 3"" de 1989_ que "dispõe so
bre a organização e o funcionamento do 
Conselho da República·: 

Dê-se ao art _39 do Substitutivo a seguinte 
redação~ 

"Art. 3• .................................................... .. 
!- ................................................................. . 
11-.; ...................... : .................................... : .. 
111..:.. .... : ........................................ ~ ............... .. 
1v..:.. ............................................................... . 
V- ............................................................... .. 
VI- ................ : ............ : ............ ;.: .............. .. 
VII- .............................................................. . 
a) ............................................. :.: .................. .. 
b) ................................................ --
c) .......... ~ ........ : ........... _____________ __ 
§ I' ........................................................... .. 
§ 2• ............................................................ . 
§ 3• .... : ...................................................... .. 
§ 4• ............................................... _.-
§ 5" A primeira nomeação dos mem

bros do Conselho a que se refere_ o inciso 
_Vil deste artigo deverá ser realizada até 
30 (trintá} dias após a entrada em vigor 

-desta lei. 
§ s~ Até15(quinze)diasantesd,otér

mino do mandato dos Conselheiros, a 

que se refere o indso VIl Cfeste ~rtigo, 
.a Presidência da República e cada uma 
das Casas do Congresso Naciçmal farão 
pubUcar, respectivamente, O nome dos 
cidadãos a serem nomeados e os ele_itos 
para o Conselho dct República." 

· JustificaÇão -
A rejeição total do arl 49 do Substi~utivo 

apresentado ao Projeto de Lei da_ Câmara n9 
37, de 1989, eliminou do texto da proposição 

· referência a prazos essenciais à organização 
e aO funcionamento do Coilselho da Repú
blica. 

Destarte, esta emenda, de natUreza aditiva, 
visa a restabelecer, unicamente, os prazos 
mencionados, inquestionavelmente importan
tes para regular a operaciona1idade do Conse
lho, conforme já referido. 

SaJa das Sessões, 24 de outubro de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a redação do vencido ofere
cida pela Comissão Diretora e a emenda, em 
turno suplementar. (Pausa) 

Não havendo quem queira fazer uso da pa
lavra, está enceiTl:lda a dlscussão .. 

Encerrada a discussão, a matéria vai ao exa
me da Comissão d_e Constituição, Justiça e 
Cidadania, p~ra exame da emenda. 

Solicito dei nobre Seoador MaurO B€:nevides 
o pronunciamento da Comissão de Consti
tuiçã_o, Justiça e Cidadania . 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE, Para em"itlr"parecer. Sem revisão do ora
dor) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emen
da de autoria do eminente. Senador -Jutahy 
Magalhães objetiva restabelecer os prazos 
constantes da reda_ção original que, em razão 
da supressão ariterior ao art. 49, foram pratica
mente sup~rimidos também no texto do art. 
4• 

Objetiva_ o nobre Senador Jutahy_ Maga
lhães, ao apresentar essa emenda que agora 
se .. aprecia, resguardar os prazos que, na sua 
pi-oposição, no que-âiz respeito ao§ 6~>, foram 
reduzidos de 30 para 15 dias antes do térrriino 
do_ mandato dos conseli]eiros, a que se refere 
o inciso VII desse artigo. _ . 

A Presidência da República e cada uma das 
Casas do Congresso Nacional farão publicar 
respectivamente os nomes dos cidadãos a se~ 
rem nomeados e oS eleitos para o Conselho 
da República. 

É esta a inoVação trazida pela emenda do 
eminente Senador JutahY Magalhães e que 
objetiva estabelecer esses prazos, que se tor
nam cJaros e explicftos na iniciativa do Repre
sentante pela Bahia. 

O nosso parecer é favorável, Sr: Presidciite. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer é favorável. 

Cóinpletada a instrução da matéria, pas
sa.ose à votação em turno suplementar do 
substitutivo e da emenda a ele apresentada. 

Em votação o substitutivo, sem prejuízo da 
emenda. 
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OS Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiranl 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. . . 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, redação final da matéria, 
que s_erá lida pelo Sr. 1<? Secretário. 

É lida a seguinte 
PARECER N• 26I, DE 1989 

(Da ComfsSão Diretora) 

Redaçio final do Substitutivo do Sena· 
do ao Projeto de Lei da Camara n? 37, 
de 1989 (n 9 2.974/89, na CaSiJ -de ori
gem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 37, de I989 (n' 2.974/89, 
na-Casa de origem),_qlie disPQe sobre a orga
nização e -o funcionamento do Coris-e1ho da 
República. 

Sa1a de Reuniões da Corilissão, 24 de outu
bro de 1989.- Nelson CarneirO, Presidente 
-Pompeu de Sousa,- Relator- Áureo Mel/o 
- Louremberg Nunes Rocha. 

ANEXO AO PARECER N• 26I, DE I989 

Redação final do Substitutivo do Sena
do ao Projeto- de Lei da Câmara n? 37, 
de 1989 (n? 2.974189, na Casa de od
gem), que dispõe sobre a organiza'ção 
e o funcionamentà do ConSelho da Repú
blica. 

O COngr~sso Nacional decreta: 
Art 1"' O Conselho da República, órgão 

superior de cOnsulta do Presidente da Repú
blica, terh sua organização e funcionamento 
estabelecido nesta Lei. 

Art. 29 Compete ao Conselho da Repú
blica pronunciar-se sobre: 
I- intervençáo federal, estado de defesa e 

estado de sitio; 
II-as questões relevantes para a estabi

lidade das instituições democráticas. 
Art. 3'~' O ConSelho da República é presi

dido p_elo Presidente da República e dele parti
cipam: 
I-o Vice-Presidente da República; 
11-o Presidente da Câmara dos Deputa

dos; 
ill-o Presidente do Senado Federal; 
IV-os líderes da maioria e da minoria na 

Câmara dos Deputados, designados na forma 
regimental; 
V- os líderes da maioria e da minoria no 

Sendo Federal, designados na forma regimen
tal; 

VI- o Ministro da Justiça; 
VII- seis cidadãos brasileiros natos, com 

mais de. trinta e cinco anos de idade, todos 
com mandato de três anos, vedada a re_condu
ção, 'sendo: 

a) dois nomeados pelo Presidente da Repú
blica; 

b) dois eleitos pelo Senado Federal; e 
c) dois eleitos pela Câmara dos Deputados. 
§ ]9- Nos impedimentos, por motivo de 

doença ou ausência do País, dos membros 
referidos nos incisos D a VI deste artigo, serão 
convocados os que estiverem no exercício dos 
referidos cargos ou funções. 

§ 29 Os. membros referidos no inciso VIl 
dete artigo terão suplentes, com eles junta
mente nomeados ou eleitos, os quais serão 
convocados nas situações previstas no pará
grafo anterior. 

§ 3'~' O tempo do mandato referido no in
ciso YII deste ar;tigo inciar-se-á na data da pos-" 
se do Conselheiro. 

§ 49 ApartlcipaçãonoConselhodaRepú
blica é considerada atividade relevante e não 
remunerada. 

§ -59 A primeira nomeação dos membros 
do Conselho a que _se refere o inciso \lll deste 
artigo deverá ser realizada até trinta dias após 
a entrada em vigor desta Lei. 

§ 69 Até quinze dias antes do término do 
mandato dos Conselheiros a que se refere o 
inciso VII deste artigo, a Presidência da Repú
blica _e cada uma das Casas do Congresso 
Nacional farão publicar, respectivamente, o 
nome dos_ cidadãos a serem nomeados_ e os 
eleitos para o_ Conselho da República. -

Art 4"' O_ Conselho da República reunir
se-á por convocação do Presidente da Repú
blica. 

§ 19 A manifestação do Co~elho far-.se-á 
mediante declaração fundamentada de voto. 

§ 29 -o Ministro de Estado convocado_ na 
forma do § 19 do a_rt. 90 da Constituição não 
terá_ o direito a voto. 

Art. 59 As reuniões do Conselho da Repú
blica serão realizadas com o comparecimento 
-da maioria dos Conselheiros. 

Art. 69 O Conselho da República poderá 
requisitar de órgãos e entidades públicas as 
informações e os estudos necessários ao exer
cício de suas atribuições. 

Art. 79 O Ministério da Justiça prestará 
apoio administrativo ao Conselho da· Repú
blica, competindo ao _titular da Pasta secreta-
riar-lhe as atividades. - -

Art. 89 As despesas necessárias ao fun
cionamento do Conselho da República corre
rãO à Conta das dotações orçamentárias do 
Ministério da Justiça, vedada a contratação 
de pessoal para esse encargo. 

Art. 99 Esta Lei entra em vigor ria data 
de sua publicação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendq quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. _ 
O.s Srs. Senado.res que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A matéria constante do item 2 fica com 
a aprecíaçâo adiada, em virtude de estar 

aguardando resposta da diJigência dirigida ao 
Ministério das Comunicações. 

J:: o seguinte o item adiado: 

PROJEfO DE DECREfO LEGISLATIVO 
N' 36, DE I989 

Gncluído em Ordem do Dia, 
nos tennos do art 353, 

pa'rágrafo úriico, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úrUco, do Prqjeto de 
Decreto Legislativo n' 36, de I 989 (ri' I l2/89, 
na Câ_mara dos Deputados), que aprova o ato 
que reilovã a concessão Qutorgada à Rádio 
Imperatriz Sociedade Ltda, para explorar servi~ 
ço de radiodifusão sonora em onda média, 
nã Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
tendo 

PARECER PRELIMINAR, por pedido de dili· 
gência. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
'"'-Item 3: 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 43, DE I989 

(Em iegime de urgência 
nos termos do_ 
art. 33"6, c do 

Regimento Interno) 

_ Dtscyssão, em turno W1ico, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 43, de 1989_ (n"' 
1.456/89, 021 Casa de origem),_ de inicia
tiVa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que Cria a 17'Região da Justiça do Traba

-lho, ó rêSpectfvo Tribünal Regional do 
Trabalho, e dá outras providências. (De~ 
pendendo de parecer.) 

Sobre a mesa, parecer da Comlssão- de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que será li· 
do pelo Sr. 19 Secretétrio. 

É lido o sequint~-. 
PARECER N• 262, DE 1989 

ba Coniissão de ConstitwÇão,. Justiça 
eOdadania. 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 
43, de 1989 (n? 1:456-E, na Cl!mai'a dos 
Deputados) que "cria a 17' Região e/aJus
tiça do Trabalho, o respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho, e dá outras provi
déndas': 

Relator: Senador José lgnácio Ferreira 
O Tribunal Superior do Trabalho, em sesSão 

plenária realizada no dia 16 de dezembro de 
1988, resolveu, na conrormidade do que lhe 
raculta a Constitutção, encaminhar ao Con~ 
gresso Nacional " ... anteprojeto de lei criando 
b Tribunal Regional do Trabalho da 17~ Re-
gião, com sede em Vitória e jurisdição em 
todo o Estado do Espírito Santo. 

As razões que levaram a Alta Corte de Jus
tiça Trabalhista a propor a medida constam 
de ofício encaminhado à Presidência da Câ
mara dos Deputados em 19 de dezembro de 
1988, e no qual se lê: 

"1-O e:iiadÕ do ESPíritO-- Santo en· 
contra-se jurisdicionado, atualmente, pe-
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lo Tribunal Regional do Trabalho da Pri
meira Região, sé:diado na capita1 do Rio 
de Janeiro, cuja competência é abran
gente aos dos Estados-membros; 

11- em face do volume de processos 
que sobrecarrega a atividade jurisdicional 
do Tribunal supra citado, o seu presidente 
propôs a ampliação daquele órgão, me
diante a instituição "de sua sexta turma, 
conforme se verifica no Processo n9 
TST-18565/87 3, eril trâmite nesta Corte. 

m -ante a inconveniência de se agi
gantar a estrutura daquele Regional, em 
prejuízo de sua operacionalidade, de vez 
que se trata do segundo maior Tribunal 
do gênero no País, é recomendável uma 

.outra alternativa que, além de descentra
lizadora, teria a Xirtude de possibintar um 
melhor atendimento ao propósito de Jul
gamento das demandas trabalhistas," 

Posteriormente, em 2 de junho do corrente 
ano, o Ministro Marco Aurélio Prates d_e ~ce
do. com o oficio n9 176n9, encaminhou subs
titutivo à matéria, já então em curso de trami
tação parlamentar (P.L. n91456/89). Por derra
deiro, a mesma autoridade, em data de 21 
de junho, prop6s emenda à iniciativa tendo _ 
em vista a necessidade de conlglr equívoco. 
..... constante do Anexo I~ última coluna, que 
dispõe sobre aasses e Referências das Cate
gorias Funcionais, cOnstitutivo âe denomina
ção "C" para aS Oasses das Categorias Fun
cionais de Técnico e Auxiliar Judiciário, do 
Grupo de Ativldades de_ Apoio Judiciário, 
quando a denominação corr_eta__das sobreditas 
classes deveria ser "S". -

No âmbito da Câmara dos Deputados, a 
matéria foi aprbvada, na forma de substitutivo, 
após receber parecer favorável das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação, Trabalho 
e Finanças. ----

Na forma regimental, cumpre~nos, agora, 
examinar e emitir parecer conclusivo sobre 
a proposição. 
· Nas suas linhas gerais, o presente projeto 
não inova substancialmente sobre os demais 
da espécie apreciados por esta Casa ao longo 
dos anos. 

ó" trlbUnãT a ser criado, que terá sede em 
Vitória e jurisdição em todo o território do Esta
do do Espírito Santo (art 1 °), será integrado 
por 8 (otto) juízes, 6 (seis) dos quais togados 
e com investidura vitalícia, e 2 (dois) classlstas 
de investidura temporária. representantes, res
pectivamente, dos empregados e emprega
dores. 

Os Juizes vitalícios serão nome.,dos pelo 
Presidente da Repúbllca segundo os critérios 
constitucionais de antigüld@cle e merecimen
to. As vagas a serem preenchidas por tempo 
de serviço serão providas, _equitativamente, 
por magistrados com efetivo exerc_ícjQ na tota
lidade da 1• Região e na__áte_a_ d~'_membrada. 
Em relação aos cargos a serem providos por 
merecimento, prevê o projeto a elaboração 
de " ... duas listas tríplices. .. " (arl 3~, parágrafo 
único), observado, também, o critério da base 
territorial, '' ... s6 podendo integrar aquelas lst.as 
os Juizes do Trabalho Presidentes de Juntas 

de· Conciliação e Julgamento que tenf:tarri ju
risdição nas respectivas áreas há, pelo menos, 
2 (dois) anos da data da publicação desta lei" 
(art 3~, parágrafo único). 

__ Quanto aos 'classistas, faz o projeto remis
são aos critériOs constantes da Consolidação 
das Leis do Trabalho (arl 4•). -

Assegura ainda a iniciativa o direito às vagas 
constitucionalmente reservadas aos membros 
do Ministério Público e aos advogados inseri~ 
tos na Ordem respectiva (art. 3~. incisos II e 
lll). 

Com o propósitO de nãõ ferir direito subje
tivo, preserva-se a possibilidade de manuten
ção do vínculo funcional com a 1' Região, 
devendo, neste caso, ser feita opção, de cará
ter irretratável, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 
5•). 

O exercício_ interino da presidência, até a 
efetivação da primeira eleição, dar~se~ pelo 
..... juiz togado mais antigo, oriundo da carreira 
de Juiz do Trabalho, computada a antigUidade 
de dasse do Juiz,~l'resi4ente da Junta de Con
ciliação e Julgamento" (art. 7~). 

Os efeitos pendentes de julgamento !1-0 TIIT 
da 1' Região e oriundos da base territorial or~ 
desmembrada, desde que não tenham rece
bido "visto" do Relator, serão remetidas à nova 
Corte (art 9~, § 1 ~). devendo os Pema!s prosse
guirem a sua tramitaçáo processual na Corte 
de origem (arl 9", § '29). 

Como ilão poderfa deixar de ser, contem
pla-se a transferência de todas as Juntas, fun
cionários e acervo material tombado para o 
novo Tribunal, respeitando-se os " ... direitos 
adquiridos e ... as situações_ pessoais de seus 
juízes e se!Vidores" (art. 1 0). Por razões óbvias, 
de natureza orçamentária, os vencimentos e 
vantagens devidas continuarão a ser debitadas 
à conta das consignaÇões próprias do TRT 
da 1 ~Região" ... até que o orçamento_ consigne 
ao- Tribunal criado por esta lei os recursos 
necessários ao respectivo pagamento" (art. 
10, § 2•). 

- São criadas, na região_ desmembrada, 2 
(duas) funções de Juiz Classista, 6 (seis) car
gos· de Juiz Togado e outras tantas de Juiz 
de Trabalho Substituto, diversos cargos em 
comlssão e efetivos, além de funçõeS" gratifi
cadas, tudo na conformidade dos_ Anexos I 
a III e com o propósito de atender às indispen
sáveis necessidades da atividade jurisdicional 
(arts. 11 e 12). 

No prazo de 90 (noventa) dias, contados 
de sua instaJação, o Tribunal fará realizar con
curso público de provas e títulos para preen
chimento das vagas de magistrado (art. 13). 

A posse dos nomeados para a Corte dar
se-á perante o Tribunal Superior do Trabalho, 
cabendo a este " ... tomar todas as medidas 
de natureza administrativa para a instalação 
e o funcionamento _do Tribuna] Re.Qional do 
Trabalho da 17~ Região" (art. 15). 

Em atenção a comando constitucional, fica 
desde logo autorizada a abertura de crédito 
especial até o limite de NCz$ 2.500.000,00 
(d9is mill"!ões e quinhen'tos mil cnp:ados no
vos) para atendimento das despesas que se 
fiZerem necessárias (arl 17). 

Com o objetivo de preservar a moralidade 
e a lisura no provimento dos cargos em comis
são e funções gratificadas, veda-se o acesso 
a estas dos " ... cônjuges ou parentes consa
güíneos ou afim, até o terceiro grau, de juízes 
em atividade oU apOSentados há menos de 
5 (cinco) anos". 

Em linhas gerais, estes são aS principais 
previsões contidas na iniciativa. 

Quanto ao mérito, nada há que possa ser 
oposto à matéria pois, como já dito, segue-se 
a orientação que vem sendo adotada _em pro· 
jetos da espécie. 

Resta mencionar que a providência preconi
zada, a!ém de atender a uma premente neces
sidade do Estãdo do Espírito Sãrito tendo em 
vista o acúmulo de demandas que vem sendo 
observado nos últimos tempos e a necessi
dade de ser assegurada a pronta tutela jurisdi
cional aos interessados, vai ao encontro da 
expressa determinação contida no art. 112 da 
Lei Fundamental: 

"Art. 112. Haverá pelo menos um 
Tribunal Regional de Trabalho em cada 
Estado e no Distrito Federal, e a lei insti
tuirá as Juntas de Conciliação e Julga
mento, podendo, nas comarcas onde não 
forem instituídas, abrir sua jurisdição aos 
juízes de direito." 

Pelas razões exPostas~ opinámOs pela -apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n~ 43, 
de 1989, na forma oriunda da outra Casa do 
Congresso Nacional. 

Sala das Comissões, 19 de Outubro de 
1989: - Odacfr SoMes, Presjdente em exer
cício -José Jgnácio Ferreira;- Relator -Me ira 
Filho - Chagas Rodn'gues - Wilson Martins 
....:.... Francisco Roflemberg - Leite Chaves -
Ney Maranhão -Maurício Corrêa- Ronaldo 
Aragão - Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer é favorável. -

Completada a inStrução da matéria, pas· 
sa-se à discussão do projeto, em turno únfcô. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação o projeto, em-turno único. (Pau

sa) 
Os Srs. Senadores que·o aproveúi1-queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

_É o_ seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
i'l' 43, DE 1989 

(No 1.456/89, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal SuperiOr -do Traba

lho) 

Cria a 17' Região da Justiça do Traba
lho, o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho, e dá ouf!as providências. 

O Congresso Nac1onal decreta: 
Art. 1° Fica criado o Tribunal ReglonâJ do 

Trabalho da 17~ Região,· que terá sede em. 
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Vitória- ES, comJti.ifSdiÇâo em todo o terrltó: 
rio dq Estado do Espírito Santo. _ 

Arl 29 O Tribunal Regional do Trabalho 
da 17~ Região será composto.de 8 (oito) JUf· 
zes, com vencimentos e vantagens preVístos 
na legislação em vigor, sendo 6 (seis) togados, 
de investidura vitalícia, e 2 (dois) classistas, 
<te investidura temporária, representantes, res
pectivamente, dos empregadores e dos ~m
pregados. 

Parágrafo único. Haverá 1 (um) suplente 
para cada Juiz Oassista.' 

Art. 3" Os Juízes togados serão nomea
dos pelo Presidente da República, sendo: 
.l-A (quatro) dentre Juízes do Trabalho 

Presidentes deJ_untas de Conciliação eJulga
mentó, por antigüidade e por merecimento, 
a1temadamente, preenchendo-se as referidas 

. vagas pelo critério acima mencionado com 
o aproveitamento de 2 (dois) J~iz_es .da 1' Re
gião da'Justiça do Trabalho e 2 (dois) Juízes 
da área desmembrada, apurada a antigüidade 
em razão do efetivp exercício da judiç:atura 
na respectiva área, ainda que em períodos des
contínuos; ' 

n -1 (um) dentre integrantes do Ministério 
Púb~co do TrtPalho; 

m -1 (um :r dentre advogados de qptório 
saber jurídico e de reputação ilibada, com 
mais de 10-(dez) anos de efetlva atividade pro
fissional na área desmembrada, a ser indicado 
pela Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil no Estado do Espírito Santo. 

Parágrafo único. Para_ fins de preenchi· 
mento, por merecimento, das vagas de Juiz 
Togado reservadas a mãgistrados de carreira, 
o Tribunal Regional do Trabalho da t• Regi~o. 
dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados 
da publicação desta lei, elaborará duas listas 
tríplices, atendido o disposto no inciso _I de"ste __ 
artigo, que serão encaminhadas ao Poder Exb-. 
cutivo, s6 podendo_ integrar aquelas listas os 
Juízes do TrabaJho Presidentes de Junti'tS de. 
.ConciliaÇão e Julgamento que tenham jurisdi
ção nas respectivas áreas há, pelo menos, 2 
(dois) anos da data da publicação desta lei,_ 

Arl 4~ Os Juízes Classistas serão desig
nados pelo Presidente da República; na forma 

·dos arts. 684 e 689 da Con·soJidação das Leis_ 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n<) 
5.452, de 1~ de mala de 1943, dentre nomes 
constantes de listas tríplices organizadas pelas 
diretorias das federações e dos sindicatos com 
base territorial na área de jurisdição da 17• 
Região. -

Parágrafo único. O Presidente do T_ribunal 
Regional do Trabalho, dentro de 10 (dez) dias, 
contados da publicação desta lei, mandará pu
blicar edital convocando as a.ssodações sindi
cais mendonadas neste artigo, para que apre
sentem, no prazo de 30 (trinta} dias, suas listas 
tríplices, que serão encaminhadas pelo Tribu
nal Superior do Trabalho ao P_oder: Executivo. 

Art. 5o Os Juízes do Trabalh_o__Presidentes 
de Juntas, que tenham, na data da publicação 
desta lei, jurisdição sobre o teri'itório .d-ª 17• 
Região, poderão optar por sua permanênda, 
conforme o casO, no quadro da 1• Região. 

§ }9 A opção prevista: neste artigo será 
manifestada por escrito; dentro de 30- (trinta) 

"dias, contados da p_upiicação desta lei, ao Pre
si_denfe do Tribunal Regional do Trabalho da 
1 ~Região e terá caráter irretratável. 

-§ ~ OS Juízes do Trabalho Presidentes 
de Ju_n@s .que optarem pela 1° Região perma
n_ecerão servindo na 17~ Região, garantidos 
às SeUS~ direitõS _a remoçá() promoção, à me
dida que ocorrerem· vagãs no Quadro di I• 
Região, observados os critérios legais de 

-- preenchimento. 
Art. 69 O Tribunal Regional do Trabalho 

da--17' Região terá a mesma competência atri
buída aos Tribunais Regionai~ do Trabalho 
pela legislação em vigor, 
--Art. 79 O nÕVo Tribunal será instalado- e 

preSidido, até a posse do Presidente e do ViCê
Presidente, eleitos na forma da lei, pelo Juiz 
togado mais antigo; oriundo da carreira de 
Juiz_ do Trabalho, computada a antigüidade 
de dasse do Juiz:.Presidente de Junta de Con:. 
Cüiação e Julgamento, ohservados _os" crjtérios 
f~Xa_®s_no" inciso I do an. 3~ desta lei. 

Parágrafo único. O novo Tribunal aprova
.t:á seu regimento ihtemo dentro de 3.0 (trinta) 
dias, contados da data de sua instalação._ 

Art._ 8<' Uma. ve_z aprovado e publícado o 
seu Regimento lntemo, na sessão ·que se se
guir, o Tribuna] elegerá o Presidente e o ViceK 
Presidente, de conformidade com as normas 
legais vigentes. . 

Art. 9? Até a data_ de instalação do T ribu- _ 
na! Regional da 17" Região, fica mantida a 
alUai competência do Tribunal Regional da 
I• Região. . 

§ ]9 Instalado o Tribunal Region~J do Tra
balho da 17~ Região, o Presidente do Tribunal 
Regiorial dO Trabalho da I~ Região remeter
lhe-á tOdos os process0$_oriundos do território 
sob jurisdição do novo Tribunal, que não te; 
oham recebido "visto" do Relator. 

- §- 29 Os processos que já tenham rece-
- bido "visto" do Relator serão julgados pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da I~ Região. 
Art. 10. As Juntas de Conciliação eJulgaK. 

mento sediadas no Estado do Espírito Sahto 
ficam transferidas, com seus funcionários e 
seu aceiVO material, para o TribunaJ RegioriaJ 
do Trabalho da 17• Região, sem prejuízo dos 
díreitos adquiridos e respeitadas as situações 
pessoais de _s_eus Juízes, Vogais e servldores.-

§. I"' Os cargos existentes na lotação- do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1' Região 
a que se refere este artigo, ficam transferidos_ 
para o Tribunal Regional do Trabalho na 17• 
Região. 

-§ '}:!-- Os Juízes, Vogais e servidores trans
feridCiS- O!! forma deste artigo continuarão a 
perceber veru::imentos e vantagens pelo Tribu
nal Regional do Trabalho da la Regiáo, até 
que o orçamento consigne ao Tribunal criado 
po[- esta lei os recursos necessários ao respec
tivo pagamento. 

§ 3° A investidura no Quadro Permanente 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 17~ Região dep_ende de aprova
ção em concurso público de provas ou de 
provas e título~, ressalvadas as nomeações pa
ra cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

Art. 11, Ficam _criados, no Q_uadro de 
Pessoal do Tdbuna! Regional do Tr'abalho da 
17• Região, coril retribuição pecuniária pre
vista na legislação em vigor, 2 (duas) funções 
de Juiz aassista e 6 (seis) cargos de JUiz To
gado. 
- Art. 12. Além dos cargos e funções_ tra_ns
feridos ou criados na foLrna dos arts. 1 O e 
11 desta lei; ficam criados~ no Quadro Perma
nente de Pessoal d<) Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 17~ Região, com ven
cimentos e vantageris fJXados pela legislação 
em vigor, 6 {stiis) ·cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto, o.s cargos em comissão constantes 

_;do Anexo [, os cargos efetivos constantes do 
Anexo II e a Tabela de Gratificação de Repre~ 
sentação de Gabinete, integrada por funções 
de Chefia e Assistência, constantes do Anexo 
lli, desta lei. 

§ 19 Os ~:argos constantes dos anexos I 
e II desta lei serão providos após a inStalação 
do Tribunal Regional do Trabalho da 17• Re
gião, com sede em Vitória, Estado do Espírito 
S.arito,_rios termos da legislação em vigor. · 

§ 29 Os va1ores das funções da Tabela Qe 
Qratificação de Representação de Gabinete do 
Tribunal Regional do Trabalho da 17~ Região 
- ES são idênticos_ ªQs_Qa mesma Tabela 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 3° Ato interno do Trlbuna1 Regional do 
Trabàiho da 17' Região - ES estabelecerá 
as atribuições das funções constantes do Ane~ 
xo lll desta lei. 

Art. 13. O Tribunal Regional dg Trabalho 
da 17~Região, dentro do prazo de90 (noventa)" 
dias, contados de sua instalação, abrirá con
curso público de provas e títulos para preen
chimento das vagas de Juiz do Trabalho Subs
tituto, depois de satisfeito o disposto no art 
so desta lei. 

Art. 14. os servidores atuaJmente lota.dos 
nas Juntas de Conciliação e Julgamento, com 
jurisdição no território da 17~ Região da Justiça 
do Trabalho, poderão permanecer no Quadro 
de Pessoal da 1• Região, mediante opção escri~ 
ta e irretratável, manifestada ao Presidente do 
Tribunal respectivo, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da public;ação desta lei. 

Art. 15. Os Juízes nomeados na forma do 
art. 39 desta: lei tomarão posse perante o Presi
derite do Tribtiflal Superior do Trabalho. 

Parágrafo único. A posse dos Juízes referi
do~ _!leste artigo deverá realizar-se dentro-de 
30 \trinta) dias, contados da nomeação, pror
togáveis por mais de 30 (trinta) dias, em caso 
.(te força maior, a juizo do Presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho. 

Art. 16. Compete ao Tribunal Supetior do 
Trabalho, através de seu Presidente, tomar to
da~ as me9idas de natureza administrativa pa
ra mstalaçao e funcionamento do Tribunal Re
gional do Trabalho da 17~ Região. 

Art. 17. O Poder Executivo fica_:autOrizado 
a abrir crédito especial até o limite de NCz$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
cruzados novos) para ateli.der às despesaS ini· 
ciais de organização, instalação e funciona· 
mente do Tribunal Regional do Trabalho da 
17~ Região. 
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§ 1 ~ O crédito a que se refere este artigo 
será consignado em favor do Tribunal.S1.,1pe
rior do Trabalho. 

§ 2~> Para atendimento das despesas de
correntes da abertura do crédito especial auto
rizado neste artigo, o Poder Executivo pQderá 
cancelar dotações c::onstgnadas no orçamento 
da 1' Região da Justiça do Trabalho, destina-

Ol 
Ol 

Ol 

Ol 

Ol .. .. 
" Ol 

das às despesas que seriam realizadas pelas 
Juntas de Conciliação ·e Julgamento desmem
bradas, ou outras dotações orçamentárias. 

Art. 18. Não poderão ser nomeados, ad
mitidos ou contratados, a qualquer titulo, para 
funções de gabinete, cargos em comissão qu 
funções gratificadas da administração do Tri
bunal, cônjuges ou- patentes consangüíneos 

•• 
A M! X O 

•• 

DliU!TOit·Gt:RAL D.r. BECRET.r.RlA 

•I:CRtTAitiO-GI:IVo.L o.r. PR!:I>IDtNCIA 

SECRtTAitlO DO TltiiiU!<IAL PLENO 

DlRt:TOlt DA I!:CUT.r.JI.lA ADMINISTAATIVA 

DUI!TOJl DA SECJmTARlA JUDICIARIA 

DIRETOJII. OE SERYIÇO 

NISESSOJII. OE .;JUU 

ASSESSOR 

8ECRETA.Rl0 011: COAREGEDORIA 

IIM2~0 II 

1~1 h do ltUJ 

ou afins, até o terceiro gra1,1, de Juízes em 
atividade ou aposentados há menos de 5 (cin
co) anos. 

· Art.. '19~ Esta" lei- entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art .. 20.. Revogam-se as disposições e~ 
contrário. 

COOlQO 

TltT•l '11 DIIIS-101 
TRT-171 DAS•101 
TltT•l71 DU-101 
TltT-171 Dli.S-101 

'l'RT-171 - tl.\8-101 
TRT-171 - 0U•101 
Tli.T-171 - OAS-102 
TJIT-171 - DAs·-102" 

TR'l'-171 ;.. OU-101 

O..o.tt• h......,.U d• r .. u••d b t•ouoa<lo do Trl~unol ~·~'"""l do Trol>olho <lo 17• ll.e~lio 

~~ Cllft.:ORIU J"llllc:l(*ll.ll ·~~ Ç0DICO QMU:I 2 un:otKÇIM . -. . . - U• 

" • lo J~<llcl'• • M~·l' 
21a, eMito • U•U " rar-17• -.:r-u• OUdd H .:ruUço llwdlo<iot fH•I?I li.J•Ul • 111·10 " - U•l' " • U•U " Jou.Ular ,...lclblo fn-.170 ll.f•DZJ • IIJI·U " - 1111•11 " • IIM•ll " a.tnte •• U'JUU~CI J...Sidlrh u !U•IU li.J•DII • IIII•U " • IIK·ZI " .- 1111•31 " 11'-"'eiiU J...ticUrlo " n:T•ITI ll.f•tlt • IIII•U " - IM•tl " - ..... u :l 2\IUOO ll•lwl$1• ..... tl1'ol71 ••·nl • III•U 
$11 do Uvol • IIS•ll " a..podo:t,CÕ<IIII<> - IIS•l? " '"·1~1 Q•tH • IIS•ll " Go!Dool&loto " ~-n•n-nt • IIS•DS u 

• ti•H u 
• 111·11 " • Wl•ll " O)lt<ao ll•lvl• o:ou-r ,.,...,,. lll•f21 • IIS·D5 u 

.......... -- •1- - KS·ll " -1 ~>ape~loc. • KS·H " ddl.., TtlT- - ·~-~~ " na. •-tot ...__bo n7•1?o n-tu • IIS•OJ " •U•U u 
• U•l1 " • u-n " •u.uouc,<lo tn-n• ••·tn • llli•OS n 
• MS•tl u 
• llli·IT " - lt:I•U " Olotuo J.Uvl• lu:dliu do Knfona~- " TJ1'-I?O 1111•1001 - ~•-u " -·h III- •IIII•H " -liOÕdt ... - 101•10 " c&li" TtlT - Tdofonhta rn-17• IU<-tou • 1111·0~ ·l! • NM•U 

-"" 1111-11 u 
lludUu Opoo~oohnal do lorv. 

u TJIT·l11 ll'l•liOii . l<lt•H .. ~h.tMn h l.iap.• Conurv.) . NK·OS " ~onto Go v.l-;""T!iõ;;;;Ii Tl1'-l1110<•1DU . 1111•12 u . IIII•U " . - lltl•ll . " J.rtnol\lt.,,e.\• o.:rdUco do Mooiõn1r.a " TU•l7&U1'·TDI Cluoo do ~r ~11-07 • " ll~o -nrr•l71 . ~rtif .Eopoehiiudo•NH " . " u;)"-700 co .. u-.otro - ~11-17 • " H .. , .. • IIH•ll " Upootal r<H·U a ,. 
1\ttao.anato,c&• lt..rdiL~ da Elotrletd&do a 

Claoa• de ~rUI.II><•o? • " ll'f'>, ....... lll - to.unLoaolo T~T-lHu;)"• ,01 
' ~"' 

Artl f .Eopaelal hado•,...·ll " I Çonu ... aua•NH•IT a U 
Hootn· IIM•U a " hpoc;_ld ·IIH•21 . ,. J """'·--·· " Çjuoo h II .. H.Hti•G7 a " ' """"ria' "1"10.1--111 ....... ,0. 
J.rtlt.bpoc1ol1a,•NH•U & I~ 
Contr-oUo • NH•U I ll 
Kootn- IO<•U "' hpooiol - NM-n a lO 

" lt..rdU~ do J.ttu ço~Hou rn-niNn'·'o' C")UU do 1\ttH,•IIII•D' a 
A>tif.hpoohlla.IIH•Il a U 
Contr ... aUu • NK•IT a Zl ...... -"" •21 • " h-1&l • NM•21 ... 
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....... 
(D6J (ada) 

SECRETARIA DO 
'l'IUBUNAL PLENO 

SECRETARIA PA 
CORRECEDOJ!IA 

SECRJ!:'l'Ali.IA 
ADMINXS~RII.'l':tVA 

OS loit.o) oi:JU!:'!'OJUAS 
DE SERV:tÇO -

ltii'I:XO :I:U 

AUIS'nNTZ-SECRrl'Alt.IO 
CllUJ: DI: IIKRVICO . 
A&S:ZS'l'I!:N'l'Z ADKl:NIS'rRA'U.VO 
UCUTbiO UPJI:CIALIDOO 
ACaNn. I:SPI:CIAl.IZADO 
AIJXILIAII. ESPZClALJ:IADO 

CIID'Z DE B:DY'lCO 
ASSIS'nll'rll: ADM.l:NISTltA'U:VO 
SI:Cn'l'AltzO :ISPaciALI lADO 
AGEHTI: ESPECIALIZADO 
AtJXILI.U I:Sl'ECULIU.OO 

CHEFE l>E URVJ:CQ 
ASSIS'l'eNTE ADMlNISTRATIVO 
SECRE'l'AltiO UPII:CIALlZMIO 
AGENTE ZSPEC!Al.l.ZAOO 
AUXIJ.llUt ZSPZC::tAl.IZADO 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASBISTI!:N'l'E Allii.INISTAA1'IVO 
5%CRETI.RIO ESP:&CIALIZADO 
AGZN'l'f; ESPECIALIZADO 
AUX:ILIAJI ESPBClALU.ADO 

CHEFE DE SERVIi;O 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
ASSISTENTE CKl:FE 

CHEFE DE SERVIÇO 
ASS:IS'I'ENTE ADMINISTRATIVO 
SECRETAlUO ESPEC:IALUADO 
ACXILI~ esPECIALIZADO 

CHEr!: D!! SI:RV:tÇO 
ASSIS1'Ell'1'1!: ADMINIS'l'RA'l'IVO 
ASSISTENTE CB!:FB 
SECRETArl::IO ESPECI.U.:tZAM 
AOXILUR esPECIAL:UAOO 

CHEFE. DE SI:RVIC"O 
ASSISTENTE ADM.INIS'raA1':tVO 
SECRETARIO ESPECIAl,.IZAOO 
AUXILIAR ESPECIAl.l:tADO 

ASSISTENTE: ADMINIS'l'RAT:tVO 
ASSIS1'~TE CREU 

ANEXO I - DESPESA MENSAL COM PESSO.U. ('I'RT 171 R•qiio) 

D:tNOM~li."C~O o VAW : g~'l'I-
REFEatNCIA UNI1'AJuo 

CARGOS DK Q'rCJI.f!%A I:SPEC:u.L " 01 - .JUIZ DO TRIBtmlti 7 .128, 72 " 02 .. JUIZ SUBS'U'fU'l'O 6.354,46 06 

CAJICOS EX COKISsAo (*I ,. 
Ol - DllU:TO~GERAL I! SECR.Gr::aAl. DA PRES l>AS·6 2.651,10 ... 
04 .. SECRE":',\,RlO DO PLENO,DIR.DE SECJIE'l'. 

ASSESSORES (H) B SECJI.,CORREGED. DAS-5 2.420,54 15 
(IS .. DIRE'I'ORES DE SERVIÇO =-· 2.221,97 " 
~gsi~~~~=r , ..• 2>0 

lJS-10 1.22),12 ... 
07 - O!':ICIJU, DE JUSTIÇA AVAl.IAOOR NS-10 .l.22J,Il2 " 00 .. AUXILIAR JUDlCibiO NM-24 721,04 " 09 ... AGENTE DE SEGIJRANCA JUDICIARIA WM-24 721,04 11 
lO .. ATENDENTE .JUDICl:ARIO NM-24 721,04 3D 
11 .. M!DICO NS-05 1.118,51 02 
l2 .. ODONTOLOGO NS-05 1.118,51 " 13 ... CONTADOR NS-05 1.118,51 03 
U .. ENGI!:NiiEIRO NS-05 1.118,51 " 15 .. ~II!ILIOTECARIO NS-05 1.111,51 02 
16 .. AUXILIAR DE E-NFERMAGEM NM-17 . 648,92 03 
17 .. TELI!!E"ON151'A NM-04 , ... , ,46,40 03 
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01 (bua~ 
01 (bual 
02 (4o1a) 
02 {doh) 
01 (b,.) 
02 (doh) 

01 lbual 
01 (bW.) 
01 (h-) 
01 (bua) 
01' Unm) 

06 (seis) 
06 (seis) 
06 (aeh) 
06 (sois) 

" (aeh) 

01 (hual 
02 tdohl 
02 (doia) 
01 (bum) 
02 (dois) 

01 (hum,) 
01 (h \IIII,) 
03 (t:-h) 

., (h~)-~-, ., ChWil) ., (hWII) 
01 (hlllll} 

01 (h\llll) 
01 (bWI.) I 
OL (hWI.) 
01 (hWI.) 
(lJ (bWI.) 

01 (bUli!) 
01 (b\1111) 
01 (hU!b) 
01 (hUlll) 

OD (oito) 

" tviht• • qu'l!troJ 

TOT.U. MENSAl. 

57.02~.76 
38.126,76 

5.302,20 

36.308,10 
17. 775~ 76 

56.295,72 
8.566,74 

47.581,64 
7.~31,44 

21.631,20 
2.237,02 
1.118,51 
3.355,53 
1.118,51 
2.237,02 
1.946,76 
1.939,20 
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- ~· • 
Dz•oíilMAÇ.I.O • .a.l !.~~ QUANTr- ....,.....,. .... -

auu:hClA UN:I'l'AIUO .,... 
11 - ADJ:. OI'.SZIIV.DIVZUOS CARD DZ 

LlJCRZA I COIISIEJtVAÇM) IIK•Ol , ... ,, fi46,110 " 19 - looGIIft& DJ: VlG:Il.ARC:U. 1Dl•12 , ... , '"'*"o 01 
21 - UTlriCI PJ: JOCAJIICA 101-07 , ... , '"' • "o 02 
21 ~ ~PICI DZ &UTJUC.I COHUHICACAO IIH-07 , ... , 

'"'·"0 02 
2Z - AJtTIPIO DJ: CARPDft'.l il.u:CIRAlUA KM-07 , ... , 

'"' • "o 02 
U - .urtr:tea DZ AJtUS calPICU. IIN-07 , ..... , , .. ,,40 02 

'BJIItL& !la ca&ftP:ICII,IO RI ~R"IO 
~-SICD'%Ait.IO 102 

"5,10 õi 
2S - CIIUII: DIE .PRYJ.ÇO sn.n 13. 
26 - ASS18TDI"''Z AI»LLNlS!'J\A'I'IVO 40fi,61 " l1 - aEaft.lJuO UPZCv.LIUDO 173,42 .. 
21 - AGai'J'& UPXCtALIUDO 173,42 .. 
21 - AUXILIAJI. ESPECal.UADO 144,52 .. 
)0 - ASSI.nurn OlU& 40fi,4il " . 

A N E X O l"' - DES_Pr_:_S?§ ~ .\ li!_S_'rAU.C!O (~) 

PRECOS DE MAIO /M 

~ 
Diirias a aereJD. pAg&a i Comiu:io 
de lJusta1açio • 3 •embro11 x 90 Di.as 

KA'r.&JUU. DE ÇQNSUMO 

l•pr•sso• em qeral 
II.J:"ti'õJOS de expediente 
Diversos 

OUTROS Sl:RVICOS E ENWcos 

Instalações (divi•éirias, pinturas, adapUçõesl 
Taxas de 'l'elcfone•, :tn•rgia E1ótrica, $.9114 e Esgotos) 
DiVe.):'SOS ' 
tloespesAs eoa. Solenidade de Instalação 

EO!JIPAKEHTOê !! MATERIAL PERJo!.MlENTE 

V•!culo• (I Repree•nt•çio e 2 de Serviço) • 
HobiliiX'io - geral 

NC:~:$ 40.000,00 
NCz$ l&.ooo,oo 
NCz$ s.oop.oo 

NC'õl:$ 50.000,00 
NCz$ 10.000,00 
NCz$ S.OOO,OO 
NCzf 15,qoo.oo 

NCz$208 .000, 00 
NCz$200.000,90 

1Z.21l~fi0 
5.171,20 
1.292,10 
1.292,10 
1.2U,IO 
1.292,10 

fi4iS,IO 
7.744,23 
t.J5l,, .. 
2.427,11 
1.5fl0,71 
2.023,21 

11.317,04 

N_Cz$ 40.0.00,00 

NCz$ ~J ._O_OJ!, 00 

NCz$ 80.000,00 

Honl:ag:- do l'lenirio (!lanc:ad.-s, Sistea>A d• Som, 
Poltronas, Ar Condicionado e C&Z'pCt.e) 
ZquipuHinto l'ABX (50 riUIIah) 
C&x'plltl!• • Cortina• 
Ar Condicionado (GGJ.net.c•, Sec:~et.a~ia, S•:c:viços, etc:. J 
Dive:.:sos 

NCz$ ,O.QOOiOO 
NCz$ 7s.ooo,oo 
NCz$ 2s.ooo·,oo 
NCz$ 25.000,00 
Nczt 1o.ooo.oo, NCII$63.3. 000,0:0 

NCzS 34.000.00 

NCz$850. 000, O o 

LINHAS 'l'ELUOKIC.\S 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 44, de 1989 _(ri~ 
1.674/89, na Casa -de origem), de inicia· 
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, 
que cria a 18~ Região da Justiça do Traba
lho, o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho, e dá outras providências. (De· 
pendendo de parecer.) 

Solicito do nobre Senador José Ignácio Fer
reira o parecer da Conl!ssão de COnstituição, 
Justiça e Odadania. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA 
(PSDB- ES. Para emitir parecer.) -Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, vem a exame desta Co
missão o Projeto de Lei no 44, de 1989 (n? 
1.674-D, de 1989, na Câmara dos Deputados), 
o qual"criaa 18' Região da Justiça do Traba
lho, o respectivo Tribunal Regional do Traba· 
lho e dá outras providêncfas", após ter sido 

'l' O 'I' A L 

aferido pela Câmãra dos Deputados nos ter
mos do art. 96, indso II, alfneas b e c, da 
Constituição Federal. 

Preliminarmente, cabe destacar que o pro· 
jeto de lei em causa não padece de vício quan
to a constitucionaJida.de, jurididdade ou regi
menta1ldade. 
- Quanto aO mérífõ, tal iniciativa vem ao en~ 

contra dos anseios· da população do Estado 
de Goiás. · · 

Aliás, aproveito, Sr. Presidente, para, nesta 
oportunidade, faier o registro do veemente 
apelo que acaba de_me ser feito pelo eminente 
Senador Iram Saraiva, para que fosse, com 
brevidade, lido este parecer e aprovada a ma· 
téda pela Casa - repito, Sr. Presidente: dos 
ariseios da população do Estado de Goiás, 
que suprirá deficiências na administração da 
Justiça do Trabalho a inúmeras lides que, na 
atualidade, aguardam, de longa data, julga· 
menta. 

Assim, é importante considerar tal matéria 
imprescindível à manutenção da certeza nas 

relações sodals, particularmente no que tange 
às questões trabalhistas, as quais, de modo 
crescente, estão a exigir céJere prestação juris
·didonal na solução de conflitos. 

Em conclusão, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei n9 44, de 1989, com o particular 
empenho também do eminente Senador Ira
puan Costa Júnior, que aqui se encontra pre
sente, confonile enviado pela Câmara dos De-

- -putados, por considerá-lo correto quanto aos 
aspectos formal e material. 

E o parecer, Sr. Presi?ente. 

O SR .. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer é favorável. 

Co.rnpletada a instrução da matéria, pas· 
sa-se à discussao do projeto em tu'mo único. 

Em discuSsão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
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Aprovado. 
o· prOjetei irá à sançiio .. 

diretorias das federaçÕes e dos sindicatos coqt 
base territorial na área de jurisdição da 18' 

é: o seguinte o projeto aprovado: Região. - - • ~ . _ . . . 
. . . ·. _ -_-:-:~arágrafoúnico. O Presidente do Tnbunal 

Regional do Trabalho, dentro de _10 (dez) dias, 
PROJETO DE LEI D.A CÂMARA c'on~dos·da publicação desta lei, mandará pu-

N9 44, DE 1989 bl~car ~ditai coovpçé!,ndo 13~ {'lssociações sindi-
(N~ 1.674/89, na,Casa de origem) cais m~ndonadas neste a~go, ~ara que ~pre-

(De iniciativa do Tribunal Superior do Traba- sentem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas ]ts~s 
lho) triplices, que serão encaminhadas pelo Tribu

nal Superior do Trabalho ao Poder Executivo. 
--Art. 5~ Os Juízes do Trabalho Presidentes 

de Juntas, -que tenham, na data çia publicação 
destã ·lei, jUrisdiçãO' sobre o território da 18~ 
Região, pOderão optar por sua :permanênda, 
cOrifoiTne ó caso, no quadro da 106 Região. 

Crida 18~ Região da Justiça do Traba
lho, o respectivo Tribqna/ Regional do 
Trabalho, e dá outras provftl~ndas. 

O Congresso Naçtonal deqet~:- , 
Art.. 19 Fica criado o Tribunal-Regional do 

Trabalho da 18~ R~giªq,_q_u~ _t~r~ _s~de em 
Goiânia- GO, comjurisdição.~m ~odp o .terlj-. 
tóri_o do Estado de Goiás. 

Art. 29 O Tribunal Regional do Tr~balho 
da 18" Região será composto de á (oito) Juf
zes, com vencimentos e vantagens previstos 
na, ~egislação em vigor, sendo 6 (seis) togados, 
de investidura vitalícia, e 2 (dois) classistas, 
de investidura temporária, representantes, res
pectivamente, dos empregadores e dos em-
pregados. _ . -

Parágrafo úniCo. Haverá 1 (uni) suplente 
para cada Juiz Gasslsta._ 

Art.. 3? Os Juízes togados serão nomea
dos pelo Presidente da República, sendo: 

1-4' '(quatro) dentre Juízes do Trabalho, 
Presidentes de Juntas de Conciliação e Julga
mento, por anti'güidade e por merecimento, 
alternadamente, preenchendO--se as referidas 
vagas pelo critério acima mencionado com 
o aproveitamento de 2 (dois) Juízes da 10" 
Região da Justiça do Trabalho e 2 (dois)Juízes 
da área desmembrada, apurada a antigü!dade _ 
em razão do efetivo exercício da judicatura 
na respectiva área, ainda que em períodos des- _ 
continuos; 

D- 1 (um) dentre integrantes do Ministério 
Pllbtico do Trabalho; 

m -1 (ufn) dentre advogados de notório 
saber jurídico e de reputação ilibada, com 
·mais de 1 O (dez) anos de efetiva atividade pro4 

fis~fonal na área de,smer;nPrada, a s~r indicado 
pela Seccional da Prdem_.dos Advogados do 
Brasil no Estado de Goiás. 

Parágrafo único. Para fins de preenchi
mento, por merecimento, das -vagas de Juiz 
Togado reservadas a magistrad_os de carreira, 
o Tribunal· Regional do Trabalho da 10• Re
gião, dentro do prazo de 10 (dez) dias, conta· 
dos da. publicação desta lei, elaborará duas 
listas tríplices, atendido o disposto no inciso 
I deste artigo, que sêrão encaminhadas ao Po
der Executivo, s6 podendo integrar aquelas 
listas os Juízes do Trab_alho Presidentes de 
Juntas de ConciliaçãO e .Julgamento que te~ 
nham jurisdição nas respectivas áreas há, pelo 
menos, 2 (dois) anos da data da publicação 
desta lei. 

Art 4~ Os Juizes Classlstas serão desig~ 
nados pelo_ Presidente da República, na forma 
dos arts. 684 e 689 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto~Lei n9 
5.452, de 19 de maio de 1943, dentre nomes 
. constantes de listas biptices organizados pelas 

- § ·1 <? A opção prevista nesi:e artigo sérá 
manifestada por escrito; dentro de 30 (trinta) 
dias; c'olliados da publicação d_esta lei, ao Pre~ 
sidenti~ dO 'TribUnal Regional do Trabalhe;>~? 
1 (}i Re'giãO e· terá 'caráter ir.r~tratával. 

§ 2~-- Os Juízes do Trabçdho Presidentes 
de Juntas que optarem pela 1 o~ Região perma
necerão servindo na_ 18.• Região, garantidos 
os seus direitos a remoção e promoção, à 
medida que ocorrerem vagas no Quadro da 
1 a~ Região, observados os critérios legais de 
preenchimento. 

Art.. 69 O -Tribunal Regional do Trabalho 
da 18; Região terá a mesma ·competência atri
bu_ída- aos Tribunais Regionais do Trabalho 
pela legislação em vigor. 

Art. 7o O novo Tribunal será instalado e 
presidid-o, ãté a posse do Presidente e do Vice
Presidente,_ eleitos na forma da lei, pelo Juiz 
togado mais antigo, oriundo da carreira de 
Juiz do Trabalho, computada a antigüidade 
de ciaise do Juiz-Presidenté de Junta de Con
ciliação e Julgamento, obseNados os critéri_os 
fJXados nO inciso I do art. 39 desta lei. - -

--Parági'aJo único. O novo Tnbunal aprova
tá seu regimento interno dentro de 30 (trinta) 
dias, contados da da:ta de sua instalação. 

Art. -89 _- Uma vez ·~provado e publicado o 
..seJJ Regimento_ Interno, na sessão que se se
Quir, o Tribunal elegerá o Presidente e o Vice
Presidente, de conformidade com as normas 
legais vigentes. 

• Art. 9? _ Até a data de instalaçãq do Tribu
nal Regional da 18~ Região, fica rtJ.çmtida a 
atiJal competência do Tribunal Regional da 
1 O" Região. 

§ 19 lnstaladooTribunalRegionaldoTra
balho da 18° Região; o Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1 O• Região remeter
Jhe-á todos os processos oriundos do território 
sob jurisdição do novo Tribunal, que não te
nham recebido "visto" do Relator. 

§ 2~ Os processos que já tenham rece
bido "visto·· do Relator serão julgados pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 10~ Regi~o. 

Art.. 10. As Juntas de Conciliação e Julga
mento sediadas no Estado de Goiás ficam 
transferidas~ com seus funcionários e seu 
aCervo materiãt para o Tribunal Regional do 
Trabalho da 18~ Região, sem prejuízo dos direi
tos adquiridos e respeitadas as situações pes4 

soais de seus Juízes, Vogais e servidores . 

§_ 19 Os cargos eJ(istentes na lotação do 
Tribunal Regional do Trabalho da JQ• Região 
a. que se refere este artigo, ficam transferidos 
para o Tribunal Regional do Trabalho da 18• 
Região. · 

§ 2? Os JuízeS, Vogais e Servidores traiiS
feridos na forma deste artigo continUarão a 
perceber vencimentos e vantagens pelo Tnbu
nal Regional do Trabalho da 10~ Região, até· 
que o orçamento consigne ao Tribunal criado_ 
poi' esta lei os recursos necessários ao_re_spec
tivo pagamento. 

§ 39 A investidura no Quadro Permanente 
. de Pessoal da Secretaria do-Tribunal Regional 

do Trabalho da 18• Região depende de aprova
ção em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações pa
ra cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

Art. 11. Fic~m criados,_ no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho .da 
18~ Região, com retribuição pecuniária pre
vista na legislação em vigor, 2 (duas) funções 
de Juiz CJassista e 6 (seis) cargos de Juiz To
gado._ 

Art. 12. Além dos cargos e funções trans· 
feridos ou criados na forma dos arts. 1 O e 
11 desta lei, ficam criados, no Quadro Penna
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 18' Região, com ven
cimentos_e vantagens fiXados pela legislação 
em vigor, 6 (seis) cargos de Jui2; do Trabalho 
Substituto, os cargos em comissão constantes 
do Anexo I, os cargos efetivos constantes do 
Anexo 1[ e a Tabela de Gratificação de Repre
sentação de Gabinete, integrada por funções 
de Chefia e Assistência, constantes do Anexo 
n~ desta 'lei. 

~ 19 Os cargos constantes dos anexos I 
e II desta lei serão providos após a instalação 
do Tribunal Regional do Trabalho da 18" Re
gião, com sede em Goiânia, Estado de Goiás, 

- nos termos da legislação em vigor. 
§ 29 Os valores das funções da Tabela de 

_Gratificação de Representação de Gabinete do 
Tribunal Regional do Trabalho da 18• Região 
- GO são idênticos aos da mesma TaPeia 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 39 Ato interno do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18' Região - GO estabelecerá 
as atribuições das funções constantes do Ane
xo III desta lei. 

Art. 13. O Tribunal Regionai""do Trab81ho 
da 18• Região, dentro do prazo de 90 (noVenta) 
dias, contados de sua instalação, abrirá con
curso público de provas e títulos para preen
chimento das vagas de Juiz do Trabalho Subs
tituto, depoiS de satisfeito o_ disposto no art. 
59 desta lei. 

Art. 14. Os servidores atualmente lotados 
nas Juntas de Cond_liação e Julgamento, com 
jurisdição no território da 18• Região da Justiça 
do Trabalho, poderão permanecer no Quadro 
de Pessoal da 1 Q• Região, mediante opç_ão 
escrita e irretratável, manifestada ao Presiden
te do Tribunal respectivo, dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
lei. 
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Art 15. Os Juizes nomeados na forma do 
art. 39 desta lei tomarão posse perante _o Presi
dente do Tribunal Superior do Trabalho. 

Parágrafo único. A posse dos Juízes referi
dos neste artigo deverá realizar-se dentro de 
30 __ (trinta) dias. contados âã-nomeaÇao, pror-
rogáveis por mais 30 (trinta) dias, em caso 
de força ma[or, ajuízo do PreSidente do Tribu
nal Superior do Trabalho. 

Alt 16. Compete ão T ribunal-Superiol" do 
Trabalho, através de seu Presidente, tomar to
das as medidas de natureza administrativa pa
ra instalação e fundonamento do Tribunal Re
gional do Trabalho da 18• Região. 

Arl 17. O Poder Executivo flca autorizado 
a abrir crédito especial até o limite de NCz$ 

5.049.727,70 (cinco milhões, quarenta e nave 
mil, setecentos e vinte ·e sete cruzados novos 
e s.etenta _centavos) para atender às despesas 
iniciais de organização, instalação e fundona
mento do_ Tribunal Regional do Trabalho da 
fã' Reg~ãõ. -

§ 19 O ·crédito a qUe .se refere este artigo 
será consignado em favor do Tribunal Supe

. rior do Trabalho.----

_§_ ~ Para atendimento das despesas de
correntes da abertura do crédito especial auto
rizado neste artigo, o Poder Executivo poderá 
CéJOCelar dotações consignadas no orçamento 
da 1 O• Região da Justiça .do Trabalho, destina

. das às despesas que seriam realizadas pelas 

Juntas de Conciliação e Julgamento desmem
bradas, ou outras dotaç_óes q~ç:ar:nentárias. 

Art. 18. Não poderão ser nomeados, ad
mitidos ou contratados, a qua1quer título, para 
funções de gabinete, cargos em comtssão ou 
funções gratificadas da administração do Tri· 
bunal, cônjuges ou parentes consangüíneos 
ou afins, até o terceiro grau, de Juizes em 
atividade ou aposentados há menos de 5 ( cin
co} anos. 

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Art. 20. 
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T D TA L 

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro) 
-ltem5: 

Sobre a meSa, emenda qUe será lida pelo 

Discussão, em turno únlco, do Projeto 
de Lei do Senado n9 210, de 1989, de 
autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
que dispõe sobre o critério de reajusta
mento do va1_or dCJs obrigações relativas 
aos contratos de alienação d_e bens imó
veis não abrangidos pelas normas do Sis
tema Financeiro da flablt.<tção, a que se 
refere a Lei n" 7.77!1_, de 8 de junho de 
1989, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n"248, de 
1989, da Comissão 
-de Assuntos Econômlcos. 

Sr. l 9-5ecretáriO: - - --
Esclareço ao Plenário que a emenda está 

sendo apresentada dentro do prazo regimental 
previsto no art. 235, item U, alínea c, do Regi
mento [nterno. 

É lida a seguinte 

EMENDA N• 1 
(Substitutivo, de Plenário). 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 210, DE 1989 

Dispõe sobre o critério de reajustamen
to do valor das obrigações relativas aos 

MCd 40.000,'00 

IICxSUl-000,00 

"Cxl J~.o~ 

~~ 

contratos de alienação de bens imóveis 
não abrangidos pelas normas do Sistema 
Financeiro da Habitação, a que se refere 
a Lei n" 7. 774, de 8 de junho de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o Para efeito de aplicaçãO do dispos
to nO artigo 19 da Lei no 7.774, de 8 de junho 
de 1989, o reajustamehto dO valor das obriga
ções relativas aos contratos de alienação de 
bens imóveis não abrangidos pelas normas 
do Sistema Firlãnceiro da Habitação será efe
tuado da seguinte forma: 

§ 19 Para os efeitos desta lei, considera-se 
bem imóvel o prédio urbano ou rura1, edificado 
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ou ~m_ con:itrução, bem assir:n q lote çle terre
no ou gleba, urbano o_u_[!.l@].._ _ _ __ 

§ -29 Entende-se por alienaçã_o de bem 
imóvel a compra e venda, a promessa de com
pra e venda ou qualquer outro contrato firma
do com pessoas físicas ou jurídicas que objeti
vem a aquisição de bem imóvel definido no 
parágrafo anterior. 

Art. 29 O reajustamento será calculado, 
sem retroa_ç_ão, sobre o \1:alor das obrigações 
relativas ao_s contratos de _alienação de bens 
imóveis_ não abrangidos pelas normas do Sis
tema Financeiro da Habitação. 
I-Ao imóvel que na.época da contratação 

da alienação·, já tivesse_ sido habitado e con
tasse com mais de 90 (noventa) --dias da data 
da concessão do habite-se, ou aceitação -das 
obras de construção ou loteam~nto, bem co
rno aos lotes urbanos e glebas rurais, aplica-se 
o índice de variaçáo do BTN (S.ônu&; do T escu
ro ·Nacional), nas seguintes condições: 

a) até fevereiro de 19.89, pela OTN de NCz$ 
6,17 multiplicada pelo fator de 1 ,2879; 

b) a partir dessa data, pela variação do 
BTN; 

II -Imóveis. não .abrail.gidos pelo inciso an~ 
terior: 

a) atéfevereiro·de 1989, pela OTN de NCz.$ 
6,17, multiplicado pelo fator de 1,7028; 

b) ·a partir dessa data, pela variação do 
BTN. 

Parágrafo único. No caso de o contrato 
prever índice substitutivo à OTN, prevalecerá 
este. 

Art. 39 O valor das obrigações será reajus
tado na forma do artigo anterior, devendo a 
prestação assim calculada prevalecer a partir 
da vigência desta l.ei. · 

Art. 4<:> Se as obras de construção ou lo
teamento do imóvel de que trata o inciso II 
do art. 29 tiverem sido objeto de financiã"ffientõ 
com recursos provenientes de agente do Sis
tema Financeiro da Habitação, concedidos di
retamente ao incorporador, !ateador ou cons-
trutor, e, se vier o Poder Ex:ecutivq a desvin
cular a variação desse fmanciamento do fndice 
de Preços ao Consumidor._(IPC1 aplicar-se-á, 
a partir da data da desvinculação o mesmo 
índice para a correção das parcelas vincendas 
dos preços das respectivas unidades imobi
liárias, desde que Seja comprovado ao adqui
rente a substituição do índice de reajuste do 
financiamento. 

· Art. 59 Caso o Poder Executivo cesse a 
eri1issão do BTN, aplicar-se-á, aos contratos 
previstos no artigo 39, a variação do IPC. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7o Revogam-se as disposições em 
contrári.o. .. . . . .. . . 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 198_9_, 
-Senador Ja.Ibas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
-Solicito do nobre Senador Od Sabóia de 
Carvalho o parecer da Comissão de Assuntos 
Ecõnõmicos sobre o substitutivo. 

O SR. CID SABÓIA DE ÇARVALHO 
PRONUNCIA DISCURSO Q(JE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
- O parecer da Comissã,o de Assuntos Eco· 
nõmicos é favorável. 

Completada a instruçãO da matéria, em dis
cussão o projeto e o &u.Pstitutivo. 

O" Sr. Jarbas Passarinho - Peço a pala
vra, Sr. Presidente, para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. Ex1' 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS
PA. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a 7 de agosto, apresentei um projeto, 
que tem o número 21 O. Na ocasião, fui procu
rado pelos adquirentes e pelo Procon, através 
do Dr. Melchíade.s, e, re.al.mente. 01~ comoveu 
a situação ·-em· que se en!:cintram os adqui
rentes de imóveis fora do Sistema Financeiro 
da Habitação, devido ao problema básico e 
fundamental que a Nação está sofrendo, que 
é o· problema ·c:~a inllação. 

Na justificação. nãó fui muito feliz, quando 
falei em ganância, e devo atê ma autocensurar 
por isso. Deveria ter tido o cuidado de não 
falar sobre essa questão. Na verdade, as pres
tações passavam a ser cada vez mals ãlt.as, 
a tal ponto que o crescimento d~las tomava 
impossível, ao mutuário, o pagamento. Houve, 
entáo, um momento em que a Comissão de 
Assuntos Económicos aprovou com aquela 
condição de competência terminativa. Digo, 
hoje, que, felizmente, os Senadores, a partir 
do Senadgr_l,..uiz_Yiêlna, entraram com recurso, 
em prazo hábil, para que nós pudéssemos 
discutir a matéria em Plenário. Nesse período, 
tiveni.os.a Cipãrtun1da:de de verificar, também, 
o espirita de conciliação de ambas as partes. 
Os vendedores e os adquirentes reuniram-se 
em meu Gabinete, Sr: Presidente, por vários 
dias, e chegaram a um resultado, que é este, 
de consenSo, que está consubstanciado no 
substitutivo que apresenteL 

De maneira que esse substitutivo represen
ta, agora, o penSamento consensual entre as 
partes. Acho que é um grande exemplo de 
como pode frutificar ·um diálogo quando há, 
de parte a parte, um entendimento reciproco 
e não apenas preconceitos ·e prejuízos, que 
podem tornar evidentemente impossível o êxi~ 
to do diálogo feito. 

Esta é a razão -pela qual.eu, ao fazer a apre
sentação do substitutivo e discuti-lo no mo
mento, me rejub~o com o que aconteceu de 
parte de ambos os interessados, os vende-. 
doreS e os adquirentes. · ·· -

O ·sr. Pompeu de Sousa - Permite-me 
Y:~ um ligeiro aparte? 

O SR. JARBAS PASSARJI'IHO- Com 
muito prazer ouço meu amigo. 

O Sr. Pompeu de Sousa -Apenas para 
dizer que estou inteiramente solidário com V. 
Ex', porque apãieceu o meu nom~ subscre-

vendo um requerimento de recurso, por inad
vertência, porque me foi pedido, vindo com 
a assinatura do eminente ami9o ~ no~o emi
nente colega Lui_z Viana, e •. [n~qv~l}idªm~nt~. 
.o apoiamento, qUando se vê; já se deu .. De 
forma que· queró apenas registrar que n!o 
apóio o recurso. · 

· O SR. JARRAS PASSARJI'IHO - Muito 
obrigado. 

O recurso acabou frutificando. O Senador 
lrapuan Costa Júnior foi de uma gentileza tipi~ 
ca do Senado; .V. EX'. veio a mim paia dizer 
gue ia assiilai o recurso, e, _primeiro, discutiu 
comigo a matéria. . 

Então, concluindo, Sr. Presidente, achó qUe 
o substitutivo acabou sendo melhor, aO con· 
trário daquela história de que a emenda é pior 
do que o soneto. Aqui, no caso, o substituti~ 
é, como disse o nobi-e SenadOr Od Sabóia 
.de Carvalho;inelhor do que·o projeto oiiQ-inal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Continua em discuSsão. (PauSa) 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Passa·se à votaçãO do substitutivo, que tem 
preferência regimental. 

Em votação. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. 
Aprovado. 
Fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a ftm 

de ser redigido o vencido para o turno suple
mentar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-. 
tora que vai ser lido pelo Sr. J9-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 1'1• 263, DE 1989 

Redação do vencido para o tumo su-
plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado nP 210, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redaÇão 
do vencido para o turno suplementar do Subs
tjtutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 21 O, 
de 1989, de autoria do Senador Jarbas Passa

. rinho, que dispõe sobre o critério de reajusta
mento do valor das obrigações relativas aos 
contratos de alienação de bens imóveJs não 
abrangidos pelas normas do Sistema Fman
ceiro da Habitação a que se refere a Lei n"' 
7.774, de 8 de junho de 1989. 

Sala das Reuniões da Comissão, 24 de outu
brO de 1989.- 1'/e!S.On camelro, Presidente 
-Pompeu de SduSâ_ Relator-~ Áureo MeDo 
- Louiémb"erg Nuriés Rocha. · ·-

ANEXO AOPAR<:CER N• 263. DE !9$9 

Redação do venddo ptJra o tumo su
plementar do Substitutivo ao ProJeto de 
Lei do Senado nP 210, ae-1989, que dis
põe sobre o Critério de ieajustamento do 
valor das obrigações relativas aos contra
tos de alienação de bens imóveis não 
abrangídos pelas normas do SisteriitJ Fi
nanceirci da_ Habitação, a que se refere 
aLein•7.774, deBdejunhode 1989. 
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O Congresso -Nacional de_creta: 
Art. 1 ~ Para efeito de aplicação do dispos

to no_ art. 1 ~ da Lei n? 7.774, de 8 de junho 
de 1989, o reajuStamento do valor das obriga~ 
ções relativas aos contratos de_ alienação de 
bens imóveis não abrangidos_ pelas narinas 
do Sistema Financeiro Ça Habitação será efe
tuado da seguinte forma: 

§- 1 ~ Para os efeitos desta lei, considera-se 
bem imóvel o prédio urbano ou rural, edificado 
ou em construção, assim como o lote de terre
no ou gleba, urbano ou rural. 

§ 29~- Entende_-se por alienação de bem 
imóvel a compra e venda, a promessa de com
pra e venda ou qualquer_ outro _contrato firma
do com pessoas tisicas ou jurídicas que objeti
vem a aquisição de bem_ imóvel definido no 
parágrafo anterior. · 

Art. 2? O 'reajustamento· Será calculado, 
sem retroação, sobre o valor das obrigações 
relativas aos contratos de alienação de bens 
imóveis não abrangidos pelas normas do Sis
tema Financeiro da Habitação. 

. 1-Ao imóvel que, na época da contratação 
da alienação, já tivesse sido habitado e con
tasse com mais de noventa dias da data da 
concessão do habite-se, ou aceitação das 
obras de construção ou loteamento, bem co
mo aos lotes urbanos e glebas rurais, aplica-se 
o índice de variação do BTN (Bôrius do Tesou
ro Nacional), nas seguintes condições': 

a) até fevereiro de 1989, pela OTN de NCz~ 
6,17 multiplicada pelo fator de 1,2879; 

b) a partir dessa data, pela variação do 
BTN; 

ll -Imóveis não abrangidos pelo inciso an
terior: 

a) até fevereiro de 1989, pela OTN de NCz$ 
6,17 multiplicada pelo fator de 1 ,7028; 

b) a partir dessa data, pela variação do 
BTN. 

Parágrafo único. No caso de o contrato 
prever índice substitutivo à OTN, preva1ecerá 
este. 

Art. 3~ _Q valor das obrigações será reajus
tado na forma do artigo anterior, devendo a 
prestação assim calculada prevalecer a partir 
da vigência desta lei. _ _ 

Art. 4o Se as obras de s::oostn..!ção ou lo
teamento do imóvel de que trata o inciso II 
do art 29 tiverem sido objeto de financiamento 
com recursos provenientes de agente do Sis
tema Financeiro da Habitação, concedidos di
'retamente ao incorporador,loteador ou cons
trutor, e, se vier o Poder Executivo a desvio~ 
cular a variação desse finanCiamento do fndice 
de Preços ao Consumidor (IPC), ápUcar-se-á, 
a partir da data da c!esvincu1ação o mesmo 
íncüce para a correção das parcelas vincendas 

· dos preços das respectivas unidades imobi
liárias, desde que seja comprovado ao adqui
rente a substituição do índice de reajuste do 
financiamento. 

Arl 5~ Caso o Poder Executivo cesse a 
emissão do BTN, aplicar-se-á, aos contratos 
previstos no art..3\ a vari~ção do rPC. 

Art. & Esta lei ehtra em vigor 11a data de 
sua publicação. -- -~---.-

Art 79 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se à discussão da i"edação-do ven
cido. 

_Em_ discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a disCllSS.ãO. .. .. . _ . . 
De acordo _com o disposto no art. 284 do 

Regimento Interno, encerrada a discussão 
sem emendas, o substitutivo é dado como 
definitivamente adotado, dispensada a vota
çãO. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n"' 70, de 198"9, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, que modi
ficao§49do?Jrl91 do Regimento interno. 
(Dependendo de parecer.) 

A Presidência esclarece ao plenário que a 
matéria ficou sobre a mesa durante três ses
-sões ordiriárias, ·a' finl 'de receber emendas, 
nos termos do art. 401, § 1~. do Regimento 
Interno. 

Ao projeto foi oferecida a Emenda Substi
tutiva n"' _1, de autoria do nobre Senador Fef
nando Henrique Cardoso. 

Solicito ao nobre Senador Meira Pilho o pa
recer da Comissão de_ Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

O SR- ME1RA FILHO (PMDB- DF. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, trata-se de proposta do eminente Senador 
Jutahy Magalhães que, referindo-se à aprecia
ção terminativa estabelecida nO art. 91 do Re
gimento Interno, objetiva ·agilizar o processo 
legislativo, condicionando a interposição do 
recurso à publicação da comunicação da _deci
são terminatiYa no espe1ho da Ordem do Dia 
da sessão seguinte e não à publicação dela 
no Di"átfo do CongresSO Nacional, como pre
ceitua o § 4"' do referido dispositivo; 
-· _l;_m_ -sua j!JStificação, ó autor do 2rpjeto di~ 
que "a pUblicação da Ordem do Dia é sufi
ciente, pois que é doc_umen:to de ordem ·inter
na, oficial, e é publicado sem qualquer atraso, 
todos os dias, constituindo-se em comunica
ção de fácil acesso". O "iUesmo não ocorre 
com a pUblicação do Dián"o do Con{Jresso 
Nacional, a qual às vezes é feita cõm atraso, 
_entravando o prOcesSo legislativo. 

Ao projeto foi apresentada emenda substi
tutiva do preclaro Senador Fernando Henrique 
Cardoso, a qual propõe, no § 4.;: do art. 91,. 
o prazo de dez dias, em vez çle ~etenta e duas · 
horas, e acrescenta ao art_. 92, ln fine, a ex
pressão:" ... inclusive quanto à publicidade". 

Entendemos que realmente o projeto aper
feiçoa o processo legislativo pertinente às de
cisões terminativas, fazendo-o nwr de forma 
mais compatível com a natureza e caracte· 
risticas dessas decisões. Por isso mesmo, não 
se d_eve, a nosso ver, alterar o prazo de setenta 
e duas horas, Pois a sua cülação, além de des
necessária, viria a_otdar ou, pelo menos, preju
dicar a fluência e celeridade do processo legis
lativo referente à apreciação terminativa. 

Em face do exposto, sOmos pela aprovação 
do presente projeto de resolução e pela rejei
ção da emenda substitutiva a ele apresentada. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. _ _ 

O SR- PRESií>EN'fE (Nelson CameifO) 
- O parecer da Comissão de Coristitulção, 
Justiça e Cidadania é favorável. 

Com a palavra o eminente Senador Pompeu 
de Sousa, para proferir o parecer da Comissão 
Diretbra~ __ 

O SR. POMPEU IJf'i_S()([SA PRQNUN
CVI DISCURSO QtJJ;. ENTREGUE ARe
W~ODOO~R.S~PUBUOWO 
POSrrRJORME:NTE 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer da Comissão _de Constituição, 
Justiça e Cidadania é favorável ao projeto e 
contrário ao substitutivo. _ 

O parecer da Comissão Diretora conclui por 
substitutivo ao projeto. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto e do substitutivo 
oferecido no prazo regimental e do substitutivo 
da Comissão Diretora, em turnó únícô. · · · 

Em -discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, cencerro 

a discussão. - -
Em votação. 
Votação do subStitutivo da: Coinfs'sâo Dire

tora, que tem preferência regiÍnental. 
Os Srs. Senadores qfie o aprovam queiram 

perrilanecer sentados. (Pausa.) 
_Aprovado. 

Aprovado o substitutivo da Comissão Dire· 
tora, ficam prejudicados o projeto e o substi
tutivo de autoria do _nobr.e Senador _Fernando 
Henrique Cardoso: · . 

A matéria vai à Comissão D!retora para redi-
gir o vencido para o turno suplementar. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, a redação do vencido, que 
será lida. pelo Sr. 1 ~-secretário. 

t liQã-a seguinte 

PARECER N• 264; DE 1989 

Redação do venctdo JMI~ o tlJmo su-
plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Resoluç~o n"' 70, de_ 1989. 

---A·Comissão Diretora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo ao Projeto de Resolu.ção n"' 70, de 1989, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
modifica o § 49 do art. 91 do Regimento ln-
temo. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 .de pJ,Jtu
bro de 1989. - Nelson Carneiro, Presidente 
-Pompeu de Sousa, Relator- Áureo MeDo 
- Louremberg Nunes ROch11_. 

ANEXO AO PARECER N• 264, DE 1989 

RedaÇão do vencido pt:~ra o tumo su
plementar do Substitutivo ao·Projeto de 
Resoluçm, n"' 70, de 1989. - _ _ 

Faço saber queoSenadoFedera/ apro
vou, e eu, , Presidente, nos ter
mos do art 48, item 28, do R~im"ento 
Interno, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N" , DE !989 que-o- Governo brasileiro pudesse adquirir es
ses equipamentos em ·oondições mais vanta

Modifica o§ 4P do art. 91 do Regimento josas. 
ln temo. 

Por outro lado, Sr. Presidente, muito se diz, 
O Seriado Federal resolve: inclUSive, da interferência do Estado e. d~ _çl_e~~ 
Art. 1 o O § 49 do art. 91 do Regimento privatização. Neste caso, me parece .que o Go-

lntemo passa a ter a seguinte redação: vemo da União va_i_ a:$:; um ir _um -comptomiss6 
"Art. 91. . .......................................... ~······"'--' para repassar esses bens para empresas priva-
.................................................... , ..... "' ....... -~ 
§ 49 No prazo de cinco dias úteis, 

contados a partir da publicação da comu· 
nicação referida no paráQrafo anterior no 
espelho da "Ordem do Dia da sessão s_e
guinte, poderá ser iritérj:losto recUrso para 
apreciação da matéria pelo plenário -do 
Senado." 

Art. Z' Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação~ __ · 

Art. 3' RevoQam~se- as· disposições em 
contrário. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cárnéiro) 
- Em disJ;ussão o substitutivo, em turno su
plementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enc.erro 
a discussão. 

O substitutivo é dado como definitivamente 
aprovado, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9 73, de 1989 (apresen
tado pela COmisSão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer 
n~ 252, de 1 989);que autõd.z9:a RepúbUca 
Federativa do Brasil a contratar opera
ções de crédito externo nQ _valor total de 
até doze milhões, quinhentos e sete mil 
e setenta e um dólares canadenses. 

Em discussão o projetO, em turno únlco. 
(Pausa.) 

O Sr. Marcos Mendonça- Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB 
- SP. Para discutir. sem feyi_são do _orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, esta matéria 
versa a respeito da aquisição de bens_ para 
equipar hospitais da rede privada, da rede pú
blica e, inclUsive, entidades benemerentes, 
que não estão arroladas _no_ processo em si. 
Na realidade, trata-se de um crédito, um finan· 
ciamento para a aquisição desses bens. 

Já recentemente, Sr. Presidente, tive oportu
nidade de, em me manifestando nesta Casa, 
a respeito de matéria similar, dizer que enten· 
dia fundamental, para que os Srs. Senadores 
pudessem formar uma convicção a respeito, 
que o procedimento de tramitação desta ma
téria junto ao Senado fosse acompanhado dos 
documentos necessários, para que os Srs. Se
nadores pudessem aquilatar. Há existência, 
por exemplo, de uma concorrência interna
cional. Não existe conhecimento de que tenha 
havido uma concorrência internacional para 

-- das.Jnclusive foi apresentada, pela douta Co
missão de Assuntos Econômiços .. urn_~ pro
posta, que houvesse, inclusive, o_aval bancário. 
Por quê? Devido ao interesse da empresa pri
vada em adquirlr_essep: _beos. pqrque _a União 
é que vai assumir esses ·compromissos, ao 
invés de esses compromissos serem assumi
dos diretamente por essas empresas particu
la'res que se vão equipar dessa maneira. 

Por outro lado, Sr. Presidente, nesta questão 
também não existe nenhum comprovante a 
respeito da existência ou hão de equipamen
tos similares no País com relação a essa aqui-
siçãO: . _ . 

Na verdade se Impõe que, antes de um pro
_cedir:nento desses, haja uma inform_ação dos 
órgãos competentes. no caso os sindicatos 
que trabalham com equipamentos hospitala
res, inforinail.dci a iÍlexistênda de similares na
cionais, para que possa, então, ser feita a ne
cessária e imprescindível concorrência públi
ca 

Por outro lado, Sr. Presidente, há questão 
de a1guns dias, tiVe· a-oportUnidade-de proto
Colãi", jUnto à douta Mesa desta Casa, um re
querimento, no qual eu solicitava essas infor
mações à Secretaria do Planejamento. Esse 
requerimento,_ao que me consta, não foi ainda 
respondido pela Secretaria de Planejamento. 
razão pela qua1, Sr. Presidente, entendo que 
esta matéria deveria aguardar uma manifes
tação neste sentido: a comprovação da inexis
tência de similar nacional, a comprovação da 
existência de uma :eoncorrência pública para 
ãqWSíÇãO--desses equipamentos, a compro

-vaçao-da nece551âade fundamental de a União 
assumir esse compromisso,_ ao invés de ser 
assumido pelas empresas particulares, que 
posteriormente ficarão proprietárias e usufrui
rão desse~ equipamentos. 

Enfim, -as questões que foram colocadas 
no requerimento me induzem a solicitar aos 
doutos Srs. Senadores se debrucem sobre o 
assunto e determinem um adiamento da apre
ciação desta matéria, para que, tão logo che
gue a resposta dá Secretaria do.PJa.nejamento, 
-se possa discutir com mais profundidade a 
questão. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- InformO-a V. Ex" que a matéria _está em 
reglme de urgência, nos termos do art. 336, 
alínea c do Regimento Interno. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr.'Presiden
te, peço a pa1avra para discutir. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta-
hy Magalhães~ - -

O SR, JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Para discutir. Sem revisão do orador.)-

Sr. Presidente, S"rs. Senadores, estou intêlra
mente de acordo com a manifestação do Se
nador Marcos Mendonça e vejo a importância 
dessa aquisição de material. Apesar da impor'· 
tância é necessário que tenhamos, aqui, certa 
metodologia na concessão dessas autoriZa
ções de financiamento, p-orque, ·enquãntó 'nãó · 
tivermos uma regra geral, estaremos sempre 
votando essas medidas sem o verdadeiro co
nhecimento de causa. O qUe-O-Senador Mar* 
cos Mendonça fala é correto: Foi feita alguma 
concorrência para a aquisição desse material? 
Se não foi feita_,_ por que não o foi? Existe 
pu não, na indústria nacional, similar para esse 
materia1? Se existe, por que se está compran
do no exterior?_ Se não existe, onde está a· 
cómptovação da-não- existêllcia? 

Portanto, se o processo dá essas indicações, 
votaremos, ehtãõ~ de acordo com o·que está 
no processo. Se o processo não informa de 
acordo, dou plena razão ao Senador Marcos 
Mendonça. 

Ausentei~me da Liderança do Partido, por
que não quero Votar ·como Líder, desejo fazer 
uma manifeStação de ordem pessoal, e a mi
nha manifestaÇão de ordem pessoal é exata
mente a favor- das preocupações do Senador 
Marcos Mendonça. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-Continua em discussão. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presiden-
-te, peço a pa1avra pela ordem. . _ 

O SR. PREsiDENtE (Nelson Carneiro) 
-_Concedo a pa1avra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
- PL Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, diante das preocupações 
extemadas por dois eminentes Senadores, e 
para não prejudicar o andamento das vota
ções, consulto a V. Ex!', nesta a1tura, se não 
seria posSível-a ihversão da paUta,- para cOfo
carmos a votação no final da sessão. 

Acredito que, desta maneira, talvez adiantás
semos a matéria a ser votada. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- Informo a V. ~ que a inversão da Pauta 
da Ordem do Dia nesta oportunidade não é 
mais posSwel. Quanto à audiênCia, foi aútori
zada pelo Plenário. Aprovada pela· Plenário, 
a Mesa apenas cumpriu o dever de incluí-la 
na Ordem do Dia. 

O Sr. Edlson Lobão-Sr. Presidente, pe
ço a pa1avra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....:.. Concedo a palavra ao nobre_ Senador Edi
son-Lobão. 

OSR.EDISON LOBÃO (PFL-MA Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, srs. SenadoreS, freqüentemente temos 
votado no Senado Federal Pedidos -de em
préstimos, não só da União Federal como dos 
Estados _e até dos Municípios. 

Não há uma s.ó semana em que o Senado 
·pederal não autorize, sObretudo para os -Esta
dos, esses empréstimos. Quando se trata de. 
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pedidos dos Estados, praticamente não tem 
havido dificuldades. Em geral, não se indaga 
aquilo que está sendo indagado agora, ou seja, 
as razões mais profundas da aplicação de tais 
recursos. 

O Senado deveria sempre ser muito bem 
informado sobre aquilo que se quer fazer com 
os empréstimos externos solicitados. Mas a 
regra não tem sido esta no Senado Federal. 
Então, como se trata, agora, de um pedido 
da União Federal, para que objetiVo se destina? 
Para reequipar' hospitais? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me 
V. E>r um aparte? - -

• O SR. EDISON LOBÃO- Pois não, no
bre Senador Jut~hy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V":~ tem 
razão. Em todos os projetas deveríamos ter 
essas preocupações. Por isso foi criada uma 
Comissão, que apresentou dois projetes de 
resolução, para estabelecer exatamente as 
normas a serem seguidas p_elo Senado. Esses 
projetas até agora não foram votaáoS. Tenho
me manifestado, em todos os empréstimos 
externos, essa preocupação. Não podemos 
continuar aqui votando, porque são projetas 

. que imaginamos sejam do interesse público. 
Mas não é por isso_ que tenhamos sempre 
que atropelar os nossos problemas, nossas 
prerrogativas, que durante tantos anos, sonha
mos restabelecer, definindo as normas a se~ 
rem seguidas pelo Executivo, as quais não 
vêm sendo seguidas, e nós mesmos, a cada 
instante, estamos votandO por cima de tudo, 
porque não apresentamos até_ agora uma de
cisão a respeito do projeto de resolução. A 
medida é de importânda. V. Ex" teria condi
ções de informar- e eu aCreditaria pianiente 
na sua informação - se foi feita a concor
rência pública? Se não foi feita, por que não 
o foi? ExiSte similar desse material no Brasil? 
Se não existe, tudo bem. Se exfste, por que 
se está passando por cima? Se V. Ex' prestar 
as informações, por mim está tudo bem. 

O SR. EDISON LOBÃO- Nobre Sena
dor Jutahy Magalhães, V. EX' me ajuda dupla
mente. Primeiro_, quando diz que os recursos 
se destinam, de fato, a uma obra de grande 
interesse sodal; segundo, quando nos lembra 
- talvez tivéssemos esquecidos - de que 
há um projeto de resolução em andamento 
estabelecendo as regras. Quer dizer que ainda 
não existem regras rígidas e necessárias. Não 
estão di.s<:iplinadas no projeto de resolução 
a que se refere V. Ext 

Na verdade, nobre Senador Jutahy Maga
lhães, V. Ex" está criticando a nós todos, e 
faz muito bem. Nós é __ que estamos negligen
ciando a votação dessas regras, e não o Poder 
Executivo. -

Isto posto, não tenho condições de dar a 
terceira resposta que me pede o Senador Juta
hy Magalhães. Não posso responder às inda
gações que me faz S. Ex", ou seja, se houve 
ou não concorrência, como não pude respon~ 
der, também, às indagações, que até não fo
ram feitas, a respeito de dezenas e dezenas 
de empréstimos que aqui votamos. Não se 

exPlicou coisa alguma sobre_ esses emprés
timos aqui vaiados e autorizados. A meu vef, 
não podemos ter procedimento diferente da
quele que tivemos até aqui. 

No instante em que o projeto de resolução, 
a que alude_o Senador _Jutahy Magalhães, for 
votado e aprovado, a partir daí não poderemos 
votar mais nenhuma mensagem que não ve~ 
nha definitivamente explicada. Estou inteira~ 
mente de acordo com S. Ex" Precisamos, defi
nífiVamente, votai_ projetas em relação aos 
quãis tenhamos __ um_c_onbecimento pleno. 
Penso que ninguém no Senado Federal se 
coloca contra, mas_esta não tem sido a norma 
até agora. Por que vamos estancar, então, o 
andamento deste projeto em nome de um 
desejo que temos e de um direito legítimo 
nosso, que não está, todavia, regulamentado? 

Portanto, peço· a V. Ex", Sr. Presidente, até 
em razão da urgência do projeto, prossiga a 
votação, e que os Srs. Senadores_oompreen
dam a situação e aprovem esses recursos, 
que se destinam-- fepito - ã reequipar hos-
pitais. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelso~ Cam_ejrÕ) 
;;.;.;..;.-A. Presidência dará esclarecimentos ao Ple-
nário. . . 

t. o seguinte o teor do Projeto de ReSOluçãO: 

"Art. ]9· É a República Federativa do 
Brasil, através do Ministro da Saúde, auto
rizada a ultimar a contratação d~ créditos 
externos, no vai_ o r toW de até Can $ 
12.50~.071,00 (doze milhões, quinhentos 
e sete~ mil e _setenta e um dólãres cana
denses), junto à Export Development 
COrporatlon - ECO e Theatronics Jnter
national Limited, ambas do Governo ca
nadense, destinados a financiar a impor
tação de equipamentos de radioterapia 

-para o Programa de Reequipamento de 
Hospitais de Oncologia". 

Art. 29 A União poderá revender os 
equipamentoS financiados pela presente 
operação, observada a legislação perti
nente e as mesmas condições financeiras 
originais. 

Parágrafo único. Os adquirentes -de 
natureza privada, fllantrópica ou lucrativa, 
deverão fornecer carta de faança bancária 
no valor da operação de crédito, em valor 

- - - que inclua as despesas de frete, seguro, 
comissões, taxas e outros encargos inci
dentes na aqufsição ortQinal dos equipa
mentos." 

Esclareço que, na ausência do Relator da 
matéria na Comissão de Assuntos Eco-nôtni
cos, o nobre Senador Aureo Mello, estou dan
do esses esclarecimentos ao Plenário. 

Neste momento, não é possível evitar a ur· 
gênda que foi decretada e também não é pos
sível acolher a inversão de pauta. 

Se houver dúvida, há uma solução no Regi
mento_ quando determina: 

"Art. 349. A realização de diligência, 
nos projetaS em regime de urgência, só 
é permitida no caso do art. 336, -c. e pelQ 
prazo máximo de quatro sessões ardi· 
nárias. 

Parágrafo único. O requerimento po
de Ser apresentado até ser anunciada a 
votação." 

A votaç_ão .ainçla flâQ e~tá anunciada. Esta
mos em prazo de discussão e, havendO pedido 
de diligência, poder-se-á suspender a discus
são da matéria. 

Este é_apenas_um esclarecimento fornecido 
pela Mesa, para que não haja dUVida qucinto 
ao procedimento a ser tomado numa~ questão 
em que _se· debate assunto :tão relevante. _ 

Em todo o caso, o projeto está aqui com 
os esclarecimentos prestados pelo Poder Exe-
cutivo. · 

O Sr; Marcos Mendonça -Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de o:rdem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
- Conc.edo à Çtãlavra ã V. Ex' 

O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDI3 
- SP. Para questão de ordem. Seni. r_eyisão 
do orador) - Sr. Presidente, minha questão 
de ordem é para apresentar um reque;rimer-to 
de tal forma a permitir-,--- s.e V. EX' e o Plenário 
desta Casa assim o entender.~ que a ?ecre~ 
taria de Planejamentq forneça eS:S?IS informa
ções, a fim de_ que no prazo r~gimental de 
quatro sessões, possa essa questão ser deba
tida. 

Inclusive, Sr. Presidente, peço vênia para ler 
uma parte do parecer exarado pela douta Co
m[ssão deAssuntos_Econôrntcos, em que ela 
se manifesta neste sentido: 

"Por OUtrO: lado, não estánlos' Sf9Uros 
quanto à necessidade de autOrização le· 
gislativa competente para pentlltir a con
cretização da importação, já que a mes· 
ma implicará em desembolsoS de recur· 
sos orçamentários, ainda este ano e os 
mesmos não foram autorizados pelo 
Congresso Nacional." · 

Quer dizer, é matéria que a própria· Comis
são Assuntos Econômicos tem suas dúvidas 
com relação aO procedimento e me parece 
de bom alvitre que eSta Casa adie- esta matéria 
peJo prazo regimental, de tal fórma que se 
re~olham _ess~s informações e se pennlta, as
sim, uma decisão consciente e fundamentada 
a ~espeito. 

O ·SR. PRESIDENTE (Nelson êarTieiro) 
-A Mesa aguarda o requerimento ~ que V. 
E.xt faZ menção; lembrando, entretanto~ que, 
no caso, não se deve pedir ao _Ministério da 
PreVidência, mas ao Ministério da Fazenda, 
que é quem sugere a Medida ao Senhor Presi
dente da República. 

O Ministério da Saúde enviou apenas a mi
nuta do contrato, entretanto, a Mensagem en-

- viada ao Presidente da República é assinada 
pelo Ministro Mailson da Nóbrega, de modo 
que seria a S. Ex~ que se deveria enviar o 
pedido de diligência, se o Plenário assim o 
entender. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que será Udo 
pelo Sr. ]9 Secretário. 

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 572, DE 1989 

Senhor Pre,sidente, 
Nos termos regimentais, _solicito a V. Ex• 

adiamento da discus_são do Projeto de Resolu· 
çãq 09 73, de 1989, pelo prazo uma de sessã:o 
ordinária, a fim de que o Ministério da Saúde 
possa remeter ao Senado Federal as informa
çõe~ necessárias a.o completp esclarecimento 
da matéria, tais como: 

1) quais os critérios adotados pelo Minis
tério da Saúde para a escolha dos hospitais 
particulares e públicos p.ata receberem os 
-equipamentos. _ 

2) corno foi confirmada a imposição cons
titucinal que veda a utilização de recursos do 
orçamento fiscal, para financiar atiVidades 
sem autorização legislativa. 

3) quais as alternativas de ço_mpra dos 
equipamentos e quais as vantagens que as 
empresas canadenses apresentam, já que a 
taxa de juros está o$Cilando em tomo de 13, 
25a.a 

Ademais, gostaria de receber os outros es-
clarecimentos objetos do Requerimento de ln
formações, devplinha autoriêl, encaminhado 
à Mesa, no dia 4 de outubro de 1989. • 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1989. 
-Senador Marcos Mendonça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Errrvotação o requerimento. 

O Sr. Edison Lobão -Sr. Presidente, pe~ 
ço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Exl' 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA.Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora~ 
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o re
cp.~erimento está, sem sombra ele: d~da, forra
do de nobres propósitos; todavia. se o aprovar
mos, adiando a apreciaçllo da matêria por 
quatro sessões, o que ocorrerá? O Senado 
vai entrar em recesso - penso eu -,_o que 
impedirá a votação do projeto. inviabilizando-o 
no que diz respeito à pressa de que se reveste. 

Peço,_então, aos Srs. Senadores~ compreen
dendo esta situação, não dêem acolhimento 
ao requerimento do eminente Senador Mar
cos Mendonça. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço· a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Para encaminhar a votação.) -Sr. Presi
dente, também acho que o zelo do nobre Se
nador Marcos Mendonça é :elogiável por todos 
os títulos. Entretanto, aprendi, durante três 
anos na minha Escola de Estado-Maior, em 
detenninadas circunstâncias de dificuldade 
militar, a dizer "humildade diante dos fatos". 
Não posso atacar, tendo que defender. 

Estamos com um problema, como V. EX 
e todos sabemos, de uma angústia enorme 
de tempo, uma vez que, a partir do fim desta 
semana, será muito improvável que se possa 

ter 'reuniões ou sessões com condições de 
votação. Então, ·matérias dessa natureza, que 
naturabnente implicam solicitações e necessi
dades no campo da saúde, acho que já foram 
sufidentemente discutidas na Coinfssão de 
Assuntos Econômi<::O$, porque vejo que o pró
prio correligionário do Senador Marcos Men
donça assinou a resolução da Comissão por 
unanimidade a favor, que é o Senador Dirceu Cameii'i>, __ o - -. • 

Deste modo, insisto,· acho que o zelo do 
Senador é eloglável. Seria preferível que tivés
semos discutido isso ao· rúvel da Comissão 
de Assuntos EconQmicos, para que essa dili
-gência já fosse feita Já. Devido ·exatamente a 
essa circunstância de tempo é que o meu 
Partido não acompanha, infelizmente, o reque
rimento; não fica .a favor do requerimento. 

Ó S~. Jutáhy Magalhães -:-Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camelro) 
-Concedo a palavra ao nobre senador Juta
hy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orado[.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ouVindo aqut a experiência do nobré Senador 
Humberto Lucena, pergunto se não seria viá
vel, para se chegar a um-entendimento, aten· 
der às preocupações justas, torre tas, do Sena
dor Marcos Mendonça e às preocupações 
também justas do Senador Edisón Lobão e: 
do Senador jarbas Passarinho,-_quanto a este 
-desculpem-lhe a ~pressão -:- famigerado 
recesso branco. Se nâo poderiamos fazer com 
que o Ministério da Fazenda nos desse a infor-· 
mação em 24 horaS? se qli!Serem, darão, se 
tiverem interesse realmente no projeto, darão 
a informação, e, se não tiverem interesse, fica, 
então, o prazo pefos quatro dias. 

Assim, amanhã, que ainda não estaremos 
no recesso branco, poderíamos votar a maté
ria com cõnhecimento de causa e. com as 
informaÇões prestadas pelo Ministério da Fa
zenda. O Sên"ador Edison Lobão tomará as 
providências necessárias para que -o· Ministro 
Mailson da Nóbrega dê as informações ainda 
hoje, e, deste moda, arrianhã possamos votar. 

Pergunto se poderíamos tomar essa deci
são intermediária. 

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-0 nobre Senador Jutahy Magalhães sugere 
uma alteração no requerimento do nobre Se
~ador Màrcos Mendonça S. ~ acaba de me 
infonnar que concorda com a substituição: 
ao invés de quatro sessões, uma sessão. 

A Mesa esc:Jarec:e que não há, ao que se 
anunda, nenhum recesso branco decretado 
pelo Senado e _espera que os Srs. Senãdores, 
até o ·dia que for possível, colaborem para 
a votação das matérias que estão submetidas 
ao exame do Senado Federal. Colocaremos 
em votação o requerimento do nobre Senador 
Marcos Mendonça, que aceita a alteração su
gerida pelo ilustre Senador Jutahy Magalhães. 
Onde se diz "quatro sessões", diga-se "uma 
séssã6", porque o Regimento fala ern "até 

quatro sessões", de modo que é possível uma 
sessão. 

OsSrs. Senadores que estão de_ acordo eom 
o requerimento do Senador Marcos Mendon
ça, com a alteração sugerida pelo Senador 
-Jutahy Magalhães, queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. 
A apreciação de matéria fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa cumpre apenas o dever de, em 
aditamento _a quanto foi dito aqui, ler a decla_
ração que acaba de receber do Conselheiro 
de Assuntos Comerciais e Económicos da 
Embaíxada do Canaqá, que s.etia a vendedora 
do material. Diz a declaração: 

CANADIAN EMBASSY 
AMBASSADE DCI CANADA 

DECLARAÇÃO 

Dedaramos, Para oS devidos--firlS,QUe 
a Theratronic.s é uma empresa que per
tence ao governo canadens_e_ e _que é a 
única empre-sa eXistente no Canadá que 
fabrica os equipamentos e fontes de co:
balto radioativo utilizados no tratamento 
de câncer. . . 

- Desejamos sq,]ientar que a Theratro· 
riics está fabricando este- equipainento a 
mais de quarenta anos, e que ela é lider 
mundia1 na tecnologia de tratamento cte 
câncer por cobalto. --- -_ . 

Brasília, 6 de outubro de 1989.--Jean
JI1ichel Roy, Conselheiro, Assuntos Co
merciais _e Eçonômicos. 

A Mesa incluirá _esse documento no proces
so, para melhor esdaredmento dos Srs. Sena-
dores. -

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 8: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 
N' 19, DE !989 -

nn.cluído em_ Ordem do Dtã, nos termos do 
art. 376, e, do Regimento Interno) 

DiscussãO, em turno únlco, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 19, de 1989 (n"' 
139/86, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto _çlo Acordo BâsicQ de Coo
peração Té<;nica, Científica e Tecnológi
ca, entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República 
de E! Salvador, em Bra!;>ília, em 20-de 
maio de 1986. (Dependendo de parecer.) 

Solicito ao_nobre Senador Mauro Benevides 
o parecer da Comissão de Relações ExterioreS-
e Defesa Nacional. 

Õ sR: MAURO BENEVIDEs (PMDB -
CE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, vem a exame da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 
S_enado Federal o Projeto de Decreto Legis
lativo n• 19, de 1989 (n• 139-8, de 1986. na 
Câmara dos Deputados), originário da Me-riSa
gem no 356, de 1986, dei Poder Executivo, 
que "aprova o texto do Acordo Básico de Coo
peração Téchica, Científica e T ecnológlca, E"n· 
tre o Goverrio da República Federativa doBra-
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sil e o Governo da República de El Salvador, 
em Brasília, em 20 de maio de 19B6". 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto foi 
examinado e aprovado pelas Comissões de 
Relações Exteriores, de COnstituição e Justiça 
e Redação e de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, antes de ir a Plenário. 

O texto do Acordo, à semelhança de outros 
Acordos de cooperação com países da Amé
rica Latina, deixa clara a necessidade de se 
desenvolverem mecanismos cada vez rnai_s in
tensos, de modo a atingir-se uma maior inte
gração do subcontinente e, por conseguinte, 
uma dependência cada vez menor de tecnolo
gias sofisticadas, tais corno-asoferecidas pelos 
países que alcançaram um patamar superior 
de industrialização. -

As questões tecnológk:as latino-americanas 
precisam ser resolvidas de acordo com a pe
culiaridade do conjunto das nações integran
tes desta Comunidade, de modo a toma_r pos-
sível o exercído de sua capacidade criadora 
e o encontro de soluções econômicas e sodal-
mente desejáveis. . 

Com isso, elimina-se gradualmente a eva
são de divisas relativas ao pagamento de en
cargos com a transferência de conhecimen
tos, ao mesmo tempo em que se viabaiza o 
surgimento de uma feição técnológica genuí
na, baseada na especificidade dos recursos 
naturais e s6clo-econômicos disponíveis, pro
pósito ídentificado na essência do Artigo III 
do Acordo. 

Em face dessas considerações, o Parecer 
é de que a Mensagem n9 350/86 deva ser 
aprovada, nos tennos do que dispõe o Projeto 
de Decre_to_Legislativo n9 19, de 1989. 

É o· parecer, do Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
-O parecer conclui favoravelmente ao pro
jeto. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno 
único.- (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votàção. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto vai à promulgação. 

É o seguinte d prOjeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•19, DE 1989 

(Nl' 139/66, na Câmara doa Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperaçáo Técnica, Gentíf!ca e Tecno
/6gica, entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica de EJ Salvador, em Brasília~ em 20 
de maio de 1986. ---

0 CongreSso Nacional decreta: 
Art. ]9 Fica aprovado o texto de Acordo 

Básico de Cooperação Técnica, Cientifica e 
Tecnológica, entre o Governo da RepúbUca 
Federativa do Brasil e o Governo-da República 
de EJ Salvador, em Brasília, em 20 de maio 
de 1986. ·· 

Art. 29 _ Este deci-etO legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)__ 
-Item 09: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 20, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, JlOS termos do 
Art. 376, e. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
- - de Decreto Legislativo n9 20; de 1989 (n9 

140186, nã Câmara dos Deputados),_que 
é3prova o teXto___9o Acordo de Cooperação 

- -Científita e Tecnológica entre o Governo 
da Repúbka Federativa do Brasil e o_Go
vemo da República Portuguesa, celebra
do em Usboa, em 5 de maio de 1986. 
(Dependendo de Parecer)~ _ 

Solidto ao nobre Senador Mauro Benevides 
o parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e D_efesa Nacional. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pa-ra emitir par~cer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, em obediênda ao disposto 
no artigO 44, I a:a tonstitulção Federal, então 
em vigor, o Excelentíssimo Senhor: Presidente 
da República encaminhou, ao Congresso Na
cional, com a Mensagem n9 357, de 1986, 
o texto do Acordo de Cooperação Científica 
e T eerlcifóQica entre o -Governo da República 
Fed_3?ra:ti_va do Brasil e o Govemo da República 
P~rtuQUesa, celebrado em Usbo~·--~m 5 de 
rii~io ~cl~ 1986. - - _ 

O ACQrdo prevê sua vigência por um perío
do de cinco anos, a contar da data de troca 
dos instrumentos de ratificação, e sua prorro
gªção ~_ç!.@_ e automátiça por períodos iguais 
e suces_sivos, salvo se uma das Partes Contra
tanteS-O denunciar, mediante ãvisõ prévio es
crito de s_eis mesês à oUtra Parte. (Artigo X) 
Estabelece, também as bases para a coope
ração entre os~dois_palse~_ f!O_ çamp_o da ciên
cia, da tecnologia e da indústria, principalmen
te. por intermédio das seguintes atividades (ar
tigo III): 

a) inten::.ârnbio.de ínfounações e de_ docu
Inentas:ã"o científica, técnica e tecnológka; 

b} irltei'câmbio de professores, dentistas, 
investigadores, peritos e técnicos, doravante 
denominados "especialistas"; 

c) organizaç-ão de visitas e viagens de estu
dos de delegações cientificas e tecnológicas 
com vista à preparação de ações concretas; 

d) estudo, preparação e_ realização ·conjun
ta ou coordenada de programas e/ou projetas 
de pesquisa científica e de desenvolvimento 
tecnológico, que interessem a ambas as Par-
tes; . 

e) apoio à realização, em território áe uma 
das Partes, de exposições de caráter cientifico, 
tecnológico e industrial, organizadas pela ou
tra Parte Contratante; 
__ f)_ qualquer outra forma de cooperação re
querida pelas circunstâncias e mutoamente 
acordada. 

Na Exposição de Motivos, o Ex_mo Sr. Mints
tro das Relações Exterfores enfatizou ser o do-

cumentoresultado de prolorigada e_ cuidãdos"a 
negociação. Dela destaco: ___ -- ~ 

"A assinatura do Acordo permi~rá o 
desenvolvimento da cooperaÇão científi
ca e tecnOlógica com Portugal em b~s 
institucionais adequadas, pois, no mo-
mento, a colaboração entre os dois palses 
vem sendo executada de modo precária 
no âmbito do Acordo Básico de ·coope
ração Técnica, de 7 de se~mbro de 1966, 
e do~ ~guintes Ajust~s Complementares 
-firmados pelo CNPq ao abrigo daquele 
instrumento de cooperação técnica: 

a) Ajuste Complementar-CNPq-JNICf 
(Junta Nacional de lnves~gação Cientifica 
e TecnOlógica),_ de_?@/§_1; 

h) ConVênio CNPq-IICI (Instituto de In
vestigação Científica ~ropic~l_), de 
14/5/82. . 

Os supracitados Ajustes Complemen
tares serão integrados ao Acordo de Coo
peração Científica e Tecnológica, nos ter
mos do seu artigo IX, de modo a dotar 
a colaboração nesse setor de marco insti-
b.).çiçmal próprio. - -

O presente Acordo tem por finalidade', 
tambéin, dinamizar a cooperação cientí
ficã -e tecnológica entre o- Brasil e Portu
ga~ a qual se encontra aquém do que 
seria permissível esperar, tendo em vista 
os laços espedais que unem os dois paí
ses. CabEi considerar, ademais, que, com 
a recente admissão de Portugal na Comu
nidade EcOtiõ"mica Eurcipéia, afigura-se 
o incremento da colaboração científica 
e tecnológica luso-brasJieira excelente 
opOrtunidade para o estreitamento das 
relações do Brasil com a Europa. Os ~te_:
reSses de ·natureza política, qt.ie-féfu leva
do os dois países a sempre buscar fórmu
las capazes de vitalizar o relacionamento 
na áréa Cientí'fica e tecnológica, consti~ 
tuíram fator adicional irilportante para a 
decisão de se celebrar o Acordo em apre
ço." 

Na Câmara, a Comissão de Relações EXte
riores apresento': o Projeto d: J?:creto Le$;Jis
lativo. A Comissao de ConstitUiçao e Justiça 
e Redação concluiu por sua constitudoriali
dade, juridicidade e boa técnica_lf!gislãtiva: 

Cabe a eSse Colegiada o exame de mérito. 
O Acordo p·or si só se justifica. É, sem dúvida 

alguma, conveniente estabelecer ·con~re~
mente as bases institucíonã:is da cooperaçao 
ei1tre os dois países. Os laÇos especiais que 
unem os dois Estados os incentivam a buscar 
fóimulas capazes de vitalizar _o rel~ciona~e~_:o 
luso-brasileiro. E isso aconselha a aprovaçao 
do projeto em exame, 

Pela aprovação. 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer é faVÓrável ao projeto. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadpre_s que O_ aprOvam queiram 
permanecer·sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à promu1gação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
I'!• 20, de 1989 

(1'1• 140/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo _de _Coope
ração Gentífica e TeCnológica entre o Go
verno da Repúblcia Federativa do Brasil 
e o Govemo da República Portuguesa, 
celebrado em lisboa, em 5_ de maio de 
1986. 

à Congresso Nacional decreta: 
Art. . )9 Fica aprovado o texto do_ A,çQrdO 

de Cooperação Científica _e Tr;tcnol6gica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Góvemo da República Portuguesa, cele
brado em Usboa, em 5 de maio de 1986. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 10: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 21, DE; 1989 

(lnduído ern Ordem do Dia, nos termos do 
Art 376 e do Regimento Interno 

Discussão, em turno únicO, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 21, _de 1989 (n• 
142/86, na Câmara dos.Deputados), que 
aprova o texto .do Acordo ComerciaJ·cele~ 
brado entre o Governo· da República Fe
derativa do Brasil e o GOverno da Repú
blica de Cabo VeràeL ~m Praia, _em 10 
de maio de 1986. (Dependendo de pare
cer.) 

Solicito ao nobre SenadQr Loúrival Baptista 
o parecer da Comissão de Relaçõe.s ~ripres 
e Defesa Nadaria!. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Para emitir parecer.)_-Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em conformidade com preceito 
enunciado no art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, deve esta Comissão pronunciar-se 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 45-B, 
de 1986, da Câmara dos Deputados, que 
"aprova o texto do Acordo celebrado entre 
o Governo d.a_ República Federativa do Brasil 
e o Governo da República de Cabó Verde, 
em Praia, em 10 dê maio de 1986". 

Trata o instrumento em questão de Acordo, 
visando a jntensificar as relações comerciais 
entre os dois países, estabelecendo, para tan
to, que as partes contratantes concedem reci
procamente o tratamento de nação mais favo
recida em tudo que respeita a ~reitos adua
neiros, impostos e forn1alidades relativas à im
portação, exportação ou trânsito de merca~ 
dorias originárias dos seus territórios. Cumpre 
ressaltar que, em" seu Artigo 1, n9 2, estabelece 
o Acordo restrições, ou ressalvas, à aplicação 
do tratamento de nação mais favorecida nesse 
contexto. Dentre essas restrições, mister é 
lembrar aquela que limita a aplicação do trata
mento de nação mais f;woreclda em função 

de eventuais agrupamentos econômicos de 
que uma das. partes contratantes é: ou possa 
vir a ser membro. Fica assim claro que o pre
sente Acordo em nada afeta a posição doBra
sil, enunciada no art. 4~, parágrafo único, da 
Constituição Federal, no :rentido de buscar a 
integração econômica da América Latina, vi
sando à formação de uma comunidade latino
americana de nações, posição esta já em parte 
consubstanciada nos acordos de integração 
celebrados entre Brasil e Argentina. 

Por outro lado, cumpre ressaltar também 
a oportunidade do presente Acordo, por coa
dunar-se perfeitamente com as diretrizes .de 
nossa política externa, levada a cabo pelo lta
l'nétraty, que vem enfatizando o incremento de 
nossas relações com Os paises africanos, mor
mente aqueles de colonização portuguesa. 

ConcluímOs, portanto, da leitura do texto 
do Acordo em questão, que nada há a se apon
tar que impeça a sua aprovação pelo Con
gresso Nacional, e que se trata de instrumento 
consentâneo com as linhas de nossa política 
externa 

I:: o parecer, Sr. Presidente. 

(0 Sr. Nelson Cameú:o Presidente, 'dei
xa a_cadeira da presidência, que é c.ku
pada pelo Sr. Pompeu deSoustt 3P Secre
térfo.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O parecer conclui favoravelmente ao pro
jetO. 

Passa-se à discussão do projeto, êm turno 
único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão.-
Encerrada a dtscussão, passa-se à votação 

do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
··Aprovado. 

O prqjeto vai à prOrculgação. 
E o _seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 21, DE 1989 

(N.' 142186, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do AcOrdo COmercial 
celebrado entre o GoVerná da República 
Federativa do Brasil e o Governo áa Repú
blica de C3bo Verde, em Praia, em 1 O 
de maio de 1986. 

o coogresso_t"'adonal decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o texto_ do Acordo 

Comercial celebradO énli'e o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cabo Verde, em Praia, em 1 O 
de mato de 1986. 

Art._ 2~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-'-Item 11: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•24, DE 1989 

(Inch.údo em Ordem do Dia, nos termos do 
_ ~ _ Art. 376, e, do Regimento Interno 

Discussão, em turno ónico, do Pr~jeto 
de Decreto L_egislativo n~ 24, de 1989 (n~ 
160/86, na Cãma:ra dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção Destinada 
a Evitar .a Dupla Tributação é Prevenir 
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 
sobre a Renda, celebrada entre o Governo 
da República Fede_rativa do Brasil e: o GO
verno da República Socialista da Tch~
cosJováquia, em Br~ília, em 26 de agosto 
de 1986, bem como o protocolo que a 
integra. (Dependendo de parecer.) 

Solicito do nObre Senador Cid Sabóia de 
Carvã1ho o parec-er da Comissão-de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para prOferir parecer) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, corn_fulcro no art. 
49, inciso l, da Carta Magna, é trãzido à t!oloca
ção para exame e parecer desta Câmara Alta 
o Projeto de_Decreto Legislativo n9 24, de 1989 
(n~ 160-B, de 1986-CD), acima epigrafado, 
o qual passamos a relatar. 

?. -As convenções destinadas a evi~r a du
pla tributação e prevenir a evasão fiSCal em 
matéria de imposto de renda representam ins-
trumentos bilaterais modernos de estimulo ao 
comérciO internacional, na_ medida em que 
Cõncorrem diretamente para fomentar os ftu
xos de capital e de investimentos diretos entre 
dOis patses. Tal fomento se explica pelo fato 
de os rendimentos produzidos dentro de um 
Estado Contratante passarem a ser tributados 
"em aperiás um dos Estados e não em ãmbos, 
como ocorre atualmente", na correta obser
vação do Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores (documento DPF/DE
II/CAI/247/EFIN LOO"J04, de 24 de setembro 
de 1986). EsSa é a tónica para a viabilização 
prática de convenções dessa natureza. E a 
"Convenção" ora objeto da nossa atençã-o não 
foge à tegra. 

3. A "Convenção" procurou atingir -um 
universo· tributável poss'ivel, arrolando nO seu 
texto rendimentos de benS imobiliário~ )t.JQ'OS 
de empregos (inclusive de navegação mari
tima e aérea), dividendos, juros, "royalties", 
ganhos de capital1 etc., para f1ns de imposiçio 
b:ibutária na área do imposto de renda. Ressal
te-se igualmente no seu texto a indicação didá· 
tica dos "Métodos para eliminar a dupla tribu
tação" (Artigo 23), onde os residentes- ora 
d_o Brasil, ora_ da Tchecoslovãquia- saberão 
antecipadamente qual o Estado Contratante 
que tributará os seus rendimentos. 

4. Julgamos, pois, que a "Convenção" em 
tela, nos termos em que éstá vazada -, inclu
sive com a integração de um protocolo que 
contém disposições interpretativas - atinge 
o seu primordial objetivo, que é o _de evitar 
a dupla tributação internacional na área do 
imposto de renda, ao mesmo tempo que pre
Vine a sua evasão fiscal. Ambos os casos, ~ 
claro, no interess_e da intensificação das rela
ções comerdais entre o Brasil e a Tc_lleçOs
lováquia. 

5. Por outro lado, é bom que fique c~_laro, 
no texto do Decreto Legislativo em questão, 
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a. sujelç~o à a'pro~ção pelo CongreSso Nado.. 
na! de quaisquer atos que possam resultar 
em revisão da presente "Convenção" ou esta
belecer-lhe ajustes complementares. Daí a 
apresentação da emenda aditiva ao final deste 
parecer. 

6. No que concerne aos aspectos de cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, acham-se eles, a nosso ver, satisfatoria
mente preenchidos. 

7. Eni. face do exposto, somos pela aprcr 
vação da "Convenção" Destinada a Evitar a 
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Impostos sobre a Renda, cele
brada entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da Repúbl!ca So
cialista da Tchecolslováqula, em Brasília, a 26 
de agosto de 1986, bem como do Protocolo 
que a integra", na forma do Projeto de Decreto 
LegisJativo anexo, com a seguinte emenda adi
tiva: 

a} Dê-se a seguinte redaçãO ao ·art.- ~ do 
presente Projeto de Decreto Legislativo: 

"Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que pos
sam resultar em revisão da presente Con
venção, bem corno aqueles que se desti
nem a estabele_cer-lhe ajustes comple
mentares." 

b) Renumere-se o art. 2~ do presente Pro
jeto de Decreto Legislativo. 

É_o nosso parecer, s.mJ. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O parecer é favorável ao projeto, com a 
emenda que apresenta. 

Em discussão o projeto e a emenda, em 
turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dts<::ussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da 
emenda. 

Os Sis. Senadores que o aprOvam queiram 
permanecer s_entados. (Pausa) 

Aprovado o prcijeto. __ _ _ __ _ 
É~o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
rt• 24, DE 1989 

(N~ 160/86. na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convençáo Desti
nada a Evitar a Dupla Tributt!lção e Preve
nir a Evasáo Fiscal em Matérill de Impos
tos sobre Renda, celebrada entre o Gover
no da República Federativa do BraSJ1 e 
o Governo da República Socialista da 
Tchecoslovdquia, em BrasOia, em 26 de 
agosto de 1986, bem como -o protocolo 
que a integra. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto da Con

venção Destinada a Evitar a Dupla Tributação 
e Preven[r a EvaSOO-Fiscal erri Matéria de Im
postos sobre a Renda, celebrada entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Repúblic-a Socialista da Tchecos
Javáquia, em Brasília, em 26 de ãQOSto de 
1986, bem como o protocolo, acordado no 
mesmo local e data, que a integra. 

Art 29 Esse decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Em Võtação a emenda. 

Os Srs. Senadores que aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada a emenda. A matéria vai à Comis
são Diretora para a redaçã.o final. 

_É_a seguinte a emenda aprovada: 

Emenda n• 1 - CRE 

a) Dê-se a seguinte redação ao art. ~ do 
pre::;ente Projeto de Decreto Legislativo: 

"Ficam sujeiteis à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que pos
sam resultar em revisão da presente Con
venção, bem como aqueles que se desti
nem a estabelecer-lhe ajustes cornple
rrieiltares." 

__ b) Renumere-se o art. 29 do presente Pro-
jeto de Decreto Legislativo. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 12: 

Votação, em turno único, do Requerf
merito n~ 525, de 1989, de autoria do 
Senador Odacir Soares e outros Senha-

=-~ res.Senadores. solicitando, nos termos re
gimentais e de acordo com o art. 50 da 
Constituição Federal, a convocação do 
Senhor Ministro da Previdência e Assis
tência Social, Doutor Jader Barbalho, pa
ra prestar, perante o .Plenário do Senado 
Federal, informações sobre o déficit da 

- - Previdência Social para 1989 e sobre o 
orçamento da seguridade social para o. 
exercício de 1990. 

Em- votaçao-o-requenmento:. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
-- AprOvado. 

A Presidência tomará as providências ne
cessárias à convocação do Sr. Ministro de Es
tado da Previdência Social, Jader Barbalho. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 13: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n~ 551, de 1989, do Senador José 
lgnácio Ferreira, ·soliCitaftdó, nos termos 
regimentais, tenham tramitação conjunta 
os_ Projeto de Lei do Senado n9' 94 e214, 
de 19S9 - COrripJenlentares, de autoria 
do Senador Od Sabóia de Carvé)Jho e da 
Corriissão Direiora, respectiviameryte, 
que dispõem sobre a relação de empr~go 
protegida contra desPedida arbitária· ou 
sem justa causa e dá outras providênCias. 

Em votação_ o requerimento. 
Os Srs. Senaâores que o aprovam quefram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, os Projetas de 

Lei do Senado n<?5 94 e 214, de 1989 Comple
mentares, passarão a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDEI"'TE (Pompeu de Sousa) 
-Item 14: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n9 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Sênhores Senadores, que 
altera os praz~ estab~leddos no § 69 do 
art. 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos tendo. 

PARECER, sob n• 145, de 1989. 
-da Comissão Temporáriã. faVorável 

ao pros-seguim:ento dã tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senador~ 
Chagas R_odrigues e Maurício Corrêa. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 23 de agOsto último. 

Como a presença dos Srs. Senadores_ é de 
apenas 44, não há númerq reQimental para 
a votação, da matéria ficando adiada a sua 
apreciação. -

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 15: 

Discussão, em turno único, da redação 
final (ofereCida pela Comissão Diretora 
em seu Parecer n~ 240, de 198$); do Pro
jeto de Resolu~ão n~ 60, de_ 1989; que 
autoriz.;t o Goverilo da União a contratar 
operações de crédito externo, no mon
tante __ equivalente a até US$ 
!23,000,000.00 (cento e vinte e três mi
lhões de dólares_americanos), com o ban
co inglês _e corri as empresas italianãs 
que especifica. 

Em discussão a redaç:ão fmal. 

O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, pe
-_ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tem V. ~a palavra. 

. O SR- JAMI!,. HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, peço apenas que 
conste o meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Será considerando em Ata o voto contrário 
de V. Ex' (Pausa.) 

Continua em discussão. (Pausa.} 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a disGUSSàO. 
Encerrada a discussão, a redação final é 

considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 324 _do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redaçáo final aprovada. 

Red_gção !i_n_al do Projeto de Resollfção 
n9 60, de 1989~ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art 52, inciso V, da Constituição 
e eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 

RESOLUÇÃO N• , DE 1989 

A.Uton"za o Governo da (Jmão a con
tratar operações de crédito externo, no 
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montante equivalente a até_ as$ 
[23,000.000.00 (cento e vinte e t:r& mi
lhões de dólares americanos), com o ban
co inglês e com as empresas Italianas 
que especifica. 

O Séri.ado Federal resolve: _ 
Arl I 9 É o Governo da União autorizado, 

nos termos do art. 52, inciso V da Constituição 
Federal, a contratar operações de crédito ex
terno, em montahte equivalente 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 
para a produção, no Brasil, da aeronave AM-X, 
observados os seguintes limites e objetivos: 
I- 24,800;000.00 (vinte e quatro milhões 

. e oitocentos mil _libras inglesls), com o Banco 
Morgan Grenfell & Co. Ltda., destinados ao 
financiamento da aquisição, junto à empresa 
Rolls Royce & Co. Ltd., de bens para a produ
ção do motor SPEY-MK 807; 
n- Lit 48.243.450.000,00 (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, junto à SMA -
Segnalamento Marittimo Ed Aereo, de equipa
mentos para aplicação na produção do radar 
da aeronave AM-X; 

lli-Lit 48.612.910.000,00.(quarenta e oito 
bilhões, seiscentos e doze milhões, novece_n
tos e dez mil _liras italianas). Com a Fiaf Avia
zone S.pA, destinados ao financiamento da 
aquisição, junto a tal empresa. de bens para 
aplicação na produção do motor SPEY-MK 
807; 

IV -Lit 2.763.957.000,00 (dois bilhões, se
tecentos e_sessenta e três milhões. n_pvecentos 
e cinqüenta e sete mil liras italianas), com a 
Nardi Construzlone Aeronau_iiche S.pA-. desti
nados ao financiamento da aquisição, junto 
a tal empresa, de equipamentos para a produ
ção da aeronave AM-X; 
v- ut 2.329.980.000,00 (dois bilhões, tre

zentos e vinte e nove_ mijhõe_s, nove:centos é 
oitenta mil liras italianas), com a SKF S.pA, 
destinados ao financiamento da aquisição, 
junto a tal empresa, de equipamentos para 
a produção do motor SPEY-MK 807. 

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

O SR. PRESIDEN'IE (Pompeu de Sousa) 
-Item 16: 

Discussão, em turno único, do veto to
tal aposto ao Projeto de Lei do Senado 
n>? 34, de 1989, que dispõe sobre a regula
rização ou desconstituição de parcela
mentos urbanos implantados no território 
do Distrito Federal, sob a forma de loeta
mentos ou condomínios_. 

A Presidência incluiu a matéria em Ordem 
do Dia, Sem o relatório da COmissão do Dis
trito Federal, em razão do ténnino do prazo 
de tramitação da proposta, que ocorreu no 
dia 18 do corrente. Entretanto, para que os 
Srs. Senadores estejam capacitados a de.libe· 

rar Sobre a matéria, a Presidência fez distribuir, 
em plenário, cópia da mensãgem contenâo 
as razões do veto e todos os documentos que 
instruíam a tram~ção do projeta original, inw 
clusive os seus pareceres e as emendas. 

Poderá usar da palavra, em discussão, pelo 
prazo de 20 minutos qualquer Senador. 

Concederei a palavra, preferencialmente, a 
um· orador favorável e a outro contrário ao 
veto. 

Em discussão o veto. (Pausa) 
Não havendo quem queira fazer uso da pa

lavra, está encerrada a discussão. 
Em votação. 
o-veto- eXíge, para a sua rejeição, o voto 

contrário da maioria absoluta da composição 
da Casa, erri Votação nominal. 

PeçO -aOS~nãdoreS que oCUpem os 
seus lugares, para a votação nominal. 

Peço aos Srs. Senadores que se encontram 
nos seus Gabinetes venham ao plenário para 
a votação do veto, 

O Sr. Rõrian Tito --Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

- O Sr. 'PomPeu de Sousii;39 Secretário, 
deixa a cadeira da presidênc1à, que é ocu
pada pelo Sf. Nelson Cài;neiro, Presiden
te.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre Senador Ronan 
Tito. 

O SR. RONAI'I TITO (PMDB - MG. Pela 
ordem_, S.tm revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, çlesejo um esclarecimento: qual o veto 
que vamos votar? Também aproyeito esse-Pe
dido de .~_s_clarecimento para convidar todos 
Q5 Se:nado_res do PMDB, que se 61cõntram 
em seus Gabinetes, a que acorranl ao plenário, 
por favor. Gostaria de saber qual é o veto que 
vamos apreciar, qual é o número da pauta. 

O SR. PRE.SlDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarece a V. Ex' 

O vet?- ê_ referente ao -ite!TI 1.6. L~io: 
Discussão, em turno único, do veto to~ 

tal aposto ao Projeto de Lei do Senad9 
n~ 34, de_1989, que dispõe sobre a regula
rização ou desconstituição de parcela
mentos urbanos implantad'os no território 
do Distrito Federal, sob a forma de lotea~ 
menta ou condomínios. 

O _art. 1 O, § 89, da Resolução n~ 157, diz 
expressamente o seguinte: 

"A votação versará sobre o veto, e será 
procedida por escrutínio secreto, votarido 
"sim" os que o aprovarem, e "não" os 
que ó rejeitarem, considerando rejeitado. 
o vetq que obtiver o voto contrário da 
maioria ab$>luta dos Membros do Sena
do Federal." 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
........ Concedo a palavra a V. E:xf 

O SR. POMPEU DE SOUSA PRONGN
Cl4 DISCGRSO QilE, ENTREGUE À RE
WSÃODOORADOR, SERA PUBUCADO 
POSTERIORI1ENTE . . 

O Sr. Mauro Benevldes- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~_Concedo a palavra a V. E.xf 

O SR. MAURO BENEVJDES (PMDB -
CE. Pela ordem. Sem revisáo do orador) -
Sr. Presidente e Srs. Senãdores, já destacou 
o nobrJ Senador Pompeu de Sousa, no seu 
pronunciamento, as rãZões que detenninaram 
a aposição do veto_ pelo Sr. Governador Joa
quim Roriz. 

S. ~. com a extraordinária sensibilidade 
de homem público;- ao tomar conhecimento 
que aquela mensagem, originária do próprio 
Poder Executivo, não atendia aos objetivos su
periores do seu Governo e, conseqüentemen
te, de Brasília, não teve outra alternativa senão 

· vetar a proposição, e ensejar o exame de nova 
matéria que, certamente, esta Casa apreciará 
ainda na presente Sessao Legislativa. Portanto, 
seria de toda conveniência que o Senado Fe
deral, acompanhando a própria sensibilidade 
do Governador, garantisse a manutenção do 
veto e permitisse, desta forma, que outra maté
ria fosse _submetida ao exame desta Casa do 
Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- A Me~a cqnvoca os Srs. Senadores que 
se encontram nos s_e_us Gabinetes, ou em de
pendências da Ca"sa, que venham ao plenário, 
para a apreciação do veto em exame. 

-O Sr. Melra Filho - Sr. Presidente, peço 
a pa!avra para encaminhar a votação. 

- Ó SR. PREsiDENTE_ (Nelsõti- Carneiro) 
-Com a palavra o nobre Senador Meira Filho. 

O SR, MElRA FILHO (PMDB -DF. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, acompa
nhando os Senadores Mauro Benevides e 
Pompeu de SOusa, reconheço de público que 
realmente_ o GoVernadOr- do Distrito Federal 
é um homem de sensibilidade pública, reco
nheceu o erro -e está procurando a medidã 
certa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Peço aos Srs~-senadores que_se encontram 
em seus Gabinetes venham ao plenário, para 

· que seja apreciado o veto do Sr. Govema.dor 
do Distrito F_ederat -

Esclareço. aos Srs. Senadores q~e- não pre
cisam sentar-se nos seus lugares. É melhor, 

- ãtê;-que cada um se sente em qualquer lugar, 
porque a votação é secreta. Não" é nominal; 
é secreta. De modo que é melhor que não 
vote no seu próprio lugâr. · 1 -

Volto a pE:âir aOs Srs: Senadores. que- se 
encontram em seus Gabinetes venhãm ao ple
nário, com urgência. 

- O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra para solicitar um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 
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O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Para 
esclarecimento. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, um esclarecimento, por favor: 
após a votação deste veto, teremos nova ses
são para escolha de Embaixador? 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Certo. 

O SR. ROI'IAN TITO -E tàmbém cio 
Diretor do Banco Central? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-
- J:: verdade. . _ 

O SR. RONAN TITO - Então, Sr. Presi
dente, enquanto estamos aguardando a vinda 
de outros Companheiros que estão em seus 
Gabinetes, aproveito para fazer mais um apelo 
aos Srs. Senadores que se encontram nos cor
redores ou em seus Gabinetes, para que acor
'ram ao plenário, a ftm de que possamos dar 
quorum para a votação da indicação do Dire
tor do Banco Central, e, na sessão subseqüen
te, para a apreciação do nome do Sr. Paulo 
Tarso Flecha de Uma para o cargo de Embai
xador do Brasil em Londres. 

Portanto, peço a todos os Srs. Senadores 
acorram ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--A Mesa volta a pedir aos Srs. Senadores 
que se encontram em seus Gabinetes se did~ 
jam, com urgência, ao plenário, para a votação 
secreta. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa vai proceder à votação. 

Vamos esperar, porque não há quorum. 
(Pausa.) 

Peço aos Srs. Senadores ocuPem os seus 
lugares no plenário. 

Vai ser procedida à votação. 
~ Srs. Senadores já POdem votar. (Pausa.) 

(Procede~se à votação) 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau~ 
sa.) 

(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Votaram SIM. 29 Srs. Senadores; e NÃO, 
7. 

HouVe uma abstenção. 
Total: 37 votos. (Pausa.) 
Há erro. 
Peço aos Srs. SenãCfores esperem a ordem 

de votar, porque alguns votaram antes. (Pau~ 
sa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Todos os Srs. Senadores já vOtaiãm? (Pau~ 

sa.) 
(Procede~se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram SIM 27 Srs. Senadores; e NÃ0,6. 

To'têU: 33 votoS., 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vamos proceder à votação novamente. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.} 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau

"') 

(Procede~se à votação) 

O SR. PRE&IDEI"ffE (Nelson Carneiro) 
-Votaram "sim" 29 Srs. SemidoreS; e -.. não", 
7: 

Houve 1 abstenção. 
Total: 37 votos. 
Não pode ser. Estão presentes40 Srs; Sena~ 

. dores. Houve quem não~· 

O Sr. JamD Haddad - Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a_ palavra a V. Ex' 

OSR. JAMIL HADDAD (PSB -RJ. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, V. ~já apurou 
o resultado. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presiden
te, peço- a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cori~~d_o a ~l~ra a V. ~ 

o SR. JUTAHY MA.GAUIÃES (PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, o pedido que fiz à Mesa, ante-
riormente, tem a sua razão de ser, ou seja, 
para que no painel e!etrônic·o apareçam os 
nomes dos Senadores que votaram.Aí sabere~ 
mos quem deixou de votar ou não. 

Isso é possível. O Prodasen pode fazê~lo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa informa a V. Ex' que já tomou as 
providências necessárias. Mas isso s6 pode 
ser feito no recesso, porque é preciso desmon~ 
tar todo o sistema. De modo que não é possí~ 
vel fazê-lo de um d'ia-Paià outro.-

No recesso será atendida a_ solicitação de 
V. !0'! que tem toda a procedência. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa vai repetir a votação e pede aos 
Srs. Senadores que não querem votar que se 
manifestem apenas para o efeito de quorum. 

Srs. Senadores, V.~ já podem votar. (Pau
sa.) 

(Procede-se à votação) 

Todos os Srs. Sénadoresjá votaram? (Pau~ 
sa.) 

·Peço que verifiquem se as luzes da mesa 
~~ vo~ção estão acesas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram "sim" 31.Srs, Senadores; e ,;não", 
7. 

Houve uma abstenção. 
Total: 39 votos. 
O veto foi aprOvadO~ 

É o:seg~in-te o proj~tc;"--;ci;re-~-Qual 
incide o veto aprovado 

I'ROJETO VETADO 
_(Projeto de Lei do DF n"' 34, de 1989) 

--=-Dispõe sobre a regularizaç4o ou des-
---~-&mstitlliçãá de parce/ameritos i.Jrbanos 

implantados no território do Distrito Fe~ 
dera/, sob a forma de ~oteamento ou con~ 
domfnlo. 

O Senádo Federal âecreta: 
Art. 19 O Goverri:o do -Distrito Federal, ou~ 

vides previamente, na forma do art 53 da Lei 
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no 6. 766, de 19 de dezembro de 1979, o lnsti~ 
tuto Nadonal de Colonização e Reforma AP 
ria - Incra e a Secretaria do Meio Ambiente, 
Ci~da e Tecnologia - Sematec e, no que 
couber, o Instituto BrasileirO de Meio Ambiente 
e Recursos Renováveis - Ibama e a Compa
nhia de Água e Esgotos de Brasil~ - Caesb, 
procederá à regularização -dos parcelamentos 
para fins urbanos, no território do Distrito Fe· 
deral. 

Parágrafo único:--Após definida a utilização 
legal dos ditos imóveis para fins de habitação 
ou equipamentos comunitários, o Governo do 
Distrito Federal fixará o prazo de até noventa 
dias para a regularização dos loteamentos e 
condomínios, .PU desconstituição dos mes
mos, mediante edital de notificação publicado 
no Diário 06clãl do Distrito Federal e em 
jornal de grande circulação, para conhecimen~ 
to, também, dos adquirentes das parcelas. 

Art. 2~ Coqsideram~se ~quisitos para a 
regularização, aJém dos mencionados no art 
1 <?, os seguintes: 
I-as áreas destinadas a sistemas de circu~ 

lação, à Implantação de equipamentos urbano 
e comunitário, bem como ps espaçOs livres 
de uso público, serão proporcionais à densi~ 
dade de ocupação prevista para a gleba; 
ll- os lotes terão área mínima de cento 

e vinte e cinco metros quadrados e frente míni· 
ma de cinco metros; 

III-ao longo das águas correntes e dor
mentes e das faixas de domírllo público das 
rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a 
reserva de u_ma faixa non aedjficandi de quinze 
metros de cada lado; 

IV- os arruamentos deverão articular-se 
com as vias adjacentes oficiais, existentes ou 
projetadas, e harmonfzar~se com a topografia 
local. 

§ 19 A percentagem de áreas públicas 
previstas no inciso I deste artigo não poderá 
ser inferior a trintã e. cinco por cento da gle&ã, 
salvo nos parcelamentos com periferias lindei~ 
ras a servidão de trânsito, vias públicas ofldais 
existentes ou projetadas, permitindo·lheS 
acesso, caso em que as áreas corresponden
tes a sua extensão serão consideradas, para 
efeito de percentagem, como se integrantes 
da gleba. 
- § 29 Consideram~se COmunitários os 
equipamentos públicos de educação, cultura, 
saúde, lazer e similares. 

Art _J9_ Nas desaproPriações parciais ne.. 
cessárias à regularização,_ o Governo do Dis- · 
trito Federal realizará o depósito em juízo em 
conta bloqUeada e poderá, mediante autori
zação judicial; efetuar a compensação· 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 regularização dos parcelamentos, 
serão ressarcidas mediante· pagamento de 
contribuição de melhoria. pelos 8.dQiiirenteS,
na proporção da área de seus respectivos lotes 
e/oo frações ideais. 

Art 59 Os lotes ou frações ideais não ven~ 
didos ficarão, a requerimento do Distrito Fede~ 
ral, bloqueados para suprir a área destinada 
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a sistemas de C[rculação, implantação de equi
pamentos urbanos e comUIJ.Jtário::;, Q~m Como 
a espaços livres de uso público, de que trata 
o inciso I do art. 49 da Lei n? 6.766, de 19 
de dezembro de 1979. 

Art. 6~> As despesas efetuadas pelo Dis
trito Federal previstas rios arts. 4? e 59 da pre
sente lei, devidamente corrigidas, quando não 
reembolsadas no prazo de trinta dias, serão 
inscritas na Dívida Ativa do Distrito_ Federal 
e cobradas judicialmente. 

Art 7? Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art._ 89 Revogam-se as disposições _em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 17: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF h? 42, de 1989, de iniciativa 
da Comissão do Distrito Federal, que dis
põe sobre normas para a proteção do 
meio ambiente nos casos em que espe
cifica, apresentado por sugestão do De
putado Augusto Carvalho, tendo 

PARECER, sob n' 246, de !989, da C o· 
mtssão 

-do Distrito Federal, pela constitucio
nalidade e juridicidade. 

Em. discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. O projeto vai à Comissão Dire~ 

tora para a redação final. 

I:: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO DF 
N' 42, DE 1989 

(Apresentado por sugestão .do Deputado Au
gusto Carvalho) 

Dispõe sobre normas para a proteção 
do meio ambiente nos casos em que es
peciRc/1. 

O Congresso Nadonal_de.tr!:.tª: _ 
Art. 19 Todo projeto urbanfstico e toda e~

ploração económica da madeira ou lenha a 
serem re!'1]izados em área superior a 20 (vinte) 
hectares ou em área inferior à retro-referlda, 
considerada como de relevante inlerescSe am
biental pelo órgão competente do GDF, de
penderão de prévia· elaboração_ de estudo SQ

bre impacto ambiental e do respectivo relató
rio de impacto sobre meio ambiente (Rima). 

Parágrafo único. · A autorização para a exe
·cução rle projeto e de exploração referido no 
caput deste artigo será dqda pelo órgão com
petente supracitado, após a realização _do Ri
ma respectivo, se o relatório e_m tela assim 
recomendar. · 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem.-1.8: ' . -

Discussão, em turno único, do Projeto 
9e Leí do DF nQ 47, de 19891 de iniciativa 
do_ GoVernador do Distrito Federal, que 
cria· funções do Grupo Direção e Assls
tênciã lntermediáffãS; nas tabelas de pes
soal que menciona, tendo 

PARECER. sob n' 245, de !989, da Co· 
m~o -~ 

...,....do-Pistiito Federal, pela constitucio
nalidade e juridicidãde. 

Discussão do projeto, em tum·o único. (Pau-
sa) ··· · - · 

Não h;:wEmdo quem peça a paJavra, enCerro 
a discussão. 

Em \rotação~ 
OS Srs. Senadores que o élprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projetO vai à Comissão Diretora para a 

redação fmal. 

É o seguinte o projeto aprov_ado: 

- PROJETO DE LEI DO DF 
N•47, DE 1989 

Criã funções do Grupo Direção e Assis
tência lntermedjdrias, nas tabelas de pes
soal que mendona. 

ú senaao _Fei:leiãl dec;reta: 
Art. 1 o FiCcim criadas, mectiante transfor

maÇão e supressão de empregos em comis
são e de função em çomissão, _na fqrma do 
Anexo a e~ Lei, fllnçõ_es d_o Grupo Direção 
e Assistência Intermediárias, código LT
DAI~llO, nas Tabelas de Pessoal do Departa
mento de Estradas de Rodagem 9,o Distrito 
Federal, e do Serviço Autônomo de Umpeza 
Urbana, e na Tabela de Pessoal do Distrito 
Federal, parte relativa à Administração de Cei
Jàndia. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publiCação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em 
contrário. - - - --

-ó SR. PRESIDENTE (Neison- Cai-nelro) 
-Item 19: 

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITWÇÃO N' 2, DE 1989 

([ncluída em Ordem do Dia nos termos 
do art. 358, § 2~ do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, da ProM 
Posta de Emenda à Constituição n" 2, 
de. 1989, de autoria do Senador Olavo 
Pires e outros Senhores Senadores, ·que 
modifica o§ 31 do art. 4° do Ato das Dispo~ 
sições Coiistitucionats Transit6rias. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 

Não há ma!s oradores que desejem discutir 
a proposição_ na presente sessão. -A discussão 
terá seguimento na sessãO" de quarta-feira. São 
cínco as sessões de discussão. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
.,....Item 20: 

Proposta de Emenda à COnstituição n" 
3, de 1989 

(Incluída em Q-dem do Dia, nos termos 
do art. 358, § 29 do Regimento Interno.) 

Discussão, em primeiro tumo, da Pro~ 
posta de Emenda à ConStitUição n9 -3, 
de 19a~. -de autoriÇt do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 
a redação do inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

A P~esidência lembra ao PIE..nãrio que, uma 
vez transcorrido_ o prazo concedido à Comis
são incumbida do exame da matéria sem que 
a mesma se manifestasse, a proposta foi in
cluída na Ordem_ do Dia da sessão ordinária 
anterior, quando os Srs. Senadores_aprovaram 
o prosseguimento de sua tramitação. 

Assim ~ · to, de acordo com o art. 358, 
§ -29-do Re.;.~ •• ento Interno, a matéria perma
necerá na Orde:m dq Pia dllr_?lnte cinco ses
sões ordinárias consecutivas, em fase ~e_ dis
cussão, quando poderão ser oferecidas emen
das assinadas por 1/3, no mínimo, da compo
sição do Senado, 

Em discussão a proposta, em primeiro tur· 
no. (Pausa) 

Não havendo quem -queíra.discut;ir. _a propo
sição na presente sessão, a discussão terá 
prosseguimento na SeSs_ão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~ltem21: 

.. Matéria a s~r ,~edar~c:ta Prejudlc_ada 

Projeto de Lei n°43, de 1987 (n° 193/87, 
na Casa de Origem), que dispõe sobre pen
sões, proventos e beneffcios. _ 

A Presidência, nos termos do art 334, cliínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Par~cer 
no 58, de 1989, da comissão de Çqnsfituiç:ão, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de lei da Câmara n" 43, de 1987, (Pau· 
sa) . 

Não havendo objeç&o do Plenário, a matéria 
irá ao_ Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

·O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem22: 

Matéria a ser d=;~larã.da prejudicad-a 
Projeto de Lei da Câmara n" _29, de 

1988 "(n" 277187, na Casa de orfgem), 
que estabelece norma para fixação do sa
lário mínimo. 

A Presidência, Tios termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
no 58, de 1989, da Comissbo de Constituição, 
Justiça e Cidadania, dedara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1988. (Pau
sa) . 

- N_ão havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, felta a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. -



6200 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSo NAGONAL (Seç~o U) Outubro de 1989 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia, 

Passa-se à votação do Requerimento n9 569, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto 
de Lei do Senado n<? 176, de 1989, que dispõe 
sobre política agrícola. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere o requerimento 

figurará na Ordem do Dia da segunda sessão 
ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se, agora, à votação do Requerimen
to n9 570, de urgênC-ia lido no Expediente, 
nos termos--do art, 336, c, para o Projeto de 
LeidoDfn9-6l, de 1989, queãutoríza o Poder 
ExecUtivo a abrir créditos adicionais até o limi
te de NCz$ 670.065.000.00. 

Em votação. 
Os Srs: Sendon!s que o aprOvam quefram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem 

do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. (Pausa.) · 

S. Er está ausente. --
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 

Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID &IBÓM DE CARVALHO 
PRONUNCIA DISCURSO QGE, ENTRE 
À REWSÃO DO ORADOR_ SERÁ PUBU
OIDO POSTERIORME/'ITE. 

(Durante o discurso do Sr. Cid Sab6ia 
de Carvalho, o Sr. Nelson CiJmeiro, Presi~ 
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 
39 Secretário.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa.) 
-Com a palavra o nobre Seriador Leite Cha
ves. S. Ex" dispõe apenas de oito minutos. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero fazer o registro do livro 
de Jansen Filho, Uma vida vivida em poesia. 
Amanhã ele o estará lançando em Brasília. 
O .Senado, inclusive, patrocina em parte esta 
sua obra completa. 

Jansen, meu conterrâneo, fala particular
mente a minha mocidade. Fomos compa
nheiros juntos na Casa do Estudante da Pari!í
ba, onde ele pennaneceu até 1953, indo para 
o Rio e depois para-São Paulo. 

É um homem muito fiel à sua origem, à 
sua vocação de poeta. Muitas pessoas se in
dentificaril ·com Um gênerõ literário, depois 
mudam o estilo, o- comportamento. Jansen 
foi extremamente fiel a essa sua vocação poé
tica, por ser legítima, espontânea, irresistível. 
CHegou à Casa do Estudante, vindo de Mon· 
teiro. 

Estudou no Uceu Paraibano. formando-se 
deJ?ois no Rio ou em São Paulo, em_ Direito. 

E conhecido de muitos. Urico, brilhante, ex
tremamente honrado, ligado s~ntimentalmen
te à terra_onde nasceu: a heróica, imortal Parai
fia É de personalidade- delir1itiVa, envolvente. 
Creio que mi vida literária poucas pessoas fo
ram láo fiéis à sua vocação, ao seu destino, 
como Jansen Filho. 

Acho que nunca se deve registrar um livro 
ou fazer-se referência a um poeta sem que 
se lhe recite um verso. Aqui,_ a propósito, abro 
o livro e encontro urn soneto sobre as "Cata
ratas do fguaçu", uma das maravilhas do Esta
do do Paraná o.nde vivo. e que, c_om muita 
honra, o repres_ento no Senado. Sou paraibano 
e o soneto se refere ao Paraná. Efe me fala 
duas vezes. Ei-lo, "As Cataratas do fguaçu". 

N3 CATARATN3 DO IGUAÇU 

Que Soberbo espetáculo! Parece 
Uma mistura de diversas pratas 

-FQJ'Il1ando as dobra_s de um lençol que 
-cresce 

_E se estende a rolar como cascatas ... 

Forma:.Se-um arCo-íris que aparece 
Como UJ'Ii. pavão vindo deverdes matas 
E::-:de plumagem faiscante desce 
Sobre o rasgar de véus das cataratas ... 

De_ tudo emerge a Perfeição Divinal 
As águas saltitantes rumorejam! 
A natur~za plácida se inclina! 

'A paisagem mirífica rebrilhal 
E as cataratas de lguaçu trovejam! 
-É Deus se transfonnando em mara
vilha!... 

Era o inerEicido registro que tinha a fazer -
nesta tarde, Sr. Presidente. (Muito bem! Pal

-mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Concedo a palavra ao nobre Senador Lou
ríval Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre· 
sidente, S_rs. senadores. amigo que fui do sau
doso Ministro Oswaldo Trigueiro e seu compa
nheiro _de Partido Politico, a União Democrá
tica Nacional (UDN), não poderia deixar de 
registrar, desta tribuna, oseu inesperado desa-

. pare_cimento. _ __ _ __ 
A respeito, A Tarde, -de Salvador, publicou 

um brilhante artigo de José Augusto Tourinho 
Dantas, intitulado A Wda Gntilante de Osvaldo 

-Trigueiro, que requeiro seja incorporado ao 
texto deste pronunciamento. Trata-se de um 
:4ocumento digno de reflexão e registro _espe
cial porque são raros os homens públicos que 
podem se orgulhar de uma trajetória seme
lhante à do eminente paraibano. 

Fez o curso primário em Alagoa Qrande, 
onde nasceu. 

Depois do curso secundário em João Pes
soa, matriculou-se na Faculdade de Direito 
do Recife, colando grau em 1924. 

Já no ano seguinte Oswaldo Trigueiro exer
ceu, em Teóftlo Otoni, (Minas Gerais), as fun

- ções de Promotor Públíco. 

No decorrer da campanha para as eleições 
de _1930, Oswaldp Trigueiro se posicionou 
contra a Aliança Liberal. 

Derrotado, transferiu-se para o Rio de Janei
ro dedicando-se integralmente à advocacia, 
profissão que exerceu durante toda sua admi
rável trajetória, corri r~a combatividade, talen
to:-excepclõnal coinpeiência e invulgar probi
dade. 

Depois da promu1gação da COnstituição Fe
deral de ju1ho de 1934, regressoU OsWãldo 
Trigueiro à Paraíba a fim de exercer o cargo 
de Prefeito de João Pessoa, exonerando-se 
a 1 O de novembro de 1937, por não conco.rdar 
com a implantação do Estado Novo. Retirou
se, então, para o exterior, a fim de diplomar-se 
em Ciência Política, na Universidade de Michi
gan, Estados Unidos, onde defendeu a tese 
"O Regime dos Estados na União Americana". 

Com a derrocada do Estado Novo, Oswaldo 
Trigueiro, reaparece na política como wn dos 
fundadores da União Democrática Nacional, 
candidatando-se ao Governo da Paraíba, con
quistando, nas umas, o cargo de Goveiriador. 

Amigo e correligionário de Oswaldo Triguei
ro, acompanhei sempre, com a maior simpatia 
e admiração, não somente a sua trajetória poli
tico-administrativa, como, sobretudo, os in
comparáveis atributos de honradez, compe
tência e rara dignidade que caracterizaram sua 
fu1gurante personalidade. 

Consagrado dentro e fora do seu ~ 
como um àdministrador bem sucedido, Os
waldo Trigueiro elegeu--se Deputado Federal 
em 1950, para a Legislatura 195111954. 

Abandonando a política, Oswaldo Trigueiro 
foi nomeado Embaixador do Brasil na Indo
nésia, onde pennaneceu até 1956. 

Em segUida, por decreto do Presidente Cas
tello Branco, Oswaldo Trigueiro exerceu o car
go de Procurador-Geral da República, tendo 
sido nomeado Ministro do Supremo Tribunal, 
conjuntamente _com os insignes juristas Prado 
Mello, Aliomar Baleeiro, Carlos Medeiros e Sil
va e Adalício Nogueira. 

Membro do Conselho de Administração do 
IBAM- Instituto de Administração Municipal, 
do Instituto Brasileiro de Relações lntemado
nais, do Instituto Brasileiro de Direito Público 
e Ciência Política, da Fundação GetúUo ·var
gas, da Sociedade Brasileira de ReJações Jnter. 
nacionais e da Academia P~raibana de Letras, 
Oswaldo Trigueiro foi Diretor da Revista Brasi

,leira de Política lntemadonal. 
Bastaria este conciso sumário da sua admi

rável carreira como político, administrador, 
professor, advogado e embaixador, para situar 
Oswaldo Trigueiro- âe Albucjuerque- Melo na 
galeria das maiores personalidades contem
porâneas, que honrou o Nordeste e o Brasil, 
sempre a serviço da justiça, do bem-estar so
da] e do desenvolvimento científico e tecnoló
gico do PaíS. 

Por todos estes motivos, a Na_ção_ ç_on~er
nada lamenta _o seu desaparecimento e, no 
que me diz respeito como seU amigo, asso
do-me ao profundo pesar, à tristeza e à sauda
de dos seus familiares e admiradores. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA EM 
SW DISCCJRSO: . 

A Tarde • Terça-feira 5-9-1989 

A VIDA CINTILA.NTE DE 
OSWAIDO lR!GUEIRO 

José Augusto Tourinho Dantas 

Ao baixar o Ato Institucional n9 2 em 27 
de _outubro de 1965, 9 _eriJã9 Presidente C~s:
tello Branco, dentre outtas .alterações que {e_z 
na regime constitucional então vigente, como 
a institu1ção da eleição inditeta para a Presj
dência da República e a dissolução dos parti
das Polític:os existentes, aumentoü o número 
de componentes do Supremo Tribunal Fede
ral de 11 para 16 Ministros. _ o _ 

Assim, de uma só v~z,. teve o Presidente 
Castello Branco a, oportunidade de mandar 
para a mais alta Corte de Justiça do P<;~ís, na 
condição de juristas, os festejados cul~es d_~ 
Direito: Ptado Kelly, Aliomar Baleeiro, Q!rfos 
Medeiros e _Silva, Oswaldo Triguefro e Adalícip 
Nogueira, 

Todos eles cumpriram suas funções judí· 
cantes ~é a aposentadoria, sendo que só o 
Ministro Prado Kelly retirou-se do serviço "pú
blico antes da compulsória. 

Mas a morte, na sua missão, foi ceif.:;mdo, 
pela ordem, as vidas de Aliorn.ar_:SÇlleeiro, Car
los Medeiros e Silva, Prado Kelly _e, _no último 
dia 30 de junho, Oswaldo Trigueiro. 

Resta, apenas, o nosso_ conterrâneo Ministro 
Adalíclo Nogueira, de quem fui aluno na Fa
culdade de Direito e perante qUem postulei 
no Tribunal de Justiça do Estãdo da Bahia, 
durante parte da minha vida de advogado, e 
que para satisfação de todos nós, goza da 
melhor saúde nos seus 87 anos de idade. · 

Nestas linhas, como militante do direito, 
queremos prestar a nossa homenagem ao Mi
nistro OsWaldo Trigueiro; o último tOmbado, 
o que também fizemos, nestas mesmas Colu
nas, quando em 1l de n_ovembro de 1986, 
faleceu o Ministro Prado KeUy. ~ _ _ 

Oswaldo Trigueiro de Albuquerque M.elo, 
nasceu na cidade de A!agoa Grande, no Esta
do da Paraiba, em 2 de janeiro de 1905, mho 
de proprietário rural ligado ao então existente 
Partido Conservador. 

Fez seUs primeiros cursos na própria Alagoa 
Grande, O secundáriçu~m João Pessoa, que 
então chamava-se Paralba, indo forrnçrr-se na 
famosa Faculdade de Direito Qo Recife, como 
era costume na ~poca. 

Colando grau em I 924, já no ano Sefiuirite 
iria para TeófLI.o Otoni, no Estado de Minas 
Qercilis, para exercer as funções de Promotor 
Público. 

Iniciada a campanha presidencial para as 
eleições de 1930,0swaldo Trigueiro viu bater 
em si as suas nascentes políticas, transferin
do-se de volta para seu Estado natal, a fun 

José Augusto Torlnho Dantas é advogtJdo militante 
em Salvador. 

de combater a joão Pessoa, candidato à Vice
Presidência da chapa da Aliança Liberal, enca· 

--beçada por Getúlio Vargas, e adversário dos 
seus ctmigos de Alagoa Grande. 
--De~~OtadO na campanha que abraçou, foi 

para -o Rio de Janeiro, dedicando-se inteira
mente à advocacia. 

Mais tarde, promulgada a Constituição Fe
deral de 16 de julho de 1934 e a do Estado 
da Paraiba de 12 de maio de 1935, bem como 
eleito. QQY_gjTiador daquele Estado, Argemiro 
Figueiredo, voltou_Oswaldo Trigueiro a João 
Pessoa~ a f'tin de eXercer _o cargo de Prefeito, 

leiro de AdminiStração Municipal, do Instituto 
Brasileiro de Relações Intemadonais, do losti.
tutoBrasileiro de Direito Público e Oência Polí
tica, da Fundação Getúlio Vargas, da SacieM 
dade Brasileira de Relações Internacionais, da 
Academia Paraibana de Letras e da Açademia 
Internationale des Sderrc;es Politiques et d'His:
toire Constitucionale. 

Colaborou com revistas jurídicas, sendo Di
reter da Revista Brasileira de Política Interna
cional. 

o qué feJ: _com competência e- sucesso até 
10 de novembro de 1937, quando exonerou
Se (X>~o concord~?m o§~~~- f'ioV<?_· __ 

Este foi Oswa]do Trigueiro, que na sua lon
ga e movimentada vida pública e profissional, 
engrandeceu todas as funções que exerceu, 
eSpecialmente a suprema -magistratura do 
País, da qual foi Presidente, ç_omo o exercício 
da advocadà. 

Nova volta ao Rio de Janeiro- e dedicação 
exclusiva à advocacia, até qUando aus_entou-se 
do País para diplomar-se em Ciência Política 
na Universidade de Michigan, Estados Unidos, 
onde defendeu a tese intit\llada "O Regime 
dos Estados na União Americana", com o 
mais absoluto sucesso. 

Retomando ao Brasil, reabriu sua banca de 
advocacia.. com atMQade marcante na profis
são, exercendo os cargos de Vice-Presidente 
do Cube dos Advogados, Secretário do Insti
b.lto __ dos Adyogados do Brasil e membro do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, representando a seção paraibana. 

Iniciada a campanha da derrocada dp Esta
do Novo; -a política volta a encantar Oswa1do 
Trigueiro, que toma-se fundador da União De
mocrática Nacional e candidato a Governador 
do seu Estado em 1947, saindo vitorioso com 
expreSsiva maioria, sobre o pessedista Alddes 
Carneiro. 

Depois de uma proveitosa administração, 
elegeu-se Deputado Federal, cti_nda pela Paraí
ba, em 1950, para a Legislatura 1951/1954, 
finda a qual abandona d~ vez a política, sen~o 
nomeado Embaixador do Brasil na lndonés1a, 
onde ficou até 1956. 
• Novamente dedico-u-se à advocacia no Rio 
deJan~lro, e_em 1961 trailsferiu-separaBrasí
lia, fundançlo um dos primeiros escritórios da 
nova c:af)[tal federal. 

A competente atividade de-OswaJdo Triguei
ro torno advogado, especialmente junto ao 
Supremo Tribuna] Federal, levou o seu nome 
a constar na lista composta por aquele ceie~ 
giado para preencher Va_ga no Tribunal Supe~ 
rior Eleitoral, onde exerceu dois mandatos de 

_dois anos. 
Posteriormente, foi nomeado pelo Presiden

te Castello Branco Procurador-Gera] da Repú
blica e, por fim, Ministro do Supremo Tribunal 
Federal 

A vida de Oswaldo Trigueiro, como se vê, 
foi cheia de ativídades: Ministério Público, ad
vocacia, executivo, Parlamentar, Magistratura, 
passando também pelo Magistério, desde que 
foi professor da atual Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro e mestre de pós-graduação 
·na Universidade do Rio de Janeiro. 

Além da Ordem dos Advogados e Instituto 
dos Advogados do Brasil, do Cube dos Advo

__ gados, foi membro do IBAM- Instituto Brasi-

A ele a dasse dos advogados fica a dever 
as homenagens que se fez credor, desde qae 
à classe prestou relevantes serviços, especial
mente nos primórdios de Brasília. ainda tão 
difícil, quando de forJ:Tia pioneira lá instalou 
-o seu escritório, verdadeiro consulado dos ad
vogados do Brasil, jovens ou velhos, no infor
mar ou orientar o andamento dos interesse_s 
dos seus dientes, nos tribunais federais. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souoa) 
- CoriceCIO a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discyrso.) 

~ - Sr. Presidente, Srs. Senãdores, cuido hoje, 
Sr. Presidente, de reverenciar o meu_ E_stado 
de Sergipe, que comemora nesta data _:_ 24 
de outubro - a sua emancipação política, 
conquistada em 1824, logo após a Indepen
dência. 

Na História dos povos, o presente se faz, 
invariavelmente, do passado. Assim, ainda res
soam na alma sergipana os brados e clamores 
das primeiras lutas de nosso povo, como as 
lutas libertárias contra o invasor holandês, no 
século XVII, numa antevisão patente da têm
pera e destemor- qUe iriam permear a índole 
de nossa gente. 

Formavam-se já, ali, nos primórdios de sua 
História, os valores do sergipano, o seu apego 
irrefreável à liberdade, à coragem inata de seu 
caráter em enfrentar os perigos e desa:fios, 
à generosidade que imbui, intrinsecamente, 
seu ser. 

Através do tempo, em que se forja o perfil 
de um povo, e- ali<::erçado nesses pilareS, o 
homem sergipano- desenvolveu suas poten
cialidades com seu trabalho, sua ânsia de co
nhecimentos, civilizando aquelas terras abun
dantes_, selváticas, levando o progresso e o 
desenvolvimento. _ 

Sua história é rica em acontecimentOs e 
conqUistas. Primeiro, a encarniçada luta em
preendida na colonização da terra, que impli
cava a subjugação"-dos nativos, os índios tupi
naffibás, sob a d1efia de s_eu grande cacique 
Baepeba, finalmente derrOtado pelo experi
mentado capitão Cri?tóvão de Barros, às mar
gens do rio Vasa-Barris, a 1 o de janeiro de 
1590, após cfuenta guerra. ·Antes, Garcia D'A-
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vila, com seus homens, tentara, vindo do norte 
da Bahia, dominar os aguerridos indígenas 
e colonizar a região, sem obter êxito, contudo, 
apesar da eliminação de seu principal chefe, 
o cacique Surubi. Pacificado o gentio, Cristó
vão de Barros fundou o forte e povoado de 
São Cristovão do Rio Sergipe, posteriormente 
denominado Capitania de Sergipe, nome este 
originado do vocábulo tu pi "siriupe" que signi
fica "rio dos siris". 

Depois já no século XVII, os sergipanos tive
ram que enfrentar um tenaz e forte inimigo, 
os holandeses, que dominaram o território a 
partir de 1637 até 1645. Nesse ano, ajudados 
pelos grandes líderes patriotas_, Felipe Cama
rão e Henrique Dias, expulsaram os invasores 
da terra, com a reconquista de São Cristovão. 
Desses combates, emergia no seio da popu
lação nativa um sentimento de puro naciona
lismo e brasilidade, que iria, sem dúvida, con
taminar outras regiões da colónia e ajudar na 
sua libertação do jugo estrangeiro. 

Por fim, Srs. Senadores, a nossa luta em 
prol da autonomia do Território de Sergipe 
dei-Rei, através do decreto imperiaJ de 8 de 
julho de 1820, formando a Capitania de Sergi
pe, independente da Bahia, à qual estava su
bordinada, mas que não foi pacificamente 
aceita pelos baianos, o _que só ocorreu em 
24 de outubro de 1824. 

Ao J.:ido de tOdcis _essas lutas de sua História,. 
tão heróicas e retumbantes, nossa gente em
preendeu outra singular epopéia, a coloniza
ção do território, implantando a civilização, de
senvolvendo as atividades económicas, fun
dando povoados e vilas, criando riquezas, pri
meiramente penetrando o sertão bravio ·com 
o gado, à procura de melhores pastagens e 
aguadas; depois, amanhando a terra, a fértil 
terra de Sergipe, para o cultivo intensivo da 
cana-de-açúcar, integrando-se na economia 
básica da colónia e contribuindo no esforço 
de exportação do açúcar para a Europa. Daí 
nasceram as fazendas e os engenhos, focos 
avançados do progresso naquelas paragens 
inóspitas. Ao norte, à beira do São Frandsco, 
nas úmidas e férteis vargens que por lá se 
espraiam, o plantio do arroz, cuja produção 
é sempre crescente. 

Agora, Sergipe, mais wna vez, como no pas
sado, traz a sua contribuição à economia na
cional, com a produção de petróleo, principal
mente na platafonna submarina, ajudando o 
País na empreitada de se tornar, o mais rápido 
possível, auto-suficiente de petróleo. Hoje, o 
Estado vive, pode-se dizer, o ciclo do petróleo, 
com a sua produção crescendo a cada ano 
e a perspectiva de s~ solo conter uma imen
surável bacia petrolífera, ainda não explorada 
comercialmente. 

Como ~o pass'ado, Sr. Presidente, o povo 
sergipano continua amante da liberdade, espíM 
rito empreendedor, talentoso, trabalhador, 
com nítida noção de hon_rª e, acima de .tudo, 
generoso. Ainda sabe, como poucos, cultuar 
os seus grandes homens. Hermes Fontes, iJus
tre sergipano, disse que "'Sergipe exporta ta
lento", o que é ver_dade. A filosofi8 e sociologi~ 
nacionais alicerçam-se_e_m dois luminares_d_q_s 

terrils de Sergipe: Sílvio Romero e Tobias Bar
reto, que, com seus prodlgiosos talento_s _e 
obras, eruiqueceram a cultura brasileira. Mas 
há nomes de extrema inteligência e erudição 
como Laudelino Freire e Fausto Cardoso, que 
também integraram a renomada "Escola do 
Recife", que deu valiosas contribuições ao 
pensamento e cultura nacionais, moldando, 
em muitos pontos, o nosso caráter, nossa ín
dole e vocação. Enfim, introjetando no povo 
ensinamentos básicos de cMsmo e naciona
lidade, ideais de civilização e comp-ortamento, 
no intuito_de_?_eu aperleiçoam-ento. 

Na História recente do Pafs, a Coiltribuic;âo 
da talentoS-a família Amado às nossas letras 
e culttJras, como Gilberto_ Amado, o saudoso 
esãito-r jOrnalista e diplomata, que marcou in
delevelmente, com sua fulgwante personali
dade e significativa obra, o pensamento brasi
leiro na metade deste século, influenciando, 
de maneira singular, muitas gerações de brasi
leiros. O seu irmão, GilsOn Amado, também 
emérito jornalista, escritor e educador, deixou 
as marcas de sua inteligência e ação, principal
mente com relação à educação de nossos 
jovens, pela qual tanto se preocupou, tendo, 
inclusive, concebido o ousado e revolucioná
rio projeto de implantação da universidade po
pular através da televisão, no objetivo de de
mocratizar e universalizar realmente o ensino 
junto ao povo, constituindo ainda hoje uma 
alternativa válida e ainda inexplorada, num 
país etn que o saber é privilégio de poucos. 

Mas a ingente e ciclópica obra de nossos 
ilustres ancestrais - que ensejou o Estado 
fo~ moderno e progressista de hoje - há 
que ser completada com a delimitação correta 
e definitiva de suas fronteiras na divisa com 
a Bahia, que, na verdade, representa a "reinte
gração territorial de uma grande zona de terre
no ubérrimo" ao solo de Sergipe, perdida para 
a Bahia, no dizer do historiador sergipano Fe
lisbelo Freire, que já pugnava, dando seqO.ên
da à -luta de outros estudiosos coestaduanos, 
no início da República, pela preservação de 
nossos limites. E, indignado com a injustiça 
da perda daquela área, o eminente historiador 
conclamava que "a Bahia devia fazer cessão 
da zona que tão iJegalmente se acha apensa 
à stu:~ jurisdição". 

Cônscio das tradições e da luta da gente 
sergipana, Sr. Presidente, tenho propugnado 
com o apoio do povo e das lideranças sergipa
nas, mais precisamente representadas pelas 

-bancadas da Câmara e do Senado, em defesa 
da integridade territorial de meu Estado aqui 
no Congresso, especialmente. no seio da 
Consti.tufnle, à __ qual apresentei a E'menda 
2P00587 -0, voliãdã para a recomposição apeM 
nas da fronteira sul, lamentavelmente rejeita
da, mas que iria trazer uma solução momen
tânea para a questão, ou seja, devolvendo a 
Sergipe aquela área 

Mas creio, firmemente, que a causa de Ser
gipe, por ser justa e recomendável, por buscar 
recompor suas fronteiras sul e oeste, encon
trará guarida é receptividade na Comissão de 
Estudos Territoriais, criada por minha inicia
tiva e consubstanciada nas Dispo~ções Cons
titucionais Transitórias da Carta Magna. 

O povo sergipano enn.Jeceu o seu caráter 
e fibra na labuta diária, nas lutas contra os 
invasores, na sua profunda relação telúrica 
com a terra, nos seus anseios permanentes 
de independência e liberdade, e, Sr. Presiden
te, na generosidade de seu coração. Como 
no passado, ele continua no embate pelo direi
to e justiça, consoante as nossas tradições. 
A reconquista das terras que nos pertencem 
é uma delas. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~ 
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte diScurso).- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, devendo transcorrer, 
a 28 do corrente, _a data consagrada aos fun
donários públicos, registra-se uma expecta
tiva quanto às providências que, naquele dia, 
poderiam--ser anunciadas pelo PreSidente da 
República, para realçar o magno evento. 

Para os líderes- da categoria, a efeméride 
constituiria excelente oportunidade para o 
Chefe da Nação encaminhar ao Congresso 
proposições de interesse dos servidores, notaM 
damente o Regime Jurídico único, tantas ve
zeS prometido e sempre protelado, apesar do 
dispositivo da Carta Magna que o determina 
expressamente. 

Por outro lado, o Plano de Cargos e SaJários 
e o da Advocacia Geral da União despon~ 
entre os que riecessftam -ser urgenciadOs;pon~ 
do-se fim a uma demora angustiante,_ que 
muito tem desestimulado o funcionalismo fe· 
dera!. 

Ontem, Sr. Presidente, recebi, sobre o as
sunto, longo telex do Dr. Paulo de Tarso de 
Moraes Sousa, dirigente máximo da Associa
ção dos Servidores da Sudene, vazado nos 
seguintes termos: 

"Conhecedores da grande importância 
que V. EX- atribui ãos servidores públicos 
e da inexcedível lealdade com que serve 
ao Presidente José Samey tomamos a 
liberdade de lembrar que dia 28 próxímo 
é o dia consagrado ao funcionário públi
co. Assim, por este motivo, apelamos pa
ra sua grande sensibilidade e firme dispo
sição de colaborar com o Governo federa] 
no sentido de sugerir ao Exc_elentísslmo_ 
Senh-or Presidente da RepúbliCa que 
aproveite esta data tão significativa para 
os servidores públicos com o objetivo de 
anUnciar medidas em beneficio da cate
goria que com tanto zelo e desprendi
mento tem servido ao País. 

A título subsidio lembramos que já es
tão prontos os projetas de lei que tratam 
do Regime Juódico Único, do Plano de 
Carreira e da Advocacia Geral da União 
o quais mediante entendimentos com o 
Poder Legislativo poderiam ser aprova
dos urgentemente: igualmente cremos 
também que seria da maior conveniência 
e oportunidade se o Presidente José Sar
ney pudesse, aproveitando as comemo-
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rações do dia do fundo_nário- Público, 
anunciar a concessão da reposição sala
rial a que o funcionalismo faz jus dentro 
do mesmo espírito de justiça que norteou 
a recente decisão do Superior Tribunal 
do Trabalho. 

Finalmente permita-nos acrescentar 
que estando prestes a se realizar a tão 
almejada eleição direta para Presidente 
da República que significará o feliz coroa
mento da difidl e complexa transição de
mocrática conduzida pelo Presidente .Jo
sé Samey, a adoção destas providências 
justas e; necessárias, simbolizará, de forma 
expressiva, o grande apreço que o atual 
Governo atribui aos seus leais e dedica
dos servidores". 

Tendo em vista a relevância do tema e a 
justeza de que se_ revestem_ as reivindicações 
do funcionalismo federal_. entendi de met.~ de
ver reatransmitir o apelo desta tribuna, dirigin
do-o ao. próprio Presidente José S~mey. . . 

Estou certo de que S. Ex" ernpenhar-se~á 
no sentido de que as mensagens e respectivos 
projetos.sejam enviados ao CongressO, caben
do-nos apreciá-los, em rito regimental privile-
giado. _ 

I:: a solicitação veemente que faço ao Poder 
Exé~tivo, na -esperança· de que a mesma será 
acolhida pelas autoridades competentes. 
(Multo bem!l 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senado~ Oda
dr Soares. 

O SR. ODACm SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso) ~Sr. ~esi
dente, Srs. Senadores, o Governo do Estado 
de Rondônia, mais espc:;cificamente o Gover~ 
nador Jerônimo Santana, vem de agredir irres
ponsavelmente duas de nossas mais caras ins
tituições democráticas, ao chamar de "gaiola 
de o.uro" a Assembléia Constituinte .do Estado 
e, por extensão, a Assembléia Legislativa. 

Por duas vezes errou JerônimQ .Santana, e 
gravemente -· a primeira, pela formuiação 
vaga de sua acusação, que não especifica o 
que a motivou; a segunda, porq!Je nada pro
vou. porque não pode provar nada, Acusação 
gratuita, como se vê, porque, ao deixar de 
explicá-la, pretende ele fugir ao ânus® prova. 

Não me cabe, aqui, refutar insinuações. É 
tão grande a covardia de quem não se atr;ve 
a acusar frontalmente, escondendo-se através 
dos "talvez" e dos "pode ser", que o ofensor 
não merece resposta. 

O que pretendo regiStrar, aqui, é que nin
guém tem o direito d~_;1frontar o Pod.er Legis
lativo, seja ele de âmbito municipal, estadual 
ou federal, mormente quando quem pret"eride 
fazê-lo é precisamente o representante de um 
dos o.utros Poderes. Quando a Constituição 
Federal relaciona os Três Poderes, ela o faz, 
sempre, obedecendo à seqüência Legislativo/ 
Executivo/Judiciário. A ótdem se explica por 
si: primeiro se fazem as leis, que num segundo 
momento serão aplicadas e, só num terceiro 
e último, terão sua aplicação julgada. Nenhum 
poder, entretanto, é maior que os demais, as-

sim como: nenhum deles é menor. A prece
dência que a ordem indica, antes, quer signi
ftc~r que pretendemos viver sob o império da 
J§i~g!ndo essa vontade a instituição maior que 
nos governa. · 

-É: na· -prese·rvaÇão dos três Poderes q~ se
assenta a existência da República. É no res
peito de cada im1 desses PoPeres a si próprio 
e ·aos demais que reside e se viabiliza a figura 
do Estado mod~mo .. Sobrepujado o principio, 
suplantado o resp-eito, não seremos mafs Esta
dO, nem mesmo nação· e sequer povo. Tere
mos, isto" S!in, regredido no tempo, voltado 
à mera condição de turba, de horda, sem nada 
ou quase nada que nos possa diferenciar de 
mãfilha ou de alcatéia - o homo politícus 
terá, então, VOltado a seu primitivo estado de 
barbárie.·-

Qua"nto ao Poder Constituinte, que tentaram 
tafub-éiTt, torpemente, injuriar, esse é maior 
que todos os aqui citados, por isso mesmo 
tratiSitóiio, Superior até a qualquer sistema de 
governo e aos sistemas de freios e contra
pesos colocados a serviço do equilíbrio na 
convivênda aos· três poderes idealizados por 
Montesquieu - pode tudo a Constituinte, até 
mesmo deslocar· o centro de equilíbrio entre 
os Poderes, quando o momento histórico as
sim o justifique. Foi precisamente o que fez 
a Assembléia Nacional Constituinfe de 
1988789, quando devolveu ao Poder Legis
lativo poderes que o regime de arbítrio lhe 
subtraíra e indo além, na concepção de que 
o poder das leis tinha que s.er, no momento, 
por que passamos, enfatizado; o Congresso 
Nacional tem, detém, hoje, pre"rrogativas que 
jamais se atribuíram a qualquer Poder em nos
sa RepúbUca. 

-Mafor que o Poder Constrtuinte só mesmo 
o poder natural que o legitima, o poder do 
povo. Somente o povo, àtravés de plebiscito 
ou referendo, pode rever ou reverter o que 
se. iOstitUiU através da Consb1uínte. A pr6pría 
capacidade de reformar a Constituição tem 
por trás o povo, que elege seus legisladores 
assim como elegeu os constituintes. 

Não vejo, assim, como possa defender um 
Poder tão excelso de ataques indignos. Nem 
creio, mesmo, -que um governante tenha o 
poder de arranhar ou mesmo de deslustrar 
instituição tão excel~. e tão legítima. A lama 
·dos ignorantes jamais será capaz de enxova~ 
lhar tal poder . .Se não há ofensa possível, não 
há, portanto, o que defender. 

Ao ilustre Deputado Estadual Osvaldo Pia
nna, mui digno Presidente. da Assembléia 
CoilStituint.ê do Esta4o .d.e R-ondônia, bem co
mo de sua Assembléia Legislativa, seguido de 
seus liderados, Srs. Constituintes e legisla
dores do meu Estado, representantes primei~ 
ros e preferenciais de meu povo, a minha sin~ 
gela homenagem e a minha mensagem de 
reconhes::imento e. desagravo. 

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

O &R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge 
Bornhaus_em. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL '
SC PrOnuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, do dia 6 ao dia 22 
do corrente realizou-se em Blumenau - sC; 
a Oktoberfest · 

Cerca de 1 milhão de pess0a5 -ôCorie(.ãm 
àquela cidade cata~:inense para participar de 
momentos de inten~a alegria. 

A festa deste ano, graças à exemplar organi
zação da administração do Prefeit9_Vilson Klei
nunbing, teve um sucesso excepcional. 
- Todos aqueles que lá estiveram testemu

nharam a qualidade dos serviços, a hospita
lidade da gente de Blumenau e a alegria conta
giante que tomou conta do público. 

Blumenau, ddade de trabalho, mostra que 
é possível construir uma grande nação e ao 
mesmo tempo viver intensos· momentos de 
felicidade. 

O.Jomal O Globo, em stJa edição do dia 
22~ próximo passado, em editorial assinado 
pelo Dr. Roberto Marinho, ressalta a impor
tância do evento, razão pela qual solicito a 
sua transcrição nos Anais desta Casa, cujo 
_tít,ulo- "Exemplo par~ o Brasil"- bem espe
lha uma ieaJidade. -· ··· · --

Er& o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
b~_~!) 

DOCUMENTO A QUESE REFERE O 
: ~ SR. JORGE BORNHAUSEN EM SEU 

DISCURSO. 

Globo 
EXEMPLO PARA O BRASIL 

Roberto. .Maririha 

Creio que uma visita a· Blumenau deveria 
ter sido o ponto de partida da campanha dos 
atuais candidatos à Presidênda da República. 
Só assim enteJ;J.deríam que o Brasil não supe
rará a sua grave crise econômtco-social insis
tindo em apelar para ressentimentos, dema~ 
gogia, acusações estéreis ou mesquinhos 
conflitos de inter~s. 

o caminho para-a retomada do deSenvol
vimento, a restauração dos serviços públicos, 
a prosperidade e a paz social é o do trabaJho, 
o da colaboração comunitária e o da fé ... As 
lágrimas são inevitáveis na hora da dor. Mas 
devem constituir u.m estímulo par21 se em
preender desde Jogo um retorno ao sorriso. 

Esta lição da Oktoberfest não pode ser per
dida. 

Há seis anos, esta cidade estava com 70% 
de sua área urbana submersos por uma inun
dação de conseqüências dramáticas para a 
vida dos seus 220 rnil.b~itantes, com a des-. 
truição dos seus lares e a paralisação de fábri~ 
cas, transportes, escolas e hospitais. 

Hoje, o povo de Blumenau, sem esperar 
por ajuda ou reclamar subsidias, tendo-se dis
posto a mobilizar suas próprias forças, festeja 
a plena recuperação de toda a sua infra-es
trutura e a expansão de su.as atividades de 
produção que definem esta cidade. como um 
dos nossos roais expressivos núcleos de pro· 
gresso. 

Discurso proferido n.:. abertura da "'Oktoberfest", ein ~u· 
mentiu, San~ CabriM.) 
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No momento em que a inundação inflacio
nária transforma- o Brasil mu país marcado 
pela perda de credibilidade externa e pela inse
gurança e perplexidade geradas por uma das 
mais incompetentes equipes administrativaS 
da nossa história, a sociedade não se pode 
iludir com a miragem de eventuais "salvadores 
da pátria", Tem de encontrar em si mesma, 
na sua capacidade de trabalho e na disposição 
para congregar esforços em prol do interesse 
comum, a convicção de que não há obstá
culos intransponíveis. 

Meus amigos de Blumenau, esse legado do 
humanismo alemão é a contribuiçáo mais im
portante que nos deixaram os vossos antepas
sados que aqui criaram o- seu novo lar. -

Neste instante em que estamos planejando 
integrar a Fundação Roberto Marinf:lo, a Prefei
tura e o empresariado de Blumenau na recu
peração do seu património histórico, devemos 
ter em mente que, acima dos monumentos 
e das obras que refletem os padrões de civiliza
ção aqui implantados, aquilo que temos de 
preseavar com prioridade são os valores espiri~ 
tuais que_constituem a vossa inspiraÇão, comO 
exemplo a ser difundido por todo o País, como 
uma mensagem de esperança. 

Dessa maneira - e com ajuda de Deus 
-espero que dentro de poucos anos o Brasil 
poss_a ter saneado a sua economia, restabe· 
lecida a fé no seu grande destino, e ~mido 
a consciência de que os 130 milhões de brasi
leiros que se estendem por um rico território 
continental serão capazes de reproduzir o mi
lagre aqui verificado, e então viver uma "Okto
berfest" nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
naldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
RO. Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores, as conclusões do Mi
nistério da Aeronáutica, indicando o fator hu
mano como a causa do acidente com o jato 
737-200, da Varig- que fez um pouso força
do na selva de _Mato Grosso, no começo de 
setembro -longe de esgotarem a polêmlca 
a respeito da segurança de vôo na Amazônia 
e, por extensão, no próprio Pais, reacendem 
o debate em tomo da questão e impõem a 
necessidade de urgentes reformulações na 
sua estrutura, como garantia de que o trans-
porte aéreo na região não permaneça contin
genciado aos parcos recursos com que é pre~ 
sentemente assistido. 

Desde 1985, a Confederação Nacional dos 
Trabalhadore em TranSportes Marítimos, Au
viais e Aéreos, vem realizando uma ofensiva, 
de modo a chamar a atenção das autoridades 
para a falta de uma doutrina de segurança 
de vôo, no Brasil, deficiência à qual pode_ser 
tributado o elevado registro de 1,2 acidentes 
diários, mantidos na última década. São, ao 
todo, de 300- a· 400 ocorrências a cada 12 
meses, que emprestam a essa modalidade de 
transporte um caráter aventureiro, instável e 
imprevisível, num País que se orgulha de ter 
a 11• maior aviação do mundo. 

Teoricamente, a segurança de um vôo é 
da ordem de 99,9 por cento, o que garante 
ao avj~o o título de meio de transporte mals 
seguro, superior a todos os demais. Contudo, 
urna sérfe de Variáveis pode inverter essa situa
ção e potencializar os riscos, a começar pela 
ausência de uma política de prevenção de aci
dentes, passando pela inexistência de um pro
grama de formação não apenas de pilotos, 
como_ também de técnicos de manutenção, 
de comunicação e de meteorologia, ou seja, 
da mão-de-obra de apoio e, por último, pela 
falta de fiscalização, que podem ser identifi
cadas como as falhas estruturais da aviação 
civil brasileira. 

Assim, a comemoração a 23 de outubro, 
do Dia do Aviador, oferece a melhor oportu· 
nidade - ao lado da análise do relatório do 
Ministério da Aeronáutica sobre a tragédia que 
tirou a vida de 12 pessoas, e do exame pelo 
Congres_so Nacional do Orçamento da União 
para 1990 - para réfletir-se sobre o assunto 
e _acionar os meios que nós, parlamentares, 
cont_amos. para exercer nossa influência sobre 
umà queStKõ reconhecidamente complexa; 
que não pode persistir da forma como está 
colocada atualmente. 

A Assembléia Nacional Constituinte optou 
por deixar cqm a Aeronáutica a responsabi
lidade pela aviação civil, muito embora o Brasil 
seja uni- doS raros pafses do mundo - ao 
lado da Bolívia e Uganda - a confiar essa 
incumbência a um ministério militar. Não se 
discute, aqui, a eficiência com que tem atuado 
nesse campe;·mas não_se pode deixar de ob
servar que as principais decisões relacionadas 
com a matéria foram tomadas sem a partici· 
pação da sociedade e, portanto, sob uma ótica 
em que predominou o apelo estratégico. -

Se, hoje, o Brasil, por exemplo, compartilha 
com a Itália a paternidade de um caça subsô
nico, como ~ AMX, de ataque ao solo, no qual 
investiu, na últimi-década, cerca de 800 mi~ 
lhões de dólares para chegar a sels protótipos 
- dos quais, só dois voam no Brasil - em 
contrapãrtida, só 11 dos 44 rnilhóes de quilô~ 
metros quadrados do espaço aéreo brasileiro, 
ou seja, um quarto do total, têm a cobertura 
dos Centros Integrados de Controle e Defesa 
Aérea -os Cindactas, visto que os 500 equi~ 
pamentos eletro-eJetrônicos disponíveis para 
esse fim estão instalados em apenas 21810ca
lidades. · 

A decisão de produzir o AMX convém, natu
ralmente, aos interesses aeronáuticos naclo· 
na~s, [l')as a continuidade do projeto está con· 
dicionada, neste e no próximo e.x_ercicio, à libe
ração de 225 milhões de dólares -além dos 
90 milhõeS de dólares recentemente autori
zados pelo Congresso- praticamente o mes· 
mo montante que o País demandaria, neste 
e nos pr~~rilos três anos, para instalar equipa· 
mentes indispensáveis ao controle do tráfego 
aéreo em diversos pontos do Território nacio
nal. Corno o proJeto do caça necessariamente 
náo se traduz em investimento que deva ter 
retomo fmanceiro, como declarou no primeim 
semestre deste ano o Superintendente da Em
braer, Sr. Ozíllo Silva, então não fica muito 

dificil estabelecer o que seja, de fato, priori
tário, para se garantir uma adequada gestão 
dos recursos públicos. 

A opção se impõe, Sr. Presídente e Srs. Se
nadores, porque a precária situação econô
mica da Nação não permite tocar, a um s6 
tempo, tantos e ambiciosos empreendimen
tos, de modo que devemos nos concentrar 
nas demandas mais imediatas e urgentes, c:o~
mo o prosseguimentO da -implantação do Sis
tema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 
-o Siscea, que integrou as funções de tráfego 
e defesa aérea e mantém uma estrutura que 
se responsabilizou, só no ano passado, pelo 
controle de um milhão e meio de movimentos 
aéreos. 

Há quem discorde da concepção do Siscea, 
corno o Comandante Rolim Adolfo Amaro, 
presidente da TAM - Linha Aérea Regional, 
um franco critico da "filosofia bélica" de prote· 
çáo que o Sistema instituiu; deixando a desco
berto as cidades com menos de 200 mif habi: 
tantes, onde os pousas_ e decolagens são feitos 
quase sempre com base no "olhômetro", sem 
radiotransrnlssores ou qualquer sinalização de 
terra, evidenciando o grau de carências a que 
está exposta a aviação de pequeno e médio 
porte no Brasil. 

Em todo caso, se esse é o único Slsterria 
de que dispomos, é melhor- reforçá-lo para 
cumprir seu papel do que partir para outr(!s 
iniciativas que, por certo, enfrentariam tantas 
ou mais dificuldades. O próprio cronograma 
do Siscea já está sendo implementado com 
dois anos de atraso, e as perspectivas para 
1990 não são mais tranqüilizadoras, urna vez 
que a Lei Orçamentáffá âo próximo ano redu· 
zirá os investimentos federais a dois bilhõé.S 
de cruzados novos. o que corresponde a ape
nas meio por cento do PIB. 

Em exposição feita em maio deste ano, na 
Comlssão de Defesa Nacional, da Câmaia dos 
Deputados, o Major-Brigadeiro Ivan Moacyr da 
Frota, responsável pela Diretoria EJetrônica de 
Proteção ao VOO,_ da Aeronáutica, disse que 
a implantação dos DACT AS I e II, dotados 
de radares tridimensionais e secundários, 
atendeu a especificações relacionadas com 
densidade, trãfego aéreo e estratégia nós cam
pos económico e militar. Graças a isso, parte 
da regiáo Centro-Oeste, O Sudeste e _o Sul 
desfrutam de um acompanhamento contínuo 
e permanente, desde a origem da aeronave 
até seu destino. 

O Nordeste, base do DACTA III, -em fase 
de implantação, vai incorporar-se ao sistema 
através de radares bidimensionais, sem medi
dOr de altitude, para o qual requer radares 
secundários e alvos cooperativos, ou seja, que 
se disponham a colaborar. Já a Amazônia figu
ra no contexto com algumas áreaa preferen
ciais, que serão dotadas de radares de rota, 
o que equivale a uma segurança bem modesta 
para o vulto das necessidades detectadas e 
reclamadas, e propõe a coexistência de situa
ções singulares como a do Aeroporto Interna
cional de Boa Vi~, cujo movimento só é infe
rior ao do Rio de Janeiro. 
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Em função dessas discrepâncias, um 
BÓeing que decole de Brasília rumo a Manaus, 
aos 40 minutos de vôo, na altura de São Felix 
do Xingu, já está fora dã foi-midável cobertura 
proporcionada pelo CINDACTA l, viajando por 
quase duas horas completamente desassis· 
tido, e só ao penetrar no ralo de alcance do 
único radar existente na região, instalado na 
capital amazonense, retoma o acompanha
mento e volta a usufruir de adequadas condi
ções de segurança de vôo. 

Se as projeções para dotar a Amazônia de 
mecanismos de segurança de võo são de pe· 
qu~na envergadura.- e incluem a instalaçilo 
de um radar de pequeno alcance em Boa Vis
ta, ·com raio de 200 Km de c:tlcance, dois outros 
em Belém, que atingem 400 Km, se.. forem 
liberados os recursos para esse fim - hajé, 
voar na região é como enfrentar um "buraco 
negio", ou como "dirigir um automóvel à noi
te, sem faróis", segundo os mais experientes 
pilotos, colocan~o à prova sua peric!a e segu
rança e, às vezes, seus conflitos de ordem 
técnica, 'profissional e social, como aconteceu 
durante o vôo 254 da Varig, qUe deixou uma 
série de in~gações no ar ainda não suficiente.. 
mente esdarecidas. _ _ __ 

É fato que na Amazônia trafegam ape~as 
11 por cento dos vôos diários empreendidos 
no País; contUdo, não podemos nos confor
mar com o fato de que só 1 O por cento dos 
aeroportos da região ofereçam condições téc
nicas para garantir a segurança dos pouses 
e decolagens, príncipalmente quando são 
consideradas as distâncias e as precariedades 
dos meios de transportes disponíveis. Além 
disso, in~creve-se também grave problema a 
existência de dezenas de pistas clandestinas, 
alvo seguro para as operações de contrabando. 
de minerais preciosos e do narcotráfico, onde 
os pousas e decolagens estão confiadas à pe
ricia dos pilotos ou à própria sorte. _ 

Nessas circunstâncias, não chega a confi
gurar nenhum fenômeno a desorientação que 
acometeu o piloto César Augusto Pádula Gar
cez. e produziu um desfecho que todos nós 
lamentamos, mas que deve servir para enca
rarmos de forma mais definitiva a segurança 
de vôo na região. Mesmo que o Inquérito da 
Aeronáutica tenha concluído pela "falha hu
mana" como a causa do acidente, o _entendi
mento geral é que ela não ocorre dissÕciada 
de um contexto mais amplo e implica também 
a falha do sistema. 

Tanto é assim"que a combinação dos instru
mentos de vóo, das técnicas de navega-ção 
aérea disponíveis, das rotinas preestabelecidas 
e das próprias ações humanas não se revela
mm eficazes para resolver o problema com 
que se deparou o piloto, durante as mais. de 
duas horas que levou para consumir o com
bustível do avião e partir para o pouso forçado. 
O tipo de comunicação mais potente de que 
ele dispunha, por exemplo, era o VOR (Very 
High Frequency Omnidirectionnal Radio Ran
ge), mas as estações equipadas com esse ins
trumental - Belém, Imperatriz, Marabá e Tu
curuí- eram insuficientes para cobrir a área, 
visto que têm uma abrangência máxima de 
370 _quilómetros, menos de 15 minutos de 

vôo Pe uma aeronave como o 737, sendo 
que o VOR de Tucuruí, que deve funcionar 
24 horas inlnterru'ptas. estava fora do ar. 

Por outro lado, não se pode deixar de obser
var que nos aeroportos de Rio Branco, Porto 
Velho, Macapá, São Luís, Teresina e Marabá 
a Varig não mantém Despachantes Operacio
nais de Vôo, os chamados DOVs, cuja tarefa 
é fazer os cálculos de potência, níveis de vôos 
mais apropriados às condições meteorológi
cas, adaptações ao peso da carga e situações 
de abastecim~to de .combustível em vários 
pontos da rota, o que gera, sem dúvida, uma 
sobrecarga de trabalho na cabine. 

Essas liiJlitações, Sr. Pre&idente e Srs. Sena
dores, expõem uma outra ordem de dificul
dades que não podem deixar de ser exami
nadas, quando a questão é a segurança de 
vôo. A esse respeito, o Professor Gtorglo Mos
cati, titular do Instituto de Física da Univer
sidade de São Pau]o, aponta a presença de 
um técnico na cabine de comando de um 
avião 737, que se incumbisse da navegação 
e das comunicações, como essencial para ali
viar os pijotos da supervls_ão do funcionamen
to dos motores e outros dispositivos, como 
form21: Q_e_ elevar a segwança, particularmente 
em regiões ·ande o apoio de terra é precário, 
como na Amazônia. 

É óbvio que para reduzir os riscos de aciden
tes a limites ac:eitáveis, os custos crescem mui· 
to, e a_ questão deixa de ser considerada por

- q1,1e -viVemos um J'hovimento de desregulação. 
Evidéritem_ente, o fenômenO não começou no 
Brasil, mas aqui encontra campo fértil com-o 
todo seu elenco de conseqüências, que in
cluem a forte p~essão econômica sobre os 
preços e o inevitáVel rebaixamento das normas 
de segurança, entre outras. 

É num -contexto desses, por exemplo, que 
deve ser vista a informação de que o Dight 
data recorder, a famosa caixa preta do 
Boeing da Varig acidentado em Mato Grosso 
estava com defeito, e não registrou as veloci
dades do avião entre a_ decolagem do aero
porto de Marabá e seu pouso forçado. Consi
derado um fato inédito na história da ~viação, 
o defeito, sem sombra de dúvida, é fator impe
ditivo da reconstitu1ção fiel dos procedimentos 
·adotados pelo'piloto e decorre de manutenção 
deficiente. , 

Nesse quadro, insere-se também a libera
ção, pelo Ministério da Aeronáutica, para que 
as empresas deixassem de incluir como obri
gatório o Kit de sobreviv_ência na __ selva, por. 
considerar seus 43 quilos 1,1m_ fardo mLtito p~ 
sado .. Numa região onde fica a maior parte 
do Território Nacional e a rrlalor floresta tropi~ 
cal do planeta, a decisão afigura-se, no míni
mo, uma temeridade, como pôde ser compro
vada pelos passageiros do trágico vôo 254 
da VarJg, expostos ao socorro mais tardio que 
o bom senso podia prever. 

São poucas as certezas que se tem, no Bra
sil, quando o .ãssunto é a segurança de vóo. 
Mas não há dúvid~s de_ que, mesmo com o 
aparato de radares e comunicações, se a es
trutura de apoio não funcionar no mesmo 
compassd,- garantida por eficiente manuten
ção dos aparelhos e, sobretudo, pela conve~ 

niente preparação e reciclagem dos recursos 
hUmanos em todos os níveis de seu envoM
mento, ela será sempre vuJnerável. Como en
tender que há qez anos exigiam-se quatro mil 
horas de vôo para que um piloto chegasse 
ao comando ele um Boeing e, hoje, são aceitos 
profissionais com até mil horas na meSma 
funÇão, entie outraS discrepâncias dessa mes
ma ordem? 

Se o poilto fraco do sistema é o fatal' huma
no, como o certificam as estatísticas interna
cionais, que atribuem 74 por cento dos _aci
dentes ao erro humano, não é racional admitir' 
que continue preva1ecendo o _atual regime de 
formação _de pilotos no Brasil, feito aleatoria
ment~ nos-aerodubes e sem uma supetvisão 
sistemática que invista na eficiência e garanta 
as meJhores condições para o seu desem· 
penha. A proposta de criação de_ uma Escola 
Nacional de Aviação Cwil, feita pela Confede
ração dos Trabalhadores_ em Transportes Ma
rítimos, Fluviais e Aeroviário_s, mantida pelo 
Fundo Aeroviário, permanece como um recla
mo que continua atual e dependente de defini
ções da área competente. 

Sr. Presidente,_Srs. Senadotes, a pendência 
desta e das demais questõe_s_ relacionadas 
com a segurança de vôo, no País. não pode 
continuar por mais tempo, provocando o sa
crifício inútil de vidas e prejuízos materiais des
necessários. Não tomemos a indefinição co
mo regra de vida nem as tragédias como ocor
rências banais,_ passíveis de acontecer ao sa
bor do destino; antes, busquemos n~ indigna
ção ·o instrumento para chegar a mudanças 
transformadoras da realidade, em beneficio 
do País e de sua sociedade, que têm nesse 
meio de transÇ~orte um _elemento integrador 
indispensável. E preciso dar um fim à ideolo· 
gia da negligência! (Muito bem!} 

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

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, saudamos a iniciativa dos gover
nos brasileiro e boliviano quanto à construção 
da Rodovia Brasil-Bolívia, ligando Cáceres, no 
Mato Grosso, a San Matias, na Bolívia, numa 
extensão de 95 quilômetros. Esta rodovia de
verá estar concluída em meados do próximo 
ano e abrirá a rota comercial brasileira para 
o Pacífico,- a Um custo aproximado de 8 bi
lhões de cruzados novos. 

Como amigo do povo mato-grossense, des
ta tnbuna, regozijo-me com a notícia e solidari
zo-me, de imediato, com aqueles que defen
dem a construção da estrada, julgando plausí
veis e perfeitamente justificados todos os argu
mentos que levaram q Governo à execução 
do projeto. 

Quando o Governo Federal se dispôs a 
construir a Ferrovia Norte/Sul, nossa voz se 
fez presente em defesa do empreendimento 
e, aqui mesmo, nos posicionamos a favor da 
ferrovia, cujo julgamento foi feito de forma 
apressada por aqueles que a condenaram. 
Não estou me referindo à lisura da ·operação, 
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mas a importância do empreendimento. NaR 
quela ocasião defendemos não apenas a Nor
te/Sul, fomos a1ém e encarecíamos a ligação 
por terra de todas as capitais dos estados bra
sileiros. Solicitamos, então, que o Governo Fe
deral olhasse um pouco mais para o Acre e 
promovesse a ligação de Rio_ Branco com o 
País, através da rodovia que liga a capital do 
Acre à Porto Velho, em Rondônia. 

Hoje, vohamos ao assunto. Acho formidável 
a ligação entre Mato Grosso e Bolívia. Mas 
o meu Estado continua isolado e, pior que 
isso, nesta época do ano o Acre fica literal
mente ilhade pelas abundantes chuvas que 
começam a cair em toda região Norte. 

Apelo ao Governo para que dê continuidade 
às obras, sem interrupções e sem usar o velho 
e gasto argumento da falta de recursos. O 
Acre precisa ser interligado ao País. Essa liga
ção por terra é vital para a economia acreana 
e para o desenvolvimento auto-sustentado da 
região. O povo acreano passa por graves priva
ções, sua grande maioria é constituída por 
populações migrantes, seja do interior - os . 
povos da floresta, os seringueiros que abando
nam seu habitat e migram para a capital, seja 
de outros estados de todas as regiões, que 
estão chegando ao Acre em busca de melho
res condições de vida. A construção da Rodo
via Porto Velho/Rio Branco em muito contri
buirá para a superação desses problemas. 

Essa rodovia em nada pertubará o aspecto 
ecol6gico, porque ela já existe, faltando ape
nas sua pavimentação. Neste caso, os argu-

mentes que buscam reforço na ecoloQia para 
combatê-Ia não resistem ao menor esforço 
das idéias. A estrada já _existe. 

A estrada oferecerá novas perspectivas ao 
desenyolvimento do Estado, novo ânimo à ini
ciativa privada. quanto aos seus investimentos, 
e ao próprio Governo a rodovia permitirá a 
e1aboração de políticas mals adequadas à rea
lidade regionaL (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEI'WJO-
RES: - . 

Carlos De'Carli - Olavo Pires -João Me
nezes - Antonio Luiz Maya --Antonio Luiz 
Maya - João Lobo .....: Hugo Napoleão -
Cid Sab6la de Carvalho - Carlos Alberto -
Humberto Lucena -JOão Lyra -João Cal
moo - Ronan Tito-Severo Gomes -Mar
cos Mendonça- Iram Saraiva- Leite Chaves 
-Jorge Bomhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado n~ 37, de 1989, de autõria do Sena
dor Mauricio Corrêa, que isenta do pagamento 
de padágio os veículos automotores licencia
dÇ>S como táxi. 

_l..o projeto na.o foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, 

oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, convocando uma ext~:aor~ 
d.inária a realizar-se_ hoje, às 16 horas e_30 
minutos, com a seguinte. 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Assuntos econômicos sobre a 
Mens~gem n~ 200, de 1989 (no 547/S9, na 
arigerri), de -2:2 de setembro do corrente ano, 
pélã qual-o Senhor Presidente da República 
!"tbmete à deliberação do Senado a escolha 
dO dotit.or Francisco Amadeu Pires FéJix, para 
exercer Q_ cargo de Direitor da Dívida Pública 
e Mercado Aberto o Banco Central do Brasil. 

:._2~- _:_ 
f Discussão, em turno únfco, ~o parecer 

da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n~ 256, de 1969_ 
(n~ 668/89, na origem), de 23 de outubro do 
corrente_ ano, pela qual o Senhor Presidente 
da Repúbltca submente à deliberação do Se
nado a escolha_ do senhor Paulo Tarso Flecha 
de Uma, Ministro de primeira claSse, dã. car
reira de diplomata-, para exercer a função de 
embaixador do Brasil junto ao Reino Unido 
da Grã-Bretanha e da Irlanda· do N_orte. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está enc~rrada a sessão.;OB5 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 
minutos) 

Ata da 160~ Sessão, em 24 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-se 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior- Le_opolso Peres- Carlos De'Carii
Aureo Mello- Odacir Soa_res- RonaldoAra
gão -Oiavo Pires -João Meneies -Jarbas 
Passarinho -Antonio L1,_IiZ Maya -João Cas
telo - Alexandre Costa - Edison Lobão -
João Lobo- Chagas Rodrigues- Hugo Na
poleão -- Alacoque Bezerra - Cid Sabóia 
de Carvalho - Mauro Benevides --Carlos 
Alberto -José Agripino- Marcondes Gade
lha ~ Humberto Lucena - Marco Maciel -
João Lyra - Francisco Rqllemberg - Leu
rival Baptista - Jutahy Magalhães - José 
lgnácio Ferreira - Gerson-·camata - João 
Ca1mon - Jamii Haddad - Nelson Carneiro 
- Ronan lito - Severo Gomes - Marcos 

Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

M~ndçmça - Iram Saraiva - !rapuam Costa 
J~ni_Q.r :- Pomffi="u de_§9usa ::- Mauricio Cor- . 
rêa- Meira Fil o-Roberto Campos- Lou
remberg Nunes Rocha - Mendes Canale -

-Ra-chid Sáldánha Derzl - Wilson Martins -
Leite Chaves- Qóinés Carvalho -Silvio Na
me -Jorge Bomhausen _- Dirce.u Carneiro -= N_elson Wede~n- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A !is~ _de presença açusa o cpmpareci
mento de 55 Srs. Senadores. Havendo núme
rO regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos. 
trabalhos. 

O Sr. 1" secretário trá proceder à leitura 
d9 Expediente: 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Mensagem 

DO SR. GOVERNADOR DO DISTRITO 
FEDERAL 

Nos seguintes termos: 

MENSAGEM N•105, DE 1989-DF 
(N• 95/89-GAG, na origem) 

BraSJ1ia, 24 de_outubro de 1989 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena

do Federal: 
Honra-me encarriinhar a Vossa Excelência 

proposição no sentido de alterar o ProjEitõ-de 
Lei referente à criação da Carreira Magistério 
Público do Distrito Federal, enviado a essa 

__ _insigne Casa Legislativa em 16 do mês em 
curso, através da Mensagem n~ 91/89-GAG. 
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Tais alterações rt:'!sultaram de negociação 
c.:om o Sindicato dos Professores do Distrito 
Federal- SINPRO. 

Entre as cliversas modificaçõe.s._que serão 
inseridas no referido Projeto de Lei destaca-se 
a fixação da carga horária dos professores e 
especialistas de educação em 20 (vinte) horas 
semanaís, admitindo-se carga hofária especia1 
de 40 (quarenta) horas semanais, de __ acordo 
c.:om o interesse e a necessidade da AdminiS
tração. Na hipótese do regime especial de 40 
(quaranta) horas o vencimento ou salário será 
acrescido do perc::entua1 de 100% (cem por 
cento) 

Outro aspecto relevante das negociações 
ê a manutenção dos atuais percentuais refe
rentes aos incentivos funcionais para os pro
fessores que façain jus a essa vantagem até 
a publicação da lei correspondente ao pre-· 
sente Projeto de Le~ A medi® se justifica à 
Vista dos incentivos funcionais representarem 
um esforço individual de aperfeiçoamento e 
atualização para o exercido da atividade de 
magistério. 

Propõe~se, também, permitir a opção para 
o cargo ou emprego de professor, desde que 
possuam a habilitação específica, aos especla~ 
listas de educaç~o da Tabela de Empregos 
Permanentes da Fundação Educacional do 
Dtstrito Federal e aos técnicos ern assuntos 
educacionais do Quadro e da Tabela de Pes~ 
soal do Distrito Federal e das -tabelas de pes~ 
soai de seqs órgãos relativamer.tte autônomos 
e autarquias. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de alta estima e consideração. 

Joaquim Domingos Roriz, Governador do 
Distrito Federal. 

MODIFICAÇÕES AO PROJETO DE LEI 
DO DF SOBRE A CRIAÇAO DA 

CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBUCO 
DO DISTRITO FEDERAL 

t-No art. 2~ 
1.1 -Substituir a expressão: "Magistério do 

Distrito Federai" por "Magistério Público" do 
Distrito Federal". 

1.2-Nova redação ao§ 59, Qo art. 2~: 
§ 5'1 Os Professores e os especialistas de 

educação que não Jograrem aprovação no 
processo seletivo passarão a integrar Tabela 
Suplementar com estrutura idêntica à da Car· 
reira, permanecendo nos níveis e padrões em 
que forem_ posicionado_s até lograrem apre~ 
vação. 

13-Acrescentar § 69 ao art. 29: 
§ 69 Os prOfessores de área profissiona· 

lizante, os técnicos em assuntos educacionais 
e os licenciados que não possuam habilitação 
para o exercício profissional (registro expedido 
pelo Ministério áa Educação) _serão posicio~ 
nados na Tabela Suplementar. obedecidas as 
disposições do § s~ 

1.4- Em conseqüência o § 6'~ passa a ser 
79 com a mesma redação. 
2 -No art. 3• 

2.1-Modificar a redação para: 
Art. 3? Os ocupantes de cargos efétivos 

e empregos permanentes de Técnico em As-

suntos Educacionais do Quadro e da Tabela 
de Pessoa] do Distrito Federal e das Tabelas 
de Pessoal dos órgãoS relativamente autôno
mos e autarquias poderão, mediante opção 
manif~stada no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da publicação desta lei, ser transpostos 
para a Cãrreira Criada por esta lei, desde que 
possuam licenciatura específica para ingresso 
no cargo de Especialista de Educação. 

3-Noart. 4' 
3.1-Retirar a expressão final do art. 49: 

"no regime jWidico e condições em que hoje 
se encontram". . 

32-O parágrafo único passa a constituir 
o § 19; -com a seguinte redação: 

§ 1? Os profes50"fês _e os espedalistas de 
educação a que se refere este artigo, classiff
Cados no concurso, ~e_rão transpostos para 
a Carreira Magistério Público do Distrito Fede~ 
raf, na forma do Anexo II. - -

3.3-Acrescentar ao art 49 o§ 29 
§ 29- Os servidores a que se refere este 

artigo que não lograrem ?fprovação permane
cerão _na Tabela_Suplementar nas condições 
estabelecidas no § 5" do art 29 

4-No art. 8• 
- 4.1-Moclificar a redação do caput do art.-

89 e seus §§ para: 
Art. & A carga horária do Professor e do 

Especialista de Educação será de 20 (vinte) 
horas semana_ts. 

§ 19 Será admitida carga horária especial 
·de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, 
mediante _opção do servidor e de ~cardo com 
o -interesse e necessidade da Administração, 
conforme regulamento próprio. 
- § 29 Será admitida para o professor, com 
a carga horária de 20 (vinte) horas, carga h orá· 
ria eventual de trabalho (hora-aula excedente), 
para fins de substituições eventuais conforme 

-- reglllamento próprio. 
42-Modificar a redação do § 5? para: 
§ 59 -Para efeito de transposição o servidor 

que não optar pela c"'rg.:i horária especial (40 
horas) permanecefá_com a respectiva carga_ 
horária definitiva atual. 

5-NoarL99 
5.1-Aiterar a redação do parágrafo único 

5!-o art. 9_9 para_: _ _ _ _ _ _ 
Parágrafo único. Na carga horária especial 

de 40 (quarenta) horas será acrescido, aos 
vaJores referidos neste artigo, o percentual de 
100% (cem por celit9). 

6-Noart.10 
_6.1 -Modificar a redação do art. 1 O para: 
_Art. 1 O. O vaJor do vencimento ou do sa~ 

lárlo do Especialista de Educação, com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, Padrão 
I, Oasse Única, que corresponderá a NCz$ 
1.856,44 (hum mil, oitocentos e cinqüenta e 
seis cruzados novos e quarenta e quatro centa~ 
vos), servirá de base para fixação do valor do 
-venêlinef:tto óu dei salário dos derriais i)adrões, 
observados os índices estabelecidos na Tabela 
de Escalonamento Vertical, constante do Ane
xo lU. 

62_-Alterar a redação do parágrafo único 
do art. 1 O, para: 

Parágrafo único. Na c_arQ-a horária especial" 
de 40 (quarenta) horas será acrescido, ao valor 
referido neste artigo, o percentual de 100% 
(cem por cento). 

7 -No art.12 
?.l-Acrescentar o§ 3~ ao ~rt 12 

§ 39 Na progressão por merecimento pa~
ra os padrões VI, XI e XVI será computado 
o tempo de serviço acumulado nos padrões 
imediatamente inferiores, sendo o servidor re~ 
posicionado" nó níVel correspondente, atê o 
limite máximo de 4 (quatro) padrões. 

8-Noart.13 
8.1 -Dar nova redação ao caput do art 

13: 

Art. 13. Ficam extintas e defmitivamente 
absorvidas pefã nova renimleração fixada nes~ 
ta lei, a partir da transposição de que trataln 
os arts. Z' e 39, para os servidores a que se 
refere esta lei, as seguintes gratificações_ e van_~ 
tagens: 

8.2-Acrescentar parágrafo úntcó ão a,rt. 
13: 
_ Parágrafo único. Fica assegurada, aos ser~ 
vidores que até a data da publicação desta 
lei faça jus a incentivos funcionais,_ a sua per~ 
cepção, nos atuais percentuais, que serão pa~ 

- gos como vantagem pessoal nominalmente 
identificável. 

9-Noart.15 
_ 9.1- Dar nova redação ao. caput do art. 
15 

Art. 15. A Gratificação de Titularidade se-· 
rá paga ao professor que adquirir licenciatura 
curta ou plena, na razão da diferença de pa
drão em que estiver localizado e o correspon
dente padrão do nível para o qual adquirir 
formação. 

10- No art. 18 
10.1 -Dar nova redação ao art. 18 
Art 18. Natransposiçãodequetratamos 

arts. 2~ e 39 desta lei será consfderado o inters
tício de 18(dezoito) meses de um padrão para 
outro, contado a partir do ingresso no Mag\s
_tério Público do Distrito Federal. 

10.2-Eliminar os incisos I e O do art. 18. 

u-No art. 20 
11.1-0 especialista de educação ou o 

técnico- em assuntos educacionais que ingres
sou no Quadro e na Tabela de Pesso@l do 
Distrito Federal "'1 na Tabela de Empregos 
Permanentes dl" :·undação EducadonaJ por 
concurso poderá optar, no prazo de 30 (trinta) 
dias a c::ontar da data de publicação desta lei, 
pela transposição para o emprego de profes
sor, desde que possua Ucenciatura especifica 
para o magistério, nos termos desta lei. 

11.2-Acrescentar parágrafo único aci 'art. 
20 

Parágrafo único. A opção de cj~e trata este 
artigo implicará, obrigatoriamente, que o exer
cició do-servidor Seja em reQência de ClaSSe. 
12 -Substituir o Anexo I. 
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ANEXO I cria a Carreira Ativié:lades Rodoviárias no be
pàrtamento ·de Estradas de Rodagem do Dis~ 
trito Federal e seus cargos, fixa os vaiOies de 
Sêiis vencimentos, e dá outras providências .. 

(Art. 1Sl da Lei ng , de de de 1989_) 

Carreira Magtstêrio Públlco do Distrito F~;_~ral O presente projeto alcança tãQ:'~ornente .os 
servidores da Tabela <Je Pessoal do Departa
mento de Estradas de Rodagem, pertencentes 
ao Plano de Classiijcéição de Cargos de que 
trata a Lei ni 5.920, de 19 de setembro de 
1973, excluídos os Procuradores Autárquicos, 
porquanto já tiveram· sua remuneração reVista, 
através da ~ei n~ 19, ~e? dejunho de 1~89. _ 

1 DenOMlnaçlo I }Classe jPadr~O) -( Quant 1 dade) 

Cargo , EIIIPrego'\ 

Especial lsta de Eâ.lcaçiío 
única (Superior -L icencia.tura Plena) I a XIX 53 370 

Professor Nível 3 
(Superior - L lcenclatura Plena) Única I a XIX 110 10.600 
Professor _Nível 2 
(Superior - L lcenclatura OJrta) única I a XIX 08 2.700 
Professor Nível 1 
(Médio - Hab111tacão de zg Grau) Única I a XIX 37 5.250 

À Coinfssão do Distrito Federal para. Ao agradecer a atenção de Vossa Excelên-

·A iniciativa constitui-se o primeiro ~sso do 
Distrito Federal visando a dar cumprimento 
ao disposto do art. 39_da Carta Magna, quanto 
à instituição de plano de carreira para os servi
dores da admir:üstração públíca direta, das au
tarquias e das fundações públicas, nas esferas 
da União, Estados, Municípios e do Distrito 
Federal. 

ser anexada ao PDF n"' 66/89. --Ciã, Co1fio Q_inorrleilto parã rehóVãr-lhe protes-

MENSAGEM 1'1•106, DE 1989-DF 
(N• 96/89-GAG, na origem) 

BrasJ1ia, 24 de outubro de 1989 

Excelentíssimo Seriho_r Preside-nte-do Sena
do Federal, 

O Distrito Federal tem se deparado com 
problemas que envolvem a necessidade de 
redimensionamento do uso do seu espaço ter
ritorial. 

Esta necessidade advém de fatos e situa
ções imprevisíveis à época do planejamento 
de determinados setores da Capital. 

Atualmente, foram apresentadas ao execu
tivo local, solicitações de dois tribunais supe
riores -da República. 

O Tribunal Superior do Trabalho em razão 
do acentuado çrescimento dos litígios oriun
dos da relação do trabalho, não apenas pleiteia 
a utilização de área anexa a seu edifício-sede, 
como de fato já a utilizou, ali edtflcando a 
ampliação de suas instalações. 

O Tribunal Superior Eleitoral, 4poiado na 
modificação do universo dos partidos políti
cos, com um acréscimo vertiginoso do seu 
número: e na realidade eleitoral brasileira, com 
eleições~ quase que anuais, requer a possibi
lidade de utilização de área semelhante à do 
Tribunal Trabalhista, para o mesmo objetivo, 
ampliação de sua sede. 

Incontestáveis e reais são os motivos das 
duas cortes, pois que necessitam de espaço 
tisico mínimo indispensável para o exercido 
de suas atividades específicas. 

A utilização das áreas reclamadas, a teor 
da.legislação que rege o uso do solo, especifi
camente o disposto nos arts. 66, 67 e_ 69 do 
Código Civil, 3c do Decreto~ Lei n~ 58/57, e 
17, 22, 23 e 28 da Lei n~ 6.766179, por se 
tratar de bens de uso comum do povo, depen
de de autorização legislativa, pennitindo a de· 
safetação deste domínio. 

Assjm, tenho a honra de requerer a Vossa 
Excelência, e a seus ilustres Pares nesta Câma
ra Alta, que ao Distrito Federal seja autorizada 
a desafetação de domíniO dos bens referidos, 
o que, para tanto, apresento anteprojeto de 
lei nesse sentido, na forma do_ anexo, solici
tando sua submissão à decisão da Casa con
duzida por Vossa Excelência. 

tos do meu mais elevado respeito. -Joaquim 
Domingos Roljz, OOvemãdor do Distrito Fe
deral. 

"PROJETO DE LEI DO DF 
N' 69, DE 1989 

AutonZa a desafetação de domínio de 
b_ens de uso comum do povo, dentro dos 
limites territoriaJ's do Djstn'to Federal 

De outra parte, o projeto de lei ora apresen
tado tem por objetivo adequar a política de 
pessoal do Distrito Federal às necessidades 
de sua admiilistração, hoje em tudo rMiqres 
e bastante diversas das que nortearam Q atua1 
Plano de Oassificação ·cte CarÇJos. 

-A carreira foi concebida de fÕnna a se estru-
0 Senado -Federal- de_cretã: turar- em três cargos: Analista de Atividades 

Art. 1 ~ Fica autorizada a desafetação do Rodoviárias, Técnico de Atividades_ Rodóviá-
domínio dos seguintes bens de uso comum rias e AUXIliar de Atividades Rodoviárias, res-
do povo, localizados dentro do espaço territo- pectivamente de níveis superior; médio é bási-
riaJ do Distrito Federal: co. Assim, um Analista de AtividadeS RodoViá-

I-área ·anexà à Projeção "A", Praça dos rios, ·portador de diploma de nível superior, 
Tribunais SuperiOres, Região Administrativa POderá ingressar no Cargo de aCo-rdo com su~ 

-de Brasília- RA I; habilitação e_ a necessidade da Administração. 
D- área anexa à Proj.eção "B'', Praça dos O ingresso obedece ~o prindpio da exigên-

Tribunais Si.Jperrores, Região Administrativa cia de habilitação em concurso público para 
de Brasília - RA I. todos os cargos, inserto na Constituição Fe~ _ 

Art. 29 A desafetação a que se refere o dera!. 
artigo anterior tem como objetivo: · O desenvolvimento do$. servidOres na cilr-

I-a esp~cificada no inciso I, a ampliação reir.3 _regUiamentar-se-á pelos institutos da 
daáreadestinadaaoJdbuna!SuperlordoTra- progressão e ascensão funcionais; a úhima 
balh~, a teor do Decreto do Governad.or do somente terá lugar, _vaJe a ressalva, concomi
Distnto F~q~ral n'? 1~181, de !~ de o março - -iantemente com a realiZação de concurso pú-
de 1987, que homologou a Dec1sao n· 13/87, blico_ destinado um terço das vagas para essa 
do C?nselho de.Ar9uitetura, Urbanismo e Melo clientela. 

-Ambiente do ~JStrJto Fe~er~; . _ Ficam extintas para os integrantes da car-
ll-aesp~cJficada n'? 1nCJSO II, a ~pl1a~ao reira todas as gratificações e-vantagens atual-

da_ ~a destinada ao Tnbunal Supenor Elett_o- mente percebidas, inclusive o recente adianta-
ra!, a teor qo D_e;reto_ do Qovemador do D1s- menta previsto na Lei n~ 38, de 6 de setembro 

-tnto Federal n _,de de de de 1989. Dessa fonna.. fez-se mister a; elabo-
1989.~que homolog.ou a Decisã<;> nc 931_89, ração de nova tabela remunerat6ria, em que 
doC~nselhode.Ar~Jtetura,UrbamsmoeMelo 0 valor padrão de NCz$ 2._784;67 (dois mi, 
-Ambiente do DlStrJto Federal. setecentos e oitenta e quatro cruzados nOVO& 

Art._ 3~ ~ lei entra em vigor na data de e sessenta e sete centavos), correspondente 
sua pUbltcaçao; . . ~ ao padrão iriicial dO -ruvei -superior, servirá de 

.. ~- ~· ~'? Rev'?gam-se é!S dlSJ:Ostçoe.s: em :&ase âe-cà.ICU!o para a fLXBção dos demais 
contrári~. __ 

9 
_ ---, • padrões, obedecidos os índi~s da tabela_ de 

Brasíha, de. de 1989; 1 O 1 da Republica escalonamento. 
e 30? de Brasí!Ja. 

, J: - -- ---:- - _ • • Institui-se, também, a Gratificação de Pro-
(.!'I ComiSSM do Distrito Federal.) dutividade Rodoviária, no percentual de 25% 

" MENSAGEM 1'1•107, DE 1989-DF 
(N• 97/89- GAG, na origem) 

(vinte e Cinco por cento) a 40% (quarenta por 
cento), incidente sobre o padrão em que esti~ 
ver localizado o servidor. Essa OratificGJçáo se~ 

Brasl1ia, 24 de outubro de 1989. -rã i:l.tribuída somen"te-ai:>S S€!rvtcloreS_ -Cuja natu

Exm9 Sr. PreSiden~e do Senado Federal: 
Honra~ me encaminhar a V. Ex" para aprecia

ção dessa Casa Legislativa projeto de lei que 

reza das atlvidades desenvolvidaS na Autarquia 
em foco exige a carga horária de 40 (quaren~) 
horas·semanais de trabalho. _ 

' 
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PROJETO DE LEI DO DF 
N• 70, DE 1989 

Cria a Cãiieiia Atividades Rodoviánas 
no Departamento de Estradas de Roda
gem do Distrito Federal - DER-DF. e 
seus cargos. fixa_ os valores de seus vend
mentos, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1 ~' Fica criá da a Carreira Atividades 

Rodoviárias no Departamento de Estradas de 
Rodagem do Distrito Federal - DER-DF, 
composta dos cargos de Analista de Ativida
des Rodoviárias, Técnico de Atividades Rodo
viárias e Auxüiar de Ativfdades Rodoviárias, res
pectivamente de níveis superior,.médio e bási
co; conforme o Anexo I desta le1. 

Art. 29 A Tabela de PessoaJ do Departa
mento de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federa]- DER-DF, é trarisformada no Qua
dro de Pessoal do Departamento de Estradas 
de Rodagem do Distrito Federal- DER-DF. 

-·Parágrafo único. Os cargos a que se refere 
o art. 1 ~ e os cargos em comissão do Grupo 
Direção e Assessoramento Superiores e as 
funções do Grupo Direção e Assistência lnter
mediárias constantes do Anexo II integram o 
Quadro de que trata este artigo. -

Art 3~ Os servidores ocupantes ele cm
pregos permanente_s da Tabela de Pessoal do 
Dep~mento de EStradas de Rodagem do 
Distrito Federal, incluídos na sistemática da 
Lei n~ 5.920, de 19 de setembro de 1973, 
serão transpostos, na forma do Anexo III, para 
a carreira a que se_ refere o art. 1~. por ato 
do Governador. 

§ 1 ~ O aproveitamento de que trata este 
artigo dar-se-á independentemente do núme
ro de cargôs criados e do número de vagas 
em cada classe ou padrão, revertendo-se à 
dasse 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 empre
gos vagos remanescentes da Tabela de Pes
soal do Departamento de Estradas de Roda
gem do Distrito Federal, incluídos na sistemá
tica da Lei ~ 5920, de 19 de setembro de 
1973, integrantes das categorias funcionais re
lacionadas no Anexo IJI. 

§ 39 Os servidores da Tabela de Pessoal 
do Dep~rtarnento de -Estr~das de Rodagem 
do Distrito Federa], amparados pelo art 19 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, passarão a integrar Tabela Suplemen
tar, até que se submetam a concurso para 
fins de efetivação. 

§ 49 Os servidores a que se refere o pará
grafo anterior que lograrem aprovação serão 
transpostos para a Carreira Atividades Rodo
viárias, na forma do Anexo m desta lei. 

§ 5"' Os servidores a que se refere este 
artigo que não lograrem aprovação no con
curso passarão a integrar Tabela Suplementar, 
sob regime em que se encontram e na siste
mática da Lei n9 5.920, de 19 de setembro 
de 1973, extinguindo-se os respectivos em
pregos à medida que vagarem. 

§ 6" Nenhuma redução de remuneração 
poder_á 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. 

Art. 49 lm:egrarão, ainda, a tabela a que 
se-refere O § 5", do art. 3'>', os atuais ocupantes_ 
de emPregos efetivoS de que trata a Lei n9 
5.920; de 19 de setembro de 1973, cujas cate
gorias funcionais não constem do Anexo III, 
permanecendo no 6rgão, nas condições e re
gime jurídico em que hoje se encontram. 

Art. 5~ Os servidores da Tabela de Pes- _ 
soal, integrantes do Plano de Classificação de 
Cargos de que trata a Lei nç 5.920, de 19 
de setembro de 1973, não amparados pelo 
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transit6rias, serão inscritos ex officio, no prazo 
de 1 (um) ano, em concurso públtco para 
fins de efetiváção, integrando Tabela de que 
trata o § 59, do art. 3~> no regime jurídico e 
condições em que hoje se encontram. 

Parágrafo único. Os seryidores a que se 
refere este artigo classificados no concurso 
público serão transpostos para a Carreira Ati vi-_ 
dades Rodoviárias, na forma do Anexo III, res
cindindo-se, nos termos da legislação vígente, 
os contratos de trabalho dos que não lograrem 
aprovação. 

Art. 69 O ingresSo na carreira de que trata 
esta lei far-se-á. ressalvado o disposto nos arts. 
39, 89 e 17, mediante concurso público: 
I-no Padrão I, da 3• _Classe do cargo de 

Analista de Ativídades Rodoviárias; 
JI-no Padrão I, da 3• Classe do cargo de 

Técnico de Atividades Rodoviárias; 
ill-no Padrão I, da Classe Única do cargo 

de Auxiliar de Atividades Rodoviárias. 
Art. 79 Poderão concorrer aos cargos de 

que trata esta lei: 
I- para o cargo de Analista de Atividades 

Rodoviárias os portadores de diploma de cur
so superior ou habilitação legal equivalente, 
com formação na área de competência para 
a qual ocorrerá o ingresso; 
II- para o cargo de Técnico de Atividades 

Rodoviárias os portadores de certificado _de 
condusão de I~ ou 29 grau, ou equivalente, 
conforme a área de atuação; 

III- para o cargo de Auxiliar d~ Atividades 
Rodoviárias os portadores de comprovante de 
escOlaridade até a 8' série do 19 grau, confor
mê a ár~a dê atuação. 

Art e~ o ocupante de cargo de rúvel bási
co ou médio que alcançai)_ respectivamente, 
o último padrão da Oasse Unica ou da Classe 
Especial e preencher as condições exigidas 
para o ingresso, poderá, mediante ascensão, 
passai para o -cargo de Têcnico ou de Ativida
des Rodoviárias ou Analista de Atividades Ro
doviárias, em padrão correspondente a venci
mento imediatamente supertor. 

§ }9 A regulamentação fixará as regras do 
processo seletivo, compreendendo, entre ou
tras disposições, a obrigatoriedade de utiliza
ção de concurso público de provas de conhe
cimento específico, para ingresso nos cargos 
de Analista de Atividades Rodoviárias e Téc
nico de Atividades Rodoviárias. 

§ 2~ A administração _reservará 1/3 (um 
terço) das vagas fiXadas no Edital de Concurso 
Público para os fundonárlos a que se refere 
este artigo, os quais terão classificação distinta 
dos demais concorrentes. 

§ 39 As vagas referidas no parágrafo ante
rior que não forem preenchidas serão automa
. ticamente destinadas aos habi1itados no con
curso público. _ . -

Art ~ O valor do vencimento de Anali~ _. 
de Atividades Rodovíárias da 3• Classe, Padrão 
~ que corresponderá a NCz$ 2.784,67 (dois 
mil, setecentos e oitenta e quatro CI1.U!ados 
novos e sessenta e sete centavos), servirá de 
base para fixação do valor do vencimento dos 
demais integrantes __ da Carreira Atividades Ro
doviárias, observados os índices estabelecidos 
na Tabela de Escalonamento Vertical, cons· 
tantes do AnexO IV desta lei. 

Parágrafo único. O valor_ do vencimento 
previsto neste artigo será reajustado nas mes
mas datas e nos mesmos índices adotados 
para os servidores do Distrito Federal, ocor
ridos a partir de }9 de outubro de 1989. , 

Art. Hi. -à desen~olvimento dos servido
res na Carrei~ Atividades Rodoviárias f{lr-se-á 
através de progressão entre padrões e de pro
moção entre classes, conform_e dispuser o re-
gulamento. _ 

Art 11. Os concursos _erri andamento, na 
data da publicação desta lei, J.Jara ingresso 
nas categorias funcionais relacionadas no 
An.exo III, serão válidqs para atendimento ao 
disposto no art. 6~ 

Art. 12. Ficam extintas, a partir da trans
posição a que se refere o art. 3~, para os servi
dores de que trata esta lei, as seguintes gratifi
cações e vantagens: 

l-Gratificação de Atividade Técruco-Ad~ 
ministrativa, criada pelo Decreto-Lei n9 2239, 
de 28 de fevereiro de 1985, alterado pelo De
creto-Lei p 0 2.269~ de 13 de março de 1985; 

H-GratifiCação de Nível Superior, criada 
pelo Decreto_-Lei 09 1.544, d~ 1_~ de abril de 
1977; -

m- GratificaÇão _criada pelo Decreto-Lei n~ 
2.367, de 5 de novembro de.1987; __ .. 
N-Gratificação pelo Desempenho de Ati

vidades Rodoviárias no Departamento de Es
tradas de Rodagem do Distrito Federal, criada 
pelo Decreto-Lei n9 2.257, de 4 de março de 
1985"; .. - - . 

V- Gratificação pelo Desempenho de Ati
vidades de Apoio;criada pelo Decreto-Lei n~ 
2.224, de 9 de janeiro de 1985, alterada pelo 
Decreto-Lei nç 4367, de !) de novembro de 
1987; 

VI -Abono mensal, criado pela Lei n9 4, 
de 28 de dezembro de 198H; -

Vil-Adiantamento, concedido pela Lei n9 
38, de 6 de setembro de 1989. 

Art. 13. O regime jurídico dos 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 n9 1.711, de 
28 de outubro de 1952, e as leis que o comple
mentam. 
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Art. 14. Fica criada, para os integrantes 
da Carreira a que se refere esta lei, que exer
çam atividades~ que exijam o_ regime de 40 
(quarenta) hotas semanais de trabalho, a Gra
tificação de Produtividade Rodoviária, no per
centual de 25% (vinte e cinco por ceti.to) a 
40% (quarenta por cento), incidente sobre o 
padrão em que estiver localizado q servidor. 

§ I" O Governador do Distrito" Federal fi
xará, em regu]amento, as ativfdades a que se 
refere o caput. deste artigo e a concessão da 
gratificação. 

§ 29 Na regulamentação de que trata o 
parágrafo anterior será observado O _rriáximo 
~de 33% (trinta e t'rês por cento) como percen

"· tua1 médio para a despesa global com a cori-
cessão da gratificação referida neste artigo. 

§ 39 A gratificação de que tt:ata este artigo, 
sobre a quaJ incidirá o_ desconto prevfdenciá· 
rí6, iitCOrpcirar:.se-á aOs Proventos 'dà inativi-
dade e das pensões. - · 

Art. 15. AGratiflcaçãoAdiciona1porTem
po de Serviço será calculada, na b~ de cinco 
por cento por qüiriqüênio de efetivo exerciclo, 
sobre oY.encimento do padrão em que o servi
dor estiyer_iocaUzado e o. percentual da gratifi-
cação ~que se r:efere o ~rt._14. - -

Art. 16. Os ServidOres do Departamento 
de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 
(DER-DF), ressalvado o disposto no art. 14, 
ficam sujeítos ao regime de 30 (trinta) horas 
semanais de trabaJho. 

ANEXO I 

Art 17. Os ex-seividores do Departamen
to de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 
(DER-DF), incluídos nas Carreiras FUlanças 
e Controle e, Orçamento, do Quadro de _Pes
soa] do Distrito Fedeml poderão, mediante op· 
ção, ser transpostos_ para-a Cãrreira de- qUe 
trata ~ l~iJ}al_oi.fTl~ dQ_b!!ex9.X~ 

Arl 18. O Governador do Distrito Federal 
baixará os ates necessários à regulamentação 
desta lei. 
--Art. 19. Esta lei entra em vigor em 19 de 

-jãil.eiro de 1990. -- -- · · - - -
Art. 20. Revogam-se as disposições em 

coritrário: - - · - - · · 

__ Brªsilia, de de 1989:- 1 O 1• da República 
e 30' de Brasília 

(Art. 11. da Lei n• .. •• de 1989) 

CARREIRA ATIVIDADES RODOVIÁRIAS 

DENOMIN'A.ÇJ:O CLASSE PADRÃO QUAI'fTD)AD'k 

Af:ALISTA DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS Especial I • III 06 

(nivel superior) ,. I • VI 11 

I 
•• I • VI 17 

3' I • IV 22 
I 

TtCNI_CO DE _ATIVIOADES RODOVIÁRIAS 
I 

Especial I a III S2 

(nivel médlo) I ,. I a IV !04 

I •• I • IV !56 

I 
3• I a v 20? 

I I 
AUXILIAR DE "ATIVIDADES RODQY.;tÁRIAS I Única I a v 640 I 

' ' 
(n:Ível b~Bico) 1 

' ! 

_J,.. ~ • 
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ANEXO II 

••• •• de 1989) 

DENOMINAÇlO SÍMBOLO OUAKTmADE I 

Diretor-Geral DAS 101.4 01 

Chefe do Gabinete DAS 101.3 01 

Diretor da D!ví:são do Adai!nistraçãci DAS 101.;3 01 

Diretor- da Divisão de ProgramaÇão DAS 101.3 01 

Diretor da Divaão do Estudqs e Projetes DAS 101.3 01 

Dl_retor da Divisão do Normas e Pesquisas DAS 101.3 01 

Diretor da Divisão do ManutenÇão e ReparOs DAS 101.3 01 ' 
Chefe do Primeiro Dis_trito Rodoviãrio DAS 101.3 

I 
01 r 

Chefe do Segundo D1str1 to Rodo_viário DAS 101.3 01 

I Chefe do 'l'erce!ro Distrito Rodoviário DAS 101.3 01 

Chefe do Serv:iço JurÍdico DAS. 101,3 01 

l Assessor DAS 102.2 04 

Presidente da Com1:5eão de L!ci tação 
~ 

DAS 101.2 01 

Che!'e do 101.2' 
I Serviço de Tesouraria . DAS 01 

j A:sse:ssor Auxil~ar do Dil•etor-Geral DAI 112.3 01 

Chefe da Seção do Mate-rtát DAI 111.3 . 01 
·' Chef'e da Seçiio do Topogr::at'ia do 31_ D.R. DAI 11!.3 P1 : 

Chet'e da Seção do Topogr"a!'ia da DEP OAI lll-3 01 ' I 
Che:re da Seção do Topogra!'ia do ,. Q_.R. OAI 111.3 01 

t 

DENOMI ri A ç X o I SÍMBOLO QU,...,..,. 
Che!'e da Seção do Topogt-a:ri a. do ,. o.R. DAI lll.3 .01 

Che!'e da Seçio de Adminil!ltraçio do. 
,, D.R. DAI 111.3 01 

Che!'e da Seção de Adm1nilltração do ,. D.R. DAI lll.J 01 

Chefe da Seçio de Administração do 3' D.R. DAI 111.3 01 

Che!'e da Seção de CoristrUÇ-ãn ·o o 1' O.R. ~AI 111.3 01 

Chefe da Seção de Construção do ,. D.R. DAI 111.3 01 

Che!'e da Seção de Construção <lo 31 O,R, DAI 111.3 OI 

Che!'e da Seção de Conl!lervação do ,. o.a~ DAI 111.3 01 

Chefe da Seção de Conservação do ,. O,R, DAI 11::..3 OI 

Chefe da Seçio de ConservaçSo do 3' O.R. DAI 111.3 01 

Chefe da seçãõ--de P-essoal - O,A. DAI 111.3 01 

Chefe da Seção do Contal;)1lidade - O.A, OAI 111.;3 01 

Chefe da Seçãó do Patr1mÔn1o - D.A. DAI 111.3 01 

Chefe da Seção de•Orç;tmento e F"irianças - D.A. OAI 111 .J 01 

Chefe da Seção de Doe. e Com. Administrativa - D.A. DAI 111.3 01 

Chefe da Seção de E.~tpediente do GDG DAI 111.3 01. 

Chefe da Seção tle Prqgramação O:::a D.P. DA! 111.3 01 

Chefe da Seção de Controle. da D.P. DAI 111.3 O) 

Chefe da Seção de Custos da :l.E.P. DAI 111.3 01 

Che!'e da Seção de Projetes da D.E.P. DAI 111.3 01 

Chefe da Seção de Normae. e Orientaçãd - l:I.N.P. DAI 11!.3 01 
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A N E X O .II cantinuaçia 

DENOMINAÇÃO - SÍMBOLO QUANTIDAD& I 
-

cnere da seÇão de Pesquilsü -TeCrlolÓgiea:s - O.N.P. DAI 111.3 D! 

Chefe da Seção de Traneportes da O. M. R. DAI 111.3 01 

Chefe da Seçiio de Of'iCÚ'!.a da. Ii.M.R. DAI 111.3 01 

Chefe da Seção da Con,serv. ' Ro!l.st .• do veiculas - D.M.R. DAI 111..3 . 01 

Chefe da Seção de Manutenção Volante da. D.M.R. DAI 111.3 01 

Assistente da O.A. DH 112.3 01 

Assi.stcmte •• C.P. DAI 11:::.3 01 

i ... :s.s1:stente da O.E:.p, DAI n::. 3 01 
I As!'!listente da D.N.P. DAI u; .. 3 
I Assistente 

01 

I •• O.H.R • DAI 112.3 

As:llistente da 1' D.M.R. DAI 112.3 01 

Assiste:'lte do ,. D.R. DAI '-12.3 01 

I Assistente do 3• D.R. DAI 112.3 01 

Assistente do Dire\ol;"ia Consultiva. DAI 112.3 01 
l 
l Assistente da Jun_ta de controle -. DAI 112.3 

I 
01 

r Secretário Administrativo ~o G.D.G. --- DAI 112.3 02 
- -

' Secretário Administrativo .da o.A. 0,\l l' 2.. 3 01 

Secr-etário Administrativo •• D.f>. DAI 112.3 I Ol 

So!=cretâ.rio AdminiSt!"atiVO da O.E:.P. DAI 112 .J 01 

Sec!"etário Administrativo da o-.-~ .P. DAI 
I 

11:: .J i 01 

' I 

D ENOM!HAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE 

Secretário AdminJ,strativo da D~M.R. DAI 112.3 01 

Secretário Administrativo cloS.J. DAI 112.3 01 

secretário ' Ad.minis.trativo da C.L. DAI 112.3 01 

Secretário Administrativo da J.C. DAI 112.3 01 

Secretârio A:Jnin1s.trat1vo doS. 'I'. DAI 112.3 01 
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ANEXO :0:1.:;: 

(Art. 3•. ela Lei ntt de de de 1989} 

SITUAÇÃO NOVA 

~ÃO ANTERIOR (PCC-LEI N• 5.920/73} CARREIRA ATIVJ:DADES RODOVIÁRIAS 

GEKORl:A FUNCIONAL REFEfttNciA PADRlO I CLASSE CARGO 

25 VI 

24 v 
23 IV I• 

22 iii 

o.ador 2I II 
l'clll:uni s t.a 20 I 
Ez!Fnhei t'O ANIU.ISTA DE ATIVIDAPES R:lXJIIIÁRIAS 

~strador 19 VI 

18 v 
17 IV 2' 

16 III 

15 II -
" I 

13 IV 

12 III 

11 II 3' 

1 • 10 I 

SITUAÇÃO ANTERIOR (PCC - LEI Nl 5. 920/73} SITUAÇÃO NOVA 

CARREIRA ATIVIDADES RODOVIÁRIAS 

CATEGORIA fUNCIONAL I REFERtNC<A I PADRÃO I CLASSE C A R G O 

Agente Administrativo 
32 IV 

Desenhista 
31 III 

Técnico de Contabilidade 
30 II 1' 

Tecnologista 
29 I 

Agente de Telecomunicações e "Eletricidade 

:P.sente do Ser-viçoZ!I de Engenhar!& 

Dat11Ógra.fo " • 28 IV 

Artit'ice de Mecânica 23 • 25 III 

Artifice de Manutenção e ~estauração 20 a 22 II 2• TÊCNICO DE ATIVIDADES JmJYii.RIAs 

de veiculas 17 a 19 I 

Arti!'1Ce de Carpintaril e Marcenaria 

Ardf'ice de Obras Civis 15 • 16 v 
Art:Ífice de Eletricidade e Comunicações 12 a 14 IV 

Motorista " a 11 III 3' 

os • 08 II .. 
01 a 04 I 
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..\NEXO :U:: 

... 
SITUAÇÃO NOVA 

SI'l'UACÃO ANTERIOR (PCC - LEI Nt 5.920/73) 
CARREIRA ATIVIDAD.ES RODOVIÁRIAS 

CATEGORIA f'UNCl'ONAL REFtRtrfCtA PAlJRXO CLASSE CARGO ! 
1 

Telet"onist·a 

Agente de Por:.aria " • 32 v 
Auxiliar de Art!:rice 01 • 23 IV 

Auxiliar Operacional di!! Serviços Diversos III Únic:a AUXILIAR DE ATIVlDAOES ~ 

Auxiliar Operacional de serviços · II 

de Engenharia I 

i 
I 

' I I 
! 
i 
' 
I ' 

- • ~ - • - • - o .. - . - -

ANEXO IV 

(Art. 9• •- da Le1 n• .. •• de 1989) 

TABELA DI!: ESCALONAKENTCf VERTICAL 

c A R G o CLASSE .PADRÃO fim ICE 
' 

I li no 

Especial " 215- 1 

I 210 

VI 195 

v 190 

" IV 105 

III 180 

ANAI.:ISTA DE A'!'IVltiADF.S RODOVIÁRIAS II 170 

I 170 

VI 155 

v 150 .. IV 145 

III 140 

II 135 

I 130 
.. 

IV 115 ,. III 110 
II 105 
I 100 

' 
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AN.EXO IV 

(Art_ 91, da L~l n• ·"" •• de 1989) 
TABELA DE ESCALONAXEN'l'O VERTICAL 

c A • G o CLASSE I PADRÃO ÍNDIC;E· 

III 130 

Especial II 1,25 

I 120 

IV llO 

III lOS 

1• II 100 

I 95 

IV 85 
TtCNICO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS 

III ao ,. II 75 

I 
70 

v 60 

IV 55 
3• III 50 

II 45 

I 40 

i v 45 
IV 40 

AUXILlAJI. DE ATIV:tDADES RODOVIÁRIAS única I 
n::: 35 
II 30 I . ... . . - " .. 

ANEXO V 

- (Art 17 da Le1 n• - de de 

SITUAÇÃO ANTERIOR SI"TUAÇÃO NOVA 

! C A R C O CLASSE PADRÃO PADRÃO CLASSE I c A R G O 

.. . .. 

ESPECIAL I • III IV. 

-

I v III ,. 
IV a III II 

! TÉCNICO DE ORÇAMENTO c 
f II a I I 

' ' i 
' • v IV 

' IV III 

t 
8 ,. TÉCNICO DE ATIVIOADES ROOÔVl;ÁRIAS III II 

TÉCNICO D! ~INANÇAS E CONTROLE I t II ' I 

' i VI v 
' v IV l 

IV III ,. 
' A i III II 
l 

II . I I 

' 
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ANEXO V 

(Art. l7. da Lei n• , de •• de 1989) 

SITUAÇÃO AN'l'ERIOR 

i C A R GP 

I 
ANAt.ISTA DE ORÇAME:NTO 

Al!ALI:STA DE FINANÇAS E CCNI'ROU: 

I 

I 
I 
L..__ 

(A Comissão do Dislritó Féderal) 

MENSAGEM N• 108, DE 1989-DF 
(1'1' 98189 - Gabinete, na origem) 

Brasília, 24 de outabro de 1989 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena

do Federal: 
Honra-me encamitihar a V. _Ex. para aprecia

ção dessa Casa Legislativa projeto de lei que 
cria a Carreira Atividades de Trânsito no Dis
trito Federal e seus cargos, fiXã-Os valores de 
seus vencimentos e dá outras providências. 

O presente projetO alcança tão-somente os 
servidores integrantes da categoria funcional 
de Agente de Trânsito do D~artamento de 
Trânsito do Distrito Federal~- pertencentes ao 
Piano de Classificação de Cargos de que trata 
a Lei n~ 5.920, de 19 de setembro de 1973. 

-Essa categ-Oria fundo'nal mereceu organi
zação em carreira própria por suas peculia
ridades. 

Trata-se de mais uma carreira que o Distrito 
Federal propõe a criação, colocando-se assim 
adiante das demais unidades federadas e dá 
o primeiro passo para o cumprimento do 
mandamento constitucional inserido no _artigo 
39 da Carta Magna, quanto à instituição de 

SITUAÇXO NOVA 

CÇASSE I PADRÃO PADRAo CLASSE C A R G O 

ESPECIAL III VI 

II v 
I ~ IV ,. 

v III 
c IV II 

III I I 

II VI 
c 

' v 
v IV 

2• 
IV III 

B 
III II 

II a I I 

VI e V r v 

A 
IV e ~II. l!I 

I 
,. 

II II 

I 1 

planO de carreira para os servidores da admi
nistração pública direta, nas esferas da União, 
Estados, Municípios~ do Distrito Federal. 

A iniciativa visa também a adequar-a política 
de pessoal do Distritq Federal às.necessidades 
de sua administração, hoje em tudo maiores 
e bastante diversaS das que nortearam o atual"" 
Plano de Oassificação de Car~os. 

O ingreSso na Carreira ein foco obedece 
ao princípio da exigência de habilitação em 

-concurso público, inserto_na Constituição Fe
derai. 

Ó desenv~Iviffiento dos servidores fta car
reira regulamentar-se-_á pelos institutos da 
progressão entre padrões e da promoção en
tre classes, 

Ficam extintas para os integrantes da car
reira todas as gratificações e vantagens atual
mente percebidas, inclusive o recente adia
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 

· 9 vªlç_r_ padrão de Nc'z$ 2.784,67 (dois mil, 
setecentos e oitenta e quatro cruzados novoS 

· e sessen~ _e_ sete centavost correspondente , 
ao padrão inicial do nível superior, servirá de 

ANALISTA DE ATIVIDADES I<XlOVLÍliiAS 

-----

base _de cálculo para a fiXação dos demais 
padrões, obedecidos os índices da tabela de 
escalonamento. 

Mister se faz, criar, também, a Gratificação 
de Piscaiização e Polidamente de-Trânsito 
?O percentual de 33% (trinta e três por cento): 
madente sobre o padrão em que estiver ao 
fato da carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho e da natureza das ativi

-dades inerentes àquele cargo. 

A transPosiçêo doS servidOres a que sedes~ 
- tina a proposta será realizada lin~armente, na 

conformidade do Ane~o II e obseiVado o posi
cionamento no atuàl Plano de Oassificação 
de Cargos. A efetivação dos servidores-con

-tem piados pela estabilidade de que trata o arti
go 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias processar-se-á através de concur
so público, para o qual serão inscritos ex offi
do, no prazo de um ano. 

Por derradeiro, convêm saJLentar a preocu
pação deste Governo com a implantação, den
tro em breve, do re9ini"e jurídico único para 
todos os seiVidores .da .administração direta, 
autárquica e fundacional, o que ensejou a ado-
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ção 'desde ago_ra do regjme jurfdiéo estatutário 
para os servidores que serão transpostos na 
forma desta projeto de lei. 

Na oportunidade, reitero a v: Ex' protestos 
dE;" elevada estima e consideração. -Joaquim · 
Domingos Rorfz, Governador do Distrito Fe
deral. 

§ 6g Nenhuma TeàuçãO de remuneração 
poderá resultar 'da apltcação do disposto neste 
artigo, devendo quando for o caso, ser assegu
rada ao funcionário a diferença como vanta
gem pessoal nominalmente identificãvel. 

Art. 39 Os servidores integrantes da Caté
gorfa Funciona! de Agente de Trânsito da Ta
bela de Pessoal _do Departamento de Trânsito_ 
integrante do Plano de Gassificação de Car
gos de que trata a Lei n9 5.920, de 19 de 
setembro de 1973, não amparados pelo artigo 

I-Gratificação pefo Desempenho de Ativi
dades de Trânsito no Departamento de Trân
sito do Distrito Federal, criada pela Lei rt' 17, 
de 30 de maTo de 1989; 

U- GratificaÇão pelo Desempenho de AtiVi
dades de Apoio, criada pelo Decreto-Lei n9 
2.224, de 9 de janeiro de 1985, alterada pelo 
Decreto-Lei n9 2.367, de 5 de novembro de 
1987; ~ 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 71, DE 1989 

Ciia a Carreira Atividades de Trânsito 
no Departamento de Trânsito do Distrito 
Federal- Detran/DF e seus cargos, fiXa 
os valores de seus vencimentos e d6 ou• 
tras_providências. 

- - "19 ·do- AtO· das Disposições Constitucionais 
Transitórias serão insciitos ex officio, no prazo 
de 1 (uin) ano, em ConcursO público, para 
fins de eletivação, permanecendo no Departa
rttento ~e Trânsito dp Distrtto Federal inte
grando a Tabela Suplementar de que trata 
o § 5'~', no regime Jurídico e condições em 
que hoje se encontram. 

ill-Gratificação de Função Pol!cial, esten
diçia aos Agentes de TránsRo. através da Lei 
n• 7.455, de 31 de março de I 986; 

l'i- Gratificação por Operações EspeCiaiS, 
estendida aos Agentes de Trânsito através da 
Lei n• 7 A55, de 31 de março de 1986, coin 
as alterações introduzidas pela Lei no 18, de 
'30 de maio de 1989; 

V- Abono mensal, criado pela Lei n9 4, 
de 28 de dezembro de 1988; e 

VI-Adiant.;rmento, concedido peJa Lei n~ 
O Senado Federai decreta: 
Art. 19 Fica criãda ã Carreira Ativldades 

de Trânsito no Quadro de Pessoal do Departa
.. mento de Trânsito do Distrito Federal- De-. 
tranJDF, composta do cargo de Agente de 
Trânsito, nívefmédio, conforme o Anexo J des
ta Lei. 

Art. 29 Os servidores ocupantes de em
pregos permanentes da Tabela de Pessoal do 
Departamento de TrânSito do Distrito Federal 
- Oetran/DF, indufdos na sistemática da Lei 
~ 5.920, de 19 de setembro de 1973, serão 
transpostos, na forma do Anexo 11, para a Car
reira a que se refere o ·artigo 1 ?, por ato do 
Governador. 

§ I'~' o aproveitamento de c:{Ue trata este 
artigo dar-se-á independentemente do núme-- c 

ro de cargos criados e do número de vagas 
em cada classe ou padrão, revertendo-se à 
classe inicial ou extingüirido-se, na medida em 
que vagarem, até o ajustamento ao· número 
dê ~argos tr.adõ.<naforma~da-Am!xo-t --~ --

§ 2~ Atendldo o disposto no cajJut déSte 
artigo serão considerados extintos 9s empre
gos vagos de Agente de Trânsito, remanes
centes-da Tabela de Pessáal do_ Depàrtamento 
de Trânsito do DistritO Federal. 

§ 39 Os Servidores integrantes da catego
ria funcional de Agente de Trânsito da Tabela 
de Pessoal do Depal"tamento de TrAnsito do 
Distrito Federal, amparados pelo artigo 19 do 
Ato das DisposiçõeS Constitucionais Transi
tórias, passarão a integrar Tabela Suplemen
tar, até que se submetam a concurso para 
fins de efetivaçáo. 

§ 49 Os seJVidores a que se refere o p~á
grafo anten'or que lograrem apiovação serão 
transpostos para a Carreira Atividades de Trân· 
sito, na forma do Anexo U· desta Lei. 

§ 5"' Os servidores a que se tefere este 
artigo que não lograrem aprovação no con
curso passarão a integrar uma Tabela Suple
mentar. sob o regime jurídico em que se en
contram e a sistemática da Lei n9 5.920, de 
19 de setembro de 197.3. extinguindo-se os 
respectivos empregos à medida Que vagarem. 

Parágràfo único. Os servidores a que se 
r.efere ·este artigo classificados no concurso 
público serão transpostos para a Carreira Atíví
dades de Trânsito, na forma do Anexo 11, res
cindindo-se, nos termos da legislaçãp vigente, 
os contratos de trabalho dos que não lograrem 
aprovação. 

38, de 6 de setembro de 1989. ~ 

Art.. 10. O regimejur'idico dos integrantes 
da Carreira criada por esta Lei, até que se 
aprove o Estatuto dos Funcionários Públlcos 
Ovis do Distrito federal, é o da Lei n~ 1.711, 
de 28 de outubro d€- 1952, e as leis que o 

_complementam. _ 
Art. 49 O ingress_o na Carreira de que trata 

esta Lei far-se-á, ressalvado o disposto no arti~ 
go 2\ mediante concurso público no Padrão 
I, da 3~-qasse do cargo de-Agente de Tr!nsito. Art. 11. Fica criada para os integrantes da 

Carreira a que se refere esta Lei a Gratificação 
Art. 5;o_ Pa"derão Conçorr;r_ao cargo de de Fiscalização e Policiamento de Trânsito, 

Agente de: Trânsito qs portadores d~_certifi- no percentual de 33%, incidente sobre·o pa
--c:ado de 29 Grau ou habilitação legal_ equiva- drâo em que estiVer local_~ado Q s~ryidor. 

len:e~ _ Parágrafo ~nico. A Gratificação a que se 
Art. 69 O valor do vencimento de Agente~-~ refere est~-a[tig<;>,~ s;9bre a qual inc:idirá o des

de Tr:ânsito, da 11 Classe, Padrão 11, que corres- _conto previdenciário, incõrporar-se-á a.os pro
ponderá a NCz$ 2. 784,67 (dois rnil, setecentos ventos da inatividade. 
e oitenta e quatro cruzados novos_ e sessenta 
e sete C:E'!I1tavos) servirá de .base para fiXação 
do v-aloi do venc~11ento dos d~mais integran~ 

, tes da Cãrreira Atividades de Trânsito, obser
vados~ íncfices_estabeleicidos na Tabel<;~: de 
Escalonamento Vertical, constantes do Ane~o 
DI desta lei. -

Pará9rafo úniCo. O' ValOr dO vencimento 
previsto neste artigo será reajustado nas mes
mas datas e nos mesmos índíces adotados 
para os servidores do Distrito Federal, ocor
ridos a partir de 19 de outubro de 1989. 

Ãrt. 79- O desenvofvimento- c:io_s servido~es 
na carreira AitvidadeS de TrânSito rar-se-á 
através de progressão entre pad,rões e de pro
rnoç~q enn:e cJasses, con~orm~ 9.ispuser o re
.gulamento. 

Art 8"' Os cOncursos em: andamento, na 
data da publicação desta Lei, para ingresso 
na Categoria Funcional de Agente de Trânsito, 
serão válidos para atendimento ao disposto 
no artigo_ 49 -

Art. sr Ficam extintas, a partir da data da 
transposição a que se refere o artigo 29, para 
os servidores de que trata esta Lei, as seguintes 
gratificações e vantagens: 

Art 12. A-Gra6tícaç:ã6AâicionalporTem
po_d_e_ Serviço será. qllçu_la.__dª-'Jlª l>~_etg_~ _ç!JJçg 
por cento por qüinqüênfo de efetivo exercido. 
sobre o vencimentO do -padrão em que o servi
dor estiver localizado, acrescldo da Gratifica
ção a que se refere o artigo 11. 

Art 13. OS_seMdores integrantes da Car
reira de que tratã~ esta Lei ficam suje~tõs ao 
regime de 40-(quarenta) horas semanais de 
trabalho. 

Art. 14. OsAgeritesdeTrânsitodaTabela 
~Pessoal do Departamento de lrâtisito do 

- Distrito Federal que se encontram com os res
pectivos contratos de trabalho suspensos te
rão o prazo de 30 (trinta) dias para optarem 
pela Carrelia de -que trata esta Lei . 

ParágrafO ánic9. Os servidores que não 
- optarem na forma deste artigo passarão a inte

grar a Tabela a que se refere o § 5? do artigo 
2' 

Art. 15. O Governador dO Distrito Federal 
babcará os atas necessários à regulamentação 
desta Lei. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor em ]9 de 
janeiro de 1990. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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MENSAGEM N• 109, DE 1989-DF 
(N• 99/89-GAG, na origem) 

Brasília, 24 de outubro de 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena
do Federal: 

Tenho a honra de encaminhar a essa Casa 
Legislativa o anexo Projeto de LP.i que dispõe 
sobre a criação dos C~rgos de Natureza Espe
cial, de Secretários-Adjuntos, de Chefes de Ga
binete do Vice-Govem_ador e do Procurador
Geral, de Dirigentes de Aurerquias, de Admi
nistradores Regionais e de Dirigentes de Ór
gãos Relativamente AtJtônomos, mediante 
transformação dos cargos em comissão, códi
go DAS-1 01,4, de igual denominação, do Gru
po Direção e Assessor,3mento Superiores, do 
Quadro de Pessoal do Dl$trito -~-ederal 

O Projeto, em seu artigo 39, prevê a criação 
· do cargo de Olefe de Gabinete Civii~Adjunto, 
a fim de guardar coerência_com o tratamento 
dispensado aos cargos de Secretário de Esta
do, de igual hierarquia. 

A medida se justifica à vlsta dos valores atri
buídos aos cargos em comissão do_ Grupo 
DAS qUe se enconb:a_rem defasados, _deixan
do, assim, de significar justa retríJ;>utção para 
o desempenho das tarefas e responsabilida
des a eles vinculados. 

Com efeito a retribuição dos aludidos car
gos em comissão caíram em patamares insig
nificat)tes, a ponto de constituírem barreira in
transpOnível para o exercício dos cargos men
cionados, causando sérios transto_rnos à Ad
ministração no desenvolvimento de suas ativi-
dades. _ 

Esta Providência apresenta-se, hoje, como 
indispensável para devolver àqueles cargos re
tribuição condizente com o nível de atnbui
ções a eles conferido, restabelecendo, ainda, 
a capacidade de emprego de recursos_huma
nos especializados. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e elevada consideração. -
J®_quim qommgos Roriz, GOvêri)8âor do Dis
trito Federal. 

PROJETO DE lEI DO DF . 
N'72,DE 1989 

Cria, no Quddro de Pessoal do Distrito 
Federa/, os Cargos de Natureu Especial 
que menciona e dá outras provid~ncias. 

O Senado Federal decreta: 
Arl 1"' Ficam transformados em cargos 

de Natureza Especial, do Quadro de Pessoal 
do Distrito Federal, os seguintes cargos inte
grantes do Grupo Direção e Assessoramento 
Superiores: 

1-Secretários-Adjuntos, Chefes de Gabi
nete do Vice-Govemador e do Procurador-Ge
ral; 
n-Dirigentes de Autarquias; 
ill-Admi!listradores Regionais; 
[V- Dirigentes de Órgãos Relativamente 

Autónomos. 
Art. 2~ Fica alterada a denominação de 

um cargo de Consultor-Adjunto para Consul
tor Jurídico-Adjunto e transformado_em cargo 
de Natureza Especial. 

Art. 3"' Fica criado o ~ergo de Natureza 
Especial de Chefe do Gabinete Civil-Adjunto. 

VENCIMENTO ~EPRESENTAÇJi:O 

4.130,94 5.783,32 

Parágrafo único. A remuneração de que 
trata este artigo será reajustada nas mesmas 
datas e mesmos índices adotados para os ser
vidores do Distrito Federal, ocorridos a partir 
de 1 ~ de outubro de 1989. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, de de1989.-101"daRe-
pública e 30°. de Brasília. 

(À Comissão do Distrito Federal.) 

Pareceres 
PARECER N• 265, DE 1989 

(_Da Comissão Diretora) 

-Redaçflo do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado n" 16Q de 1989- Com
plementar. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo aó Projeto de Lei do Senado n9 169, 
de 1989 - Compleinentar, Q.e autoria do Se~ 
nadar Fernando Henrique Cardoso, que fixa 
as alíquotas máximas dos impostos sobre ven
das a varejo de combustíveis líquidos e gaso
sos de coinpetência municipal, nos termos 
do inciso ffi do art 156 da Constituição Fe
deral. 

·Saia-daS -Reuniões da Comissão, 24 de outu
bro de 1989. -Nelson Çameiro-Presidente; 
Peimpeu de Sousa..._ Relator; Aureo Mel/o. 

ANEXO AO PARECER N• 265, DE 1989 

l?erJ?ção do vencido para o tumo su
plementar do Substitutivo ao Projeto de 
LeidoSenadonP 16~ de 1989- Com-
plementar, que ftxa as alíquótas máximas 
dos impostos sobre vendas a varejo de 
combustfveis líquidos e gasosos de com-

. petênda municipal, nos termos do inciso 
lff do art. -156 da Constff'.lição Fedefal. 

O Congresso Nacional d~ reta: 
Art. to-- -AS alíqu<?tas máxi-nas do imposto 

sobre vendas a varejo de comi •ustíveis líquidos 
e gasosos, de competência dos Municípios, 
não excederão de: 

I- três por cento para gasolina automotiva, 
álcool e óleo combustível; e 

II- um por cento para os demais combus
tíveis líquidos e gasosos. 

Art. 29 Esta Iel entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições eril 
contrário. 

Art. 4o A retribuição dos cargos de que 
trata esta Lei é fomda em: 

• 
HO 

TOTAL 
~ 

9.914,26 

PARECER N• 266, DE 1989 
(Da Comfssão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nP 27, de _1989 (nP 57189. ria 
Camara dos Deputados). 

A Comissã~ Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo rt'- 27, 
de 1989 (n? 57/89, na. Câmara dos Deputa
dos), que aprova os textos da "Convenção so
bre Pronta Notificação de Acidente Nuclear" 
e da "Convetição sobre Assistência no caso
de Acidente Nuclear ou Emergência Radioló· 
gica", aprovadas durante a sessão especial da 
Conferência Geral da Agência Internacional de 
Energia Atômic:a, em Viena, de 24 a 27 de 
setembro de 1986. _ _ 

Sala" das Reuniões da Comissão, 24 de outu~' 
bro de 1989. ~Nelson Carneiro -Presidente; 
Pompeu de Sousa - Relator, Aureo Mel/o -
Louremberg Nunes Rocha. 

ANEXO AO PARECER N• 266, bE 1989 

Redação finai do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 27, de 1989 (n? 57/89, na 
Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nadonat apr~ 
vou, e eu, Presidente do Senado, 
nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte 

DECREfO lEGISLATIVO N• • DE 1989 

Aprova os textos da "Conve.rição sobre 
Pronta Notificação de Acidente Nuclear_•• 
e da "Convenção sobre ASsistênda riO 
caso de Addente Nudear ou Emdgênciã 
Radiológica': !Jprovadas durante a sessão 
especial da Cónferêhda Vera/ da :4gêncm 
Internacional de Energia Atômica, erii 
Viena, de 24 a 27çie setembro de 1986. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 19 São aprovados os textOs da "Conw 

venção sobre Pronta Notificação de Acidente 
Nuclear" e da "Coiwenção sobre Assistência 
no caso de Acidente Nuclear ou Emergência 
Radiológica", aprovadas durante a sessão e&
pecial da Conferência Geral da Agência Inter
nacional de Energta Atôinica, em Viena, de 
24 a 27 de seteinbro de 1986. 

Art. 2'? São sujeitos à aprovação -do Con
gresso Nacional quaisquer atas ou ajustes 
complementares de que possa resultar a revi." 
sáo ou a modificação do presente documento. 

Arl 3"' --Este Decreto Legislativo entr:ã em 
vigor na data de sua publicação. 
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PARECER N• 267, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Leí do Se
nado fi? 166. de 1989--_.. _ _Complementar. 

A Corhissão Diretora apresenta a "redação 
Rmú do Projeto de Lei do Senado nr> 166. de 
1989- ComplementtJr, de autona do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso. que exclui 
da lnddência do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, a exportação para o exte
dor dos serviços_ que mendona, nos tennos 
do inciso ff do § 4" do art 156 da ConstítuiçAo 
Federal. 

SaJa de Reuniões da Co"niissão, 24 de outu-
bro de 1989. · 

Nelson Carneiro, Presidente -Pompeu de 
Sousa, Relator Áureo Me/lo,~ Loremberg Nu
nesRocha 

ANEXO AO PAREa;:R N• 267LDE 1989 

Redação final do Projeto_. d_e ~~do Se
nado n'i' 166, de. 1 !189 -~ Complementar, 
que exclui da inc:Idênçlll_d_Q _Imposto so~ 
bre Seiviços de Qualquer Natureza, a ex
port!Jção para o exten"qr dos serviços que 
menciona, nos termos do Inciso II do § 
4<~doart. 156do Constituição-Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
1\rt. _1" O Imposto sobre Serviços de qUal

quer Natureza de competência municipal, não 
incide nas exportações para o e-xterior dos ser-_ 
viços a seguir discriminados. 
I-de engenharia, arqultetura a urbanismo; 
O-de organização, programação, planeja

mento, assessoria, levantamerito e processa
mento de dados, consultoria e auditoria; 

m-de assistência técnlc.), cie.ntJ1ic<) a se-
melhantes. inclusive os amparados por mar
cas e patentes; 

IV -de reparos navais; 
V-outros serviços definidos pelo Execu

tivo Municipal como relevantes para expansão 
da atividade económica exportadora. 

Parágrafo único. Nos casos de exportação 
de serviços não compreendidos nos Itens do 
art. 1'~ e que gozem de_ isenção de incentivos 
fiscais federais, os exportadores terão o direito 
de requerêr ao órgãO dO EXecútiVo MunicipaJ 
a isenção do imposto sobre_ serviços. 

Art 29 Estão também, fora do campo de 
incidência do imposto a que se refere esta 
lei, todos os serviços assim declarados em 
acordos ou tratados internacionais de bitribu
tação e reciprocidade, ou outros de que oBra
sil participe. 

Art. 3» Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4» Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER N• 268, DE 1989 
Da Cornhisão Diretora 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legis/at.IV? n9 25. de .1 988. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n' 25, 
de 1988, de autoria do Senador Leite Chaves, 
que susta o ~ecreto n9 96.991, de 14 de outu· 

bro de 1988, de "atribui competência para 
autorização de pagamento e recebimento por 
meio de outras instlttdções financeiras." 
- Sala de Reuniões da Comissão; 24 de outu

bro de 1989. --Nelson·Carnelro Presidente 
- PoinpeU de Sousa, Relator ~Áureo Mel/o 
- Louremberg Nunes Rocha 

ANEXO AO PAREa;:R N• 268, DE 1989 

Redação final do Projeto de Decreto 
_ Legis/a_tfvo n? ~ de 1988. _ 

Faço sabei- que o Congresso Nacional apro
VOl:l,_ e eu, _ ! ~esidente do Senado, nos ter
mos do art 48, item 28, dO RéQ:imento Interno, 
promulgado o Seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 19B9 

Susta o Decreto n<~ 96.991, de 14 de 
outubro de 1988, que "atribui competên
cia para autorização de pagamentos e re
cebimentos por meio de outras institui
çõ!!s financeiras." 

O Congresso Na:aOrial decreta: 
'Art. 1"? É sustado o Decreto n» 96.991, de 

14 de outubro de 1988, que "atribui compe
tência para autorização de pagamentos e rece
bhnentos por meio de outras instituições fi
nanceiras", publicado no Diário Oficial de 17 
de outubro de 1988. - · · 

Art: 29 Este Decreto LegislatiVo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 3» Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER N• 269, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido para O- tumo su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Cbmllra nP 78. de 1986 
(n~' 1.945_183, na Casa de origem). 

A Comissão Diretofa apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei_ da_ Câmara. 
n" 78, de 19SQ (n9 1.945/83, na Casa de ori
gem), que- inclui o fotógrafo i;lUtônom-o no 
QUadro de Atividades e Profissões a que se 
refere o art. 577 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto·lei n9 
5.452, de 1? de maio de 1943. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de_outu
bro ·de 1989.- Nelson Carneiro, Presidente 
-Pompeu de Sousa, Relator -Áureo MeDo 
- Louiemb~g Nunes. R_ocha. 

ANEXO AO PARECER N• 269, DE 1989 

RedaÇao do venddo para o tumo su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da C&nara n 9 78, de 1986 
(n" 1.945183, na casa de origem), que 
me/ui o fotógrafo autônomo no Quadro 
de At.ividades e Profissões a que se refere 
o art 577 da Consolidação das LeiS do 
TrabBiho~ JJProvada peJo· Decreto-Lei n~' 
5A52. de I• de maio de }943. 

O Congressõ Nacional decreta: 
Art. }9 O exercido da profissão de fotó

grafo profissl<;mal é livre, em todo o território 

nacional, aos que satisfiZerem as condições 
estabelecidas nesta Lei. . 

Parágrafo único. Considera-se fotógrafo 
profiSsional aquele que, com o uso da luz ob
tém imagens estáticas ou dinâmicas em mate
rial fotossensível, com a utilização de equipa
mento ótico apropriado, seguindo o processa
mento normal e eletromecânico desse mate
na! para quaisquer fins.. 

Art. 2° _ As profissões de fotógrafo profis
sional e de técnico em fotografia compreen-: 
dem o exercício habitual e remunerado elas 
seguintes atividades: 
I- produção de fotografia para quaisquer 

fins; 
11- ensino de técnicas de fotografias; e 
Til- serviços de assessoria, organ_iz_ação e 

orientação previstos no art._32_desta Lei. 

Art 39 O exer.cíclo da profiSSão de- fotó
grafo profissional e de téCnico em fotografia, 
com as atribuições estabelecidas nesta Lei, 
só será permitido aos profissionais assim cem- -
siderados: 

i -_tQtÓgrafOs profissfonãis cliPiofnaCios' Por 
escolas. de nível superior, cujos cursos sejam 
oficialmente reconhecidos; 

II- técnicos eln fotografia portadores de 
c.ertifiçado d~ conclusão de curso técnico de_ 
fotografia emitívél _de 2~ ·grau· e-d-e certificados, 
meqian~e api-ovã:ÇãO de curriculo e carga horá
ria,_ouvldo o Conselho Federal de Educação; 

lll- diplomados _por escola-s estrangeira 
que hajam revalidado seus diplomas no Êrasil, 
consoante estabelecido em lei; -

IV- profissionais não diplomados que, na 
data da publicação desta Lei, tenham, na prá
tic~ da profissão, exerCício Por período iguaJ 
ou superior a dois anos, observado o disposto 
no art. 33; - -

V- aqueles que, mesmo após a publicação 
desta Lei, formarem-se pela prática, no exer· 
ddo da prOfissão, noS EStados Orlde não haja 

. cu~9S, por período igual ou superior a dois 
anos1 qu~ndo então' serão regt,dados como 
1'provisionados.., pelo Co'nSelho Reglonai, me-
diante avaliaÇão de capacidade .profissional, 
~l;lvi~os .os sindicatos e associações profissio
nais da classe. 

M 4" Os profissionais de que tr.crta est1:1 
Lei somente poderão exercer suas atividades, 
se devidamente inscritos nos Conselhos Re
gionais, a cuja jurisdiÇão estejam subordina
dos. 

Parágrafo único. As atividades dos fotó
grafos profissionais, em empresas jornalísti
cas, são exclusivas de repórter fotográficO, na 

- forma das disposições legais referentes ao 
exercido da profissão d~ jornalista. 

CAPfrULOn 
Dos Conselhos Federal e l?eglonais 

dos Fotógrafos Profissionais 

- Art. 59 É criado, na Capital da República, 
o Conselho federal dos Fotógrafos Profissio
nais, com jurisdição em todo o território nacio
nal, e um Conselho Regional dos Fot6gr6fos 
Profissionais em cada Capital de Estado, nos 
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Territórios e no Distrtto _Federal, denominado 
segundo sua jurisdição, que abrange a respec
tiva unidade da Federação. 

Art. 6~ Os Conselhos Federal e Regio~ais 
ora instituídos constituirão, em seu conjunto, 
órgãos com personalidade juridica de direito 
público e autonomia administrativa e fin_an
ceira, destinados a zelar pela fiel observância 
dos princípios da êtiéa, da defesa e da disci
plina dos que exercem atividade profissional 
de fotógrafo profissional, nos termos desta Lei. 

§ 1"' O Conselho Federal dos fotógrafos 
Profissionais será coristituído de n_ove mem
bros, eleitos por maioria absoluta, em escru
tínio secreto, pela Assembléia Geral dos Dele
gados dos Conselhos Regionais. 
· § 2>' O ConSelho Federal será instaiado 

dentro de cento e oitenta dias a cont~r da 
data da publicação desta Lei. 

§ 39 A Assembléia de instalação será pre
sidida por um representante do Ministério do 
Traba1ho e constituida por delegados eleitores 
das entidades representativas da categoria 
profissional dos fotógrafos prOfisSionais, de 
existência IegaJ por inais de lilil ano, eleitos 
por. voto secreto em assemblêia "daS respec
tivas entidades. 

§ 49 Para a Assembléia de que trata o pa
rágrafo anterior, cada entidade indicará três 
delegados eleitores, devidamente habilitados 
para o exercício da profissão, inscritos nas res
pectivas entidades de classe e no pleno gozo 
de seus direitos. _ 

§ 59 Onde não houver associação profis
sional dos fotógrafos profissionais, caberá ao 
Conselho Federal dispor a respeito. -

Arl 79 S!o atribuições do Conselho Fe
deral dos Fotógrafos Profissionais 

1- representar os fotógrafos profissionais 
em caráter nacional, encaminhando as ded
sões dos Conselhos Regionais às Assembléias 
dos Delegados Regioriais; 
n- elaborar o código de ética profissional 

dos fotógrafos profissionais, -a se·r aproVado 
em Assembléia Ger:?ll âOs Delegados dás Con-
selhos Regionais; -

m- organizar seu regime rito intemo, a ser 
aprovado pela Assembléia Qeral dos Delega
dos dos Conselhos Regionais; 

IV-organizar os regulamentos que dispo
rão sobre as especialidades técnicas dos fotó
grafos profissiona!s e dos técnicos ern fotogra~ 
fia, dos auxiliares e aprendizes de técnicos em 
fotografia, a serem aprovados na mesma for
ma dos itens anteriores; 

V- eleger a sUa diretoria; 
VI- aprovar os regimentos internos organi

zados pelos Conselhos Regionais ern ·conso
nância com o seu regimento interno; 

VII- dirimir dúvidas suscitadas pelos Con
s.elhos Regionais; 

VIU- julgar, em última instância, os recur~ 
ses interpostos das decisões dos Conselhos 
Regionais; 

IX-promover a instalação dos Conselhos 
Regionais; 
X- dispor sobre a organização e o fundo

namento de ,suas assembléias gerais, ordiná-

rtas e extraordinari?ls, e a dos Conselhos Re
gionais; 

XI:._ Publicar, anualmente, a relação dos. fo
tógrafos profissionais inscritos; 

Xli-aprovar, anualmente, as contas pró
prias e as dos Conselhos Re~onais, encami
nhando-as dentro dos prazo-s legais à aprecia
ção do Tribun~l de Contas da União; 

XIII- flXClf, anualmente, as anuidades, ta
xas, contribuições e emolumentos devidos pe
los fot6grafos profissionais~ 

XIV- elaborar a previsão orçamentárjé!. da 
recei~ e c;Ia c;lespesa anual, fixando os valor.es 
-doS Jetons a serem pagos aos; membro.s dps 
Conselhos; e 

· }01- resolver os casos omissos. 
Arl 89 São atribuiçõe~ dos Çonselhos Re

gionais: 

1- eleger sua diretoria; 
II- registrar os profissionais habilitados de 

acordo com a lei e exPedir as respectivas car
teiras profiSSionais; 

lii ;.:_acompanhar os auxiliares e apiendizes 
dos técnicos_ em fotografia e eipedir carte-iras 
especiais; 
,.JY.- fiscalizar o exercício da profissão, aPre

ciando as reclamações e representações eScri
tas, oferecidas a se_u conhecimento;· 

V-instaurar process_o_e-impor multas e 
penas de- advertência, suspensão e cancela
mento do registro profissional e dos casos 
espe-ciais, de acordo com ·os regulamentos 
aprovados, assegurando sempre o direito de 

.. _defesa do interessaao; 
VI-propor ao ·conselho Federal as provi

dências necessária_s à regularidade dos servi
çõS_e: à_ fiscalização -do exerdcio profissional; 

VIl- eleger seus delegados para o Conse
lho Fe-deral; 

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

IX- elaborar a previsão orçamentária da 
receita _e da _despesa anual; e 
--X- re-solve-r os casos omissos. 
-Art. 9~ .Q~ dec[são dos Cons_elhos Reg to-

nais, caberá recurso, sem efeito suspensivo, 
no prazo de trinta dias, para o Conselho Fe
deral. 

--Ãrt. 1 O. Às penalidades a que se refere 
o indso V do art. & serão graduadas conforme 
a natweza da infração e de acordo com as 
conseqüências _do ato sobre o exercício da 
profissão. 

Art. 11. Os membros dos Conselhos Fe~ 
de-1-al e Regionais deverão ser brasileiros, e 
seus-mandatos-terão a dUração de três anos. 

Art. 12. Os ConselhoS Federal e Regia
. nais serão administrados por uma "diretoria 
composta de presidente, vice-presidente, pri
meiro secretário, segundo secretário, primeiro 

_ tesoureiro, segundo tesoureiro e mais três 
c.ons_elhelros, 

Parágrafo único. O presidente terá a repre
sentação legal do respectivo Conselho, caben
do-lhe, além do voto normal, o voto de quali
dade, em caso de empate. 

Art. 13. ArendadoConselhoFederalserá 
constituída de vinte por cento da renda bruta 

dos Conselhos Regionais, além de doações, 
legados, subvenções e renda patrimoniais 
eventl@_~ 

Parágrafo único. Nos Estados, Territóilcis 
e no Distrito Federal, onde não forem in~a
dos os Cons_elhos Regionais, a fiscalização do 
exercido profissional e os respectivos registras 
referidos_nesta Lei serãO realizados pelo Con
selho Regional mais próximo, a critério do 
Conselho Federal. 

Art. 14. Constituem infrações praticadas 
no exercício da profissão: · 
I- recusar a apresentação da carteira pro

fissional, quando solicitada pcir qUem de di
reito; 

11-al.!Xiliar ou ~~ditar, por qualquer meio, 
o exercício da profissão aos que estiverem 
proibidos de exercê-Ia; · 

m- revelar improbidade profissional; 
IV-prejudicar os interesses confiados a 

seus cuidados; 
V --violar o sigilo profissional; 
VI- exercer conc:_o;r_ência desle~l; e 
VIl- deixar de- pagar taxas, contribuições; 

anuidade-s ou emolumentos devidos aos ór
gãos representativos da classe. 

§ J9 Sem prejuízo da responsabilidade 
criminal e civil, essas infraçõcs serão objeto 
de processo a_ ser instaurado pelos Conselhos 
Regionais de fot6g_rafos profissionais. 

§ 29 Em caso de reincidência, serão apli
cadas as penalidades mais graves de confor
midade com o item V do art. 89 

Art 15. .As rendas dos Conselhos Regio
nais serão constituíd~s de anl!ídades; taxas, 
emoluinentos, do_a'ções, legados;- subvenções 
e rendas patrimoniais eventuais. 

§ 19 O fotógrafo paQará ao Conselho Re
gional de sua jurisdição, até o_ último di~ de 
março de cada ano, uma anuidade cujo yalor 
será estabelecido peta Conselho Federar. 

§ 29 A anuidàd~ de que trata_ o parágrafo 
anterior ficará sujeita à incidência de juros e 
correção monetária, quando seu pag_amepto 
for efetuado fora dO prazo. 

§ 39 A taxa-de inscrição, cobrada dos pro
fissionais que requererem_seu registro nos res
pectivos Conselhos Regionais, será de cin
qüenta por cento do valor correspondente a 
uma anuidade. 

§ 49 As empresas que executem serviços 
profissionais de fotogiafia, inclusive as que ex
plorem serviÇOS-de processamento automá
tico ou manual, bem como as de fotoacaba
mento de fotografias, ficarão obrigadas a reco
lher ao Conselho Regional de sua juriSdição 
uma anuidade- que será e-stabelecida pelo 
Conselho Federal . 

Arl 16_ fJ.s empresas que tiverem por ob
jetivo a realização de serviços fotográficos de 
qualquer natureza d_everão provar aas Conse
lhos Regionais respectivos que essas ativida
des são executadas por profissionais habili~ 
tados e registrados. 

Art 17. Os serviços fotográficos de qual
quer natureza, realizados em empresas públi
cas, bem como nos serviços federal, estadual 
e municipal, deverão ser executados por pro-
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fissionais, e sua supervisão será realizada por 
profissionallegaJmente habilitado. 

Art. 18. Os_ ConselliõSRegionals, através 
de suas diretorias, prestarão contas ao Conse
lho Federal até o último dia de abril de cada 
ano. 

Parágrafo único. O Conselho Federa! sub
meterá ao plenário dos representantes dos 
ConSelhos Regionais, até o dia 30 d~ junho 
de cada ano, a prestação de suas contas e 
as homologações das contas apresentadas 
pelos Conselhos Regionais. 

Art. 19. Os Consem.os Regionais pode
rão, por seus procuradores, promover, perante 
a Justiça Federal e mediante execu_Ç~Q f!Sc_~l, 
a cobrança das anuidades, taxas_e emolumen· 
tos previstos nesta lei. __ _ 

Art. 20. AoS -conselhOs. Fedefal e Regio
nais compete representatjunto à.s autoridades 
competentes, para fins de direito, nos casos 
de: 

I- exercício ilegal da profissão de fotógrafo 
profissional; 
II- questões relativa:; a_o direito autoral de 

trabalhos fotográficos. 
Parágrafo único. Ao Conselho Federal 

compete: 
1-estabelecer normas reguladoras da en~ 

trada de fotografias produzidas no estrangeiro 
no mercado profissional do País; 
II- obter das autoridad~s competentes 

medidas acauteladoras ~-ncl_Q_~ proteção do 
exercício profissional do fotógrafo profissional 
brasileiro, no País e no- estrangeiro; 

III-buscar instrumentos que permitam, li
vre de impostos. a importação de equipamen
tos e materiais especializados necessários ao 
exercício da profissão. 

Art. 21. Para efeito _de __inscrição nos qua
dros do Conselho Regional, o candidato deve
rá fazê-lo por escrito com _os seguintes docu
mentos: 

1-carteira de identicl@de; 
II- número do a C ou CGC; 
rn- prova de quitação com o seiViço mili

tar, se do sexo masculino: 
IV- título de _eleitor; 
V -comprovação do_ enquadramento no 

disposto no parágrafo único do art. 1 o e nos 
incisos I, ll, IV e V do art. 3° desta lei.. 

§ 19 Para os estrangeiros serão dispen
sadas as exigências contidas nos incisos lll 
e IV deste artigo, exigida, porém, a prova de 
permanência legal no País. 

Art. 22. Os Conselhos Regionais expedi
rão as respectivas carteiras profissionais, ob-
servando a ordem numérica crescente da ins
crição. 

Art. 23. Na carteira profiSSional dos fotó
grafos profissionais, constarão os seguintes 
dados: 

1- nome por extenso; 
n-fllíação; 
m- data e local de nascimento; 
IV- número de inscrição; 
V -local da sua atividade; e, 
VI- fotografia e assinatwa. 

19 A carteira profissional constituirá do~ 
cumento de identificação e será válida perante 

qua1quer autoridade pública. em todo o territ6-
rlo nacionaL 

§ 2~ Na carteira profissional poderão 
constar ob_servações referentes ao exercício 
da profissão do seu portador, inclusive .proibi-
ções e impedimentos. · .. 

Art. 24. Os casos de Jransferência do 
exercício regular da profissão, de uma zona 
de jurisdição de Conselho Regional para outra, 
ou o exercício regular da profissão em mais 
de um Estado da Federação, dependerão da 

.autorização expressa dos Conselhos Regio
nais envolvidos, e serão anotados ne~ carteira 
profissional. 

Art. 25. A expedição da_carteira ptofissio-. 
nal estará sujeita à cobrança de taxa que será 
fixada pelo Conselho FederaL 

-CAPITULO III 
Disposições Gerais. 

~ 26. Todos os trabalhos fotográficos 
produzidos deverãO" conter Obrigatoriamente 
o ~nÇJine e o número da _insÇrjção no Çpn~eih.o 
Regional do Profissional que o executou. 

:Parágrafo úriico. Os tr.é!balh9ª fÇ>iográ[ICo_s 
produzidos por empresa legalmente h~bilitad_a _ 
deverão, também, conter a razão social ou 

. o nome dE:-fantasia e sede do esiabélecimento. -
"Art. 27. Ao fOtógrafo profissiOricii será Ve

dado fazer executar serviços profissionais por 
terceiros que não estejam habilitados_ na forma 
desta lei. 

Art. 28. ___ Qs_fotógrafos profissionais ~rão 
civil e criminalmente responsáveis pelos seus 
s_erviços profissionais e pelos serviços execu-
_tadçs p9r ~~~~prepostos. . _ _ __ 

Parágrafo único. Aos fotógrafos profissio
nais não caberá, porém, nenhuma responsa
bilidade, exceto a de qualidade, pelo uso que_ 
venha a ser dado ao seu trabalj1(J,_por_ s~u 
-~~egador ou por terceiros. 

_Art. 29. Toda fotografia" publicada com fi
m~lkfade notjcj_os~ 01,_.1 _fi~ Jl_~~são! por qual~ 
quer pessoa física ou juridica, deverá conter, 
em seu respectivo texto, o nome e o número 
de inscrição, no Conselho Regionar do profis
sional que a executou. 

Art. 30. Toda pessoa fiSica ou juridica é 
obrigada a pagar os direitos autorais ao f6t6-
grafo profissional que produzir fotOgrafias, 
sempre que essas forem repassadas ou nego
ciadas_, ou SetJ.s direitos cedidos, no País e 
no estrangeiro, qualquer que seja a condição 
profissional a que o autor esteja sUbofdinado. 
- Art. 3-l. __ O fot6grafo profissiOnal legal

mente habilitado, no exercício das suas ativi
. de!des, somente s"erá responsável, na forma 
. desta lei, por um _único estabelecimento ou 
em empresa produtora de fotografias. 

Art._ 32. N~s empresas públicas ou priva
-das, os projetas ou trabalh.os que_ envolvam 
produção de fotografias dever~oter um profis
siQO~l deYi.®m.enie registrado para coordenar 
e/ou executar os referidos projetas. 
· _Art. 33. Os fotógrafos profis-siona"is que, 

na data da vigência desta lei, estiverem no 
exercido da profiS_são, serão inscritos no Con
selhos Regionais, desde que o requeiram, no 

prazo de trezentos e sessenta dias, mediante 
provas do. exerci cio da atividade por período 
igu?l ou super~or a dois anos, c;omo ocupação 
preponderante e principal meio de sustento, 
e declaração da entidade sindical onde seja 
filiado. 

§. 19• Para efeito da inscrição de que trata 
o caput deste artigo, os candidatos _deverão 
apresentar, entre outros, os seguintes docu
mentos: 
I- para os profiSsionais subordinados à rew 

lação de emprego, carteira de trabalho devida
mente anotada pelo empregador; 
II- para os funcionários públicos, certifi-

cado da repartição competente; 
DI- para o proftSSional .autônomo: 
a) certificado da Prefeitura Municipal; e; 
b) prova de pagamento -da contribuição 

prevldenciária: 
IV-para o repórter fotográfico, a carteira 

pTOfísSíonal de Jol'rialismo; 
V- para as empresas de pre_stação qe se~-

viçOs fotográficos: . _ 
·à) prova· de' regiStro- de fuma na Junta Co-

ni.érCiál; ' · ~ _-, 
b) _ contrato sodãl no qual é exP!icitame~te 

dtâdo ci responsável.técnico profissional;. e· 
·C)- regiStro na Fazenda Fed~ral. 
§ 29-. Os f6t6grafos Profissioriais que, à da-· 

ta da publicação desta Lei, não lograrem ins
crição, por carência de tempo de serviço; se-
rão inscritos como "provisionadç~", à exceção 
dos titulares_de ~mpresas, até que completem 
dois anos de exerdcíQ profissional. 

Art. 34. Para os efeitos desta Lei, não te
rão validade os "certificados" e "diplomas" 
expedidos -por" cui'sóS -resllmidoS, simplifica
dos, intensivos, de férias, por correspondência, 
ou avulsos. 

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Fe
_deral dos Fotógrafos Profissionais, ouvido o 
Conselho Federal de Educação, a avaliação 
dos cursos_ de fotografia, para os efeitos <;lo 
disposto no art. 39 , incisos.LeJl, da.pre~nte 
Lei. 

Art. .35 •. A duração normal da jo~_açia de 
trabalho do fotógrafo profissional é de cinco 
horas diárias ou trinta horas semanais. 

· § 1? A aposentadoria por tempo de serviw 
ço.do fotógrafo profiSsional é aos vinte e cinco 
anos, prestados Ininterruptamente, ou aos cin
qüenta e cinco ános de idade, devido à pericu
losidade ~ risco de vida. 

§ 29 O trabalho prestado além da limita~ 
ção diária prevista neste artigo ser~ conside
rado extraordinário, aplicando-se o disposto 
no$ arts. 59 e 61 da Conslidação das Lei~ 
do Trabalho. -

Art. 36. A ati vida de de fotógrafo pfofissio· 
nal é considerada insalubre. 

Art. 37. É incluída, no Quadro de Ativi
dade e Profissões, a que se refere o art. 577 
da Consolidaç_ão das Lei do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 19 de maio 
de 1943._ como categoria ~iferenciada, a atj_'{i
dade profissional de fotógrafo autôno"mo. 

Art. 38. O Poder Executivo regulamenta:. 
rá esta Lei no prazo de _sessenta dias a contar 
da sua publicação. 
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Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 40. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O expediente lido vai à publicação. 

Do expediente lido constam os Projetas de 
Lei do DF n9s 69 a 72, de 1989, que, distri
buídos à camisão competente, nos termos da 
Resolução n9 157J88, poderão receber emen
das, após sua publicação e distribuição em 
avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1"' Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte _ _ . -· - ------
REQOERIMENTO N• 573, DE 1989 

Senhor Presidente. 
Nos termos do item XVU, do art. 374, do 

Regimento Interno, solicito a prorrogação por 
mais 20 (Vinte), dias do prazo para ofereci
mento de emendas aos Projetas de Lei do 
Senado n• 193, 255 e 297 de 1989, a partir 
do dia 1"' de novembro do corrente ano, que 
estão sendo examinados pela Comissão Tem
porária do Código de Menores. 

Sala de Reunião da Comissão, 24 de outu
bro de 1989. -Seriador NaborJúnior, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Aprovado o requerimento, fica concedido 
o prazo solicitado. 

Sobre a mesa, requerimento que vão ser 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQOERJMENTO 1'1• 574, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea "b", do Regimento Interno, para 
o Ofido "S" 12. de 1989, do Senhor Gover
nador do Estado do Piauí, que- Solicita autori
zação do Senado Federal para contratar ope
ração de crédito sem o aval da União, no valor 
de US$ 30.000.000,00. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1989. 
-Jarbas Passarinho -Jutahy Magalhães
Louremberg Nunes Rocha - Edison Lobão 
-JamU Haddad 

REQOERIMENTO 1'1• 575, DE 1989 

ReqUeremos urgência, nos termos do arl 
336, alínea "c", do Regimento Interno, para 
o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado n'~74, de 1988, de autoria do Sena-

· dor Alfredo Campos, que rilodifica a redação 
dos artigos }9 e 2'~ da Lei n9 3557/59, e. dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1989. 
- Marcondes Gade/ha - (PFL) - Jutahy 
Magalhães- (PMDB) - Ff!mando Henrique 
Oudoso- PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos lldos serão votados após 
a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo 
Sr. 1"' Secretário. 

É lido o seguinte 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena
do Feder~: 

Os Secretários de Fazenda e Fmanças dos 
Estados e do Distrito Federal, tendo em vista 
o disposto no indso IV do § 19 do artigo 155 
da Constituição Federal, que atribui ao Senado 
Federal fixar as alíquotas máximas do Imposto 
sobre Transmfssão "Causa Mortis" e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos, considerando 
que o novo Sistema Tnbutário já vigora a partir 
de março do corrente ano, vêm solicitar a Vos
sa Execelência aceite o anexo Projeto de Reso
lução, que é fruto do consenso, ao tempo em 
que pedem providências para, na urgência 
posSÍVel, seja aprovada a necessária Resolu
ção. 

Brasília, DF, 24 de outubro de 1989. 

Qrfos 0$CIU Abrantes Nogueira Guedes - -
AC; A/clone Teixeira dos Santos -AL; Alfredo 
PereirtJ do Nascimento - AM; Rubens Vaz 
da Costa - .BA; Fransclsco Jos§ Urn.:i Matos 
~CE; Oz/as Monteiro Rodrigues -DF; José 
Teófilo Oliveira- ES; Mário Pires Nogáelra 
- 00; Pedro Navais Lima -MA; Fausto de 
Souza Faria - MT; Flávio Augusto Coelho 

_Derzi::-::.MS; /.,.uiz FemaridO Gusmão WeUí~i;_h 
- MG; Frederico Aníbal da Costa Monteiro 
- PA,: Otadlio Silva da Silveira --PB; Luiz 
Ca_rio_s HlJf.J}y - PR; Tânia Bacelar de Araújo 
-PE; Romildo Rodrigues Nogueira -PI: Jor
ge Hilário Gouveia Weira - RJ; Benivaláo Al
ves de .Azevedo - RN; José Ernesto Azzolin 
Pasquotto - RS; Adaiiton Barros Bittencourt 
- RO; Paulo Afonso EvangeOsta Wefril- SC; 
José Machado de Compos FUho- SP; André 
Mesquita Medeiros - SE; Renê Pompeu de 
Pina-TO. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Faço Sabei que o Senado Federal aprovou, 
nos termos· do artigo 155, § }9, inciso IV, da 
COnstituição e eu ........ 

RESOLUÇÃO N• DE 1989 

Est;Welece alfquota mâxíma do Impos
to sobre a traJ'lsmlss4o "causÇJ mc»tis" 
e 90f1ção de quaisquer bens OtJ dire~. 

ArL 19 A alíquota máxima do imposto so· 
bre a transmissão "causa mortis" e doação 
de quaisquer bens e direitos é de 8% (oito 
por cento). 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, d_e de:_1989. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ã Presidência encaminhará o expediente 
que acaba de ser lido como sugestão à Comis
são ae Assuntos Económicos, uma vez ·que, 
de acordo com o disposto no art. 394, pará
grafo único, t1 do Regimento Interno, ê dela 
a competência para apreciação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneüo) 
- A Mesa lembra aos Srs. Senadores que, 
após esta sessão, haverá sessão do Congresso 
Nacional, de cuja pauta consta matéria que 
requer votação nominal, com mínimO de 38 
Senadores presentes. 

A Mesa encarece a presença de todos ós 
Srs. Senadores à sessão do Congresso Nacio-

nal que se sucederá à pres_ente sessão do Se
nado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
...... Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em twno, do parecer da Co
missão de assuntos Económicos sobre 
a mensagem n9 200, de 1989 (N9 547/89, 
na origem), de 22 de setembro do cor~ 
rente ano, pela qual o senhor Presidente 
da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Dr. Francisco Ama
deu Pires Felix, para exercer o cargo de 
Diretor da Dívida Pública e Mercado aber-
to do Banco Central do Brasil. -

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Passa-se à votação, que será feita por escru-

tínio secreto. - -
Peço aos Srs. Senadores que ocupem 

quaisquer lugares nas bancadas. 
Convoco os Srs. Senadores que se encon

tram em outras dependências do Senado pai' ... 
que venham ao plenário. 

Vamos passar à_ votação da matéria. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. E'x' 

O SR. RONAN MO (PMDB -MG. Pela 
ordem) - Sr. Presidente, qual a matéria que 
estamos votando agora? 

O SR. PRESIDEJ'UE (Nelson Carneiro) 
--.A escolha do Dr. Francisco Amadeu Pires 
Félix, para exercer o cargo de Di reter da Divida 
Pública e Mercado Aberto do Banco Central 
do Brasn. 

A discussão é aberta e a votaçilo é secreta. 

O Sr. Ronan Tito- Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro· 
nan Tito. 

O SR. RONANMO (PMDB-MG. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O nome 

• submetido à Câmara Alta, inicialmente na Co
missão competente, foi sabatinado e satisfez 
na Comissão a todas as exigências propostas 
pelos Srs. Senadores. 

Por Isso, o PMDB encaminha favoravelmen
te à votação. 

O Sr. João Menezes- Peço a palavra 
para encaminhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Para 
encaminhar a votação}- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, li nos jornais, há poucos dias, de~ 
claração dess_e cidadão Francisco Amadeu Pi
res Félix em que fazia as maiores criticas à 
situação do Banco Central e do Governo. Pare-
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ce-me que, como bancário, como homem do 
Banco Central, falta~lhe uma qualidade essen· 
cial: o sigilo. DisseramMme, depois, que era 
verdade, que ele não havia feito tais declara
ções aos jornais. Porém, não vi nenhum des
mentido sobre o assunto. 

Portanto, não sei se V. Ex", Sr. Presidente, 
deverá fazer votar imediatamente esse pedido 
de indicação ou se prefere que se faça um 
exame mais acentuado a respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Pelo Regimento da Casa~ houve argüiçáo 
pela Comissão competente; que deU o seu 
parecer. O que foi ou não publicado na im
prensa deve ser apreciado pelos Srs. Sena
dores livremente. A Mesa não há como pedir, 
agora, ao indicado a confumação ou não do 
que lhe foi atribuído Pela imprensa. V. ~ é __ 
livre para orientar o Senado num ou noutro 
sentido. A votação, porém, vai-se dar levando 
em conta o parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos, que foi favorável. Deste modo, 
vamos votar. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares. (Pausa.) - - - -

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau

sa.) 

(Proc:ede~se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 
a 

Houve 02 abstenções. 
Total: 49 votos 
Aprovada a escolha. 

O SR~ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa reitera o pedido para que, encerrada 
esta sessão, todos compareçam, à sessão do 
Congresso, onde haverá apredaçao de vetos 
o que exige 38 Srs. Senadores presentes. 

Rogo a todos os Srs. Senadores campa·· 
reçam ao plenário da Câmara. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

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

0 SR. RONAI'I TITO (PMDB - MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, faço uma consulta a V. Ex.' 

Amanhã eu gostaria de fazer _uma reunião 
da Bancada do PMDB. Posso utilizar a tribuna 
para fazer essa convo_cação para a reunião 
da Bancada do PMDB, amanhã, às 1 O horas 
da manhã? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V .. EX' acaba de Jazer_ a_ convocação. N~o 
há o que deferir. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente. 
não concluí ainda. 

DeveríanloS-tei;-hOje~ uma reunião da Co
missão de Assuntos Econômicos, e não pude
mqs tê-la porquê tivemos Sessões subseqüen
tes do Senado, e, quando funciona o Plenário, 
são proibidas, pelo Regimento, reunióes nas 
Comissões. 1 Por isso mesmo,-eu Qostaria de 
S!Jgerir q1.,1e essa Comissão se reunisse ama
nhã, às 17 horas, para apreciar assuntos da 

_ _maior r~ância, que constam da pauta Co
mo a ComisSão_tel'â de examinar alguns proje
tõs da maiof importânda, e lá são termina
tivos, solicitaria ao Presidente e ao Relator da 
mesma fizéssemos a reunião às 17 horas, 
_amanhã, 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
~-ltem2: 

Disc'ussã_o, em turno único, do Parec__er 
da Com_issão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
256,-de 1989 (n~> 668/89; na--origem), de 
23 de outubro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação elo Senado a escolha 
do Senhor Paulo Tarso _Flecha de Uma, 
Ministro de Primeira Classe, da _carreira 
de diplomata, para . exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino Uni
do da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. 

- Esta matéria constante c;la pãutada presente 
sessao.-rios termos do parágrafo único do art 
:383 do Regimento lnteino, deverá ser apre~ 
ciada em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. Funcionários as providên
cias-neceSsárias, a fim de que seja respeitado 
o dispositivo regimental. 

(A sessão transforma-se em secreta .is 
19 horas e 5 minutos e volta a ser pública 
às 19 horils e 35 minutos.) , · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se à votação do Requerimento n~ 
574/89, de urgência, lido no Expediente (art 
.336, letra c~ do Regimento Interno), para o 
Oficio ""S""/12, de 1989. ~ ~ ·~ 

Em votação o requerimentO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam-qiJeiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro) 
- Em votação o Requerimento n~ 575/89, 
de urgência, lido no Expediente (art. :336, letra 
c, do Regimento Interno), para o substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n~ 
74. de 1988. 

Os_Srs. Senadores que_ o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
As matér!as constarão da Ordem do ·Dia 

da sessão ordinária de quinta~feira 

~O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko) 
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
convoca sessão extraordinária, a realizar-se 
boje, às 19_ horas e 34 minutos1 com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
. Votação, em turno único, do Requerimento 

n9 561, de 198_9, do Senador Márcio Lacei-da, 
solicitando. nos termos regimentais, a.ret.iJada, 
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Se
nado n9 282, de 1989, de· Sua· autoria; que 
regulamenta o artigo 227, § 6°, da Constltuiçio 
Federal, dando nova redaç'ão aos itens 1"' do 
artigo 52 e 7~> do arl 54 da Lei n9 6.015, de 
31 de dezembr_o de 1973. 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Cam•iro) 
-Está encerrada a seSsão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 33 
minutos.) 

Ata da 161~ Sessão, em 24 de outubro de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

ÀS 19 HORAS E 34 M/JYOTOS. ACHAM-SE 
PRESE!YTES OS SRS. SE/"IADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli - · 
Áureo Mello- Odacir Soares- Renal do Ara-

gão- Olavo Pires -João Menezes -Jarbas 
Passarinho -Antonio Luiz Maya -João Cas

-tela_- Alexandre. C0stâ - Edison Lobão -
João Lobo- Otagas Rodrigues- Hugo Na
poleão - Alacoque Bezerra - Cid Sabóia 
de Carvalho - Mauro Benevides - CarloS 

Alberto- José Agripino- Marcondes Gade
lha- Humberto Lucena -.Marco Madel -
João Lyta - Francisco RoUemberg - Lou
rival Baptista - Jutahy Magalhães -José 
fgnácio Ferreira - Gerson Camata - João 
Calmon - Jamü Haddad - Nelson Carneiro 
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- Ronan Tito - Severo Gomes - Marcos 
Mendonça - Jran Saraiva -· Irapuam Costa 
Júnior- Pompeu de Sousa- Maurício Cor~ 
rêa- Meira Filho- Roberto Campos-Lou
remberg Nunes Rocha - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -
Leite Chaves- GomeS Ótrva1ho -Silvo Na
me -Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro 
-Nelson Wedekin- Carlos Chiarem -José 
Fogaça 

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Car"neiro) 
- A lista de presença acusa o c~pareci-_ 
mente de 56 Srs. Senadores. Havendo-núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 576, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336, alínea "c" do Regimento Interno, para 
a Mensagem no 248, de 1989, relativa a pro
posta para que seja autorizado o Estado do 
Rio Grande do Sul a ultimar contratação de 
operação de crédito externo, no valor de US$ 
100,000,000.00 (cem milhões-de dólares nor
te-americanos), junto ao BIRD, destinada a fi
nanciar parte do programa Integrado de Me
lhoria Social - PIMES. 

Sala das SeSsões, 24 de outubro de 1989. 
Ronan TJtó - Ch~as RodrigueS- Miucon
desOadelha 

REQUERIMENTO N• 577, DE 1989 

_Requeremos urgência, nos termos do art. 
336 Wínea c , do Regimento Interno, para o 
Ofício "s" 26, do Senhor Governador do Esta
do de ~o Paulo, que solicita retificação da 
Resolução no 45/89, que o autoriza a contratar 
empréstimo externo no .valor de as$ 
280,000,000.00 milhões de dólares. 

Sala das Sessões. 19 de outubro de 1989. 
Ronan Tito - Chagas Rodrigues- Marcon
desGade/ha 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentOs lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

6 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Votação, em turno único, do requeri

mento n9 561, de 1989, do Senador_ Már
cio Lacerda, solicitapdo, nos termos regi
mentais. a retirada em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Se"nãdo n9 282, de 
1989, de sua autoria,que regulamenta o 
art. 227, § 69, da Cons'tftuição Federal 
dando nova redação aos itens }9 do_art. 
52 e 79 do art. 54 da lei f19 6.015, de 
31 de dezembro de 1973. 

Em votãção o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram 

permanecer senta_dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica definitiva

mente a.rquivado o Projeto de Lei do Senado 
rt> 282, de 1989. 

O SR. PRESmENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotada a Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à votação do Rei:luerimento 
n9 576/89, de urgência, lido no Expediente, 
art. 336, letra c, do Regimento Interno, para 
a Mensagem n9 248, de 1989. - -

Em Vótãção o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

- Em votação o Requerimento n9 577/89, 
de urgência, lido no Expediente, para o Oficio 
S-26, de 1989. · . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . .. 

As matérias constarão da Ordem do Dia 
da sessão ordinária de quinta-feira~ 

O SR- PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a ti:~_r, a Presidênci~ 
convoca sessão extraordinária a reaJizar-se ho-_ 
je, às 19 horas e 38 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 562, de 1989, do Senador Odadr Soâres, 
solicitando, nos termos regimentais, a retirada, 
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Se
nado n9 31 O, de 1989, de sua autoria, que 
dispõe sobre o registro dos sindicatos e dá 
outras providências. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horiJS e 36 
m/JJutos.) · 

Ata da 162~ Sessão, em 24 de outubro de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

- EXlRAORDlNÁRIA-

·Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

ÀS 19 HORAS E 38M/NaTOS, ACHAM-sE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

fr\árlo Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior - Leopoldo Peres --Carlos De'Carli -
Aureo MeDo- Odacir Soares- Ronaldo Ara
gão -O! avo Pires _:_João Menezes-Jarbas 
Passarinho- Antonio luiz Maya -Joáo Cas
telo -Alexandre Costa - Edison Lobão -
João Lobo- Olagas Rodrigues- Hugo Na
poleão - Alacoque Bezerra - Od Sab6ia 
de Carvalho - Mauro Benevides - Carlos 
Alberto -José Agripino- Marcondes Gade
lha - Humberto Lucena - Marco Maciel-

João lyra - Francisco Rollemberg - leu
rival Baptista - Jutahy Magalh~es -José 
Jgnádo FeiTeira....: Gerson Camata- João 
Calmon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro 
- Ronan Tito - Severo Gomes - Marcos 
Mendonça - Iram Saraiva - lrapuam Costa 
Junior- Pompeu de Sousa -Mauricio Cor
rêa- Meira Filho- Roberto Campos-lou
~mberg Nul').es Rocha - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -
leite Chaves- Gomes Carvalho- Silvio Na
me -Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro 
...,;, Nelson Wedekin- Carlos ChiareUi -José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 56 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a Proteção de Deus. iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimentos que serilo Ii
dos pelo Sr. 19 Sec_retárlo. 

São lidos os seguintes 

REQGERIMEI'ITO N• 378, DE 19ÍI9 

RequeremoS urgêncic:~~, nos tenn'os do art 
336, c,do Regimento Interno, para o Proj~o 
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de Lei do Senado n~" 174, de 1989-Compl. 
de autoria do Senador Ronan Tito, que estabe
lece normas sobre a participação dos Estados 
e do Distrito Federal no produto da arreca
dação do Imposto sobre Produtos Industria
lizados, relativamente às exportações. 

Sala das Sessões, 24 de Outubro de 1989. 
- Ronan Tito - Marcondes Gadelha -
Chagas Rodrigues. 

REQUERIMENTO N• 579, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336 alínea c, do Regimento Intemo, para o 
Ofício "s" 25, do Senhor Governador do Esta
do de São Paulo, que solicita retificação da 
Res~Jlução n<:> 27/89, que autoriza a cOntratar 
empréstimo externo no vaJor de US$ 94 mi
lhões de dólares. 

Sala das Sess_ões 19 de outubro de 1989. 
- Ronan nto - Chagas Rodrigues -
Marcondes Gadelha. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão apreciados após a Ordem do Dia, nos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 562, de 1989; CIO- Senador dda
cir Soares, solicitando, nos termos regi
mentais, a retirada, em_caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado n" 31 O, de 
1989, de sua autoria, que dispõe sobre 
o registro dos sindicatos, e dá outras pro
vidências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei 

do Senado Federal n~> 310, de 1989, será defi
nitivamente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotada a Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento n9 578, 
de urgência, (art 336, c , do Regimento Inter
no), lido no Expediente, para o Projeto de Lei 
do Senado n' 174/89--CorllpleiTtentar. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
· Aprovado. 

A matéria constará da Ordem do Dia da 
sessão ordinária de quinta-feira. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se à votação do Requerimento n9 

579, de urgência (arl. 336, letra c, do Regi
mento Interno), lido no Expediente, para o Ofí
cio n" S-25/89. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. 

- (Pousa) 

Aprovado. 
A matéria constará da pauta da sessão ordi

nária de quinta-feira. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Há oradores inscritos. 

CóriCédo a palavra ao nobre Senador Iram 
&!~va?? -- -~-

0 SR. IRAM SAÍ!AIIiA (PMDB-GO. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, gostaria de aproveitar este mo
mento para registrar o aniversário dos 56 anos 
de lançamento" da pedra fundamental da cida
de de Goiânia, Caj:)ital do Estado de Goiás, 
em 24 de outubro de 1933~ 

Em 1932, após a decisão política da mu
dança da Capital do Estado, o então inter
ventor Pedro Ludovico nomeia a Comissão, 
que teve como secretário o advogado Colemar 
Natal e Silva, encarregado de estudar a locali
zação da futura Capital. 

Após estudos e análises de diversos muni
cípios a Comlssão em 1933 submete ao Urba
nista Armando de Godoy a escolha do Muni
cípio de Campinas, preferida pela localização, 
clima, abundância de água e pela facilidade 
da construção de ramal ferroviário para aquele 
local. 

Atavês, principalmente, da venda de lotes 
e de um empréstimo de 3 mil contos de réis 
da União, arrecadaram os recursos para o iní
cio da construção da cidade. Já em 1935, 
dois anos depofs do lançamento da pedra fun
damental o Governo realiza a mudança provi
sória para a nova Capital. 

Em 7 de novembro de 1935 funda-se o 
Município-sede da Capital e é nomeado seu 
primeiro Prefeito o professor Venerando de 
Freitas Borges. 

Criada com a missão de acelerar o cresci
mento económico e promover a moderniza
ção administrativa estadual, Goiânia hoje, 
transcorrido pouco mais de meio século do 
inicio da sua construção, consolidou-se como 
uma das mais modernas e dinâmicas capitais 
brasileiras, aparecendo com destaque no ce
nário cultural, artístico e esportivo do Pafs. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nada ma[s havendo a tratar, votJ encerrar 
a presente sessão, designando, para a ordi
nária de manhã, às 14 horas e 30 minutos, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 73. DE !989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art 336, c, do Regimento Interno) 
Disc~ão, ·em turno )Jnico, do Projeto de 

Resol.uç~o n9 ?}. de 1989 (apresentado pela 
Comtssao de Assuntos Econômlcos como 
conclusão de seu Parecer n9 252, de 1989), 

que- autoriza a República Federativa do Brasil 
a contratar operações de crédito externo no 
valor total de até doze milhões, quinhentos 
e sete mil e setenta e um dólares canadenses. 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 539, de 1989, de autoria do Senador Gomes 
Carvalho, solicitando, nos termos regimentais, 
a convocação do Senhor Ministro dos Trans~ 
portes, Doutor José Reinaldo Tavares, para 
prestar, perante o Plenário, informações perti
nentes à sua pasta, especialmente com rela
ção à situação das estrada~_ brasileiras. 

-3-
Votação, em turno único, do Requerimento 

n9 544, de 1989, de autoria do Senador José 
fgnádo Ferreira, solicitando nos termos regi· 
mentais, a tramitação conjunta dos Projetas 
de Lei do Senado n,a 154 _e 220, de 1989, 
dos Senadores Mário Covas e Marco Maciel, 
respectivamente, que asseguram a participa
ção dos empregados, empresários e aposen
tados na administração da Previdência Social. 

-4-
Votação, em turno único, do Requerimento 

n~ 545, de 1989, de_ autoria do Senador José 
lgnácio Ferreira, solicitando, nos termos reQi~ 
mentais, a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado W 147, de 1989, do Senador 
Ney Maranhão, com os Projetes de Lei do 
Senadon<?S 124 e 19Lde 1989, dos SenadoreS 
Edison Lobão e Jutãhy Magalhães, reSpectiva
mente, já tramitando conjuntamente, que dis
põem sobre a Associação dos Trabalhadores 
Rurais e Pescadores. 

-5-
VotaÇáo,- em primeiro turno: da Proposta 

de Emenda à Constitülç:ã6 n<? 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Sena Pores. que ~ter a os pr~s -es
tabelecidos no§ 6~> do art. 14, para desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, .clo Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de 1989, 
- da Comissão Temj;orán'a, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro-
drigues e Mauricio Corrêa. · 

-6-
Discussão, em turÍl.o único, do Projeto de 

Lei do Senado n9 83,- de 1988, de aUtoria do 
Senador Ney Maranhão, que dispõe sobre a 
incorpOração ao patrimônlo do Estado de Per
nambuco dos bens pertencentes ao extinto 
Território Federal de Fernando de Noronha 
e dá outras providências, tendo 

PARECER. sob n' 160, de 1989, da Co
missão 
-de Constituição, Justiça e G'dadanla, fa

vcrl'áVeJ, nos termos de substitutivo que ofe
rece. 
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-7-

c~~~T~lbEN~~~~~g 
Incluída em Ordem do Dia nos termos do 

art. 358, § 29 do Regimento Interno) 
Discussão, em primeiro turno, da PropOsta 

de Emenda à Consütti!Ção n~ 2, de I 989, de 
aútoria -do Senador OJavo Pires e outros S~ 
nhores Senadores, que modifica o § 39 do 
art. 49 do Ato das~Disposiç:ões Constitucionais 
Trànsítórias. 

-8-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989 
(Incluída em Ordem do Dia nos termOs do · 

mt 358, § 29 do Regimento Interno) 
Discussão, em primeiro turno,· da Proposta 

de Emenda à Constituição n9 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Madel e outros Se~ 
nhores Senadores. que acrescenta parágrafo 
ao art. 150. e alter_a a redação do inciso 11 d.o 
art. 161 da Constituição Federal. 

O SR- I'M:SIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Está enCeirada a sessão. ~ • 

(Levanta-se a sessão ~s 19 horas e 48 
minutos.) __________ _ 

DISClJRSO PRONUNCIADO PELO SR. 
POMPEU DE SOUSA NA SESSÃO DE 
5-10-89, OOE SE RzyUBUCA P,OR HA
VER SNDO COM !NCORREÇOES NO 
DCN- SEÇ'ÍO 11- DE 6-10-89. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSD6 -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -S~. Pre- , 
sidente, Srs. Senado(es, eu não poderia deixar 
de vir a este plenário, hoje, para celebrar a 
grande data que, neste dia, se comemora:: o 
5 de outubro, a data em que, nes~ ano, nós 
festejamos o primeirO aniversário da Consti
tuição que__ nós próprios elaboramos em no
me, por mandato, do povó brasílefro, por dele
gação do povo brasileiro, como 1"9-andatários 
do povo brasileiro, pretendendo ter, corno 
mandante, o povo brasüeíro. _ 

Sr. Presidente, este é_ um acontecimento 
que transcende ao ramerrâo do d!a-a-dia e 
que seria um acontecimento para que, hoje, 
todos nós estivéssemos, aqui, unidos, reuni
dos, numa sessão especial para comemorá-lo. 
Entretatito; compreenâe-se perfeitamente que 
ta1 não aconteça, pÕrque, como sabemos, nós, 
Senadores, representamos as Unidades Fede
rativas que nos elegeram. Cada UI'"(l de nós, 
cada um dos três, que compomos a represen
taçao de cada Unidade da Federação, repre
senta essa Unidade, E _muito apropriadamen
te, vários Estados, tendo acabado de elaborar 
as suas respectivas Cof'\stítufções estaduais, 
estão, hoje, justainente,- em celebração_ a data 
da promuJgação da Constituição da Republica 
·Federativa do Brasil, promulgando as suas 
respectivas Cartas COnstituciOnais. Daí, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a verdadeira diáspora 
de senadores e,_creio também, de deputados, 
que se verific::a no dja Oe __ hoje, porque foram 
às suas respectivas Unidades que representam 

no Legislativo- aJiás, fizeram muito bem ~m 
ir, porque dessas Unidades é que eles recebe-

-ram representação-. comemorar, festejar e 
congratular-se com os deputados que acaba
ram de cumprir a sua tarefa institucionalizante, 
a sua tarefa constituinte. É, este, um aconteci
mento que todos nós estamos na obrigação 
de cuftuar através dos tempos. Na verdade, 

__ Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos muitos 
- motivos de satisfação, e até mais do que satis-

fação, de orgulho mesmo, porque elaboramos 
a_me_lhor ConstituJção de todas as que o Brasil 
teve até_hoje. Não é a Constituição ideal, não 
L nem poderia ser a Constituição ideal de cada 
um de nós individualmente; mas é a média 
geral das Constituições ideais de cada um de 
nós negociadas para o consenso da_ no_ssa 
própria comunidade de representantes do po
vo, de representantes das unidades federati
vas. É a ConstitUição possfvel; é a melhor 
Constituição possível! E, neste ponto, devo as
sinalar o papel fundamental que desempe
nhou nesse episódio ~ figura do nosso colega, 
o DepUtado Olysses Guimarães, que presidiu 
a Assembléia Nacional Consb1uinte e que de
nominou esta Constituição de "a COnstituição 
coragem",- .. a Constituição cidadã"! São, real· 
mente, dois adjetivos que representam o teor 
e a batalha da reconquista dos direitos demo
cráticos e institucionais do povo brasileiro. 

Vamos, realmente, "reconhecer e proclamar 
o trabalho altamente qualificada, sobretudo, 
altamente absorvente que o cOmpanheiro 
nosso, Ulysses Guimarães, desempenhou 
~-?se _espisOdíõ, qiie teVe também, como ele· 
rrienfo decisivo na elpboração-da Constituição, 
o noSso comapanhéirO de Senado, meu cam
panheiro de partido....,...... jUntos fundamos o Par
tido da Social Democracia Brasileira"- Sena
dor Mário Covas, que, como Líder da Maioria, 
desenvolve todo o trabalho de articulação, tO· 
do o trabalho de torná-lo possível, quebrar, 
polir as arestas! CS:Jmp(j!_, na diversidade das· 
559 personalidades participantes da Assem
bléia Nacional COnStituinte, a sinfonia consti
tuçional; nascida de tantas voz:es, tão diferen
ciadas, de origens tão diversas, de ideologias 
tão di_stantes às vezes, até conOitantes. E aí 

-é:. que-está o grande segredo da democracia, 
que é conviver com b próprio conflito de 
idéi~ com o próprio conflito de ideologias 
e com o próprio conflito de doutrinas. Mário 
Covas, como Uder da Maioria, foi a articulador 
dos consensos que tornaram possível a vota
ção do texto constitucional no tempo em que 
conseguimos afinal votar ~ e foi dito longo, 
ro_(ts.._ na verdade, foi curto -, tantas eram 
as diversidades a compor, tantos eram os con
flitos _nascidos ao longo dos 29 anos em que 
não havia, realmente, a disputa e, portanto, 
o exercício do poder democrático legítimo 
neste Pais; sobretudo os 21 anos em que este 
exercício_ se fez através de um regime autori
tário e obscurantista, ditatorial mesmo. Essa 
composição que Mário Covas, com absoluta 
fidelidade aos seus princípios mas com habili
dade exemplar, conseguiu realilar, constitui 
um prodígio de articulação. Esse débito nós 
lhe devemos, assim c-omo devemos, e não 
podemos deixar de assinalar, ao trabalho da 

Comissão de Coordenas:ão_,_ ~specialmente do 
Relator geral, o nosso prezado colega Bernar
do Cabral, que compôs a unidade do teor defi
nitivo da Constituição. 

Sr. Presiderite, Srs. Senadores, o fato de re
presentar-o Distrito Federal faz com qlie boje 
sejamos nós, eu e o nobre Senador MaJ,Irício 
Corr~a,_ dois dos poucoS que podemos estar 
preSenteS- iesta sessão. Este representante 
do Distrito Federal tem um grande orgulho 
de ter colaborado decisivamente na elaJ,ora
ção de capítulos capitais, como, essencial
mente, o capítulo dos Direitos e garantias Fun
damentais e o capitulo da minha especiali
dade, q capítulo da.Comunicação Social, capi
tulo, hoje objeto de projeto de lei complemen
tar, que já apresentei e está tra"initando atual
mente neste Senado, regulamentando todo 
esse capítulo, através dO Coõ.SelhO de Comu
nicação Socia_l. 

Sr. Presidente e Srs. Senad_ores, se por um 
lado teDho motivo de orQulho e de sãtisfaÇaó 
pessoal, por outro lado tenho uma grande 
frustração: é que os nossos Colegas das yárias 
unidades_ da_ f_e_der~ão estão hoje partic:-ipan
do da festa de promulgação da Constituição 
de seus respectivos Estados e nós, eu e o 
nosso Senador Mauricio Corrêa, não estamos 
participando de uma festa idêntica no Distrito 
Federal 

Fazemos tudo para isso, Sr. Pr_es_iRente_ e Srs. 
Senad.ores. Apresentamos nesse se_ntid_o pro· 
postas, sugestões, emendas; lutamos por isso, 
para que a eleição tia Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e do Govema_dor:do. Distrito 
Federal tivesse se realizado há anos, e hoje 
estaríamos com um Governador eleito e não 
com um Governador biônk_o, mas com um 
Governa: dor escolhido Jegitimamente pelo po
vo do Distrito Federal, pela legitimidade da 
vo_n~de popular, e, ao mesmo tempo, com 
os representantes legítimos da comunidade 
brasiliense, promulgail.do a Carta Constltudo
nal que o--povo do Di-strito Federal precisa. 
exige e merece. 

Esta ê das três frustrações quanto a nossa 
Constituição. Outra, Sr. Presidente e Srs_. Sena
dores, evidentemente, é o Capítulo que se rela
dona com a reforma agrária, na qual, em vez 
de avanÇarmos, recuamos; voltamos atrás em 
relação ao Estatuto da Terra que o primeiro 
Presidente do regime arbitrário havia elabo
rado. Esse é o grande motivo dos problemas 
nacionais; porque, por falta de reforma agrária, 

· este Pãts inverteu a ocupação populaciorial 
do seu território, e o que há pouco mais de 
20 anos era a maioria, erãrn 70% da popu
lação que habitava e cultivava os campos, hoje 
são apenas 25 a 27% talvez, até menos, e 
os mais de 70% é que hoje vieram incha_r 
e criar o grande problema da cidade. A verda
de é que a ausência de reforma agrária neste 
País, a ocupação do solo agrário do Brasil 
na base do latifúndio, que são verdadeiras ses
marias - atê hoje vivemos praticamente no 
regime de sesmarias - acabou por criar a 
figura do camponês sem terra e sem trabalho. 
Esse camponês sem terra e sem trabalho aca· 
bou banido dos campos e vindo a se 'tomar, 
nas grandes cidades, o citadino sem teta e 
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sem trabalho criando, assim, o problema das 
favelas, das invasões das periferias, da miséria 
urbana que hoje se liga à miséria rural e fonna 
a grande maioria miseráveJ neste País. 

Este é outro grande problema para o qual 
também tenho um projeto de lei complemen
tar à Constituição, um projeto de Estatuto da 
Terra, que pretende fazer a reforma urbana. 
Já que não se fez a reforma agrária e os proble
mas do campo desabaram em cima da dda~ 
de, vamos tentar resolver os problemas da 
cidade, sem que, entretanto, abandonemos a 
solução dos problemas rurais; pois que, sem 
a solução dos dois, este País não c:onseg'*"á 
jamais ultrapassar a barreira do subdesenvol
vimento e até a barreira da sua ausência de 
soberania, porque sem desenvolvimento não 
há uma verdadeira soberania no mundo mo
demo. 

A outra frustração que guardo comigo é 
não tennos aprovado aquilo que durante toda 
a elaboração constitucional pretendemos fa~ 
zer, que era implantar neste País o sistema 
parlamentar de governo. Elaboramos. pratica
mente toda a Constituição nesse sentido. E, 
na hora decisiva, a mão aplastadora do Gover
no-com seu poder, inclusive, de negociação 
e de conupção, de trocar votos por conces
sões de canais de rádio e televisão -acabou 
por transformar uma Constituição coerente, 
uma Constituição homogênea, uma Consti
tuição dentro de uma doutrina absolutamente 
conseqüente, absolutamente congruente, nu~ 
ma Constituição incongruente, na qual as ba
ses, os fundamentos, são parlamentaristas, e 
a cúpula, o poder, é Presidencialista. 

Sr. Presidente, estou certo de que em 1993 
resolveremos esse problema, e até antes, por
que confio na vitória do meu candidato. O 
meu Partido tem, entre suas idéias fundamen
tais, como ponto de doutrina, o sistema parla~ 
mentar de Governo. Conquistado o poder em 
1990, procurará antecipar para 1991 o prebiS
cito que deve alterar este sistema de governo, 

. implantando, finalmente, um Governo de mão 
dupla. Governo de mão dupla, sim, porque, 
enqu~nto o presidencialismo é um Governo 
de mão única. onde o poder manda e o povo 
obed~ce, o sistema parlamentar de governo 
é um regime de mão dupla, onde o poder 
projeta, o poder cria uma doutrina de trabalho, 
e o povo, a base reage, desfaz e refaz o poder 
em função das aspirações populares. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, devo com
pletar a minha fala, mesmo porque é provável 
que o meu tempo, regimentalmente, já esteja 
perto do fim. Assinalo que me foi particular
mente emocionante participar de uma- não 
sei se devo chamar, solenidade, porque teve 
uma tal simplicidade - mas de um festejo 
que hoje de manhã se fez no Bosque dos 
Constituintes. A Sociedade Brasileira de Enge
nheiros Florestais e o IBAMA, promoveram 
a celebração do primeiro aniversário da nossa 
Constituição com uma visita e uma solenidade 
no Bosque dos Constituintes, onde há um ano 
cada um de nós, dos 559 Srs. Constituintes, 
plantamos uma árvore para testemunhar a 

nossa presença e a nossa participação na ela· 
boração da Carta Magna deste País. 

Sr. Presidente, estivemos presentes, eu e 
V. Ex' que no momento preside esta sessão. 
É compreenstvel que outros parlamentares 
não pudessem ir, mas devo dizer que, naquela 
ocasião, tendo que falar, eu me senti muito 
emocionado ao rever aquelas 559 árvores nas
centes, mudas de árvores que tem um ano 
de vida, e algumas, muitas delas, nem um 
ano, porque ficaram abandonadas e morre
ram e só agora foram plantadas outras para 
substitui-las. A minha, felizmente, não morreu. 
Identifiqueia. Está lá muito· bem. Sempre que 
consigo arranjar uma migalha de tempo, o 
que é muito raro, minha mulher me leva lá 
para ver aquela árvore. Acho que é o nosso 
olhar que está cultivando aquela áiVore. Mas, 
a:o rever hoje aquele bosque com 599 futuras 
áiVõi"es, senti-me emocioi1ado por aquele tes
temunho ao longo dos tempos, e disse que 
aquele é um marco defmitivo, é um marco 
para os tempos, é um marco vivo. E fiquei 
emocionado de tal maneira que, de repente, 
saí para uma imagem, realmente, ultratem
póral. Esse testemunho me fazia recordar o 
famoso discurso de Napoleão Bonaparte, ~o 
Egitci, qiiaildo ele disse: "Do alto_ dessas pirâ
mides, 40 séculos nos coritempÍam". E pen
sei: "Do alto dessas árvores nascentes, apenas 
um ano nos cont:empla". 

Sr. Presidente e Srs. Sên.i.tdores, ao longo 
dos anos, espero que, daqui a 40 séculos, 
um dos nossos descendentes possa dizer o 
mesmo que Napoleão BOnaparte disse sobre 
as pirâmides do Egi,to: do alto dessas árvores, 
40 séculos testemunham a luta do povo brasi
leíro. pela democracia, a luta do povo brasileiro 
pela dignidade humana, a luta do povo brasi
leiro para ser tratado como povo e não como 
rebanho. E esta Constituição, realmente, tem 
um grande mérito: procurou, no seu texto, 
_tanto quanto possível e, de ç:erta forma, o con
seguiu, dignificar o nosso povo, dar ao traba
lhiidor o que ele merece, dar à mulher o que 
ela merece, dar à infância o que ela merece. 
~s. o mais importante do que tudo é que 
a ConstituiçãO dá os instrumentos. Do texto 
escrito não -nasce automaticamente a reaU
dade social; a realidade social precisa ser con
quistada. Este P-aís, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, ê um Pais que, como costumo dizer, 
sofre de uma síndrome histórico-cultural. 
Consiste na síndrome dO-''faz-de-conta": -
faz~de-conta que existe, faz-de-conta que é as
sim, faz-de-conta que fundona; quando na 
rea1idade, não existe, não é assim e nllo fun
ciona. 

O texto constitucional está muito bom, o 
texto está lindo, o texto está um primor, é 
o melhor texto constitucional que elaboramos; 
rpas é apenas um instrumento para que o 
pOVO- fa-ça valer a sua vontade, para que o 
povo conquiste os seus direitos. é: preciso que 
este povo conquiste a consdência fie povo, 
para que ele_ cumpra o seu papel; porque direi
to não se pede, direito não se suplica, direito 
não se _conc~e: direito conquista·se. Espero, 
pois, esperamos todos que o povo conquiste 

os direitos que escrevemos na Constituição 
brasileira. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presl_derrte. (Multo 
bem! Pa1mas.) 

DISCilRSOPRONUNCJADOPELOS?. 
ÁUREO MELLO NA SESSÁO DE 
12-10-89 E Q(JE, ENTREGUE À REVI
s-i O DO ORAIXJR, SERIA PUBliCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. AaREO MELLO (PMDB - Nl\. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores; serei bastante breve. 
Desejo fazer o necrológio de um grande amigo 
e figura extraordinária aqui de Brasília, o Médi· 
co Manoel José do_Nascimento, grande bene-
mérito e grande cientista, que faleceu aos 80 
anos, no dia 8 do corrente, deixando três fdhos: 
o Economista Ruy Coutinho ·da Nascimento, 
Assessor da Presidência do Bndes; Oóvis Cou-

-- tinha do Nascimento, Desenhista Técnico e 
Hugo Coutinho do Nascimento, Engenheiro, 
todos residentes em Brasília e também três 
netas: Ana Cristina, Oáudia e Luciana. 

Nascimento era meu velho ~ompanheiro de 
bate-papos avançados pela madrugada afora, 
inclusive no Hotel Nacional, quando era eu 
Deputado pelo Rio de Janeiro. Espírito lúcido, 
médico extraordinário de grande renome, cu
jos cabelos, inclusive, eram alvos, prateados, 
Corria o de V. E>r, Sr. Presidente, e de outros 
privilegiados pela natureza, formou-se em Me
dicina em Minas Gerais, e depois seguiu car
reira política, vindo a se eleger Vereador pelo 
Triângulo Mineiro, onde foi um dOS: dirigentes 
do antigo PSD; veio para Brasília no dia de 
sua inauguração, em companhia do Presiden
te Juscelino Kubitschek, de quem em grande 
amigo, para ser o primeiro Delegado da Re
ceita Federal, cargo que exerceu durante cinco 
anos. Manoel José do Nascimento fo_l_\!m 
gi-Mde filólogo, estudioso' da 'língua portugue. 
sa e também um ferrenho defensor da preser
vação do meio ambiente, tendo pronunciado 
vários discursos em defesa da preservação ra
cional da Amazônia. Membro de organizações. 
entre as quais o Rotary Oub, emprestou sua 
colaboração para a criação do Mobral, hoje 
Fundação Educar. 

À sua memória, presto aqui as devidas ho
menagens e a grande reverência de umã sau
dade absoluta. 

D!SaJRSO PROI"{iJNCJADO PELO SR. 
JARBAS PASSARINHO NA SESSÃO DE 
20.1 o- 89 E OOE, ENTREG{JE À REVI
s-i O DO ORAIXJR, SERIA PUBUCAI:io 
POSTERIORMEtiTE. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, estimulado pelo dis
curso do meu nobre Colega Mário Maia, Sena
dor Representante ~a Bancada do Acre, 99Sta· 
ria- de fazer e farei duas observações. 

A primeira delas "é que não assisto, pratica
mente, aos programas dos candidatos a Pi'$· 
dente da República. Não é propriamente q.1e 
eu ~e recuso, mas é porque eu já tenho sobre 
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cada um deles ...:... não todos - mas sobre 
aqueles que têm viabilidade de cheQar·apr-esi
dente da Repúblk:a, repito, já tenho um con· 
ceita firmado, que não vai ser modific;:pdo pelo 
marketfng político dos candidatos que come
çam a ser apresentados como uma figura dife
rente daquela que sempre foram. 

Uns que sempre foram autoritários, agora 
são os mais liberias possívels; outros que eram 
sempre muito mais estatjzantes, são agora 
neoliberais. De man._e_ira que, diante disSÓ, pre
firo não ter confusão na minha cabeçã e não 
assistir a esse programas. 

Às vezes_ o;~contece que, esperando o jantar 
ou o almoço, vejo um_a_QM_outra pequena apa
rição. E, orlterri, vi uma que l,llC impressionou 
muito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque" 
isso sai do País, vã.i para o estrangeiro, para 
o exterior, e se tran_sforma.naquelas versQes 
que depois passam a ter, pela repetição, o 
foro de verdade. 

Não sei se V. ~ viram um- candiCiãto, se 
não me engano chamado Brant:. falando que 
o Presidente João Om-1lartfoi envenenado, que 
o Presidente JusceJino__foi. objeto de um de_sas
tre promovido para eliminar-lhe a vid.:i e que 
o Presidente Tancr~do Neyes tamPéOlJoi ou
tro que foi envenena® e morto pela OA. 

Quer dizer, a partir de um momento desse 
não se pode mais ter segurança sçb~ _a Histó
ria verdadeira do Brasil, porque um homem 
que vai a um programa de televisão, creditado 
pelo fato de ser candidato à Presidência da 
República - não se sa.be lá fora se é fulano 
ou beltrano, porque a legislação atual permite, 
deve ter, pelo menos, um passado que _o r_ec.o
mende a cHsputar esse lugar. 

ontem me impressionou muito Isso, e me 
revoltou a facilidade com que, com a lingua
gem de magíster díxít, ele dizia as coisas como 
se fossem irrefutáveis. Então, passamos a ter, 
dêntro de pouco tempo, o desdobramento dis
so com repercussão no exterior: nós, aqui, 
nos especializamos em matar Presidentes da 
República. Eu achava que isso era um pouco 
de hábito, de hobby norte-americano, porque 
já mataram 10% dos presidentes deles, mas, 
no nosso ·caso, isso não passa de uma inven
cionice deslavada. Mas, como disse, estimu
lado pelo discurso do meu nobre Colega Mário 
Maia, eu gostaria, no Senado, de fazer este 
protesto em relação à facilidade com que es
sas pessoas fazem versões históricas as mats 
rocambolescas possíveis. 

Relativamente ao candidato do !:!enador Má
rio Maia, o candidato do PDT, eu teria duas 
observações só a fazer: a primeira, que S. ~ . 
esmera~se em atacar todo mundo como vin
culado à ditadura; mas, ao mesmo tempo, 
S. EX' o engenheiro Leonel BrtzOla, traz como 
bandeira dele e ele comQ porta-bandeira a 
figura do Dr. GetúliO Vargas. Na minha vida, 
que já não é pequena, a única ditadura total 
que eu vi, e que não apenas presenciei, mas 
vivi, foi exatamente a do Dr. Getúlio Vargas. 
De modo que a ditadu_ra _s_erye -~ não serve. 
Serve quando favorecia, dentl;'o do R.io Gr~nde 
do Sul. às próprias ambições naturais dos pe
tebistas daquela ocasião e, agora, não serve, 

porque a outra ditadura representa uma que
bi'a do princípio democrático brasileiro. . 

RelativatQ:ente aos Cieps- eu falo um pou
cQ--êoln a exi>eriênd:a de qúem foi Governador 
de um Estado de porte médio e também foi 
Mimstro de EducaçãO--é 6 ideal_,. não tenho 
dúvida de que o ideal seria que nós pudés
semos cqlocar as cri~ç8s dentro de uma es
cola e, ao fim da tarde, elas saíssem alimen
tadas, vestida-s, banhadas e instruidas. MaS eü 
perguntaria aos nobres Representantes do 
PDT neste Senado: quantas crianças foram 
abrangidas pelos Cieps no Cavemo do .enge
nheiro Leonel Brtzola? 

Tenho a impressão de que a grande maioria 
da popuJaçáo de educandos _de primeiro e 
segundo graus - especialmente de primeiro 
grau - estaria fora desse privilégio que real
mente seriã o ideal que todos pudéssemos 
exercer. - - -

Vi, também, na declaração do candidato do 
PDT, que ele pretende construir um número 
de Cieps de tal ordem que abrigasse cerca 
c;le 10_milhões-de crianças a partir do mo· 
menta ~!11--que ele assun:ui o Governo. 
. Ora, quando eu aind~ era MiniStro da Edu

cação_- e de lá sa[ em março de 1974.-, 
já tinhamos 15 milhões de crianças entre 7 
e 14 anos freqüentando o primeiro grau. Hoje 
devemos ter mais. Evidentemente, dir-se·ia 
que o futuro Presidente não pode" -fazer ttido 
de uma vez. ·conCordo plenamente; ele não 
poderia atingir a todos. Entretanto,·o seu pró
prlo programa. que é ambicioso, ainda _deixa~ 
ria, s_eguramerite, fora do privilégio de uma 
organização educacional daquela natureza 
cerca de 8 a 10 milhões de crianças. 

Isso me leva a admitir que determinados 
projetes_ têm que ser muito bem mensurados. 
E os Candidatos ~ Presidência, particularmen
te aqueles que têm possibilidade de vitória, 
como quatro ou cinco desses - entre .eles 
_o engenheiro Bôzola -, devem, no meu en~ 

. tende:r, ser_ muito. cautelosos no tipo de pro
ffieSsà que_vã:o fazer, porque, se nos désseni.os 
ao trabalho de fazer um exerdcio de ironia, 
nós lrtamos juntar todas as propostas dos can
didatos. Há um que propõe que rtinguém mais 
pague Imposto de Renda; outro que propQe 
que todo pobre seja transferido para a classe 
média - por decreto; outro resolve não ter 
mais dívida externa nenhuma do Brasil, ao 
contrário, os credores_ vêm- a nós e vamos 
devolvei 8quilo que nós deixamos de- receb_ér 
na relação de trocas injustas que houve. De 
mane[ra qt.ie, sen6s pudéssemos compor as 
pi"omeSSaS todas; eSte Pa[s seria o mais mara
vilhoso dos países do Mundo e talvez d'$585 
galáxias todas que andam por aí. 

O Sr. Mário Mala - Permite-me V. Ex 
~-~arte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
muito prazer, até porque tive a hon~ de citar 
V-. Ex", nobre Senador Mário Maia. 

-_ ~Q-§R:MAftiO MAIA -.,. Muito obrigàdo. 
nobre Senador Jarbas Passarinho. Etn verda
de, V. ~ faz uma colocação contra os ciEPS, 

·-

que é de. preocupação de ardem financeira. 
Ouandg foi Ministro da Educação, V. Ex' fez 
um ·grande esforço nõ sentido de aprimorar 
a educação não só com- relação à- estri.ltui"a 
tísica, que são as escolas. como também à 
qualidade do ensino. Quando tivemos a opor
tunidade de visitar essas instituições chama
das CIEPs, umas quatro, mais ou menos, sem 
avisar que íamos, realmente ficamos -impres
sionados com a ffiosofia existente. Natur_.,l
mente que em quatro anos um governante 
...-..... nem o engenheiro Leonel Brizola nem ou
tro Governo qualquer não poderia resolveres
se problema, pois se tratava de uma nova filo
sofia, de nova concepÇão coletiva do Brasil 
cultural, e teria que haver continuidade. Inclu
sive a idéia não é dele - e ele se_mpre dizia 
-, era_~e Anísio Teixeira, um grande educa
dor. No entanto, quando se fala dos OEPs 
fala-se não da sua estrutura física, e sim o 
que ele representa simbolicamente, qual seja, 
uma mOdificação conceituai quanto à aborda
gem da metodologia que se deveria usar com 
a criança - a pedagogia do ensino -, que 
achei fundamental e revolucionária. Ei-a sair
mos desse maraSmo, ·que se vai ~gravando 
cada vez mais, de se construir escolas para 
a criança entrar na sala de aula e pennaneéer 
lá por três horas e, depois, ir para casa. Trans
formar isso num conceito diferente, onde a 
criança, de todos os níveis sociais, vá à escola 
e permaneça lá muito tempo, como se faz 
noS países que atingiram o desenvolvimento. 
No Japão a criança passa 1 O horas na escola; 
na União Soviética, 9 ou 11 horas,_ não me 
lembro; nos países que se desenvolveram, a 
permanência da criança no ambiente escol.ar 
é ptOlongada e ela recebe _os ensina,mentp_s 
~ toda a assistência médico~odontológica e 
_alimentar. E alguns países ricos, como os Es
tados UnidQ&, fª-Zem até o contrário. ~ crian
ças já são muito nutridas, vão para a escola_ 
para llm regime de enxugamento, para come
rem menos,_ porque é mais disciplinado, pois 
comem tanto em casa que os país ou respon
sáveis colocam-nas em escolas, onde há um 
regime càlculadQ de calorias. De modo que 
aí é que está o fulcro da questão. Realmente, 
se planejou fazer 500 CIEPs durante os quab'o 
anos. Não se conseguiu Conseguiu-se inau
gurar cerca de 150. E muitos ficaram inacaba
dos. Andei visitando também o terreno esco
lhido, de um hectare; outros estavam com as 
peças pré-moldadas já ali estocadas para se
rem armadas; outras em armação ... infeliz
mente, existe_ es_~ concepção nossa de cada 
governo fazer uma coisa, esquecer o que foi 
feito pelo seu antecessor, não dar continui
dade. Imperfeições hâ, porque é um método 
moderno. Foi a coragem de começar uma 
coisa nova para outros continuarem. O mérito 
está aí, perfeito não é, mas é um método mo
demo, lógico. Entendo que deveria haver con
tinuidade. E comO tivelnõs ·uma experiência 
e nos convencemos de que foi bom para o 
EstadO do RiO de Janeiro, com as_ correções 
necessárias. damos ênfase à OEP. Como fala
mos, não sabemos informar quantas crlançaS 
foram -atingidas pela ação da preocupação 
educativa do Governo Brizola,_ mas sabemos 
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que foram muitas. Dizer que criamos o siste
ma CJEP e abandonamos as escolas, isto não 
aconteceu, o Governo Brizola procurou recu
perar as escolas que estavam deterioradas e 
implantar escolas adequadas também OQS lu
gares mais distantes. De modo que os OEPs 
apareceram devido àquelas estruturas, que, 
inclusive, foi uma concepção arqUitetônlca de 
Oscar Niemeyer, junto com o educador Darcy 
Ribeiro. Nós visitamos um OEP. São três es
truturas básicas: um grande ginásio, com três 
andares, com rampa de acesso, sem elevador 
- tudo amplo, wn ginásio coberto, para se 
fazer ginástice~ e atividades esportivas; uma bi
blioteca e um terreno disponível para a criança 
correr e jogar bola, futebol, basquetebol, e até 
um recanto para atividades hortaliças. De mo
do que, conceitualmente, nós achamos po
sitivo. 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Nobre 
Senador Mário Maia, do ponto de vista concep
tual não tenho nenhuma dúvida. O que receio 
é que a criação de privilégios não responda, 
evidentemente, pelo princípio de justiça sacia] 
que se pretende ter no próprio programa. 

VeJa V. EX' aquilo que eu chamo de inércia 
de tradição: quando cheguei ao Ministério da 
Educação, esbarrei na inércia de tradição, por
que éramos o último País do Mundo, aliás, 
o 'Último não, eram quatro paises do Mundo 
-Brasil, PortugaJ e dois·paises africanos
que tinham s6 quatro anos de escolarização. 
Quer dizer, está aqui o nobre Senador Pompeu 
de S.o.usa, que nos preside, que foi também 
Secretário da Educação. Isso é um jargão dos 
educadores: a escolarização, isto é, o número 
de anos que uma criança, na idade escolar, 
freqüenta a escola. Nós éramos, portanto, um 
dos 4 últimos países.do Mundo com quatro 
anos de escolarização apenas. Y~ EX"-- Citou a 
União Soviética, os Estados. Unidos da Amé
rica, que já tinham doze. Outros, oito e: doze, 
e nós com quatro. Quando passei para oito 
anos de escolarização, e aceitei os educadores 
brasileiros que me levaram o projeto e que 
se. transformou depois na Lei n~' 5.692, de 
1971, fui tido. como um visionário. Como é 
que se. vai saif de uma escola de quatro anos 
para uma de oito, se a de quatro não tem 
equipamentos. não tem giz, não tem cadeiras? 
- Perguntavam. Erltão, a coragem de refor
mar eu louvo, até porque Anisio Teixeíra de
fendia exatamente o pdndpio de que o esforço 
deveria ser feito na base. Era a escola primária 
de outrora que deveria ter essa preocupação. 

E os que fomos Governadores, e esta Casa 
está cheia de ex-Governadores, sabemos 
quanto pesa no orçamento dos Governadores 
a área de educação, da Secretaria de Educa
ção. Ela é uma das mais bem servidas em 
orçamento e mais mal servidas na oferta do 
serviço, porque a demanda é s.empre muito 
maior do que a oferta. Se nós tivermos que 
vencer a oferta de ensino, no quadro linear, 
entre a demanda da popu1ação crescente que 
nós temos, e ainda aumentando na base de 
2,4% no crescimento demográfico nosso, e 
a possibilidade orçamentária, perderemos es-
sa guerra. 

!=: preciso inventar instrumentos Ílovos que 
multipliquem os efeitos de Cada educador. 
E o CIEP agrava isso, na medida exatamente 
em que pega um projeto ideal e coloca em 
uma parcela da população. 

V. ~ citou o Japão. Hoje este pais é a 
segunda economia do Mundo, não é s6 do 
Mundo Ocidental mas a segunda economia 
do Múndo. Então, ele pode se dar ao trabalho 
de ter uma assistência dessa na.tureza. Por ou
tro lado, veja o exemplo do Japão ... 

O Sr. Mario Mala- Começou com coisa 
semelhante ao CIEP. 

O SR. JARBAS PASSARIJ'IHO- Não. 
começou antes, coineçou no dobfar dO sécuJo 
passado para este século. Na dinastia Meiji 
já não existia praticamente analfabeto no Ja
pão, no ano de 1908. O que prova claramente 
......... e aí eu·digo o problema concepb.lal é real
mente admirável-·.que precisamos fazê--lo. 

Outro ponto que V. Ex" citou, não há conti
nuidade. Isso é uma desgraça nacional, espe
cüamente s.e_o programa do antecessor foi 
bem sucedido. Então, não se deve dar conti
nui®çle, porque aquele já não favorece o pró
ximo; ·no momento não é o próximo, o ab.lal, 
aquele que é governante. Relativamente à 
F.rança, eu até me decepcionei muito. Uma 
vez. ainda quando Min[Stro, fui hospedado na 
Ern_Qaixada brasileira, em Paris. Defronte havia 
um colégio religlpso·. Eu de manhã via aquele 
movimento. Era curiosa a educação tisica para 
aquelas meninas. Era wn colégio religioso pa
ra alunos do sexo feminino. Eptão, as meninas 
adolescentes faziam ginástica e a sr":nde gi
nástica era correr com o bastão. Om bastão 
que ia até lá e voltava pela mão de outra e 
fazia aquela sucessão de entrega de bastão 
e isso se chamava educação tisica. O meu 
País" está mtiito mais avançado do que isto, 
pelo menos etn algumas áreas. E eu estav~ 
no coração da França, que ~a Paris, no centro, 
no que chamamos, aqui,""-'5 Plano Piloto de 
Brasília. 

Então, esta é a colocação que faço. Não 
condeno e acho que é o ideal a atingir. 

Relativamente a se juntar, por exemplo, ao 
mesmo tempo, creche e escola, é outro ponto 
de vista que devemos ter em consideração, 
como programa ·que -deva ser objeto de aten
ção dos governantes, porque, quantas mães, 
hoje, trabaJham, Mudou muito. A nossa gera
ção, nobre Senador Mário Maia, tinha as mães 
como donas de casa, não é verdade? Elas 
eram encarregadas da educação dos fllhos 
e, domesticamente, ficavam em casa. Hoje 
pratiCamente todas elas trabalham. Quase to
das! A presença das mulheres na força ativa 
de trabalho é muito grande. E minha expe
riência, .como Ministro da Educação, mostra 
que quando cheguei ao Ministério, menos de 
50% dOS candidatos a vestibular eram mulhe
res; ·quando saí daquele Ministério, quatro 
anos depois, já eram mais de 50%; já erain 
maioria, e, de mo.do geral, com vantagem, 
disputando sobre os homens. Em grande par-

te de vezes eram as mulheres que tiravam 
o primeiro lugar n·o concurso. 

Esta é uma transformação sociológica do 
Brasil que tem que ser refletida exatamente 
no campo educacional. Isso me ímpresslona, 
quando eu falava que não quero fazer uma 
comparação entre o que disse o Sr. Brant e 
o·-que diz o engenheiro Brizola. Um, foi consi
derado um total leviano e total irresponsáVel; 
o outro, não! Quando ao outro, eu falo sobre 
a possibilidade ee usar COf!lO porta-bandeira 
um-princípio que é antagónico ao seu passa
do; é o caso da ditadura getuliana. 

O Sr. Meira FUho- Nobre Senador Jar
bas Passarinho, permite-me V. Ex~ um aparte? 

O Sr. Mário Mala - Os homens inteli
gentes evoluem. 

O SR. JARBAS PASSARIJ'IHO - Mas 
evoluem abandonando as idéias anteriores 
por novas, e ele, não. Ele sustenta, até hoje, 
o emblema do Dr. Getúlio Vargas, como sendo 
o seu grande exemplo. E isto não impressiona 

O Sr. Maurido CoJTêa- Nobre Senador, 
V. Ex!' me concede um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO -Pois 
não. Eu sabia que iria ser honrado pela -san
cada do PDT, aqui, na Casa. embora eu saiba 
que muitos pedetistas, no meu entender, pro
vam que o subproduto é melhor do que o 
produto .. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Mc:!ira 
Filho. 

O Sr. Melra Filho - Nobre Senador Jar
bas Passarinho, mais llTlW vez V. Ex' demons
tra nesta Casa a sua capacidade como Sena
dor e a sua inteligência como homem púbiJC<;?, 
tão experimentado na vlda pública brasileira. 
Tenho por mim, nobre Senador, que essa elei
ção para o Brasil é salutar. Talvez seja o único 
Pais do Mundo que tem tanto candidato. A 
quantidade de candidatos é tão grande·quanto. 
a nossa dívlda externa. Penso que Isso é salutar 
para a democracia. É um verdadeiro caleidos
cópfo, tem todas as cores. Para o Mundo o 
Brasil dá um exemplo de exercido de demo
cracia após um interregno de tanto tempo. 
Tenho para mim, nobre Senador, que é salutar 
para o nosso País essa diversificação, essa 
variedade de idéias, de comprometimentos e 
de promessas, como V. Br tão bem analisou. 
Associo-me a V. Ex', porque o admiro muito. 
Repetiria o que disse no início. Mais uma vez 
V. Exf demonstra a sua capacidade como Se
nador e inteligência como homem público. 
Parabéns. 

OSR. JARBAS PASSARI!'IHO -Muito 
obrigado a V. Ex', Nobre Senador Meira Filho. 
Eu procuro pautar a minha conduta pela Criti
ca responsável. Portanto, fujo do emociona
lismo na hora de fazer uma crítica desta natu
reza. Agradeço a V. EX' essa solidariedade, que 
muito me honra. 

O Sr. Mf9ra Filho - É tão salutar que 
o Sr. Enéas já foi convidado para ser comen
tarista politico. Eu não sei se o número de 
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O Sr. Maurfdo CorTêa -Sim. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -É por· 
que V. Ex' disse que apóia Getúlio Vargas. 

O Sr. Maurido Conêa -Sim, posso ter 
cometido esse deslize. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Quero 
-- ai~~rl_as -coniribUif para a- clareZa do sell fadO~ 
-Cíniõ. --- . --

candidatos seria tão salutar, como diz o nobre 
Senador Meira Filho, porque alguns são casos 
de ridicularia, que tomam o País numa espécie 
de terreno de circo em geral, funcionando o 
circo no Brasil todo. Como di~ia o Nobr~ Sena
dor Mário Maia, lá em Assis, Brasil -para 
quem não sabe, fica pertinho da fronteira do 
Acre e.om a_ Bolívia__ e _o Per!.l_;__~_triplic_e a fron
teira -,-as pessoas estão _ouvindo dizer_
vou fugir de nomes, mas citei Brant, cujo pre
nome não sei- por exemplo, que todos esses 
Presidentes foram assassinados~ foram enve
nenados, foram objeto de_ atentados, etc. E 
vão acreditar. 

O Sr. Mawiçlo ColTêa- Pois bem, na
quela ocasião, prendeu-se Prestes, prendeu~se 
Hany Berger, deportou-se Olga Benárlo para 

- -a Alemanha. Evidentementé que condenamos 
De maneira que deveria haver um prinCipio esses atos. Inclusive o que aconteceu quando 

pelo ~ual o candidato, para poder ser candi_- SObral Pinto questionou aquelas prisões, invo-
dato, tivesse a compostura necessária para cando a Lei de Proteção aos Animais, tendo 
se Apresentar à população brasileira, até- por- em Vista como era tratado o preso. Nobre Se-
que nós sabemos que só_ existem Por causa nadar Jarbas Passarinho, quero referir-m_e, à 
dos dois turnos, se fosse, como antigamente, parte da ditadura de Getúlio Vargas, com a 
um turno_ só, não existiriam esses _candidatqs. conc~p--ção social_ do seu Governo, coin _a insti-
Estão todos jogando na posSíbilidade do pri- -ro.ição de um corpo de leis que tem protegido 
meiro turno; rnuitos,__jogando na hipótese de até hqj~ o traba1hador brasileiro. Questiona-se 
vulgarizar mais a sua figura, popularizar essa a respeito, inclusive, da adaptação do Código 
imagem, visando ao Governo· do Estado. O de Trabalho Brasileiro ao Código Dell;avoro 
que querem, na verdade, é o GOverno do seu italiario. A '-:':~rdade é_ que ele foi o homem 
Estado, e dizemos: se der-_vejam que Jevian- que criou no Brasil essas condições para o 
dade -, se der, vou ao segundo turno. Isso tr@alhador. O Salário mínimo, o repouso re-
me parece desagradável, pelo menos para munerado, as férias, tudo isso; enfim, foi -cria-
quem assiste. Comó eu disSe-, não assisto: Só çãó de 'Getúlio Vargas. E é na segunda parte, 
assisto eventualmente, e quando sou apanha- a constitucional, que Leonel Brizola sempre 
do de surpresa, porque não assisto a es-Se invoca Getúlio Vargas. Com relação àquele 
tipo de propaganda que se faz. outro dado, evidentemente fazemos essa ex-

Ouço -o hobre~ Seriador Mªw:ício Corrêa, çeção~ como· disse, do fastio da ditadura· de 
também integrante do PDT. Getúlio Vargas. Queria apenas situar isso, para 

O Sr. Maurício CorTêa- Nobre Senador 
JaJbas Passarinho, eu já havia, quando V, Ex" 
me chamou à colação, levantado o microfone 
para responder à sua so_licitaç:ão. O nobre Se
nador Mário Maia me antecipou. Com relação 
aos QEP, acredito que S. EX já lhe deu respos
ta.. Eu apenas endossari~ dizendo que se trata 
de um programa reconhecido, inclusive, pelas 
maiores autoridades_ internacionais. [)ir~se~á, 
como V. Ex« o fez, que não atingiu aquela 
abrangência neéessária para que toda a co
munidade necessitada fosse atingida, mas-is~ 
so ex:atamente aconte<:e1,.1 em decçrrênçia d~ 
falta de recursos, sobr~tudo pela adversidade 
com que Brizola governoU no Rio, em relação 
ao Governo Federal, O meu aparte, neste rrio
mento, se restringe à primeira coloc~ão do 
seu discurso, quando diz que Brizola condena 
o regime de ditadura e $e esquece de que 
proclama um ditador. A respeito· disso, eu diria 
a V. Ex• que o Governo de Oetúlío Vargas se 
c:tividiu em duas partes, e V. Ex" sabe perfeita
mente disso: uma parte, que era o fastio da 
ditadura, a outra parte, a do governo constitu
cíonar de Getúllo ,Vargas. Com relação à P.ri
meira parte, dou~lhe inteU:a razbo, porque nin
guém poderá coonestar atas corno aqJ.teles, 
por exemplo, da prisão de Luiz Carlos Prestes, 
esse mesmo Prestes que hoje apóia Getúlio 
Vargas; a prisão de Harry Berg~r ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. EX' 
disse que Luis Carlos Prestes apóia o Enge
nheiro Leonel Brizola. 

que V. Ex" saiba que o cu1to da mem6ria de 
Getúlio Vargas é feito naquela parte em que 
·ele· i:onst,ruiti essa· grahdeza do Direito Sodal, 
no instante em cjue ele se preocupou com 

· a cãinàda social esquecida do Brasil, com os 
que estão na periferia da sociedade brasileira. 
Era "apenas esta a Observação que queria fazer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Agra
deço a V. Ex" o aparte, que rne permite, indu~ 
sive, uma réplica. 

R~lativamente à questão dos CIEP, a irifor
rnaçãõ estatística que tenho é que não_atingiu 
28% da população estudantil daquela faixa. 
Então, o perigo, para mim, é gerar uma espe~ 
rança, que deve ser universalizada, e não se 
conseguir realizá~la, a não ser por uma fntção. 

Em primeiro lugar seria isso, relativamente, 
por exemplo, ao marxismo, que eu chamo 
de am~lor fraude do sêçy]_o. Por quê? Porque 
Karl Marx levantou urna teoria de tal moela 
vantajóso par'a o homem, para criar um h uma~ 
nLsmo chamado marxista, que nenhum dos 
países que foram dominados pelo regime 

· marxista~l~ninista conseguiu realizar. Então, a 
esperança enorrne que foi aberta caiu no vazio 
e levou exatamen_te à pior situação, porque, 
quando um cidadão se revolta contra o _seu 
governo, ainda é a1guma coisa positiva. mas 
quando ele entra no desalento, então é total 
o desencanto. ___ _ . 

Então, os OEP, em primeiro lugar, seriam 
o ideal a ser construído. Mas se num Estado 
que não pode fazê-lo, em termos brasileiro~ 

atuais, não poderá fazê-lo_ de maneira a abran-
ger toda sua população. -

O Sr. Maurício Corrêa- Nobre Senador, 
V. EX_ me permite? 

O SR. JARBAs PASSARINHO- Pois 
iião. Ouço-v:~· ~·· 

O Sr. Maurício ColTêa - Se V. Ex'i'-me 
2errnite. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois 
não. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Eu apen.a·s- gos
taria de acr.escentar a isso ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Estou 
preocupado é com o nosso Presidente, que 
já acendeu a luz. 

O Sr. Mauricio ColTêa -Isso_ fez parte 
do plano de Governo dele~ o qual não pôde 
ser concluído como ele desejava, no Rio de 
Janeiro. E traz neste momento, para o _Seu 
programa de gove111o... · 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E vai 
não pOder concluir o que desejará corno Presi
dente da República, muito mais ainda. Se o 
Rio de Janefro, que era o seu ... 

O Sr. Maurício CoJTêa- Isso é presun· 
çãodeV. & 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não! 
Perdão, mas ... 

O Sr. Maurício CoiTêá --Mas não é o 
ídeãl de .. : · - ---

0 SR. JARBAS PASSARINHO - Per
dão. Sejamos realistas e não apenas vende
dores de ilusões. Ele governou não foi o Piauí, 
ele governou não foi o Pará; ele governou foi 
o Estado do Rio de Janeiro, um dos grandes 
Estados do Pais. 

O Sr. Mauricio Corrêa - Com a c~a 
do Governo Federal fechada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. EX' 
acabei de transformar todos oS EstadoS em 
T erritórlos Federais. Então, os Estados não
têm mais posibilidade de gerir a coisa pública 
com o seu próprio_orçamento?Todos sequei
xam da caixa federal. Até o Estado de São 
Paulo se queixa da recessão econômlca que 
o Governo Federal lhe impôs. Eu era MirUstro 
e ouvi o Presidente Costa e Silva dizer: nós 
vamos pagar, para São Paulo e Rio de JaneirO, 

_o_ que para o resto do Brasil não traz beneficio, 
que são os metrôs. Então, parte da dlvida ex
tema brasileira está no metrô do Rio de Janei· 
ro, está no ·metrô de São Paulo. Essa explica
ção, essa justificativa ... 

O Sr. Mauricio CoJTêa - Que não foi 
concepção de Leonel Brizola. Faça-lhe fUstíça. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Faça
me um favor. Ouço V. EX', vamos argumentar 
pedindo os apartes, quando forem conCedi
dos, porque eu tive ímpeto também de inter
romper V. Ex", e tenho até o direito, corno 
orador, de fazer um contra~aparte. 
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O Sr. Maurício CoiTêa- E o fez até para 
me corrigir. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Não, 
não fiZ para corrigi*lo. V. ~ se equivoca. Eu 
fiz apenas para que não ficasse nos Anais o 
que entendi que tenha sido um lapso, quando 
V. ~ disse que Luís Carlos Prestes apóia Ge
túlio Vargas. Talvez o Capitão Luís Carlos Pres
tes. ontem Senador, não gostasse dessa frase. 
Essa era a direfença. Eu preferi que V._ Ex" 
dissesse que o Capitão Luís Carlos Prestes 
apóia o engenheiro Leonel Brizola. 

O Sr. Mauricio Corrêa -Até quase que 
o apoiou. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Até 
porque acha que nenhum dos Partidos Comu
nistas que estão aí é partido revolucionário. 
Então, ele deve achar que revolucionário é 
o engenheiro Leonel Brizola. Esta é uma expli
cação. 

Relativamente às defesas que V. Ext faz do 
uso do nome e da bandeira do Dr. Getúlio 
Vargas, me impressiona, nobre Senador Mau
rído Corrêa. V. Ex~ é um homem de formação 
jurídica ünpecável e V. EJr acaba de justificar 
uma ditadura. V. Ex" justifica a ditadura do 
Dr. Getúlio Vargas porque_(:riou o ~epouso 
remunerado. Enteio, essa é uma formã. O dita
dor pode ser bom também, o ditador pode 
ser admirado. Tanto foi que foi votado,· em 
seguida, por grandes Estados do Brasil, graças 
à massa fantástica de propaganda que se fazia. 
V. Ex" não é tão novo que não conheça de 
própria experiência o que se passou. V. Ex" 
sabe - está. aqui o nobre Senador Pompeu 
de Sousa que preside, que era um jornalista 
corno era que os jornais fucionavam naquela 
época, através do DlP - Departamento de 
Imprensa e Propaganda. Todos os jornais 
emm obrigados a publicar aquilo que o Gover
no desejava fosse publicado, e eram impê~ 
didos de publicarqua1quer censura. Foi quan
do aprendi a melhor defmiçáo de fascismo: 
fascismo não é só impedir de falar, é obrigar 
a elogiar; é a adesão à concepção totalitária 
do governo. 

O Sr. Mauricio CorTêa- Peço um esela· 
recimento depois,· se for possível. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois 
não. V. & terá a possí&ilídade de falar. Eu 
já estou aqui, como diz o caboclo do Pará, 
vexado. Estou vexado com o_ tempo. 

O Sr. Maurido Corrêa- Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, V. EJr sabe perfeitamente 
que me merece o maior respeito. Aliás, tenho 
por V. & uma admfraçao muito grande. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Mas 
ela não é isolada, não_é unilateral, é recíproca. 

O Sr. Maurfdo Corrêa-Tão grande que, 
quando Presidente da OAB, eu o levei à Or
dem, apesar dos protestos dos advogados, 
tendo em vista sua origem de militar, que para 
mim constitui até um galardão de sua vida, 
porque foi um militar exemplar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Por 
aí, V. Br vê quanto pode o radicalismo. 

OSr.MamicloCoJTêa-V.Er.mec_once
deu o ~parte, me deixe concluí-lo, só para 
me fazer justiça. Eu não estou defendendo 
o período do fastio da ditadura de Getúlio Var
gas. Eu fiz exceção aqui, citando O _caso da 
prisão de Luís Carlos Prestes, o caso da prisão 
de Harry Berger, inclusive a entrega qe Olga 
Benário ao nazjsmo. Falei isso. 

OSR. JARBAS PASSARINHO-Como 
orador, eu posso _dar-lhe o contra-aparte. 

V. EX' foi ãté muito generoso, porque podia 
falar nas torturas realizadas na qual a época, 
que não foram novidades depois, e que, entre
tanto,- ficaram só na figura do noss_o ex-Se
nador Filiflto Müller. O Dr. Getúlio Vargas não 
foi mariChado por tudo isso. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Nobre Senador 
_ Jarbas Passarinho, deixe-me concluir com a 
liBeralidade do seu aparte. Eu só quero dizer 
que em nenhum momento fiz referência a 
qualquer tipo de apoio a essa fase da -ditadura 
de Getúlio Vargas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois 
é aí qu_e entendi. Entendi que V. _Exf justifi~ava ... 

O Sr. Mawido CoiTêa- Eu não era nas
cido quando os militares ajudaram a fazer a 
Revolução de 30. Eu não e_ra nascido quando_ 
G6es Monteiro foi ser o Ministro da Guerra 
naquela ocasião. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - O 
Góes foi Min.istro muito depois. 

O Sr. Maurido Con-êa- Mas o seu grupo 
.,_judeu a fazer. Tivemos 37, inclusive quando 
foi feito o Plano Cohen, que V. EX conhece 
muito bem, e que teve o ingresso imediato, 
çonstante, decisivo do General Góes Monteiro. 
Quero apenas que V. Ex" me faça justiça, por
que não estou defendendo este periodo. Em 
a~s?~uto_! Sou um democrata, e quero aqui... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Disso 
não tenho dúvida. 

O Sr. Mauricio Corrêa- ... -reiterar que 
me ~efiro à parte da ditadura de Getúlio Vargas, 
em que houve, exatamente, esse avanço nos 
Direitos SociaiS. O meu aplauso ·é para o regi
me constitucional do Presidente Getúlio Var
gas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Acho 
que podemos concluir: V. ~ aplaude Getúlio 
e co_hdena Vargas. Pronto. Nós ficamos, então, 
com uma solução clara, resolvida. 

Quer dizer, o Presidente Vargas era o dita
dor, e Getúlio foi o homem que foi eleito pela 
Constituição. Não há dúvida nisso. 

O Sr. Maurfdo CoJTêa- Todos Podem 
fazer uma reflexão. No instante que se fez uma 
reflexão e se admitiu corrigir, tenho que_ apoiar. 

OSR. JARBAS PASSARINHO-Nobre 
Senador Mauricio Corrêa, não o c_oitdeno no 
todo, de maneira alguma. Acabei de dizer que 
tenho responsabilidade na crítica. O Dr. Getú
lio Vargas, na sua trajetória, há grandes mani-

festações altamente louváveis. Também fo
ram quase 25 anos de poder que ele teve, 
direto ou indlreto. 

De maneira que, realmente, não pense V. 
EX' que critico, porque o Dr. GetúUo Vargas 
deva ser criticado no todo. Não! Inclusive a 
habmdade que ele teve de construir pratica
mente o partido Trabalhista Brasileiro, saben
do que o princlpal partido dele, que era o PSD, 
era um partido que tinha um nome que iludia 
os europeus. Os europeus, quando viam par
tido Social Democrático, pensavam que era 
uma coisa Ieninista inclusive, e era o partido 
rriais conservador que o Brã.sil possuía. Então, 
ele sabia disso. 

Eu não quero, evidentemente, nesta angús
tia do tempo, em que o riossOPresidente eStá
se contendo com dificuldade para não me 
chamar a atenção, eu não posso fazer aqui, 
junto com V. ~. uma crítica completa do 
Governo do Presidente Getúlio Vargas, dos 
dois GovernóS- dele, ou dos três, se pudés-
semos chamar assim- um, entre 30/40;-de
pois vem 37; até 45. N.o caso, apenas quero 
provocar um pouco mais V. Ext, porque reco
nheço em V. ~ exatamente esse homem de 
voçação democrática, que sofreu resistências 
por conVidar um militar, que tinha origem I!rl~
tar, para lr debater com quem? Com Chico 
Vigilante. S. Ext me proporcionou discutir 
Constituição com o Chico Vigilante, que era 
prova de um avanço muito grande. Pelo me· 
nos no Distrito Federal nunca tinha visto nada 
igual. O Sena4.PI tinh.a passado, o então presi
dente da OAB local tinha passado por cons
trangimentos com a área militar e teve a cora· 
gem de buscar um militar, que ele não consi· 
derava_ um radical, para discutir na sua Casa 
de origem, onde, aliás, fui bem recebido, no 
final. · 

-De maneira que _eu não tenho dúvida ne· 
nhuma, o nobre Senador Mauricio Corrêa é, 
como eu, um homem que tem o brio à flor 
da pele. S. ~ _ãi::hoü que- eu -estava conâe
nandO o jurista, porque defendia uma parte 
da ditadura. O problema não será este, o pro
blema da provocação maior é o seguinte: é 
que agora está sendo publicado um livro, do 
Sr. Armando Falcão, em que ele diz que o 
engenheiro Leonel Brizola o convidou para 
um golpe de Estado. Isso precisa ser expli· 
cada. 

Eu não tenho dúvida de que a linguagem 
do Sr. Leonel Brizola, naquela época, todos 
nós sabemos, em relação a este Congresso, 
era uma linguagem altamente ofensiva 

O Sr. Maurfdo Corrêa -V. Ex- está-me 
provocando demais. V. Ex"vaiterquedaroutro 
aparte. 

OSR.JARBASPASSARINHO-Nobre 
_Senador Mauricio Corrêa, embora V. Er- seja 
um brilhante advogado, tome cuidado com 
essa defesa. A defesa da conduta do enge
_nheiro Leonel Brizola, em 63, até 64-, em rela
ção a este Colégio, que ele chamava de "clube 
fechado", V. Ex' terá dificuldade em fazê-lo. 
De maneira que eu acho que nós devíamos 
fazer um pouco de reflexão mais fraterna e 
menos antagónica. 
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O Sr. Maurício Corrêa -Permita-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, eu qttero concluir, mas estou co-
mo ••. 

O Sr. Mário Mala - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa. 
Fazendo som: a campainha.)- A Presidência 
solicita aos aparteantes sejam o mais breve 
possível, uma vez que o nobre Senador Jarbas 
PassarinhQ já ultri)passou o seu tempo em 
16 minutos, em função do_s apartes. De modo 
que S. EX", os aparteantes, poderiam inscre
ver-se para, em outra oportunidade, fazer outra 
tertúlia histórica. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, atacado duplamente, pelos apartes 
e pela luz vermelha de V. Ext, o rrieu raciocínio 
cai. Estou em desv_antagem nesta situação. 

O Sr. Maurício Conêa- V. Ex" é como 
wn espadachim, nos cutuca E nós, como 
vamos fazer? Temos que nos defender! V. Ex" 
traz o exemplo de Armando Falcão. É demais! 
Que credlbilidade tem esse homem, nobre Se
nador Jarbas Passarinho? Data venia, quando 
foi Ministro da Justiça. o que significava o Mi
nistro Armando Fa]cªQ? _Erã um hornem -que 
não declarava nada à imprensa E, agora; apa
rece como wn democrata. O Engenheiro Leo
nel Brizola já explicou isso, inclusive, na televi
são. É muito simples o sujeito dizer: fulano 
é isso, é aquilo. Como dizia CfCero: "uma coisa 
é caluniar, maldizer: a outra é provar. Prova-se 
com argumentos, com fatos. Aparecer, dizen
do num livro, sem nenhuma substância de 
pr~. que o sujeito teria agido dessa forma, 
sem apresentar razões e fundªmentos, isso 
Mo é uma acusação, é uma leviandade. Não 
é acusar, é maldizer. Há uma diferença muito 
grande. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É um 
julgamento de V. E:i', de advogado. Chamaria 
a atenção de V. EX' para dois fatos: primeiro, 
servindo-se de um autor chamado Mauricio 
Corrêa -vou-me servir deste autor, que é 
um autor respeitável -. quando diz que as 
pessoas podem mudar, porque refletem ao 
longo da vida. Julgar Armando Falcão de on
tem pelo Armando Falcão de hoje haveria pos
sibilidade! de. baseado em V. Er, ele ter hoje 
uma posição.diferente. 

O Sr. Mauricio Corrêa -Isso é sofisma 
demai:i 

O SR. JARBAS PASSARJI'IHO - Não 
é sofisma: Se V. EX' citou Ocero, inclusive 
vamos citá-lo também er:n parte. Quando ele 
recebeu u_rn_ cliente, que estava _sel)do oPjeto 
de uma calúnia, algo desonroso, ouviu-lhe, 
com a maior naturalidade, descrever o seu 
caso, e disse-lhe: "Nã_o vou defendê-lo". V. 
Ex' é espeCialista em Ocero e deve saber" des
sa passagem, citada por Arthur Bernardes na 
Câmara dos Deputados. Ele disse: "Não vou 
defendê~lo". E, neSte -momento, o possível 

cliente indignou-se.e falou com a maior ênfa
se: .. Coino o senhor não me defende? Um 
homem honrado que está sendo insultado 
dessa maneira? Ocero retrucou: "Agora eu 
o deferido, porque agora, pela sua veemência, 
vejo que devo defendê-lo". É o c.aso de V. 
Ex' A veemência de V. Ex-' é grande quando 
deferlde coisas perigosas, porque elas ficam 
na -linha de cumeada, entre duas vertentes. 
Por exemplo, por que um homem como Ar
mando Falcão não poderá citar aquilo que 
lhe ocorreu na viçla? Pode. Agora, se ele tem 
meios de cçmprovar ou não, é dif~rente. Mas 
há a verossimilhança, que é um fator impor
tante quando fica a palavra de um contra a 
de outro. Foi verossfmel isto7 Pelas atitudes 
qUe o engenheiro tomava na éPoca, era veros
símel, porque ele não acre~vª no funciona
Ele sabia que o Congresso éta um_ obstáculo 
muito grande à realização das Reformas de 
Base. _ ·- _ =--·- ._ 

Quantas vezes V. EX' oUviu - V. EX não 
é tão n-ovo assim; não tinha riascido em 193_0, 
mas n-asceu pouco depois ~ a palavra do 
engenheiro Brizola dizer na ocasião: "Na Lei 
ou na marra"! "Vamos fazer a reforma agrária 
na lei ou na marra". Eu era Major, no EXérCito, 
e ouvia isso. 

De maneira que, se formos discutir LeOnél 
Bril.ola; também agora, vai ser diferente. Eu 
apenas queria ficar no. mesmo tom. V. Ex" 
diz que eu cutuquei e, de fato, fui estimulado ... 

O Sr. Maurício CotTêa -E-continua a 
cutucar. 

OSR.JARBASPASSARINHO-Enâo 
sou tucano, que tem o_mau hábito de depredar 
ninho de passarinho. 

O Sr. Mário Mala - Com a tolerância 
da Mesa, gostaria de dar um aparte de ordem 
técnica, científica e deont9lógica no seu dis
curso-:-É necessário f<P:ê-lo agora. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Peç_o_aos aparteantes que não se alonguem, 
uma vez que o Senador Jarbas Passarinho 
já esgotou o seu tempo de 20 minutos, utili
zando já 40 minutos. 

O Sr. Mário Maia - É muito grave. Eu 
não assisti, ontem, ao programa de televisão 
do T nbunal Eleitoral, mas V. EX- o assistiu. 
Por acaso ouvi uma declaração gravíssima de 
um candidato, fazendo acusações, que não 
têm o registro da Justiça: as causas de morte 
dos PresJdentes João Goulart, Juscelino Ku
bitschek e, agora, Taccredo Neves_. 

Q SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex' 
fOi iestemynha qUanto aos dois anteriores. 

O Sr. Mário Mala- Quero dar o testemu
nho pessoal sobre o último. Quando ele diz 
que T~ncredo Neves foi envenenado, aqui 
apresento o meu mais alto grau de protesto 
contra uma afirmação feviana desta natureza. 
O destino me levou a que eu fosse testemunha 
do fato, profissionalmente, como médico. 
Quando Deputado Federal, estava eu, ainda, 
novice, nQ __ fulgo da minhel mocidade, além 
das minha& atMdades médicas no Acre, tinha 

também atividades méd_icas ero _Brasma. Das 
10 horas da manhã, trabalhava no Hospital 
Distrital, quando Deputado Federal. Agora, co
mo Senad_o_r"_federa~ já não me sobram nem 
tempo nem disposição. Àquela época, traba
lha~a cory-to_ ane~tesiologista e dava plantões 
aos sáb~dos e aós domingOS. para Completar 
a carga horária. Exercia também- esSa ativi
dade cqm permissão da Mesa, porque, lá, eu 
não fazia competição desonesta com os cole-
gas. Isso era feito através de um contrato de 
normas uniformes, devidamente autorizado 
pelo Presidente da Cânl.:ira; Adauto Iúcici Car
doso. Nessas circunstâncias, faz conheCimen
to, deixando lá uma plêiade de companheiros 
- cirurgiões, anestesistas etc. Quando da fa
talidade da do~nça do Dr. TãnCiêdCd'ieves, 
quando soube, pela televisão, o- qUe estava 
ocorrendo, que S. Ex' tinha ido para o hospital, 
logo me dirigi para lá Trata-se de um depoi
mento para ficar registrado na Hist6ria, de es
clarecimento dos fatos,. nesta oportunidade .. 
Ao çhegar, contatei-me com a equipe e tive 
acesso ao paciente, por intennédio do Dr. Pi
nheiro e Dr. Franco, cirurgiões que faziam o 
diagnóstico, e, clinicamente, do Dr. Renault. 
Portanto, tive acesso ao leito onde Se encon
trava o Dr. Tancredo Neves. Examinei$. EX', 
com a peimiSsão do Di. ?inlieifo, e confrrmei, 
como médico~ o diagilóstiCõ de üin -abdômen 
agudo, que, naquela época, naquela urgência, 
naquele .1)1omento, fizemos a híPótese diag
nóstica de apendicite aguda supurada~devido 
às características sintomatológicas que o pa
ciente apresentava de um abdômem agudo. 
Realmente, era dificil fazer, naquele momento~ 
um diagnóstico clínico e de urgência, a dife
renciação entre o que supomos e o que foi 
encontrado imediatamente, porque é muito 
semelh<mte, a sintomatologia toda igual: de 
uma apendicite aguda supurada e de uma 
diverticulite, também ~upurada, ou necrosada, 
como era o caso, porque o divertículo torceu, 
necrosou ~ deu o quadro agudo. Dali famos 
para a sala de cirurgia e assisti, como médico 
à operação no C~ntro Or(irgico, desde a aber
tura do abdômen até tqçla él _técni!;a~~.IPPI'e
gada para a exérese do divertículo, que estava 
fibromatoso. Ele_ ~sceu com aquele diverti
cuJo e só na idade adulta e avançada é que 
aquela má formação se c_omplicou; torceu, 
necrosou e deu abdômen agudo. Dentro da 
técnica operatória, o Dr. PinheirQ faz a _exérese 
do que chamaram, posteriormente, de tumor 
-benigno ou maUgno -, era um diverlículo 
fibromatoso, devido ao tempo e com pedículo 
torcido, necrosado. Ele fez a dev{da ·qrurgia 
e dentro da técnica operatória que Um qüádro 
daquele deveria se(, um quadro de emergê_n
da, o paciente não estava preparado, foi ope
rado de emergência. 

De modo que, o que -ocorreu-depoiS é o 
que chamamos, mÚécnica operatória, na clíni
ca cirúrgica, de complicações pós-operatórias 
ou pós-cirúrgicas. Complicou. O homem já 
tinha uma peritonite_ ern foimação e dali~ o 
qua~ro, infelizmente, se complicou. Poderia 
ter sido diferente. Já operamos quadro mais 
graves e com êxito, mas houve .a_ (ataJ_idad~, 
o processo operatório foi-se complicando, a 
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peritonite se alastrou, depo!s o Dr. Tancredo 
Neves precisou ser reopere~do e ai vem toda 
a história que já conhecemos. De modo que 
é leviana qualquer afirmação dessa natureza 
de qualquer cidadão brasileiro. Deixo, aqui, 
este depoimento como registro, para que fique 
nos Anais, ressalvando a competência, a lisura 
dos médicos que operatam·Tancredo Neves, 
porque, naquelas circunstâncias, qualquer ci~ 
rurgião tinha que agir daquela forma. O proce
dimento cirúrgico foi testemunho por outros 
cirurgiões que lá estavam. A equipe médica 
-Dr. Pinheiro, Dr. França. que foram os prinM 
cipais drugiões, e o Dr. Renault, que era o 
clínico - agiu na emergência como se age 
universalmente. O que se desdobrou daí foi 
uma fatalidade! Dizer"se que ele foi envenado, 
é uma leviandade, uma fa1sidade. 

OSR. JARBAS PASSARINHO- E. até 
mais do que isso, acho que é um crime. Mas, 
1:omo V. Ex' disse, e eu não sabia, a sua espe
cialidade médica é Anestesiologia, vi que V. 
Exf não conseguiu anestesiar o Presidente da 
Casa., e S. e;x. está inslSffiido para o termo 
deste discurso, que, realmente, está muito 
além do período regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O tempo de V. Ex' mais do que dobrou, 
mas nêlo foi por culpa de V.~. não. Os culpa
dos são terceiros, quartos e quintos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, de qualquer maneira quero que 
vejam, por exemplo, a oportunidade desse de
poimento do Senador Mário Maia, a impor
tância que tem isso para a História do nosso 
Pais. 

O meu objetivo, ao inscrever-me, era falar 
sobre a minha Amazônia, sobre a Empresa 
de Navegação da Amazônia, ameaçada de ex
tinção, que é, praticamente, uma violência pra
ticada contra nós, mas fui desviado, como dls
~. pelo discurso do Senador Mãrlo Maia e 
eStimulado por S. fr -

Agradeço a V. Ex' a paciênCia e aos meus 
Colegas, o privilégico que me deram de me 
apartear. (Multo beml) 

ATO DO PRESIDENTE N• 250, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
c.ompetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora nç -2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~" 014.587189-0. 

Resove aposentar, voluntariamente, Leda 
Fialho Diniz Martiris, Técnico Legislativo, Oas
se "Especial", Referência NS-25, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, alínea "a", da Consti~ 
tuição da Repúbllca Federativa do Brasil, com~ 
binado com os artigos 428, incisO II, ~9. inci· 
so I, 430, incisos lV e V, e 414, § 49 da Resolu· 

ção SF n9 58, de 1972; artigo 39 da Resolução 
SF n9 13, de 1985; artigo 29 da Resolução 
SF n9 182, de 1987, e artigo 59 da Resolução 
SF n9 155, de 1988, corri pfõventõs integrais, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 24 de outubro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro~ Presidente. 

COMISSÃO DO DIS'IRITO FEDERAL 
PUBUCAÇÁO 

. CONVOCAÇÃO 
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Co· 

missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
Benevides, tem o prazer de convocar Vossa 
ExceJência, para a próxima reunião, a se reali
zar quarta-feira, dia 25 de outubro, às 17:00 
horas, na sala de reuniões da comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa. 

Secretaria da Coinissão, 24 de outubro de 
1989. -Carlos Guilherme Fonseca, Secre
tário da Comissã-o do Distrito Federal. 

23~ ReunJiio, em 25 de outubro de 1989 
PACITA 

Item l-Projeto de Lei do Distrito Federal 
11' 49 de 1989 

Dispõe sobre o horário 'de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais no Distrito 
Federal e dá outras providências. 

Autor: Senador Mauricio Corrêa 
Relator: Senador Francisco Rollemberg. 
Parecer: Favorável ao projeto, por constitu-

cional e jurídico. 
Item 2-Projeto-de -Lei do Distrito Federal 

n~" 56 de 1989 --

MENSAGEM N• 090/89-DF 
(Mensagem n9 79~GAG, de 22-_09~89, na ori

gem) 
Cria ·a Carreira Administfãção Pública do 

Distrito Fedeáif e seus cargos, foca os valores 
de seus vencimentos e dá outras providências. 

Autor: Executivo local. 
Relator. Senador Odaclr Soares. 
Parecer: Favorável ao projeto, por constitu

donãl e jUrídico, com as Emendas ),_9s 4, 6, 
8 e 9, favorável em parte às emendas n~"' 1 
e 7, apresentando as Subemendas de n""' 1 
e -2, e contrário às demais. , 

ftem 3 -Anteprojeto de Lei do Distrito Fe
deral 

Estabelece reservas de projeções e lotes de 
terreno em planos de expansão urb.-:Jna do 
Distrito Federal para os fins que especifica, 
e determina outras providências. 

Autor: Deputado Francisco Carneiro. 
Relator: Senador Leopoldo Peres. 
Pareçer: Favorável à tramitação. 
Item 4-Anteprojeto de Lei do Distrito Fe

deral 
Vedã construçÕes em Brasília, nos locais 

e nas condições que menciona. 
Autor: Deputado Geraldo Campos. 
Relator: Senador Maurício COrrêa. 
Parecer: Favorável à tramitação. 

Ü'!tubro si~ J989 

14• Reunião, realizada em 
27 de setembro de 1989 

COMISSÃO DEASSUI'ITOS ECONÓMI· 
cos 

Às dezessete.horas do dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e oitenta e nove, 
na sala de reuniões da comissão, Ala Senador 
Alexandre Costa, -sob a Presidência do Senhor 
Senador Raimundo Ura, com a presença dos 
Senhores Senadores: Irapuan Costa Jr., Seve
ro Gomes, Nelson Wedekin, Ruy Bacelar, Wil
son Martins, Jarbas Passarinho, Sílvio Name, 
Gomes Ccnvalho, Áureo Mello, Olavo Pires, 
Carlos Alberto, Fernando Henrique Cardoso, 
Luiz Viana Filho, Moisés Abrão, Ronaldo Ara~ 
gão, Edison L.obão, Gerson Camata, José Fo~ 
gaça e Mansueto_de Lavor, reúne-se a Comis
são de Assuntos Económicos. Deixam de 
comparecer, por motivo justificado os Senho
res Senadores: Melra Filho, João Lyra, Odacir 

_ Soares, Jorge Bomhausen, Carlos Chiarem, 
Dirceu Carneiro, Teotonío Vilela Filho, Carlos 
De'Carli, Roberto Campos, MãuríciO Corrêa, 
Ney Maranhão e Jamil Haddad. Havendo nú· 
mero regimental, o Senhor Presidente dedara 
abertos os trabalhos, dispensando_ a leitura da 
Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguir o Senhor Presidente coloca 
em discussão o Substitutivo oferecido pelo 
Senador Gomes Carvalho ..;... ertf"tutnCf suple
mentar - ao Projeto de Lei do Senado .n~ 
74/89, que "altera a legislação do Imposto de 
Renda e dá outras providências", de autoria 
do Senador Iram Saraiva. Colocado em dis-
cussão, não foram apresentadas emendas ao 
Substitutivo que é considerado aprovado. Em 
seguida o Senhor Presidente confere a pa1avra 
ao Senador Irapuan Costa Jr., para que proce
da à leitura do seu parecer, contrário ao Projeto 
de Lei do Senado n9 073/89, que "estabelee<:e 
normas para a industrialização e a comercia
lização de substâncias minerais metálicas", de 
autoria do Senador Márcio Lacerda. Colocada 
em discussão e votação, a matéria é aprovado 
o parecer do relator. Prosseguindo o Senhor 
Presidente passa a palavra ao Senador José_ 
Fogaça, relator do Projeto de Lei do Senado 
n~ 56/89, que "altera a redação do art. 39, at· 
put, da Lei na 5.107 de 13 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e dá outras providências", de auto
ria do Senador TeotonJo VIlela Filho, para que 
leia o seu parecer, favorável. Colocada em dis
cussão e v:otação, a matéria é aprovada. Conti
nuando o Senhor Presidente franqueia nova
mente a palavra ao Senador José Fogaça, rela
tor do Projeto de Lei do Senado n" 86/89, 
que "dá nova redação ao Inciso V do art. 49 

da Lei n~ 4.595 de 31 de dezembro de 1964. 
de autoria do Senad9~_ Itamar _Franco, para 

- que profira o seu pareCer, favorável. Colocada 
em discussão e votação, a matéria é aprovada. 
A seguir o Senhor Presidente concede a pala
vra ao Senador Gomes Carvalho para que, 

_ na condição de relator do Projeto de Resolu
çãO n" 53/89 - qUe "deterinina a correção 
dos valores em OTN e cruzado, para valores 
em BTN e cruzado novo, nas proposições que 
autorizam Estados e Municípios a contratar 
operações de crédito", de autoria do S~nador 
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Fêmando Henrique Cardoso -leia O seu pa
recer, favorável nos termos do Substitutivo que 
apresenta. Colocada em âlscussão e votaç:ão, 
a matéria é aprovada. Em seguida, é apreciado 
o Projeto de Lei do Senado no 44/89, que "dis
põe sobre a cobertura, pelo T escuro Nacional, 
dos valores relativos à diferença entre os crité
rios de atualização monetária previstos nos 
arts. 15 e 17 da Lei n~ 7.730, de 3_1 de janeiro 
de 1989, e dá outras -providências", de autoria 
do Senador Mauro Benevides, cujo relator, Se
nador Gomes Carvalho, apresenta parecer 
contrário. Colocada_ern__dis_cussão a matéria, 
é concedida vista ao S_enador Mansueto de 
Lavor. Dando continuidade aos trabalhos, o 
Senhor Presidente passa a palavra ao Senador 
Gerson Camata, relator da Mensagem n9 
155/89, "do Senhor Presidente da República. 
submetendo à aprovaçllo do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que s_eja autorizada a União_ a conceder garan
tia suplementar à emissão de debêntures efeti
vada pela Siderurgia Brasileira S/A - Sider
brás, em importância equivaJente, em cruza
dos novos, a até 3.600.000.000- BTN", para 
leitura do seu parecer, favorável nos termos 
do Projeto de Resolução que apresenta. Colo
cada em discussão .e votação, a matéria é 
aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
franqueia a paJavra ao Senador Fernando Hen
rique Cardoso, relator da Mensagem n" 194/89 
(n9 534, na origem), .. do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que Seja autorizada a con
cessão de financiamento no valor de até QS$ 
147,000,000-.00,junto ao Banco âe Lã Nacion 
Argentina com a garantia da República Argen
tina, destinado a financiar o custo totaJ das 
obras civis da Hidrelétrica de Pichi Picum Leu
fu", para que proceda à fe{tura do seu parecer, 
favorável nos termos do Projeto de Resolução 
que apresenta. Colocada em discussão~ vota
ção, a matéria é aprovada. A seguir o Senhor 
Presidente confere a palavra ao Senador Ger
son Camata, relator, para que leia o seu pare
cer, favorável nos termos do Projeto de Resolu
ção que apresenta à Mensagem n9 176/89 (n" 
435, na origeni), "do Senhor Presidente da 
RepÇiblica, submetendo à aprovação do Sena
do Pedera1, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizado o Ministério 
da Aeronáutica a contratar operação de cré
dito externo no valor de até_ OS$ 
76,ooo.ooo.oo.-jurito·ao -oelta NationaT and 
Trust Compãny-"6f New York, destinada a fi
nanciar a aquisição de 03 aeronaves C-130 
Hércules, e 3 aeronaves R-35 Laerjet, para 
apoio ao Projeto Calha Norte, executado pela 
Força Aérea Brasileira"-:....:.. devolvida sem voto 
em separado pelo Senador Ronaldo Aragão, 
que solicitara vista na reunião anterior. Colo
cado em votação, é aprovado o parecer do 
relator. Em seguida é apreciada a Mensagem 
n9 196/89 (no 533, na origem), "do Senhor 
Presidente _da República, submetendo à apre
do Senhor Ministro da Fazenda para que seja 

concedida autorização para formalização de 
aditamento ao ParaJiell Financing Agreement 
_(Contrato Paralelo de_Fjnanciamento) e ao Co-

rOE!rcial Bahk Cofifihancing Agreement (Con
trato de Co~Financiamento com Bancos Co
merciais), o 19 entre o Banco Central do Brasil 
e um consórcio de bancos estrangeiros, no 
valor de US§ 2,850,000,000.00 e o 2" entre 
a República Federãtiva do Brasil e um con
s6r_cio de bancos estrangeirOs, nó valor deUS$ 
750,000,000.00", cujo relator, Senador Jarbas 
Passarinho, apresenta parecer favorável. Colo· 
cada em discussão a matéria, é concedida 
vista ao Senador Nelson Wedekin. Em face 
do adiantado da hora, o Senhor Presidente 
comunica que serão adiadas, para uma próxi
ma reunião, as seguintes matérias: PLS n9 
122189-Complementar, PRS n• 51/89, PLS n• 
174/89-Comp1ementar, PLS n• 094/89, PLS 
n•093/89, PLS n' 100188, PLS n'129/89, PLS 
n•112188, PLS n•103/89, PLS n• 051/89, PLS 
n• 057/89, PLS n•121189, PLS n• 060/89, PLS 
n• 062189, PLS n• 036/89, PLS n• 069/89, PLS 
n• 084/89, PLS n• 099189 e PLS n• 108/89. 
O Senhor Presidente comunica ainda que, a 
pedidO aos senhores relatores, serão retiradas 
Ça pauta da presente reunião as matérias: PLS 
11" 190/89, PLS ri• 116189 e PLS n• 028189. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente declara encerrada a reunião, lavrando 
eu, Dirceu Vieira Machado Filho, Secretário 
da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assi_nada pelo Senhor Presidente. 
- Sen~dofRaimundo Lyra, P[esidente. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE lN--
QUÉRITO 

Criada através do Requerimento n" 1 O, 
de 1989, destinada a apurar as denúnciaS 
sobre a dei.riiStação da HUéia Amazónica 
e a participação estrangeira nessas de
núndas. 

l7~ Re_unlão, realizada 
-em 12 de 011tubro de 1989 

- Aos doze_ dias do mês de Qutubro do ano 
de mil novecentos e oitenta e nove, às dez 
horas, na Sala n9 4, Ala Senador Nilo Coelho, 
presentes os Senhores S_emad_ores Leopoldo 
Peres (Presidente), JarbaS Passarinho (Rela· 
tor), Alutzio Bezerra e Chagas Rodrigues, reú
ne-s~ a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
destinada a apurar as ctenúncias sobre a de
vastação da Hiléia Amazônic~ e a participação 
estrangeira nessas denúncias, Presente, ainda, 
o Senhor Deputado José Fernandes. Deixam 
de- compare<::er. -por motivo· jUStrticaaa-os -~ 
nhoresSen.3dores T eotônio Vilela Filho, Nabo r 
Júnior, Ronaldo Aragão, Edison Lobão, Mário 
Maia e Odacir Soares. 

Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declara abe-rtos os trabalhos da comis
são e, solicita seja dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior que, logo após, foi conside
rada aprovada. A seguir, conVida o Prof. Gui
lherme La Penha, Diretor do Museu Paraense 
Emílio GoeldL para tomar assento à Mesa. 

Corn_-~_ palavra, o Senhor- Senador Jarbas 
Passarinho presta alguns esclarecimentos so
bre os objetivos da comissão e solicita ao de
pcieriteQUEt exponha sobre as diversas po]íti
cas de ocupação da amazônia. 

Com a palavra, o depoente informa que vem 
perante a comissão na qualidade de pesqui
sador. A seguir, fala s_obre a exploração da 
madeira na ReselVa Indígena dos Caiapós e 
a contaminação dos rios, cofn mercúrio, pelOs 
garimpeiros da região. 

Tece algumas considerações sobre as insti
tuições cientificas sem f1ns lucrativos no Brasil 
e nos EUA 
_ Relata os vários problemas existentes com 
re@ção a deman:ação das terras indígenas e 
a pesca lndustria1, em áreas de pesca arte
sanal. 

Finalizando, fala sobre a imagem do Brasil 
no Exterior. 

O Seilhor Presidente, suspende os tra~alhos 
por cinco minutos. 

Reabertos os trabalhos da comiSsãO, O Se
nhor Senador Jarbas Passarinho, usa da paJa
vra para interpelar o depoente. 

Nada maís havendo a tratar, o Senhor Presi
dente agradece a_ presença do Prof. La Penha 
e encerra os trabalhos da comissão às doze 
horas e, para constar, eu; José Ãugusto Panis
set Santana, Assistente da coril!ssão, Javrt.. a 
presente Ata, que lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente e irá à publicação 
juntamente com o apanhamento taquigráfico. 

AJYEXO A ATA DA 17• REilNIÂO 1M 
COMISSÃO PARlAMENTAR DE JNQGÉ
RITO, CRIADA A17?A~ DO REQUERJ
MENTO N• 10 DE 1989, DESTINADA 
A APURAR AS DENÚNCIAS SOBRE A 
DE'VASTAÇÀO DA HILÉIA AM4ZÓI'IIO\ 
E A PARTICIPAÇÀO ESTRANGEIRA 
NESSAS DENÚNCIAS, DES71NitDA A 
OOWR O DEPOIMENTO DO PROF: G[J}
LHERME DE LA PENHA, DIRETOR DO 
MUSEU PARAENSE EM{L/0 GOELDI. 
QUE SE PUBL/0\ CQ>\1 A DEVIDA AU
TORJZ4p(O DO PRESIDENTE 1M CO-
MISSÃO. c -- -

Presidente: Senador Leopoldo l>eres 
Relator: Senador Jarbas Passarinho 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da 

reunião) 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
Atendendo às condições regimentais, declaro 
aberta a reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre a floresta amazónica. 

O Sr;-Relator t@m algo ~ falar, antês de p~s
sarmos ã ·palavra ao depoente, Dr. Guilherme 
La Penha? -

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -
Gostaria, Sr. Presidente. 

É com muito prazer <tue vejo aqui o Dr. 
Guilherme La Penha, que é um dos recursos 
hwnanos maís notáveis que temos na nossa 
terra. E por nossa terra digo Amazônia e, con
seqüentemente, "BrasD. Há necessidade de dar 
até uma explicação a S. 8' a respeito do que 
estamos fazendo aqui sob a sua Presidência. 

Dr. Guilherme La Penha; começamos o tra
balho por dividir, desde logo, em três fases, 
as seqUências de avaUaçáo das denúncias so
bre devastação da Amazônia. 
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Na primeira fase, estudamos _o que seria 
o desmatamento reaJ ocorrido na região ama
z.ônica, infelizmente, tomada como Amazónia 
Legal e não apenas a região de floresta total. 
Digo, infelizmente, porque nos faltaram dados 
para saber qual é realmente a área de hectares 
que podemos considerar dentro da Sudan, 
com Dr' Clara Pandolfo, por exemplo, de 270 
milhões de hectares; temos dados do IBGE, 
com 350 milhões_de hectares e temos dados 
intermediários do INPE. De maneira que, du
rante todos os trabalhos que realizamos aqui, 
ouvindo os depoentes, ninguém foi capaz de 
nos dizer exatamente qual era a área coberta 
exclusivamente pela floresta. para saber quan
to da Horesta teria sido desmatado até agorll:. 

Então, os dados_da comissão até aqui estão 
amarrados a uma necessidade de considerar 
a superfície estudada como a da Am~zônia 
Legal, que, para mim, é uma ficção, uma fic
ção pelos incentivos fiscais e não fisiográfica. 

Para tennos uma série histórica, V. s~, que 
é um notável matemático. naturalmente sabe 
que temos que ter uma base permanentemen
te comum, a mesma origem sempre, se não, 
não teriamos mais uma série histórica. Então, 
todos os trabalhos foram realizados aqui le
vando em consideração a Amazônia Legal. 
01egamos a uma conclusão. Essa conclusão 
clverge do último trabalho do ltiPE, que, entre
tanto, para nós, foi o mais merecedor de credi
bilidade, porque foi um trabalho matemático 
puro, a partir da interpretação dos piques obti
dos pelo Landsat, ao passo que outros eram 
apenas estimativas e previsões, como a de 
Love.foy, como a de Feamsid~ e outros mais, 
que tomaram um determinado período de 
crescimento - aliás o outro provavelmente 
é nonnal, mais ac_elerado do que se_ tem dado 
historicamente - e acabaram tendo a previ
são de uma curva exponencial que levaria 
Rondônia, neste ano, a não ter mais uma árvo
re; o Pará, no ano que vem, não teria mais 
nenhuma árvore de pé. Acabamos chegando 
à conclusão de que também os 5% previstos 
pelo INPE não eram verdadeiros, na medida 
em que se falava no desmatamento histórico. 
Esses 5% previstos da área da Amazônia Legal 
estão correspondendo apenas ao desmata
mento, a partir do momento em que houve 
o monitoriamento, ou _seja, da década de 70 
em diante. 

V. Sat conhece bem a nossa região bragan
tina. O problema de desmatamento da região 
bragantina não tinha sido levado em conside
ração, como também no Maranhão não tinha 
sido levado em consideração o desmatamen
to que se fez ao longo da Belém-Brasília, de
pois que o Presidente J4Scelino Kubitschek 
a construiu. Com is.so, entramos com mais 
92 mil quilómetros quadrados e, acrescen
tando ao último dado do _INPE. ch_egamos a 
wna conclusão, já aprovada pela Comissão, 
de que temos 7% da região da Amazônia legal 
desmatada. Então, 93% ainda estão íntegros. 
Mas esses 7% para nós, trazem uma preocu
pação com a velocidade recente do desmata~ 
menta. porque, considerando desde Pedro Ál
vares Cabral para cá, ·seria realmente muito 

pouco 7% mas, acontece que, nos ú1timos 
anos, nos últimos dez anos, a velocidade do 
desmatamento tem sido muito grande, ao 
ponto de Rondônia, por exemplo, que não tiw 
nha desmatamento nenhum anterior, estar 
hoje com 2% do s_eu território desmatado. 

Daí, passamos ao segundo ponto, que era 
muito bom ouvi-lo também sobre esse aspec
to~ Eram os mitos sobre a Amazônia: Ama
zônia como pulmão do mundo, a floresta co
mo pulmão do mundo, a nossa participação 
para o efeito estufa. 

Finalmente, essa terceira fase que estamos 
concluindo agora era fazer uma avaliação das 
diversas políticas de ocupação da Amazônia, 
para saber até que ponto foram bem suce
didas ou mal sucedidas e, fmalmente, o que 
poderíamos, pela Comissão, recomendar co
mo uma estratégia de ocupação nacional da 
Amazônia. 

Nós nos inclinamos, é claro, por não admitir, 
·no tenno preservação, o entendimento de pre
sentação como intocabilidade da floresta. Mas 
também não aceitamos que a floresta possa 
ser, de uma maneira indfscrimlnada, agredida 
para efeitos económicos imediatos. Daí, ·então, 
uma posição que a Comissão até agora tem
se inclinado por ela seria uma atividade de 
integrar a Amazônia no todo da economia bra
sileira, mas levando em consideração também 
os seus fatores sociais e os seus fatores ecolÓ:. 
gicos. -

É nesse campo que gostaríamOs multo de 
ouvir a sua liç~o. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
Corri ã palavra o Prof9 Guilherme La Penha. 

O SR. GUIUiERME LA PENHA - Ex' Sr. 
Senador Leopoldo Peres, Presidente destaCo
missão; ~Sr. Relator, Senador Jarbas Passa
rinho, que muito orgulha a Amazônia e o Pará 
principalmente; Srs. presentes: 

Em prímelro lugar, gostaria de, como den
tista, fazer algumas observ8ções com relação 
ao meu depoimento de hoje. Embora convo
cado como Diretor do Museu Paraense Emílio 
Goefdi, o que direi nesta CorritSSãO é -de Pura 
e exclusiva responsablltdade pessoal minha, 
Guilhenne La Penha, como pesquisador; não 
representa, em hipótese nenhuma, a opiniãÔ 
dos meus colegas ou do Museu Paraense Emí
lio Goeldi muito menos do CNPQ ou da Secre
_taria Especial de Oênda e Tecnologia. Assim, 
isso me permite fazer chegar a V. & alguns 
fatos que nada têm a ver com a minha institui
ção, mas têm a ver com a Amazônia princiw 
palmente. 

Em segundo lugar, gostaria de repetir o que 
disse Sr. Walter Halley, quando estava na torre 
de Londres esperando ser decapitado, em par
te porque não havia descoberto o eldorado, 
de que "a história recente das nações está 
tão próxima da gente, que facilmente o tacão 
das botas pode arrebentar com os nossos den
tes". Mas estou acostumado a esse fato e não 
me importo. Já tive a boca arrebentada várias 
vezes. não seria agora que eu me calaria. 

Mas, prindpalmerlte, é preciso olhar a cultu
ra_ a_m_aí:ôoica na perspectiva história e princi-

palmente a ciência e a tecnolOgia em uma 
perspectiva histórica na região amazónica. -

Leria um tr_echo de um documento, que 
diz o seguinte: 

"Justamente desaprovou V. Ex' a defe
sa que o provedor da fazenda quis fazer, 
por conta da mesma fazenda, com os 
eni.lssários da Academia de Paris, porque,-
também não havia necessidad~ de fazer 
mais este obséquio aos ditOs franCeses, 
que muito mal fez, com que lhe introdu
ziram, por um dos seus sócios castelhano 
que aqui veio, o qual, com igual incivili
dade, se ocultou também dos 
que se delatou nesta corte." 

Esse é .um documento de 24 de julho de 
1745, assinado por Guedes Pereira, llri1 dos 
sub-ministras da Casa Ovil do Rei Dom João 
IV, e demonStra a V. EX' o quanto é1 Coroa 
portuguesa e, na Verdade, Os impérioS ibéricos 
tinham pouca ou nenhum interesse pela ciên
cia e te_cnologia nos seus domínios. 

Essa referênda é feita com relação à expe
dição de La Condamine, que, no mínimo, foi 
o primeiro homem que descreveu o rio Ama
zonas, em seu curso quase que correto, e o 
meio ambiente amazónico para o mundo. Foi 
ele quem fez chegar às páginas da encyclo
pédje francesa os vocábulos do Rio 
Amazonas, do Estado do Pará, hoje cidade 
de Belém, e, maiS do qUi isSo, fOi o primeiro 
a determinar geográfica e acuradamente, com 
um erro muito pequeno, àS coordenadas de 
Belém do Pará. Só por este último fato, e agora 
pelo episódio do Avião da Yéllig no Mato Gros
so, v. Ex" podem ver a impoitãncia que essa 
pequena determinação científica tinha com re
lação às relações comercia$ e à navegação 
que vinha da Europa. Belém, pelos mapas 
anteriores, se situava 200 milhas adentro do 
mar. Conseqüentemente, para uma caravela 
que vinha da Europa era um erro significante, 
capaz de causar danos muito piores do que 
vimos no mês passado com o avião da Varig. 
Isso no séc_ulo XVIII. 

Isso demonstra o fato de que, na nossa cul· 
tura ibérica, não necessariamente na cultura 
latina, a ciência e a tecnología têm tido um 
descaso fenomenal. Esse fato leva à situação 
em que nos encontramos, não só no Brasil, 
mas, principalmente, na Amazônia. 

A vocação de exploração, da Amazônia está 
sempre presente. Diria que o que acontece 
hoje na Amazônia não é diferente do que acon
teceu no finai do s_é<:ulo passado e qi..te deixou 
a Amazônia num total caos aí por 1920. 

Se a própria exportação da borracha, o pró
prio contrabando da borracha para o Jardim 
Botânico de Kew na lnglaterra, foi feita na Das e 
do ''você sabe com quem está falando", e 
provavelmente p~la corrups:-.ão do inspetor da 
alfândega, isso nós poderíamos apontar para 
o fato de que o Museu Goeldi, embora manco 
e muito pouco adaptado, já existia na época 
e poderia ter sido consultado. · 

Hoje, continua a se fazer projeto na Amazô
nia, continua a se fazer projetes de gabinetes 
nesta cidade de Brasília, sem ouvfr as institui-
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ções amazónicas, sem ouvir os pesquisadores 
amazônicos, tudo numa maravilhosa teoria, 
que na prática é bastante diferente. 

Em primeiro lugar, gostaria de dizer por que 
expediç:õ_es científicas são importantes, para 
chegar ao ponto que o Senador Jarbas Passa
rinho colocou como questionamento. A Re
gião Amazónica, hoje, em, primeiro lugar, não 
é uma Região. É um conjunto de Regiões. 
E1a é diversa na sua fauna, na sua flora, no 
seu solo, na sua demografia humana. E pouco 
se conhece a respeito dela. Apesar dessa pri
meira expe.dição de La Cohdamine, em 1743, 
continua-se a se aprender a Amazónia - pas
mem V. Ex" - nos livros escritoS em línguas 
que não a nossa. Publica-se mais sobre a Ama
zônia no exterior do que no Brasil, muito mais. 
Publica-se nwn mês no mundo sobre a Ama
zônia provavelmente três a quatro vezes o que 
se publica no Brasil sobre a Amazônia, do 
ponto de vista científico. As bibliotecas que 
existem no exterior sobre a Amazônia são muiw 
to superiores as nossas sobre a Amazônia em 
qualquer das instituições. As coleções dentiw 
ficas que existem no exterior também são su~ 
periores às que existem aqui. Multas vezes, 
nossos pesquisadores têm que sair do Pais 
para pesquisar as coisas da Amazônia. No pasw 
sado, um colega de Bancada do _Senador Jarw 
bas Passarinho protestou contra uma pesqui~ 
sadora do Museu Goeldi que estudava uma 
determinada coleção em Paris. Acontece que 
aquela era a última coleção remanescente de 
wn grupo indígena extinto. E só s_e_ encontrava 
em Paris. 

Então, fiscaliza~se demais e cria-se _obstá
culos demais aos pesquisadores brasileiros 
nas suas idas ao exterior, quando, na verdade, 
não se tem neste País nem bibllotecas, nem 
coleçôes, nem ·o mínimo de infra-estrutura, 
para se fazer a pesquisa séria de nível interna
cional que possa. prover a este próprio País 
condições de determinar a seriedade dos da
dos, como esta Comissão está querendo Ie
wntar. 

Coiil relação ao problema de devastação 
da Floresta -Amazônlca, os ilustres Senadores 
aqui presentes sabem tanto quanto eu que 
se trata de um problema puramente quanti· 
tativo, o problema continuativo não é proble
·ma que afeta a Amazônia, o que temos é o 
problema qualitativo. 

Ninguém diz: estou' com um começo de 
AIDS. . . 

A AIOS é uma doença fatal que mata, qual
quer que seja o percentual que esteja contami
nado o organismo do fulano. E o problema 
da Amazônia é exatamente este. 

Nós, do Museu Goeldi, estamos multo po_u
co preocupados com relação ao percentual 
quantitativo de devastação da Floresta Amazô· 
nka; estamos muito mais preocupados com 
o problema qualitativo ou seja, quais são as 
áreas afetadas, que são principalmente as 
áreas de alta floresta, essas são as áreas peri
gosas. Estamos preocupados também com 
a velocidade com que [sso se dá e os meca
nismos pelos quais se dá, por que isso se 
dá. 

Há de se convi_r, inclusive, que a própria 
Constituição brasileira acelerou esse fator ao 
discutir nos seus parágrafos relativos ao pro
blel)1a da posse da terra. A reforma agrária 
incentivou primeiramente a devastação, e isso 
se faz sentir a uma hora de 6elém do Pará 
ou seja, a pouco menos de 100 quilómetros 
de Belém do Pará, na área de Castanhal, onde 
as margens da rodovia foram dilapidadas tre· 
menàamente, grandeS clarões abertos em 
áreas que possuíam uma floresta, senão pri
mária, pelo menos secundária, para demons~ 
trar que a área estava sendo cuidada. 

Então, a própria Constituição brasileira, ou 
a própria, talvez, versão da imprensa nacional 
sobre as discussões da Constituição brasileira 
no que se refere à posse da terra e à reforma 
agrária, incentivou esse fato. 

Por outro lado, os grupos indígenas, refiro
me especialmente ao grupo Kaiap6-Gorotire, 
aprenderam com o homem branco que em 
vez de alguém explorar a terra deles, eles pró
prios a exploram. 

Toda a reserva de mogno, d~ grupo Kaiapó
GOrotire, foi negociada com a Sebba, uma 
empresa madeire[ra aqui de Brasília, fabrican
te de móveis. Em troca dessa m<ldeira,_a Seb
ba constrói habitações do tipo BNH para os 
Kaiapós; no processo destrói completamente 
a cosmologia do mundo indígena g_ue eles 
têm, as aldeias antigamente eram construídas 
circularin"erite, com orientações próprias, no 
sentido de obedecer a todo o mrstico e o ritual 
Kaiapó. Hoje em dia -elaS são grandes vilas, 
corilo encontramos em qualquer sistema 
construído pelo BNH, de casas padrões, de 
baixa qualidade, que os Kaiapós não sabem 
utilizar. 

Eles próprios também exploram o garimP9 
de Maria Bonita, próximo a aldeia deles, onde 
cada garimpeiro, imediatamente, ao trocar o 
seu ouro na Caixa Económica, dá ao contador 
indígena 10% do valor recebido. Se o~ Ka~a
pós tarhbém reclamam hoje da contammaçao 
dils- suas âgu,as, qualquer dos Srs. membros 
desta Comissão, visitando a aldeia, podem ver 
na própria prãÇa da aldeia uma draga garimw 
panda ouro na porta da aldeia, e o rio até 
a área da aldeia, o Rio Fresco, está completa~ 
mente contaminadq; não pode ser usado, os 
Kaiap6s têih que pescar a 20, :;o· quilómetros 
da aldeia, na baixada do rio. 

Então, há toda uma desfaçatez com relação 
ao_ que ocorra na Amazônia. Há uma distorção 
<ias fatos, há o que chegamos a compreender 
como uma campanha publicitária de criação 
de mitos, de criação de heróis, de criação de 
defensores, exatamente cõino ocorria no tem
po da borracha, quer dizer, tudo se_ tirou da 
região sem nada lá se deixar, a não ser prédios, 
que nós hoje, com -os parcos recursos que 
nos restam, tentamos ainda manter. O Teatro 
da Paz é o resultado disso, e vários outros 
prédios na cidade de Belém são o resultado 
disso, e o Estado não tem dinheiro para man
ter esse património, conseqüentemente, é 
acusado de omisso nas coisas culturais. 

Com relação a essa taxa de devastação, se
nador, diria que não estamos muito preocu-

pados em detectar precisamente se é 15%, 
5% ouqualquer outro número que a imprensa 
queira colocar. EStariios preocupados, isso as
sim, com as áreas ricas da Amazônia, as áreas 
de castanhal, de mogno, que estão sendo de
vastadas. Estamos preocupados. Srs. Senado
res, com o fato de _que várias das florestas 
nacionais foram criadas com o objetivo de 
exploração comercial, sem um plano de ma
nejo; até hoje não há_recwsos para e!~ ração 
de um plano de manejo. Recentemente, e de
vo frisar que muito felizmente, conseguUnos, 
após um ano de negociações com o lbama, 
e quero deixar patente que nesse caso foi uma 
preocupação pessoal, o presidente do lbarna, 
o Sr. Fernando César Mesquita, teve que brigar 
com o ·próprio órgão, e tomar uma decisão 
absolutamente pessoal e política, foi daodo 
ao Museu Goeldi, como cessão de uso para 
pesquisa, 33 mil hectareS da Aoresta Nacional 
do Caxuanã(?). Os funcionáriOS do Ibama 
eram contra essa cessão de terras. Diziam que 
a floresta tinha, como consta do decreto, 200 
mil hectares. _Só o_ pessoal do Museu Goe!di 
trabalhando na floresta com os dados carto
gráficos descobriram que ela tem 315 mil hec- _ 
tares. E'Jcl's, não se erra por quase 50% numa 
Ooresta nacional. 6riga-se pela burocracia, er
ra-se em quase 115 mil hectares, numa fio
resta criada há muito_ tempo, quando era o 
Senador Tancredo Neves, Chefe de Governo, 
no sistema parlamentar, essa. floresta não pos
sui um plano de manejo. 

Conseqüuentemente, pa.rece-me que· é. 
uma visão até muito boa do presidente do 
Jbama hoje, de tentar ceder essas florestas, 
a exemplo do Museu Goeldi a instituições de 
pesquisa. Na hora, inclusive, declarou que es
tava disposto a ceder a inteira F1oresta do Ca~ 
xuan3, que fica perto de Breves e de Portel, 
ao Museu Gat!ldi _ocorre que é um presente 
de grego, vãmos ter que batalhar por recursos, 
para manter 33 mil hectares protegidos. Com 
3 _15 mil hectares _não há dinheiro neste País 
patà manter uma estação de pesquisa e prote~ 
ger essa floresta, tendo em vista que toda ela 
em volta de Portel e de Breves estão dizimadas 
e as madeireiras estão secas por mais alimen
to_para suas serras. 
---Assim como ocorre esse fato com o Ao~ 
resta Nacional_do Caxuanã, existem outros fa
tos c_om_florestas __ nadónais por toda Amazô
nia. O País não tem_c_orrio manter, vigiar nem 
como fazer planos exatos de manejo da flores
ta. O pior de tudo é que nesse processo há 
a ecologia fanática de alguns segmentos da 
populaçao, há toda uma campanha publlci
tária com rélação à Amazôni_a, qu~ beneficia 
a todos menOs à Amazônia, seus habitantes 
e suas instituições de pesquisa. Há essa febre 
com relação à Amazônia, mas ninguém pensa 
no que está sendo feito na própria Amazônia; 
na própria Amazônia o processo segue como 
se nada existisse, a devastação contínua, nu
mã Velocidade acelerada, as agressões contra 
os grupos Indígenas continuam, numa devas
tação muito grande, hoje me~~o, num jornal 
de Brasília, não sei se foi no Correio Brazi/iense 
ou no Jomal de Brasilía, há. um problema que 
ocorreu recentemente na região, com relação 
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a grupos indígenas, anteontem um Ftsc~l do 
Ibama foi metralhado quando pessoas tentaw
vam atuar nos tabuleiros de desovas de tarta
rugas, buscando ovos-de tartarugas; é um fato 
coniqueiro na Amazônia, já se tomou noticia 
comum na Amazônia a violência local, a agres
são e·o fato de que nada se faz. Então, priorita
riamente é saber -desculpem-me, Srs. S-ena-
dores- é saber a taxa de devastação da Ama
zônia. O que a Amazônia quer hoje é um plano, 
qualquer que seja ele, emergencial, total, de 
ação para a região. Os Srs. poderão continuar 
- e eu, com a formação matemátiCa que 
tenho,posso afirmar -05 srs: poderão conti
nuar com esta Comissão ad eternum, buscan
do taxas de devastão precisas. Os SrS. rlãO 
encontrarão, principalmente porque todo o 
trabalho feito está sendo feito a partir de dados 
de saté~tes, com um modelamento matemá
tico muito pequeno, muho elementar, porque 
não há cheque em _terra, não há cheque no 
campo, e os números serão sempre conHi
tantes. Se nós não tivermos as informações 
de base; as informações da terra, as informa
ções de campo, com relação a onde olhar, 
e olhar com uma lupa mais forte, esses dados 
sempre serão distorcidos. Mais do que isso. 
É óbvio que o Museu qoeldi tem uma compo
nente humana, e é a única insthuição de pes
quisas, ao contrário do INPA, que possui no 
seu bojo, desde o início, um Departamento 
de Oências Humanas, dotado de antropólo
gos, lingüistas etc. Conseqüentemente, o Mu
seu Goeldi nunca pode olhar para a floresta 
amazónica como um habitat de árvores e 
animais. Ele sempre a olha como fauna, flora 
e solo, mas sobre fauna, flora e solo se apóia 
uma grande população nativa cabocla imi
grante e conseqüentemerite o Museu Goeldi 
não advoga, e agora estou falando em nome 
do Museu Goeldi, não advoga uma política 
fanática de conservação da Amazônia. Ele ad
voga uma possilidade real e concreta, e que 
dada a oportunidade à ciência e à tecnologia, 
essas duas áreas podem prover a região com 
opções racionais que atinjam os dois objeti· 
vos: desenvolvimento· e sustento das popula
ções locais, e ao mesmo tempo preservação 
do património do melo ambiente. Isso é possí
vel desde que se invista corretamente neste 
segmento. Mas, se olharmos para essa saiu-

. ção utópica, na Arriazôhia n6s temos menos 
de un terço de pesquisadores por dez mil habiM 
tantes. E uma taxa absolutamente ridícula 
com relação a quaJquer outra taxa no mundo 
inteiro, e comparada ao Sul do País. Se n6S 
fizermos a taxa de pesquisadores por hectare, 
ou por quilômetro quadrado, nós chegamos ' 
a um fator ponto zero, zero e alguma coisa. 
Conseqüentemente, o que a Amazônia dispõe 
hoje de recursos humanos qualificados para 
a pesquisa é totalmente incapaz de responder 
a qualquer pergunta que este Egrégio Senado 
Federal resolva faze-r ·c-om relação à região. 
Tõâas as respostas serão do tipo talvez, mais 
ou menos, aproximadamente. Nunca uma 
resposta científica encaminhando para dados 
em que se possa trabalhar. 

Tudo isso volta ao meu pronunciamento 
flidel de que desde o início da colonização 

da região havia esse xenofobjsmo, na época, 
com relação aos franceses da Academia de 
Qências, mas com relação à Qência em geral. 
Faz-se mais pseudociência hoje na Amazônia, 
do que propriament iência e tecndogia e 
o problema da borrat.,la teria sido muito bem 
~entornado se o Brasil, na época, tivesse se 
preocupado cOm os usos industriais da borra
cha, se ele tivesse investido em alguma tecno
logia primária, com relação à borracha. Afmal 
de contas, do ponto de vista de ciência básica 
da Botânica, Jacques Robber, um pesquisador 
do Museu Goeldi, tinha dito tudo que se pode 
dizer com relação à hévea, num artigo de 
l912. Todas as espécies de hévea então co
nhecidas ~stão lá descritas e publicadas no 
601efún do Museu Paraense Emilio GoewldL 
Mas nada se fez com esses dados, esses dados 
pareciam curlosldade dos gabinetes do anti
gos museus do Século XVII da Europa, onde 
se citaVa quantas espécies de uma determi
nada planta existia. 

A própria borracha foi descrita em seus usos 
por, em 1743. No Brasil se exportava a borra.
cha em bruto, como_ hoje se exporta a madeira 
em brUto e o ininério em bruto da Amazônia. 
Nada é Teitã -e_om relação ao problema. Por 
quê? Porque nenhuma das instituições está 
em condiçõ~ de oferecer qualquer paliativo 
para este fato, de que nós não dispomos de 
uma tectLologia apropriada para explorar a re~ 
gião. 

Eu diria que o IMPA, que foi há poucos 
anos, menos de 40 anos, como o Instituto 
para Pesquisas Aplicadas na Amazónia, em 
contraposição ao Museu Paraense Emilio 
Goeldi que com 123 anos de tradição sempre 
foi o instituto de pesquisas básicas da Amazô
nia. O INPA não preencheu o seu papel e hoje 
em dia carece totalmente de recursos, foi aço~ 
dadamente retirado do CtiPq, transformado 
em autarquia, virando, em conseqüência, uma 
grande repartição pública, e ciência não fun
ciona _em repartição pública, não funciona em 
lugar nenhum_ do mundo como uma repar
tição públicã. O peSquisador não pode ser um 
empregado público de paletó e gravata, ou 
emprego público com horário de entrada e 
saída, que funciona com verbas e não com 
projetas. Pesquisa em todo o mundo funciona 
na base de projetas onde são colocados objeti
Vos, metodologias e cronogramas. Conse
qüentemente, milhões de dólares que foram 
investidos no INPA, hoje não provêm a região 
com perspectivas_ tecnológicas, que gostaría
mos de ver concretizadas. 

Assim, para tentar concluir um pouco este 
fator da taxa percentual, eu repetiria que é 
wn problema de doença. Não se diz: eu estou 
com um pouquinho dessa doença, mas sim 
estou com essa doença, e a Amazónia tem 
a doença da devastação, não s6 causada -
e nós não estamos muito preocupados quan
do falamos como cientistas nacionais, com 
relação ao corte da floresta amazónica- nós 
estamos muito mais preocupados com a qua
lidade desse corte, ou seja, está-se cortando 
nas veias mestras da regiãO, não se está cor
tando QS membros sec_undiuios, e mais do 

que isso, mais do que com a devastação da 
floresta, nós estamos muito mais preocupa
dos com um fator que não tem retorno, -que 
é o fator da contaminação por mercúrio. 

Por que eu digo isso? Srs. Senadores, a 
quantidade de espécies da Região Amazônica 
por quilómetro quadrado supera por um múl
tiplo de dez.enas_ as_ espécies por quilômetro 
quadrado na Europa e nos Estados Unidos. 
Falando grosseiramente, os Estados Unidos. 
hoje, são um Pais de monoespécies. Pratica
mente do Sul ao Norte dos Estados Unidos 
evitadas as regiões ma[s áridas, de desertos 
etc., há muito pouca espécie de árvores. É 
praticamente uma dezena de espécies que foi 
replantada nos Estados Unidos inteiro na épo
ca da recessão. Os EstadOs Unidos partiram 
para o problema de emprego, durante a reces
são, fazendo com que a grande população 
construísse estradas e replantasse áJVores. 
Ora, na Amazônia n6s temos centenas dessas 
espécies por quilómetro quadrado e, além dis
so, o clima da Amazônia é extremamente pro
pício à renovação, ao refloresctrrieri.to da flo
resta. Desde que não se queime, não de dizime 
a área, grande parte das espécies rebrota no 
próximo inverno; -

Perdem-se determinadas espécies florísti
cas,. mas ainda fica uma certa renovação. Per
dem-se muito mais as espécies faunfsticas, 
porque essas não têm retomo, elas perdem 
os seUs nichos de aJimentação. 

Mas quando se fala em garimpo e se fala 
em mercúrio, ai, sim, essa_ dizimação é como 
se diZ, para sempre. O mercúrio é_ unf metal 
pesado, se deposita no fundo dos rios. vai 
ao plâncton, o plâncton é absorvido pelos pei
xes, os peixes são consumidos pela população 
a quilómetros e quilómetros do loc.al de _c_onta
minação. Conseqüentemente, nós temoS. ho
je- e_ Universidade Federal do Pará deslan
chou, felizmente, _um programa bastante am
plo de pesquisa sobre a contaminação do 
mercúrto - temos vá(ias pessoas· que são 
mortos-vivos, são perfeito_s zumbis_, porque 
não há nenhum processo (:juímko, Cirúrgtco, 
ou talvez até "milagreiro", que consiga retirar 
o merc(trio_do organismo humano. E um me
tal que se deposita, aí fica e mata. E temos, 
no mundo,.experiências, como a do Japão, 
de problemas genéticos sério'S: quandó não 
mata a própria pessoa 05=orrem pr~blemas ge
néticos sérios para os Seus descendentes. 

Asslm, é preciso tirar um pouco o foco de 
cima do problema da devastação da floresta, 
e enfocar a_ Amazônia como um problema 
global, porque não se resolve o problema da 
devastação proibindo o corte da floresta. Não 
se resolve o problema do mercúrio proibindo 
o uso do mercúrio. É absolutamente impos
sível, e os Srs. Senadores experientes sabem 
disso, que nenhum decreto, nenhum papel, 
nada, absolutamente nada neste País vai proi
bir o Uso -do mercúrio. Ele é barato, ele é 
acessível, ele é um contrabando e, conseqüen
temente, ele pode ser classificado no mesmo 
nível do problema de drogas. É o mesmo tipo 
de problema que exisle na região, e ele não 
vai ser parado porque ele representa a espe-
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soberania nacional. Isso foi denunciado a este 
Congresso Nacional, dia 8 de novembro de 
1988, pelo Museu Goeldl, que apoiava o pro
jeto do Parque Indígena Yanomami, do Sena
dor Severo Gomes. Não foi atendido. OS Pro
blemas começam a aparecer. Há o problema 
de outros grupos indígenas; há o problema 
da própria falta de interpretação correta do 
que se entende por ocupação imemorial de 
terras. se fôssemos levar isso ao pé da letra, 
então .devolveríamos Copacabana aos Ta
maios. Isso está sendo usado ao bel-prazer 
do órgão que maneja, dos interesses particu
lares. Há o problema da agressão da pesca 
industrial em zona nitidamente definidas_ pela 
Sudeco como zonas de pesca artesanal. E 
há o problema da arqueologia brasileira. O 
Brasil! tem pouca memória, e não gosta da 
sua memória, ao ciue parece. Agora mesmo 
a. Gruta do GavíáO, na área de Carajás, é ãmea
çada pela exploração do minério. E a própria 
Companhia Vale do Rio Doce, que é bastante 
sensível ao meio ambiente, tem ajudado com 
essas pesquisas. A visão da Companhia é de 
que nós podemos proteger a Gruta do Ga\rià"O,
fazendo uma muralha em tomo dela, e reter 
esta área arqueológica para o futuro, 

Ocorre-que à-Gruta áo a·avlão é originária 
do grupo chamado caçadores-coletores, onde 
a Gruta era simplesmente um local de retiro, 
um local onde era o ponto base, e o que inte
ressa ê preservar o meio ambiente em voha 
para se possa, realmente, estudar o problema 
de caçadores-coletores; corno é que eles cres
ceram; como é que eles se alimentaram; e 
como deram origem à população arnazônfca. 

Note-se que até hoje não se tem uma teoria 
correta da ocupação da região Amazônica. 
Nenhuma das teorias propostas, até agora, 
atinge os objetivos de justificar a ocorrência 
de populações, até hoje não se sabe que tipo 
de população existia na região, quer dizer, que 
grau de aculturamento; até hoje não se desco
briu se havia grandes a1deias ou aldeias peque
nas, e é 'óbvio que para quem vê a produção 
ceramista desses grupos, de que grupos pe
quenos que moram em choça não produzem 
esse tipo de cerâmica, não é 'posslvel ter tal 
nível de adiantamento, principalmente a cerâ
mica santar:ena. Ou seja, a Am&ónia toda está 
por estudar. Falta à Amazônia teoria, falta teo
ria e fa1ta a pesquisa de campo. Tudo jsso 
estamos inabilitados a fazer. 

E voltamos, de novo, ao problema estran
geiro. Os países estrangeiros - e nissO não 
só os Estados Unidos, como França, Itália, 
Alemanha, etc., -estão voltados para Amazô
nia, e ele têm os recursos humanos, ele, têm 
os recursos materiais, e têm o recwso finan~ 
~eira para fazer pesc(uisa da região. Alguns 
deles têm até as coleções históricas da região. 

.. ·Qualquer pessoa hoje que queira escrever 
a História da Região Amazônica não pode ficar 
no Brasil, não tem dados no Brasil para fazer 
essa História, porque tudQ o _que se escreveu 
sobre a Região Amazônica, no que tange a 
grupos indígenas, o conhecimento indígena, 
ao acidentes geográficos, e as ocorrências de 
recursos natwafs, foram levadas da região, pe-

los Jesuítas, para a Península Ibérica dwante 
a expulsão dos Jesuítas. Até o Século XVIU, 
meados do Século XYIII, a inteligência da Ama
zônia se encontrava nas trinta miSsões jesw1as 
na Amazônia, porque esses, sim, conheciam 
a ciência, conheciam a tecnologia da época, 
eram suficientemente ~ustrados na época, e 
eram os que descobriam os acidentes geográ
ficos; eram os que descobriam a ligação do 
Negro com o Orenoco; eram os que registra· 
vam para a posteridade todo esse conheci
mento. E esse conhecimento se fOí na--mala 
desses jesuftas, para (ora da região. 

Note que até o Século XVUI o Seminário, 
o __ Colégio dos Jesuítas; em Belém do Pará, 
era, na_-&rdade:, o _que se chama hoje uma 
universidade. E isso tudo se perdeu. 

Conseqüentemente, nós brasileiros, pouco 
conhecemos da Amazônia no que está acu
mulado no exterior, E se_ não tivermos uma 
ação precisa com relação à Região, de forta
lecer as instituições da r_~giâo, de fortalecer 
a formação de recursos humanos qualificados 
para a Região, nós vamos conhecê-la cada 
vez menos. Vamos passar em branco e perder 
um grande período fi~ §i~ção brasileira. Se 
nós nao fortale<:ermos as instituições da re
gião para que elas forrieÇam insumos, pára 
que se implante na região proj~tos de desen
volvimento tecnológico da região com recur
sos naturais, nós não vamos levar nenhuma 
vantagem. 

A região, claramente, tem uma vocação ma
deireira e uma vocação ·mineral, mas nada 
disso está sendo aproveitado em função q.a 
Própria re'Qião. -o- minério é_éxportado em bru
to a madeira e exportada em Bruto e mesmo 
o laboratório de tecnologia de_ madeira do Inpa 
não classificou, até agora, 1 O% das madeiras 
da região, e lá estão investidos 26 milhões 
de dólares. Não é culpa do Inpa, é culpa de 
recursos· tanto financeiros quanto hwnanos. 
Não há recursos humanos no Inpa para em
preender_ um grande projeto desse porte na 
região. 

O problema de óleos essenciais na Amaz.ô
niã, o prOblema de irisumos que são usados, 
tanto na indústria farmacêutica quanto na de 
perfumes, é descoberta no exterior, ou seja, 
o estrangeiro-vem para buscar o essencia1 bru
to, não está preocupado com nenhuma pes
quisa que se faça. Agora mesmo tivemos 
exemplo de uma loja famosa nos Estados Uni
dos, hoje em dia, chamada Body Shop, porque 
os produtos naturals estão em voga nos Esta
dos Unidos, circulando pela Amazônia inteira, 
encomendando um litro de andiroba aqui, um 
quilo daquilo ali, etc, isso vai muito para lá, 
é refinado, colocado um milésimo de cada 
uma dessas colsas dentro de constituintes quí~ 
micos outrOs, que são vendidos a_ alto preço, 
como sendo ortginários da Amazónia . 

Assim, o problema estrangeiro na Amazônia 
é um problema discutível. Ao mesmo tempo 
que queremos nossos colegas cientistas tra
balhando_ conosco na Amazônia, n_ós de_scon- _ 
fiamos de outraS inStituições qUe têm interesse 
na Amazônia e_ que não passam pelas portas 
das instituições científicas brasileiras. O que 
existe no Brasil hoje, com relação às expedi-

ções científicas na Amazônia,· é uma grande 
falsidade. Aplicam para essas permissões ape
nas aJguns cientistas tradiCionais consciencio
sos. 

A grande maioria dos pesquisadores estran
geiros na Amazônia desce em um avião em 
Belém do Pará, com visto de turista, vai para 
a floresta, nunca é incomodada, faz seu traba
lho, tem _apoio de comunidades e não tem 
que prestar contas a ninguém. Só assim se 
ju_stifica a quantidade de artigos que são escri
tos sobre a amazónia sem que o cientista nun
ca tenha passado pelas portas do Museu Geei
di ou do Inpa, pelo menos pai-a dizer Como 
vai. 

Criamos papel e pensamos que ao criar pa· 
pel imediatamente estão atendidos os objeti
vos da Nação. _Isso não é verdade, porque as 
nossas in5tJ.1uições científicas não são fortale
cidas pará iniplementar esses papéis, assim 
como o lbama boje não é fortalecido para 
fázer a tarefa de polícia. Os cientistas são con
gjderados denunc__i.,dores, agitadores e até po
litiqueiros e alguns deles o são, realmente, En
tretanto, há uma grande parte, não diria talvez 
urna grande maioria, mas uma grande parte, 
Srs. Senadores, qUe São pessoas sérias, que 
trabalham dedicadamente em p10l deste País 
e, principalmente, dedicadamente em função 
da Amazônia, e que são muito mal remune
rados para isso. 

Os salários da Amazônia são iguais ao de 
São Paulo, do· Rio, com a dificuldade de que 
na Amazônia se está isolado, as bibliotecas 
não são suficientes, a comunidade científica 
é muito pequena, o xenofobismo extrema
mente elevado, xenofobismo não só com rela
ção ao estrangeiro, mas com relação a qual
quer pessoa que venha de fora da região, e 
ãté meSmO com- telaÇão a paraenses, que de 
lá se ausentaram durante muito tempo. 

Os salários_, !laje, no CNPq, são absoluta
mente ridículos, a ponto de a caixa do posto 
do Banco do 6rasiJ, que mantemos no Museu 
paraense, mãndar uÔl recado pela minha se
cretáriêl, que ela ganha duas vezes o meu salá
rio. E eu ia ser surpreendido com o fato do 
meu irmão mais novo, com 20 anos, de forma
ção única e exclusiva em economia, pela Uni
versidade Federal do Pará, que é chefe do 
Departamento de Computação do BASA, de
clarou-me, no dia do Orio, que pagou d~ im· 
posto de renda o equivalente a meu sa1Mio 
bruto. Os bãi"lcos são, hoje, a indústria mais 
produtiva neste País., a que leva à consideração 
desse fato que estamos vendo aí, o capit211 
produzindo capital, sem trabaJho, o que con
traria a primeira e a segunda lei da termodi
nâmica, 

Conseqüentemente, nesta economia deso
rientada e neste País sem leis, os Srs. podem 
detectar, agora, na Amazônia, empresas cha
madas de empresas de desobstrLlção, com 
cartão de visita e tudo, cuja função é a de 
de_sobstruir áreas ocupadas, seja por índios, 
por posseiros ou .por qualquer outra pessoa, 
para que se processe a exploração das rique
zas naturais da região. E essas empresas de 
desobstrução, evidentemente, passam pelos 
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ass8ssinatos, pelas mortes, porque, a qualquer 
preço, a empresa tira o pessoal da terra. Foi 
por um acaso que eu soube dessa empresa, 
e tem uma empresa de desobstrução traba
lhando hoje em Roraima, para desocupar uma 
região onde uma firma canadense pretende 
extrair cassiterita. Essa firma é llderada por 
wn ex-tenente do Exército. 

Assim, ao mesmo tempo em que, na região, 
vemos um fluxo de dinheiro similar, provavel
mente ao que existiu na mudança do século, 
no final do s_êculo passado, onde, por incrível 
que pareça, a indústria imobiliária progride, 
pois são vendidos, em Belém, apartamentos 
a preços superiores, às vezes, a preços de Ipa
nema, na Vieira Souto, apartamentoS de luxo 
e superluxo. Esse dinheiro não está surgindo 
do trabalho ou da produção honesta e decente 
da região; está surgindo do enriquecimento 
fácil, através de meios desonestos. E quem 
sofre com tudo isto é a Amazônia. 

A situação pior é a dos próprios Estados, 
que não recolhem qualquer imposto sobre na
da disso, porque também as madeireiras não 
exploram a floresta elas próprias. As madei
reiras criam um subemprego do funcionário 
autónomo, do consultor autónomo, como se 
diz, do caboclo da região que vai e derruba 
duas ou três árvores em um dia, joga no rio 
e vai lá coletar um dinheiro como pagamento 
daquelas át;Vores. Não há como, no exterior, 
perfeitamente delimitado, uma contabilidade 
dessas árvores. São, simplesmente, pessoas 
que são colocadas no campo para trazer o 
máximo de madeira possível e de determi
nadas espécies, o que nos volta de novo ao 
problema da taxa de devastação da Amazônia. 

Ora, se a taxa de devastação da Amazônia 
atingisse só a determinadas espécies ou fosse 
uniformemente distribuída, não seria tão da
nosa quanto à extração seletiva da madeira. 
Ocorre que determinadas espécies nobres de 
madeira estao sendo derrubadas, como o 
mogno, o acapu, ·que acabou, praticamente, 
a maçaranduba também já está em extinção. 
Todas as madeiras nobres conhecidas pela 
cultura popular são exploradas. A maioria des
sas madeiras são Conhecidas somente pela 
cultura popular, quer dizer, nunca houve no 
Brasil um programa sério, onde se investigas
se as condições fisicas, químicas e mecânicas 
dessa madeira e onde se pudesse sentar em 
mesa .de negociªc;ão <::om--quª!qyer comprªM 
dor estrangeiro e di.z:er: vendo-te por "x" por~ 
que esta madeira tem estas determinadas pro~ 
priedades. 

Grande parte dessas madeiras, lá fora, são 
transformadas em laminado finíssimo de, ho
je, com a tecnologia atual, de micromilímetros, 
e que, conseqüentemente, a um preço ínfimo, 
que é pago ao Brasil, transforma milhares de 
vezes esse preço ao ser beneficiada e vendida 
no comércio. Giande parte dessa madeira é 
usada na construção naval, na Europa, que 
são madeiras resistentes ao tempo, todo pas
sadiço de navios, etc., usam as madeiras duras 
da Amazônia, as madeiras não flutuantes, co-
mo se diz, nessa tarefa. E a construção naval, 
como sabemos, é uma construção cara, um 

produto extremamente elevado, nada disso fi
ca na região. 

Eu também gostaria de ecoar meus colegas 
com relação ao que se tira da região; tira-se 
energia, minério e madeira. E não há taxação 
alguma por Isso; não há taxação alguma que 
sirva de suporte aos institutos de pesquisa da 
região. A ConstltWção do Estado do_ Pará, re
centemente, num esforço supra-humano, vo
tou o único fundo no seu bojo, um fundo 
para ciência e te<:nologia, que vai absorver 
3% do orçamento estadual; em números de 
hoje, cerca de 450 rii.il cruzados. Quatrocentos 
e cinqüenta rõil cruzados é urna quantia obvia
mente ridícula para iniciar qualquer coisa, mas 
já é uma boa vontade dos Srs. Constituintes 
paraenses, no seiltido de dar lnkio a uma vira
da Com relação à ciência e à te_cnologia na 
Região Amazónica; mas muito poderia ser en
grandecida, aqui, se se taxasse essas explora
ções, que são explorações de estatais, esta
mos-falando da Eletronorte e da Vale do Rio 
Doce, para suprir esse fundo com recurso, 
de forma qUe a Amãzônia, um dia, pudesse 
ter um parque Científico e tecnológico pelo 
menos decente, o que ela não possui hoje. 

Finalmente, quero encerrar corn relação -
e deixar o resto para as perguntas-à imagem 
que hoje o Brasil tem no exterior. E não sendo 
Céaus Fos;· e tendO trânsito fácil no exterior, 
eu me espanto com o que se criou de mística 
nas chamadas denúncias na imprensa inter
nacional. 

Ora, nós todOs sabemos que toda essa im· 
prensa, e ao falar de Europa e Estados Unidos, 
estamos falando de wn segmento extrema
mente poderoso em termos _de capital, que 
é a indústria dos jamais, das revistas, dos pe
riódicos, de tudo que se publica nos Estados 
Unidos em periódicos -jornais, revistas, etc. 
- deve exceder de alguns milhares de vezes 
o que se publica num ano·no Bras~. esse noti
ciário vende, porque. apela à consciência do 
povo estrangeiro, o mesmo povo que é o de
mandante das reservas naturais da Amazônia, 
porque tudO que se explora na Amazônia vai 
para fora do brasil; conseqüentemente, é _até 
um contra-senso. Como eu dis_se em Wa-. 
shington, no Banco Mundial, quando pergun
taram se o Banco Mundial desse todo o dinhei· 
ro do mundo para a ciência e tecnologia na 
Amazônia, resolve o problema. Eu disse: Abso· 
1Utame-nte;-não.-- ------ ---------- ------- -----------

A exploração da Floresta AmazÓnica resulta 
·da pressão internacional por matêrias-primas 
que s61â se encontram; desde a pequena erva 
que serve para fazer um comprimido ou uma 
determinada porção ou um determinado per· 
fume, até o minério, que serve à grande tecno
logia. conseqüentemente não é por aí que 
a coisa vai; a coisa vai gerando empregos na 
Região e gerando uln aumento gradativo da 
educação_ e da cultura da própria Região, do 
próprio caboc:lo entender que ao preservá~lo 
está deixand_Q _um_ legado para seus filhos e 
seus descendentes; que hoje, com a pressão 
que ele tem, de viver por 24 horas, viver o 
dia de hoje, ele está mais interessado em der-

rubar a árvore e contaminar por mercúrio do' 
que fazer qualquer outra coisa. 

Assim, essa pressão externa, como eu diss_e 
no início, pode ser de boa fé, por alguns que 
são levados pela propaganda; pode· ser de má 
fé, quando algumas instituições que só estão 
interessadas em engrandecer a si próprias, 
instituições, como eu chamo, feiticeiras, que 
criain novos feiticeiros. 

Eu não gostaria de qualificai- um ou outro, 
mas note-se que há sempre um marketlng 
em volta dessas propagandas. O próprio can
tor Sting é um cantor de rock, que estava 
-vamos dizer assim- na baixa. e de repente 
ele atinge as páginas internacionais da im
prensa; graciosamente é recebido pelo Papa, 
pela Rainha da lnglaterra, pelo Presidente da 
França, etc., tudo isso a preço zero dos meioS 
de comunicação. Mas até hoje nao se viu na 
Amazônía nenhum tostão do furido que o · 
Sting supostamente criou. 

Agora, pior que isso é que a moda está 
pegando, e algumas pessoas estão criando, 
na própria Região _Amazónica, na própria Be-
lém do Pará, fundos de recolhimento como 
auxilio para proteger populações indígenas, 
para demarcar terras indígenas. para acabar 
com a devastação, etc., e esses fundos e essas 
fundações; de novo, por não terem adequada 
fiscaliz"ação~- ·seja do Ministério Público, seja 
por não terem adequada regulamentação pelo 
Congresso Nacional, escapam e privilegiam 
a uns poucos. 

A situação é tão controversa que a própria 
imprensa nacional e a própria imprensa inter
naciOnal se degladiam entre si e não conse-
guem discernir o que é verdade e o que é 
falso. 

Recentemente, um jornal de Belém do Pará 
acusou-me de ser amigo dos gringos, de direi
ta~ por apoiar e permitir ao Dr. Darreposa, um 
pesquisador dê! minha instituição, ir para o 
exterlor, segundo eles, a conta dos contribuin
tes. Ora, quem autOrizou ao Dr, Darreposa 
a ir para o exterior foi o Ministro Chefe do 
Gabinete Ovil, com um salário, como usual
mente acontece; mas o Dr. Darreposa é o 
detentor de wna bolsa da Fundação Humbold 
na Alemanha. 

Ao mesmo tempo, wnjornaleco americano 
me acusa de ser de esquerda, por perseguir 
o De. Posa e não deixar que _ele_ vá para a 
Alemanha. E d~ aqui: éffno biologlsta forçado 
a sair do Brasil, ao ser embaraçado pelas auto
ridades. Eu queria sair do Brasil nas condições 
em que o Dr. Po~ saiu- 1,.1ma bolsa e um 
salário integral, pago por este Pais; ou seja, 
se usa a Amazônia das duas maneiras, sempre 
na vantagem ·da que se quer, sempre no fato 
de vender ou não. E esse caso Posa é um 
caso extremamente controverso, onde há 
muita falsidade por trás dele e onde se criou, 
com o .BLIXI1io brasileiro, GPrn o auxílio amazó
nico, com o awa1io _da imprensa nacional, um 
mártir; ao mesmo tempo em que o Dr. Posa 
resolve criar, na sua casa, o Instituto de ttino
biologia para a Amazônia: mandem suas doa· 
ções para Conjunto Maguari, Alameda 3, casa 
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1, estrada do Iguaraci, Belém do Pará. Esse 
instituto nada tem a ver com o Museu_Paraen
se Emílio Goeldi e não posso fazer nada a 
respeito, porqu_e ele está fora da minha jurisdi
ção. Mas o Dr. Posa vai passar 2 anos na 
Alemanha; enquanto isso as doações ficam 
chegando no Conjunto. Maguari. Não sabe
mos o que o Dr. Posa vai fazer com esse di
nheiro. Ele já tinha, anteriormente, criado um 
ado Unidos, em que as doações eram conver
gidas para a casa do pai dele, e esse fundo 
foi estabelecido nos Estado Unidos. E sei que 
esse fundo foi bastante grande, se destinava 
a defendê-lo das pressões do Governo brasi
leiro a contratar advogado. Dr. Posa foi proces
sado, segundo a lei dos estrangeiros, por sair 
do Brasil sem autorização, quando nós brasi
leiros, pesquisadores, funcionários públicos, 
temos que passar pelas auguras de ter nossos 
afastamentos criados em vários níveis e mui
tas vezes criticados pelo próprio Congresso 
Nacional. Consequentemente, ele estava do 
Ministério Público, teVe a assistência do Con
sultor Jurí:dico do Museu Goeldi e não despen
deu um só centavo. 

Isso me leva a problemas como um despa
cho do meu Vice-Diretor de Pesquisa no Mu
seu do Goeldi que diz o seguinte - descul
pe-me até, 05 tennos, mas é a revolta que 
se passa nos meios científicos com relação 
a ver a Amazônia usada o despacho, que pos
so_deixar como documento: Dr. De La Penha, 
mais uma picaretagemi outras pessoas estão 
aprendendo o truque. t:. preciso dar um basta 
nisso, ou seja, para encerrar, como sempre, 
a Amazônia está sendo usada pelos outros 
em favor de si próprios, não estão ganhando 
com isso nem a população ativa, nem a popu
lação caboda, nem os que lá labutam, muito 
menos o Brasil. 

Estamos de novo na fase da borracha, onde 
tudo se leva, tudo se tira e, depois, deixam-se 
os ossos, os pratos sujos, para que gerações 
posteriores os lavem ou tentem colocar carne 
nesses ossos. 

Muito obrigado e estou disponível a qual
quer per-sunta. (Palmas) 

O SR.;PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Dr. La Penha, antes de passar a palavra ao 
Relator, queria fazer uma ligeira observação. 

V. Ex' falou que, às vezes, cientistas são criti
cados pelo Congresso _Nacional, eles são criti
cados no Congresso Nacional. Posso suspen
der a reunião durante cinco minutos para que 
V. & possa repousar. 

Está suspensa a reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) 
Está reaberta a reunião._ 

Concedo a paJavra ao Relator, Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. La Pe
nha, é inegável que a sua palestra será uma 
contribuição muito boa para nós na Comissão, 
e ela completa o que aqui nos tem sido dito 
por pessoas que também se apresentam co
mo cientistas. 

Quanto ao problema da taxa de devastação, 
eu queria fazer uma observação a respeito da -, 

SUÇ]: ~ritic"' quanto à importância que demos 
à questão da taxa quantitativa da devastação 
da Amazônia e, não, propriamente, quanto à 
qualidade da área agr~ida ou alterada. 

Mas, o fmal da sua própria exposição justi
fica a nossa preocupação de que, ao encerrar, 
v. s• falou, exatamente,_ sobre a imagem do 
Brasil no exterior, e não sendo xenófobo, se 
espanta com a indústria de denúncias sobre 
devastação e essa pressão externa, que ê cada 
vez mais nítica. RecenteiJlente, a R_evista riiT1e 
publicou matéria de capa, e a ilustração da 
capa é a Amazônia pegando fogo, como se 
f®_$~_um-homem, os olhos, o corpo inteiro 
queimando, enquanto_ isso cobras fugindo, a 
fauna sendo destru_ída et:_c. _Então, essa verda
deira hlsteria, que se fez intemadonalmente 
em tomo do desrnatamento da Amazônia, nos 
preocupou a ilós da Comissão para -=iUC che
gássemos a um número aceitável, e só podía
mos aceitar número a partir de responsabi
lidades científicas e não através do velho prinM 
cípio do que "eu acho que", "eu penso que", 
como traduzimos nurnél linguagem vulgar o 
"achlsmo", corno componentes de decisões 
até presidenciais. 

Ora, a solução para nós seria exatamente, 
em primeiro lugar, ou concordar que essas 
denúncias tinham razão de ser e, automatica· 
rl}ente, quem mais tinha a perder éfamos nós 
e não eles na Amazónia, éramos nós brasi
leiros, ou chegar a números que mostrassem 
que o escândalo praticado está muito longe 
da rea]idade. Mas, tivemos o cuidado de carac
terizar a mesma preocupação sua. Achamos 
sua imagem sobre a dÇ>ença muito interes
sante. Achamos que a doença existe, e ela 
existe, exatamente, na medida em que a velo
cidade desse desmatamento, como citei no 
preâmbulo desta reunião,. essa velocidade é 
crescente e, pelos dados do nosso relatório 
preliminar, ela atingiu taxas, entre 1975 e 
1980, superiores a 600%, taxas quanti~vas 
de desmatamento. A,.çtossa angústia foi não 
saber quanto de flor~ alta tínhamos como 
dados derrubado, porque nem tudo que é 
-quermado é derrubado. Tem os queimadas 
_memoriais nessa Amazônia Legal -que está 
aí na área de Tocantins, na área do Mato Gros
so, na área do cerrado, na área da vegetação 
de transição e, que, automaticamente, são de
tectadas pelos satélites, quer o satélite mete
reol6gico, que é o Satélite Laudsat, e que são 
apresentados depois como área amazónica 
exatarnente tomada por uma nuvem de fuma
ça, causada pelas queimadas, detectadas pe
losastrQnautas, e publicadas em jornais brasi
leiros, coffio ójomal O &acfo de S. Paulo 

. publicou. Dá uma impressão para a huma
nidade que somos irresponsáveis e incapazes 
de gerir e administrar um patrimônio, como 
o que temos na Amazônia, e, graças ao desco
nhecimento, ou dizendo ainda melhor, à igno
rância generalizada nos países industrializados 
a Iespeito do papel que a Amazônia pode pro
duzir com floresta na ecologia mundial, então, 
essa queixa se transforma em verdadeira 
agressão. 

Hoje, os lm~sileir:os no ext~tior, e temos in
foimaçáo, inclusive, do Ministério das Rela· 
ções Exteriores do Brasil, através de uma pa
lestra que nós não tivemos aqui, mas que foi 
feita na Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara, pelo Embaixador Flecha de Uma, 
de que brasileiros são agredidos no exterior 
como sendo pessoas, como alguém fafou 
aqui, numa imagem também muito interes
sante para nós, que pudessem ser compa
radas !laje com o sul-africano ho apartheíd. 
Então, obriga urna espécie de profiJaxia munM 
dial contra nós. 

E não Só a revista Time, como- ·a revista 
News Wee~ também publicou a mesma coisa, 
como outras instituições estão hoje, por exem
plo, desses bancos oficiais, criando cada vez 
mais ob~culos aos empréstimos feitos ao 
Brasil, sob o fUndamento de que o Brasil não 
sabe gerir e administrar, de maneira preserva
cionista, a sua floresta. 

Aprendemos aqui, com os que vieram em 
nome da Oência, falar sol:ire uma diferença 
terminológica de preservação e conservação. 
E a preservação seria praticamente a intocabi
lidade, e â conservação não, a ocupação con
seavacionista da Amazônia seria uma ocupa
ção 'sustentada. Vi, com alegria, que a sua 
posição é praticamente essa também, nada 
de intocabilidade, mas também nada de per
mitir uma deVastação irresponsável da flores
ta. 

A essa prirne[ra parte, portanto, demosMlhe 
ênfase, como uma tentativa de explicar ao 
muni:lo o que estava passando. Trouxemos 
para esta Comissão, pelo convite do Pres.._ 
dente Leopoldo Peres, os representantes da 
Ciênciê! das Embaixadas principais: alemã, 
francesa,_ americana e inglesa. O francês nun
ca veio. A Sr" Bárbara Tobias, que ê represen
tante da área científica na Embaixada ameri
cana veio, veio mais de uma vez; o represen
tante da Inglaterra e o representante da Alema
nha também vieram. Demos conhecimento 

- a eles dos dados no_ momento em_ que se 
dava a grande discussão no INPE internamen
te. Então, alguns pesquisadores do INPE, um 
problema que localizamos aqui, como Luta 
interna por posse de poder no INPE, come
çaram a pôr em dúvida os próprios trabalhos 
do INPE, e a dúvida maior era exatamente 
aquela que no preâmbulo eu lhe faJei, era ad
mitir, acres_centar ou não os desmatamentos 
antigos, quase imemoriais. 

Se considerasse agora, teria que ter consi
derado antes também. Então, o primeiro nú
mero, que foi obtido c::omo devastação da 
Amazónia, se não incluíram as queimadas e 
as derrubadas anteriores, também o último 
não podia, senã_o_quebraríamos a série histó
rica. E, então, chegamos a essa conclusão 
- isso é só para lhe dar mais uma satlsf~ção 
de que nós não estamos realmente preocu
pados s6 com a taxa quantitativa do desmata
mento, mas sim com a velocidade com que 
ele tem-se dado, e essa agressão seletiva, que 
na sua palestra nos dâ um novo rumo, um 
novo caminho. Nós~ também aqui, sempre tí
nhamos essa idéia de que a exploração madei
reira poderia ser feita na AmaZônia. Mas, hoje, 
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estamos convencidos de que as Amaz6nias, 
a que V. 8' se referiu também, essa diversidade 
biológica, é hoje um fato absolutamente real. 
Nós não podemos falar da Amazônia do Acre 
como falamos da Amazônia do sul do Pará; 
não podemos falar da Amazônia do Amazonas 
como da Amazônia de Ro~aima, dos campos 
naturais de Roraima. EntãO- nós temos que 
ter zoneamentos e capacidade de fazer, possi
velmente agricultura c::m determinadas áreas, 
pecuária talvez em determinadas áreas, embo
ra seja mais duvidosa, silvicultura que n6s so
mos absolutamente incapazes de fazer até 
agora Detemos a propriedade da maior flo
resta densa, fechada do mundo e não sabe
mos o que é silvicultura. 

E1.rfalãva cOm ilustre ~rsonalidade do Go
verno, dessa área própria, e qwando eu falei 
a ·segunda vez em silvicultura ele pediu que 
eu parasse e explicasse o que era isso - e 
era a área delel De maneira que era preciso 
passar por algwnas das palestras que tivemos 
aqui, para poder saber realmente que nós po
derfamos ter uma área madeire"fra feita com 
a exploração da madeira, absolutamente con
seiVBSionista, seletiva e não de derrubada in
discriminada; que n6s podemos ter uma reta· 
mada do programa da hévea brasiliensis, , es
pecialmente ela como produtora de borracha, 
com o-combate ao mal das folhas o micro
cycus ullei. Então, Isso tudo poderia nos pro
porcionar exatamente condições espe<:iais. E 
é ai que entram, principalmente os cientistas 
e os pesquisadores._ Quando n6s vamos fazer, 
por exemplo, a plantação de cacau que é origi
nário da Amazônia e depois migrou para a 
Bahia, n6s temos lá o mal da bruxa, vassoura 
da bruxa. Então, justamente são os pesquisa
dores como o CP ATU nos trouxe aqui informa
ções multo preclosas a esse respeito, que po
dem nos proporcionar as condições de ter 
uma incorporação da Amazônia à economia 
nacional. Nós paraenses, por exemplo -por
que eu sou paraense do Acre, o Dr. La Penha 
é paraense mesmo do Pará - vimos a deca
dência corP!:pleta de Tomé Açu a partir do mo
mento em que o fusário apareceu como um 
vírus,. e conseqüenteménte liquidou as plantas 
de pimenta-do-reino. 

Ora, uma vez. fiz .até um discurso aqui no 
Senado no meu segundo mandato, me quei
xando um pouco dessa marginalização da 
Amazônia porque n6s brasileiros também s6 
descubrimos a Amazônia agora. Essa suã co
locação, me parece muito interessante, quem 
quiser escrever sobre a Amazônia tem que 
pesquisar lá fora, porque os principais elemen~ 
tos de pesquisa registrados estão lá fora, estáo 
nas bibliotecas, estão nos relatórios que foram, 
como sua observação, aí levados na mala dos 
Jesuitas para a Península Ibérica. Eu disse 
uma vez aí, um pouco magoado, que se fosse 
wna questão como a do café, pois quando 
apareceu a praga do café, mobilizou-se ime
diatamente o Brasil inteiro porque era uma 
grande fonte de exportação. Mas quando se 
tratou do mal das que estavam liquidando a 
heveacultura na Amazônia, não se teve esse 
cuidado. Quando se teve o fusário liquidando 

a pimenta~do-reino não se teve a mesma preo
cupação, e agora, é o problema com a vassou
ra de bruxa no cacau. 

Bom;- outra colocação s_ua, e que também 
me parece muito interessante, é que os decre
tos proibitivas são inócuos, enquanto decretos 
em si. Mas para que essas proibições sejam 
bem-sucedidas, não lhe parece que caberia 
a necessidade de uma educação ecológica 
do brasileiro, em primeiro lugar? Por exemplo, 
eu quando tratei de escrever a primeira tese 
de Estado Maior, no comando militar da Ama
zônia, eu encontrei coisas interessantíssimas 
que eu mesmo desconhecia como. homem 
da área.A primeira, era as áreas de concessões 
estrangeiras do Estado do Amazonas feita a 
americanos, japoneses e australianos que fo
ram colocadas como inexistentes, a partir de 
uma denúncia unilateral, por Nelson de Melo, 
Capitão, na ocasião interventor do Amazonas. 
A segunda, foi uma lei que existia no Amazo~ 
nas, que obrigava a replantar, o próprio serin
galista, como n6s Chamávamos, se obrigava 
plantar a seringueira; sem o que ele perderia 
o direito à posse da terra, haveria caducidade. 
Isso nunca foi realizado. Então a sua coloca
ção de que se pensa no Brasil ressalvar o 
problema mediante um decreto proibitório, é 
abs-olutamente perfeita, é uma ilusão. Agora, 
quem teria a capacidade de verificar isso e 
fazer funcionar? É uma dúvida. 

A outra dúViâa qüe me parece importante, 
a um homem da sua qualificação, é sobre 
algumas afirmativas que foram feitas aqui, su
postamente baseadas em ciências, especial
mente no campo da climatologia. Devo lhe 
confessar que nós ficamos tontos aqui, Com 
algumas observações. Por exemplo o Dr. Mo
llion faz uma, o Dr. Meira faz outra, no INPE 
na área do INPE. E o INPA me pareceu, nesse 
ponto, com pouca contribuição. Por exemplo, 
nós hoje estamos absolutamente convencidos 
de que podemos pôr em dúvida a própria do 
efeito estufa. Hoje, no mundo científico, o efei
to estufa é apenas uma suposição. Criará real
mente possibilidade de o aumento de carbono 
na atmosfera, modificar o dima do mundo? 
Haverá possibilidade de através da carga de 
5 biJhõe_s_ d_e toneladas de C02, que o mundo 
industrializado joga na atmosfera, fazer com 
-que amanhã - amanhã seria um prazo de 
1 O anos - nós tivéssemos uma modificação 
do nível do mar para um acréscimo de 1 me
tro, 1 metro e . meio e conseqüentemente a 
Holanda desaparecesse, a nossa cidade de Be
lém desaparecesse e assim por diante; é muito 
duvidoso! 

Então_d_epois de analísar vários documen
tos, nós chegamos a _essa conclusão, de _que 
realmente, em primeiro lugar, não é vantajoso 
que nós estejamos poluindo a atmosfera - se 
nós pudermos evitar isso, tanto melhor. Agora, 
essa poluição é tão rigorosamente certa, que 
ela atingirá o clima, ou não. Então _é a dúvida 
que nós temos e que cabe aos cientistas nos 
responder. 

Quanto à inadequação dos solos, já falamos 
sobre isso. O próprio Professor Benchimol
que traz sempre contribuições muito interes-

santes, porque é um homem _que acho que 
nós devíamos pagar para pensar, e depois enM 
tão nós iríamos para o papel para pegar aque
les pensamentos e ver o que que era viáve_l 
ou não-cita umfato_que foí útil à comissão, 
muito útil. O levantamento pedológico e para 
zoneamento do mapa da Amazônia, das diver
sasAmazônias feito pela EMBRAPA é um, feito 
pelo lBGE é outro e só coincidem no Acre. 
E os acreanos que_ faz_em -parte dessa comis
são estão preocupadíssimos porque a vaca~ 
ção que ambos os mapeamentos demons
tram, é agrícola. Então, tem é qu_e derrubar 
a _floresta para fazer agricultura, porque é a 
úoiCã terra conslderada por ess_es dois, como 
fértil -realmente como nós temos manchas 
de teira fértil errÍ Altamira mais ou menos uns 
3% da terra amazónica, que eu vi pela primeira 
veZ em 1961, eu na comissão de recursos 
naturais da SPVEA de então, era um trabalho 
da FAO. Então, também uma pergunta a fazer, 
era com relação a essa inadequação dos solos. 
Se o museu tem dentistas voltados para isso 
ou não; quanto à ocupação imemorial que 
V. ~ se referiu, n6s também estamos inteira
(Tlente de acordo, tanto que n6s trocamos o 
nome. Nós colocéU)'los no capítulo dos índios, 
a ocupação tradicional- fugimos da imemo-
rial, porque a imemorial seria pré-colombiana. 
Então seria a sua colocação, vamos devolver 
o Forte de Copa cabana aos Tamolosque esta
vam lá. E vamos entregar aos Tupis-Guaranis 
o resto de to_do o litoral brasileiro. 

E uma pergunta muito, de ordem assim 
intrigante. Conhece. o Dr. La Penha, como 
cientista e em que qualidade, um famoso S~:. 
Lutzemberg, que tem falado muito na nossa 
incapacidade de administrar a Amazônia, que 
então inventamos um falso nacionalismo para 
nos defender das acusações estrangeiras. 

São essas as colocações do Relator, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Com a palavra o Professor La Penha 

O SR. GUILHERME LA PENHA - Bom, 
as perguntas do Sen.,.dor Jarbas Passarinho, 
são perguntas de uma defesa de tese de dou
torado, ou de uma cátedra de titular. Conse
qüentemente eU vou tentar respondê-Ias por 
partes, à medida ao meu conhecimento ou 
informar as fontes onde esses conhecimentos 
podem ser obtidos. Talvez etJ. não responda 
na ordem, mas eu' tentarei me lembrar de to
das. 

Primeiro, uma coisa multo importante que 
o Senador falou, é sobre a educação ambien
tal. É uma falácia que existe_ neste país, de 
gue o cabodo e o índio são conservacionistas. 
E verdade que alguns grupos indígenas são 
conservacionistas, num certo sentido; _sua cul
tura é tão primitiva e tão primária, que eles 
vivem da própria floresta sem agredi-Ia, mas 
muito mais num sentido de sobrevivência do 
que realmente no aspecto de metodologia de 
comportamento. Em geral, o índio não é conM 
servacionista, muito menos º- caboclo, sim
plesmente porque ele foi treinado desde a co
lonização da Amazônia, e principalmente pelas 
missões jesuítas, a explorar a região, a retirar 
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tudo que dela podia obter. Conseqilentemen
te, o povo amazônico e o povo brasileiro, pre
cisa ser educado ecologicamente. E hós, pela 
experiência que temo_s n_a área de educação, 
somos absolutamente contrário, de novo, à 
educação por decreto, quer dizer, achar que 
é obrigatório a disciplina de elementos de eco
, logia em tais e tais séries do primeiro e segun
do graus. Achamos que não é por aí, a ecolo
gia pode se tomar uma disciplina chata, mais 
uma obrigação que se cria_ e, o pior de .tudo, 
é que os professores atuais, existentes no en_si
no público e privado, não estão capacitados 
a ministrar essa disciplina e então começarão 
a crescer os chamados especialistas em ec::o
Iogia, para dar aula, o que toma o remédio 
pior do que a doença. 

Achamos, Isso sim, de que a ecologia deve 
ser introduzida cedo às crianças e o Museu 
Verde tem uma tarefa muito grande nisso, 
através de brincadeiras, através de jogos e _ 
através de um ensino bem fundamentado, 
bem elementar. 

Os Srs. Senadores admlrar-se-áo de Saber 
que no Brasil não existe um só álbum de colo
rir com animais brasileiros. Todos eles são 
cópias ou compra de direitos de albuns estran~ 
geiros e, conseqüentemente, se pinta a girafa, 
o elefante e a zebra. Não se tem para crianças 
pequenas, os Srs. podem constar nas livrarias, 
álbuns de colorir com a natureza brasileira. 
O Museu Verde, então, detectado esse proble
ma, criou essa coleção de álbuns, que é uma 
coleção pequena, p-orque os recursos são 
poucos, uma tiragem de 3 mil exemplares é 
absolutamente intima, mas é alguma coisa. 
Como digo, temos que fazer alguma coisa 
para que ela cresça. E, hoje em dia, já existem
editoras interessadas em álbuns de figurinhas 
com animais brasileiros e coisaS desses tipo. 

Dos 500 mil visitantes que vão ao Museu 
Verde, fora esses, tivemos no ano passado 
140 mil escolares da grande Belém, que são 
levados lá e, durante o passeio, lhes são ensi-. 
nados rudimentos de ecologia. 

Recentemente, no aniversário do Museu 
Verde, fiquei muito emocionado com a entre
ga, por uma escoJa, de álbum sobre a defesa 
da ecolo9ia e a defesa, principalmente, do pa
trimónio ecológico do Museu Verde dentro da 
cidade de Belém. 

Estamos chegando lá vagarosamente, à 
medi~ em que os recursos permitem, mas 
o IBAMA. acho, tem a idéia de lançar esse 
programa de educação ecológica porque ele 
foi previsto no programa "Nossa Natureza". 
Sem isso, é impossível chegar-se a qualquer 
consenso sobre ecologia, porque se as crian
ças hoje são ecológicas, num certo sentido, 
os pais não o são. Quer dizer, o pai, ainda 
hoje, quer a escrivaninha de mogno, quer for~ 
rar a casa com rn~delra nObre, quanto mais 
madeira tiver, melhor. Os quintais, para não 
dar trabalho, são cimentados. 

A cidade de Belém vista por satélite é pare
cida com a Cidade de Santos: s6 reflete aquela 
chapada cinza, fria, do concreto. A cidade de 
B~ém. por incrível que pareça, sendo na Ama· 
zônia, e a cidade de Manaus também, têm 

poucos parques e pouca vegetaçáo, vegeta
ção isolada, mesmo as mangueiras de Belém, 
essas, não contribuem efetivamente, em gran
de quantidade, para o problema ecológico. 

Assim, com relaçao ao problema ecológico, 
há tentativas muito primárias, muito- peque
nas, a nível quase que local, de educar as 
crianças. Mas não sugeriria nada em tennos _ 
de obrigá-los à disciplina. Acho que as escolas 
têm que ser incentivadas a ter hortas, a plantar 
árvores e a que sejam distribUídas mudas e 
que as crianças aprendem brincando achegar 
na ecologia, mas não pelo método de ter que 
tei' ufna nota, de ter uma- prOfeSsora, de ter 
que -ãprender essa chatice, como as crianças 
~rem. - - -

Achamos-, principalmente, que este é um 
programa de base da ecologia nacional, é um 
programa verdadeiro que vai chegar lá, mas 
para as próximas gerações. Sem ele nada será 
feito. 

Infelizmente, tudo o que foi proposto no Pro
grama Natureza virou, como vira tudo no Bra
sil. papei esquecido em uma escrivaninha. 

Com relaçáo ao prOblema de fertt1idade de 
solos o que o Senador Passarinho disse é a 
pura verdade. Há solos que são extremamente 
férteís pãra a agricultura, agora, infelizmente, 
alguns desses solos têm depósitos minerais 
sob ele. Conseqüentemente, Roraima, por 
exemplo, que tem o solo fértil, agora com a 
descoberta de ouro e cassiterita, será virada 
de c_abeça para baixo e o pouco de solo fértil 
vai virar monturo de terra. 

As melhores pesquisas sobre fertilidade do 
solo eram realizadas, até há bem pouco tem
po, pelo lNPA e o INPA possui um mapa de 
todo o ph dos solos e a qualidade dos solos. 
Esse é o lugar onde se obtém todas essas 
qualificações. 

Infelizmente os melhores solos da Amazônia 
encontra-se no Estado do Amazonas até o 
Acre. Daí para frente é um mar de areia, a 
um· palmo da superfície nada há, o que não 
chega ao problema do efeito estufa. 

O-efeito estufa é mais urria teoria e como 
o uso do cachimbo entorta a boca, sendo ma
temático e estando acostumado, como se diz 
na prática, dois e dois são quatro, o problema 
que eu noto nas CiênciaS Humanas no Brasil 
e nas Ciências Biológicas, principalmente, o 
atJ:aso das Ciênc;i_as Biológicas em relação ao 
resto do mundo é fantástico. Nós estamos 
fazendo Ciências Biológicas quase que com 
o padrão de Mendel e coisas desse tipo. Quer 
dizer, é uma Ciência Biológica muito do século 
XVIIl, um poúquinho do século XIX. 

Os biólogos brasileiros nada sabem de mo~ 
delamentos matemáticos, não sabem os me
nores rudimentos de física, química, etc., é 
a natureza observada em seus fenómenos, 
quer dizer, como se disseca um arUmcil, ou 
se disseca uma planta, ou se seca uma planta 
e a coloca em um _herbário. , 

Essa é uma visão que encontrei no Museu 
Goldi. 

O botânico que está interessado em classi
ficar determinadas espécies: o zoólogo está 
interessado em determinado tipo de cobra ou 

lagarto, etc. e não está interessado em como 
é que esses entes interagem entr_e si, porque 
falta a eles a teoria, falta a eles o cônhe:dmento 
mod,emo da Biologia, as teorias da biologia. 

Fnc;o_ntra-se biólogos aqui no Brasil que en
sinam a Teoria da Evolução errada, biólogos 
qUe nunca leram Darwin e encontram-se, infe
lizmente, em livros, textos brasileiros essas teo
rias co-mpletamente destorddas. 

Assim, a capacitação dos biólogos brasi
leiros tem que passar por uma reciclagem 
muito forte. -

Ontem mesmo o_ Vice-Reitor da Universi
dade do Pará pediu a mim que o Museu Goeldi 
ajudasse a reestruturar o curso de Biologia 
da Universidade onde há 50 piofessor~s e o 
curso de Biologia da Universidade do Pará, 
segundo ele - o curso de graduação porque. 
sequer há pós-graduação - é da pior quali
dade possível, ensina biologia errada, biologia 
descritiva que saiu de moda já com Buffon 
no gabinete do rei em Paris, tão atrasados 
nós estamos. 

Assim, tudo passa por essas teoria_s mUlto. 
primáriaS, teorias de refúgio, teoria da prote
ção que há dessa influência_da floresta amazó
nica sobre_ o mundo, do efeito estufa, são teo
rias que não têm base_ ci_enb'fica e são muito 
pouco testadas, isso dcritanda dacfos que n6s 
não temos. 

Notem, Srs. Senadores. dados meteoroló
gicos sobre o Pará, por exemplo, eles come
çaram a ser tomados no Museu Goeldi, com 
Emilío Goeldi, e pararam em 1920_. e só vieram 
ser retomados já na década de 50~ _ 
. quer dizer, temos toda uma série histórica 

perdida, e, como V. ~ sabe, eu não posso 
comparar uma coisa desconexa que eu não 
sei sequer quais foram Os métOdoS- USãdos 
à época para o levantamento desses dados 
com os dados atuais. 

O sistema meteorológico brasileiro é primá
rio, não se __ :consegue prever as coisas com 
24 horas de antecedência. Por outro lado, 
quando nós temos as pessoas das ciências 
exatas trabalhando nessas disciplinas, como 
é o caso do lNPE, temos as pessoas traba
lhando sem a visão global que existe nos _ou
tros países, onde as equipes são multidisci
plinares. Então, ao se modelar a atmosfera 
- e essa é uma modelagem extrêlmamente 
complexa, que exige solução a cada instante 
de tempo físico, de sete equações diferenciais 
parciais não lineares, ou seja, só um grande 
computador dedicado a isso pode fazer tal 
coisa - essas pessoas não têm o conheci~ 
menta fenoinen61ógico dos biólogos. que, por 
outro lado, não têm um preparo suficiente pa-. 
ra conversar com os cientistas da ciência pura.. 

Há um ano e pOuco, os jornais brasileiros 
noticiaram: cupins estão acabando com a 
Amazônia. O lNPE tinha detectado que cupins 
estavam dizimando determinada parte da 
Amazônia. T élefOilei para o Dr. Marco Antônio 
Ralp, então Diretor do INPE, e falei: Marco 
Antônio, pára com essa burrice, lss_o é besteira! 
Se não tiver cupim na floresta Amazónica ela 
vai para o brejo, porque é o cupim que recicla 
o nutriente da floresta Amazônlca. 
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A falta de base biológica. por um lado. e 
o extremo exaticismo dos outros cientistas não 
nos permite dizer que A ou B estão certos. 
O fato é que, com relação ao efeito estufa, 
acho que o Senhor está perfeitamente certo 
em questionar esse .problema, primeiro, por
que ele não é uma teoria cieil.tífica, mas uma 
teoria conjectural, onde sequer os axiomas pri
mários não estão bem explicitados, sob que 
condições isso se dá. Qua1quer ciência, qual
quer que seja ela, até na ciência no Direito, 
é possível demonstrar-se o equivalente ao que 
na matemática se chama um teorema ou le
ma, a partir de determinados axiomas che
gar-se a uma determinada conclusão, porque 
isso não é matêmâtica, é lógica pura e simples, 
e qualquer ciéncia está baseada na lógica. O 
e(eito estufa não tem uma lógica, não tem 
wna metodologia, sequer pode-se demons
trar um lema. 

O fato é que a floresta amazônica é autofá
gica, que vive _em si própria, só pensa em 
si própria, recicla-se em si própria. Conse
qüentemente, ela pouca entropia fornece ao 
mundo. Ela é um sistema entrópico fechado 
basicamente, obedece primeiro à lei da termo
dinâmica, ela pouco fornece para fora, inclu
sive a própria água que é gerada da floresta 
Amazónica é originada dela própria, quase na
da vem de fora. Essas pesquisas, por exemplo, 
sobre a relação de chuva com· a floresta, o 
Dr. Enéas Salati tem feito há bastante tempo 
e mostra esse equilíbrio. Como o se_nh_or ~e. 
wna região desse tamanho - isso não é um 
experimento de laboratório e conseqüente
mente os dados dele são inferidos a maior 
parte, porque ele não pode medir fisicamente 
qUanto vem de água dos Andes ou quanto 
entra pelas Guianas, quanto sai pela boca do 
Amazonas e quanto é reciclado na própria flo
resta Então, é toda uma teoria que para: ser 
testada precisa de experimento, mas não te
mos o dinheiro para fazer esse experimento. 
Primeiro, porque é um experimento extrema
mente caro, que epge, como eu disse, satélites 
observacionais. Espera-se que um dia o saté
Ute brasileiro suba ao ar e contribua para isso, 
mas se exige também máquinas fantásticas, 
porque a quantidade de equações a ser resol
vida é impossível de ser lidada no l_ápls e papel 
pela mente humana. Não que elas sejam difí
ceis, mas é que têm que ser resolvidas passo 
a passo, porque náo são lineares, ou seja, elas 
não- têm uma solução fechada, uma função 
que resolve aquela determinada equação, são 
calculadaS nomericamente a cada instante. --------

Assim, é possível se questionar o problema 
do efeito estufa, devido a essa reciclagem na 

própria floresta, o que enfatiza mais ainda 
o problema do fortalecimento brasileiro em 
ciência e tecnologia com relação à região. Há 
toda essa carência de conhecimentos que, em 
grande_ parte, já foi dominada no exterior. As 
próprias represas, as hidrelétricas que são co
locadas na Amazônia, não podem ser respon~ 
sabilizadas por nenhum fenômeno. Esse é um 
outro ponto em discussão. Nós vamos crescer 
na Amazônia para o fato de daqui a dois, três _ 
ou cinco anos se encontrar a Amazônia no 
tempo em que eu era estudante dos Maristas, 
quando eu tinha que estudar à luz de vela, 
porque não tinha luz na Amazônia. Nenhum 
projeto está sendo efetuado na Amazônia, e 
o P~ís está crescendo em número de popula~ 
ção, crescendo em demanda de energia, e 
é perfeitamente válido que se construam hi~ 
drelétrlca na Amazônia, desde que se proteja 
o meio ambiente_ adequadamente, ou seja, 
que se dê tempo para dizer se se protege dessa 
ou daquela maneira. 

Se formos. na paranóia de prese[Var todos ' 
os exemplares, seja cJe fauna.. seja de flora, 
que existem na floresta amazônica, vamos 

- chegar num ponto sem retorno. Ao pisar a 
floresta amazónica, está-se pisando por volta 
de doís a três mil organismos vivos, simples
mente uma marca de pé na região amazónica. 
Qual é a Importância desses organismos, não 
se sabe. CoriSe"qüentemente, se formos tratar 
de todos eles em particular, então vamos co· 
meçar pelos peixes. Há três mil espécies de 
peixes na região amazônica. Quais são as es
pécies que se come em Belém ou Manaus? 
Meia dúzia, dez no máximo. Há três mU espé~ 
des na região e não estão classificadas. O 
rio !:'iegro, o famoso rio pobre, é riquíssimo 
em peixe. Um pesquisador nosso acabou de 
publicar um livro no exterior - inacessível 
aos brasileiros, porque custa 80 dólares -
sobre as espécies existentes no rio Negro. Es
tamos traduzindo para o português, para con
seguir divUlgar no Brasil, o que prova a riqueza 
que é o rio Negro. 

A movimentação que há em Roraima está 
afetando o rio Negro. Suas praias hoje têm 
capim, a ecologia está sendo modificada, não 
sabemos quantas espécies de peixes vão ficar 
prejudicadas nesse processo. Essas trés m,il 
espécies de peixe são as maiores afetadas pelo 
mercúrio. Essa é a situação. 

Todas essas ieorias apresentadas aqui são 
colocadas como suposições, não só essa teo
ria de refúgios. Se eu trouxer o profesSor Darei 
aqui, ele também tem uma teoria para a Ama
zônia, que ele acha que funciona. Aldeias indí-

gen~s colocadas em refúgios etc .. explora, em 
volta, nunca foi testada. Posso ficar na minha 
casa sonhando ur:nél solução para a Amazônia 
e criar uma teori~._ Mas, nobre SenadQr, os 

· cientistas também criam teorias malucas. Na 
última reunião da SBPC aqui em Brasília, a 
SBPC não s6-aceitOt.,!-0 arogo cOmo publicou 
nos seus anais um ~go sobre a retificação 
do círculo, que é conhecido desde os gregos. 
Se fosse um negócio sem solução, o pi não 
existiría. Essas barbaridades acontecem nos 
Estados Unidos. No Século XIX, em tomo de 
1820, o Govemador de Medlin emitiu um de
creto, definindo o pi como igual a 2.0. Por 
decreto, ele fez pi igual a 2.0. Estamos falando 
de um país adiantado. Era muito complicado 
calcular com irracionaL 

Há vários defensores da Amazônia, não só 
José Lutzemberg como o Dr. Azjz Abisab tam
bém, que são pessoas que se dedicam hoje 
ao diletantismo de_ pensar a Amazônia. Eles 
são importantes no processo, porque têm o 
respeito, agregam opiniões, agregam a opi
nião pública, e. principalmente, movimentam 
os meios de comunicações. De modo_ que, 
hoje, o cientista não dá Ibope, o _que dá Ibope 
é o pseudocientista, ou aqueles que dá a deda
ritção mais estapafúrdia. 

Eles têm o seu papel no processo, mas não 
é um papel cientifico. Se o Sr. perguntar hoje 
à maioria do povo brasileiro quem é o rria]or 
ou quem tem mais do que o Brasil, vão dizer 
que é o Oswã.ldo d€:-Sóüza, porque a TV Globo 
criou o Oswaldo de Souza como matemático, 
e sequer matemátfco ele é. Conseqüentemen
te é preciso dosar essas coisas, e infelizmente 
se criaram eSseS-ídolos, de pé-de--barro, Mo 
s6 no Brasil mas no exterior, que são impor
tantes no processo, - porque pelo menos 
Dr. Lutemberg e o Dr: são pessoas de 
boa fé, são críticos, mas são pessoas de boa 
fé. Meu medo é a quantidade crescente, ines
gotável de pessoas de má fé, que estão usando 
a Amazônia, em prejuízo da própria Amazônia 
e do povo brasil_eiro. Multo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Ao agradecer a presença do Professor Guilher
me La Penha, quero dizer-lhe que deixa para 
a nossa Comissão uma grande contribuição, 
principalmente ao reprisar que não se cria mís
tica sobre a Amazônia, cria-se mistificações. 

Multo obrigado. 

(Levanta-se a Reunião às 12 horas e 
13minutos) 
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.------SENADO FEDERAL 
Faço saber que o· Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso V, da Constituição, 

e eu, Iram Saraiva, 1 <? Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 62, DE 1989 

Autoriza o Ooiierno iia União a contratar operações de crédito externo, no montante -· 
equivalente a até US$ 123,000,000.00 (cento e vinte e três milhões de dólares americanos}, 
com o banco inglês e com as empresas italianas, que especifica. 

Art. 1• É o Governo da União autorizado, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, 
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 fmanciamento da aquisição 
de bens e equipamentos a serem utilizados para- a produção, no Brasil, da aeronave AM-X, observados 
os seguintes limites e objetivos: 

1-.L24,800,000.00 (vinte e quatro milhões e oitocentos mil libras inglesas), com o Banco Morgan 
Grenfell & Co. Ltd., destinados ao financiamento da aquisição, junto à empresa Rolls Royce & .Co. Ltd., 
de bens para a produção do motor SPEY-MK 807; 

ll-Ut48.243.450.000,00 (quarenta e oito bilhões, duzentos e quarenta e três milhões, quatrocentos 
e cinqüenta mil liras italianas), com a empresa CREDIOP - Consórcio di Crédito Per Le Opere Publiche 
destinados ao financiamento da aquisição, junto à SMA-Segnalamentto Marittimo Ed. Aereo, deequipamentos ' 
para aplicação na produção do radar da aeronava AM-X; 

ill-Ut 48.612.910.000,00 (quarenta e oito bilhões, seiscentos e doze milhões, novecentos e dez: 
mil liras italianas), com a Fiat Aviazone S.pA, destinados ao financiamento da aquisição, junto a tal empresa,' 
de bens para aplicação na produção do motor SPEY-MK 807; · 

lV- Ut 2.763.957.000,00 (dois oilhões, setecentos e sessenta e três milhões, novecentos e cinqüenta 
e sete mil liras italianas), com a Nardi Col1struzione Aeronautiche S.pA, destinados ao financiamento da 
aquisição, junto a tal empresa, de equipamentos para a produção da aeronave AM-X; · 

V- Ut 2.329.980.000,00 (dois bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, novecentos e oitenta mil 
liras italianas), com a SKF S.pA, destinados ao financiamento da aquisição, junto a tal empresa, de equipa
mentos para a produção do motor SPEY-MK 807. 

Arl 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25 de outubro de 1989.- Senador Iram Saraiva - 1• Vice-Presidente, no exel'ctcto" 

da Presidência. I 
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1 -ATA DA 163' SESSÃO, EM 25 
DE OUTUBRO·DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1-AvisodoMinlstrodasMinas 
e Energia 

- N9 403/89, ·encarninha11do esclareci- _ 
mentes prestados pela Petrobrás, sobre 
quesitos constantes do Requerimento no 
467/89, de autoria çlo Senador Carlos 
Otiarelli. 

S(JMÁRIO 

de Santos, com sede eiT\ __ Santos. Estado 
de São Pauto, dos direitos e obrigações 
relativos ao i_móvel que menciona. 

-Projeto de Lei da Câmara n? 53/89 
(n9 1.318/88, na Casa de origem), que dis
põe sobre a a_ção dvil pública de responsa
bilidade por danos causados _aos investi
dores no mercado de valores mobiliários. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 54/89 
(n? 1.076(88, na Casa de .origem), que dis
põe _sobre a admissão de portadores de 
deficiência físiCa na Administração Pública, 
e dá outras providênc::ias. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 55/89 
1.2.2- Ofícios do to Secretário da (n~ 4.968/85, na Casa de origem), que alte-

Càmara dos Deputados ra dispositivo da Lei nn 6389, de 9 de de- _ 
zembro de 1976, que fixa as referências 

- N~s 117 e 118/89, eri.Cãffiinhando au· de salário dos empregados do Grupo-Pro· 
t6grafos de projetas de lei ~ncionados. cessamentos de Dados. 

Comunicando a aprovação das seguln~ -Projeto de Decreto Legislativo no 
tes matérias: 51189 (n" 106/89, na" C6rnara dos Deputa· 

-Projeto de Lei do Senado n~ 45/82, dos), que aprova o texto do Acordo_sobre 
que institui o "Dia Nadonal da Conser· Coopei"açao Cúltur~I. ceiebrado entre o 
vação do Solo", a ser com_em9rado, ~m Governo da República Fe-derativa do Brasil 
todo 0 País, no- dia 15 de abril de cada-- e o- Governo da República Socialista da 

TcheçosJováquia, em Praga, em 7 de abril 
~~ ~!%a .. . . 

-Projeto de Lei do Senado n9 24118)1 

que modifica dipositivo do Código Flores- -Projeto de Decreto LegiSlativo n" 
tal vigente (Lein94.771, de 15de setembro 52/89 (n" 151/86, na C.~ffiara dos -Deputa· 
de 19€5)_ para dar destinação especifica dos), que aprova o texto -do Acordo sobre 
a parte da receita obtida CO!TI cobrança COopéra"Çãó nos campos da Ciência e 
de ingressos aos vlsitantes de partes na cio- Tecnologia, celebrada entre o Governo da 
nais. República Federativa do Brasil e o Goverrio 

Encaminhando à revisão do Sen~do au
tógrafos dos seguintes pro.Jtitbs: 

da Repúblicà da -Índia, em Nova _Délhi, em 
.22 de julho de 1985. . 

-Projeto de Decreto Legislativo n9-

53/89 (n:'_ 136/86, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o texto da Convenção 
lnternadonal do Trabalho-OIT, sObre a Se

çlo XIX Congresso da União Postal Univer
sal, reali~Ço em Hamburgo, República Fe
deral da Alemanha, em julho de 1984. 

1.2~3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matéiiaS: 

-Projeto de Lei do DF n" 50/89, qu.e 
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica de Taguatinga (Região Ai:lminis.: 
trativa 1/I). 

- Projeto de Lei do Senado n" 
13/88-DF, que aprova alteração da deno~ 
minação do Ba~ç9 _Regional de Brasil_ia 
SA-!_:!.RB, dispôe Sobre sua participaçãO 
no_ capital-de einPresas, e dá outras provi
dências. 
-- -1.2.4 - CorDunicação da Presidên
cia 

-Prazo Para apresentação de emendas 
aos Projetas d~_Decreto Legislativo n?" 51 
a 54/89, 1id9s ailteriormente. 

1.2.5 -Requerimento 

"- N? 58Ú/69, d~_autoria do Senador . .lU~ 
tahy Magalhães, solicitando ao Ministério 
do Interior, informações que menciona ... 

12.6 _;,Comunicação da Presidên-
cia 

-Prazo para ofefecimento de emendas 
ao Projeto de Lei do Senado n~ 13/89-DF. 

1.2.7 -Discursos do Expediente 

SENADOR MARJQ-M4t4 --Te!~ rece
bido da Presidenta do Instituto de Estudos 
Amazônicos - lEA. sobre a situação dos 
.seringueiros da Amazônia. Momento elei- .. 
torai. 

-Projeto de Lei da Cárilar~ n" 51/8g 
(n9 3.682/89, na Casa de origem), que dis
põe sobre a descentraliza_ção do pagamen
to das pensões à_s famílias de funcionários 
falecidos da Câmara --dos Qeputados, do 
Senado Federal e: do Tribunal de Contas 
da União, e dá outras providências. 

gurança e Higiene nos Trabalhos Portuá- SENADOR IRAM SARANA - L.ança-

-Projeto· de Lei da Câmara n~ 52/89 
(n9 7.819/86, na Casa de O(igem), que au
toriza a doação ao Centro dos Estudantes 

rios, adotada por ocasião _da 65~ Sessão ____ JTlef!to da terceira ec,iição çla revista Quo-
da CohTerênda Intema<:ionãl do Trãbãlho, rum. - -
que se realizOu- em -Genebra; em 1979. sEfiAOOR JÂMIL HADDAD, como ü-

-Projef.o de Decreto Le:gislativo n~ . d.er- ~áli.Se da sucessão_ presidenciaL 
54/89, (n• 39/89, na Câmara dos Deputa· SENADOR LEFTE CHAVES ~.Inclusão, 
~). que aprova o texto dos Atos Finais em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da 
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Câmara no-91/86, que "toma _obrigatória 
a inclusão de_ espetá cuJo de música ao vivo 
nas casas de diversões". 

-SENADOR SIL V/0 /'fAJ\iE ~ Imple
mentação de acordos _comerciais .entre o 
Brasil e a Argentina. 

1.2.8 _:__-Requerimento 

- N, 581/89, de urgência, para o Projeto 
de Lei da Càril.ara n~ 50/89 (n~ 3.477/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a 
indenização da diferença entre a atualiza
ção monetária dos empréstimos conce
didos com recursos da Caderneta de Pou
pança Rural e o valor da correçào mone
tária dos depôsftos de poupança, e "dá ou· 
tras providências. 

1.2.9 -Leitura de Projetes 

-Projeto de Le-i do Seriado n, 349/89, 
de autoria do Senador José Fogaça, que 
estabelece normas para a realização de 
eleições~em. 19go·edá outras providências. 

-Proje-to de Lei do Senado n~ 350/8"9; 
de autoria do Senador Wilson Martins, que 
institui a Lei de Diretrizes fi Bases da Edu
cação Nacional. 

1.2.10- Comunicação da Presi~ 
dênda 

tratado pelo Senador Gd Sabôia de Car
valho. 

-1.3.2- Ordem do Dia (continua
ção) 

Requerimento n~ 539/89, de autoria do 
Senador Gomes CarvalhO, solicitando a 
convõcaçao~do Sr. Ministro dos Transpor
~es, José Reinaldo Tavares, para prestar, 
perante -o Plenário, informações pertinen
tes à sua pasta, especialmente com relação 
à situação das estradas brasileiras. Votação 
adia_da, __ para a sessão do dia 7.11.89, nos 
termos do Requerimento n~ 582/89,_de au
toria do Senador João Menezes. 

-Requerimento n~ 544/89, de autoria 
do Seriãdor José Jgnácio Ferreira, solici
tando a tramitação conjunta dos Projetas 
de Lei do Senado n~' 154 e 220/89, dos 

-Senadores Mário Covas e Marco Madel, 
respectivamente, que asseguram a partici
pação dos empregados, empresários e 
aposentados na administração da Previ-
dêhcia Social Aprovãdo. · 

-Requerimento nc 545/89, de autoria 
do Senador José lgnácio Ferreira, solici
tando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado n~ 147/89, do Senador Ney 
Maranhão, com os Projetas de Lei do Se
nado n"' 124 e 191/89, dos Senadores Edi
SOI) Lol;tão e Jutahy Magalhães, respectiva-
menti?, já tramitando conjuntamente, que 
dispõem sobre a Associação dos Trabalha
dores Rurais e Pescadores. Aprovado. 

-Proposta de Emenda à Constituição 
n~ 1/89, que altera os prazos estabelecidos 
no § 6~ do arl 14, pãra de-sincompatibi
li~ação do Presidente da _República, dos 
Governadores de Estádo~ do Distrito Fede-

Recebimento da Mensagem n1> 262/89 
(n~ 694/89, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República solicita autoriza~ _ 
ção para que o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro possa elevar, em caráter 
excepcional e temporariamente, o limite 
de endividamento daquela Unidade Fede
rativa, a fim de que possa emitir, mediante 
registro do Banco Central do Bras_il, 
270.000.000 de Letr_â_s~E'inanceiras do Te
scuro daquele Estado (LFTRJ). 

··- --fãl e dos Prefeitos. Votação adiada por falta 
dequqrum. _ 

Proj"eto de Lei do Senado no 83, de 1§88: 
1.3 _ORDEM DO DIA de autoria do Senador Ney Maranhão, que 

__ dispõe sobre a incorporação ao patrimônio 
-Projeto de Resolução n" 73/89, ·que·- '!_o Estado de Pernambuco dos bens per-

autoriza a Repúbli.ca Federativa do Brasil tenceil.f"es-ãó extinto Território Federal de 
a contratar operações de crédito externo Fernando de Noronha e dá outras provi-
no valor total de até doze milhõe-s, quinhe-n- dências. Aprovado nos te-rmos de substi-
tos e sete mil e setenta e um dólares cana- tutivo. À Comissão Diretora para redigir 
denses. Aprovado, após a leitura do Aviso o vencido para o turno suplementar. 
no 667/89, do Ministro da Saúde, Seigo Proposta de Emenda à ConstituiÇão ti' 
T suziki. em resposta à -diligência solicitada, 2, de I 989, de autoria do Senador O lavo 
tendo usado da palavra na sua discussão Pires e outros Senhores Seriadores, que 
os Srs. Jutahy Magalhães e Marcos Men~ modifica.o § 3~ do art. 4~ do Ato das Dispo-
dança. À ComiSsão Diretora para a reda- sições Constitucionais Transitõrias. Dis-
ção finaL cussão (3' sessão). 

- Redação final do Projeto de Resolu~ Proposta de Emenda à Constituição n~ 
ção n, 73!89.Aprovada. À promulgação. 3, de 1989, de autoria do Senador Marco 

1.3.1- Pronunciamentos Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 150 e altera 

SENADOR CID SABÓk'\ DE CARVA- a redação do inciso II do art. 161 da Consti-
LHO, pela ordem -Solicitando da Mesa tuição Federal. Discussá_o (2" sessão). 
esclarecimentos sobre declarações feitas 
pelo ·candidato Afonso Carmargo no horá
rio de propaganda eleitoral na televisão. 

SENADOR JUTNfY MAGALHÃES. pela 
ordem -- Esclarecimentos sobre assunto 

1.3.3 - Matéria apreciada após a 
Ordem do Dia 

-Requerimento n? 581/89, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado. 

1.3.4- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JOÃO 7>1El'lf7ES -'-SuceS: 
são presidencial. 

SENADOR OLAVO PIRES -·Adminis
tração do Governador Jerônimo Santana. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO ..o: Re
flexos "sobre _as eleições presidenciais do 
corrente ano. 

SENADOR JUTAHY MACMuviES -
Questões apresentadas pelos candidatos 
à Presidência da República no periodo de 
propaganda eleitoral gratuita na televisão. 

SENADOR DIVALDO SURUAGY
Criação de um conselho visando integrar 
Educação, Cultura e ComunicaÇão. 

SENADOR ODACIR SOARES- Situa
ção dos produtores rurais de Rondônia. 

SENADOR MAURO BENEVIDES...~ D.e, 
fesa do prosseguimento das obras de 
construção da hidrelétrica de Xingó. 

SENADOR LO{/R/VAL BAPiJSTA -
Lançamento do livro "O Grande Akuntô", 
de autoria do jornalista Juarez Conrado, 
em .Aracaju - SE. -

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Análise do Projeto de Lei no 54/89~CN, que 
estima a Receita e Fixa a Despesa para 
o exercício financeiro de 1990. 

1 .3.3 - ComliiliêaçãO da Presidên
cia 

Térn1ii10.do prazo para interposição de 
reC:ütsos no sentido de inclusão em o·rdem 
dõ Dia do seguinte prOjeto de lei apreciado 
condusivamente pela Coniissâo_ de Cons
tituiÇão, Justiça e Cidadania. 

-Projeto de Lei do Senado n" 1.44/89, 
que regulamenta o dispositivo no parágra
fo U~ico do art. 243 da Constituição Fede-
rãl. A Câmara dos Dêputados. - -

1.3.4 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VJCE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

SUMÁRIO DA ATA DA 
123• SESSÃO, REALIZADA 

EM 1•-9-89 

Retificações 

Na publicação do Sumário, feita no 
DCN-Seção R- de 2-9-89, na pági
na 4.447. t• coluna, inclua-se por omis~ 
são o seguinte: 
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1-2.13-Ofício 

-N' 214/89-Gabs, do Governador 
do Estado do Amapá, encaminhando 
ao Senado_ projeto de lei_ que dispõe 
sobre a proposta orçamentária do Es
tado do Amapá para o exercído de 
1990 e prorrogação do prazo de entre
ga dos anexos que alu_de: a. Lei no 
4320!64, até o dia 30 do ·cofr~nte. De
ferido. 

1.2.14 - Comunicação da Presi
dência 

-Encaminhando à Comissão Tem
porária que estuda o Código de Meno-

res o Projeto de Lei do Senado n<_ 
193/89, que "dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e_ dá ou
tras providênciaS', por se constituir 
projeto de código. 

1.2.15- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado no 
=254189~_.de autoria do Sr. Senador Lou

- remberg Nunes Roch_a, que dispõe so
bre a integração das donas-de-casa à 
Previdência Social. 

-Projeto de Lei do Senado no 
255/89, de autoria do Sr. Senador Nel
sOn Carneiro, que institui o Código de 
Menores e dá outras providências. 

1.2.16- Comunicação da Presi
dência 

......... Designação- da Comissão ·Tem
põrária para estudo do Projeto de Lei 
do Senado no 255/89, lido anteriormen
te. 

1.2.17 ~Apreciação de matéria 

-Pedido_de apoiamento formulado 
pelo Sr. Senador Jutahy Magalhães pa
ra que a Indicação n? 1/89,_seja encami
nhada à Çomis_sãq __ çle Çon~tituição, 
Justiça e Cidaçlania, para estudo e pro-: 
vidências. Aprovado. 

Ata da 163"' Sessão, em 25 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Iram Saraiva, Antônio Luiz Maya e Mário Maia 

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

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú_-_ 
nior - Leopoldo Peres - Odacir Soares ~ 
O lavo Pires - Jarbas Passarinho - Antonio 
Luiz Maya -João Castelo--:- Alexandre Costa 
- Edl.son Lobão - João Lobo ....- Chagas 
Rodrigues- Aiacoque Bezerra - Cid Sabóia 
de Carvalho - Mauro Benevides_- Carlos 
Alberto- Marcondes_Gadelba_- Marco Ma
dei - Ney_Mcu:anhão-_Djvaldo Suruagy
Francisco Rollemberg - Lourival Baptista -
Luiz Viana - Jutahy Magalhães __ ~ Gerson 
Camata - João Ciilnión - Jamil Haddad 
-Hugo Gontijo - Ronan Tjto-·severo Go
mes - Fernando Henrique Cardoso - lra
puan Costa Juníor - Pompeu de Sousa -
Maurícío Corrêa - Meira Filho - Roberto 
Campos- Lourernberg Nunes Rocha- Már
cio Lacerda - Mendes, Canal_e - Rachid Sal
danha Derzi-Wilson Martins -Jorge Borw 
nhausen - Dtrceu Carneiro- Nelson We
dekin. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luíz Ma~a) 
- A lista de presenta açus-ª .9 compareci
mento de 45 Srs. Senadores. Havendo núme- .. 
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inici.amos n0$_sos 
trabalhos. 

O Sr. 1 o Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Aviso 
DO MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA 

NQ 403/89, de 16 do coiierife, encaniinhan· 
do esclarecimentos prestados pela Petrobrás, 
sobre quesitos constantes do Requerimento 
n<? 467, de 1989, do Senador_ Carlos Chiarem. 

Ofícios 
.DO. PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando autógrafos de projetas 
de lei sancionados: 

N9 117/89, de 24 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n~ 9, de 1988 frl9 
206/87, na Cãsa de origem), que "dispõe so
bre a concessão de bolsa-auxt1io ao atleta 
amador e dá outras providências". 

(Projeto que se transformou na Lei n6 7 .847, _ 
de 18 de outubro de 1989). 

N? 118/89, de 24 do corrente, referente ao 
Projeto de lei do Senado n01 64, de_ 1988 (n• 
1305/88, naquela Casa), de autoria do Sena· 
dor Nelson Carneiro, _que "revoga o art. 358 
da Lei n~ 3.071, de 1° de Janeiro de 1916_, 
- C6çl.igo Civil e alter?l dispo_sitivos da Lêi 
n<? 6.515, de 26 de dezembro de 1977". 
-· (Projeto que se transformou na Lei no 7.841, 
de 17 de outubro de 1989). ---

N~ 126/89, de 24 do corrente, comunicando 
a aprovação, sem alterações, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 45, de 1982, de autoria do 
Senador Passos Pôrto, que institui o "~ia Na-

cional da Conservação do SoJa", a ser <::ame..: 
morado, em todo o País, no dia 15 de abril 
de cada ano. 

· (Projeto enviado à Sanção no dia 24-1 0-89). 
N? 127/89, de 24 do corrente, comunicando 

a ·aprovação, sem alterações, do Projeto de 
Lei__do Senado n9 241, de 1981, de autoria 
do Senador Robeito Satumino, que "modifica 
dispositivo do Código Florest-al vigente (Lei 
no?" 4.771,-de 15 ae setembro de 1965) para 
dar destinação ~sp~cífica a· -parte_ da receita 
obtida com a cobrança de ingressos aos visi~ 
tantes de parques nacionais". 

(Piojeto enviado à sanção no dia 24-1 0-89):_ 
Encaminhando à revisão do Senado au

tógrafos dos seguintes prÕjetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 51, DE 1989 

(N• 3.682/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a· descentralização do pa
gamento das pensões às famDias de fun
cfonários faleckios .da C!Jmara dos Depu~ 
tados, do Senado Federal e do Tribunal 
de Contas da União, e dá outras provi
dências. 

___ _O CCn'iQrdSo t:1a<::1onal decre~: _ _ 
___ Art. 1 o _O proCésscimento das c.onc.essõé$ 
e ·atualizações, bem corno o pagamento das 
pensões especiais e Previdenciárias concedi;. 
das e a conceder, feferida:s _nas Leis n.,.s 1.711, 
de 28 de outul>ro de 1952, 3.:)73, de 12 de 
março de 195.8, 3.238, de 4 de abril de 1960, 
e 6.782, de 19 de maio de _1980, d~das às 
famílias de funcionários falecidos da Câmara 
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dos Deputados, do Senado Federal e do Tribu· 
na! de Contas da União, compete ã uilfdade 
pagadàra do órgão a que pertencia o de cujus. 

Art. 2° Constarão do Orçamento, nos su
banexos do Poder Legislativo, as dotações ne
cessárias ao atendlmerito das despesas decor
rentes desta lei. 

Parágrafo único. As dotações orçamentá
rias próprias, atualmente alocadas ao Mioi~
tério da Fazenda e ao Ministério da Previdência 
e Assistência Social serão, aUtomaticamente 
e no montante suficiente à ocorrência das des
pesas oriundas de sua aplicação inicial, rema· 
nejadas para os subanexos relativos aos ór
gãos do Poder Legislativo. 

Art. 3~ Os órgãos do Poder Legislativo e 
os do _Poder _Exe.cutiyo baixarão, no âmbito 
de suas respectivas competências, dentro de 
60 (sessenta) dias após· à Publicação desta 
lei, as normas regulamentares para sua exe
cução. 

Art. 4~ Esta lei entra em vígor na data de 
sua publicação. 

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

LEGISlAÇÃO OTADA 

LEI N" 1.711 
DE OUTUBRO. DE 1952 

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcio
nários Públicos Gvis da fJnjào. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sandono a seguinte lei: 
................................................................... ---~· 

Art. 242. É assegurada pensão, na base 
do vecimento ou remuneração ·do servidor, 
à família do mesmo _quando o falecimento 
se verificar em conseqüência de acidente no 
desempenho-de suas funções, 

Art. 271. Este Estatuto entrará _em_v:igor 
na data de sua publicação. 

Art 272. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Arl ze O Plano de Previdência compreenw 
de: 

I-,- Seguro Social obrigatório; 
n-Seguro Privado Facultativo. 

__ f\rt. 3~ O Seguro Social obrigatOrio garan
te os seguintes benefícios: 

1- Pens_ão vitalícia; 
n-Pensão temporária; 
Jll - PeCUiio espedal. 
§ 1 n O pecúlio especial será calculado de 

acordo com o artigo 5o do Decreto-Lei n" 
3.34_7, __ de 12 de junho de 1941, 11ão podendo, 
porém, ser inferior a 3 (três) vezes _o salário
base do contribuinte falecido. 

§ 29 o pecúlio_ e_specia\ será concedido 
aos beneficiários, obedecida a segMint~ qr-
dem: _ 

a) o c6njuge sobrevivente, exceto o des
quitado; 

b) os filhos menores_de qualquer condição, 
ou enteados; 

c) os indicados por livre nomeaÇão do_ se
gurado; 

-d) os herdeiros, na forma da lei civil. 
§ 3? A declaração dos beneficiários será 

feita ou alterada, a qualquer tempo, somente 
perante o IPASE em processo especial, néia 
se mencionando __ claramente o critério para 
a dfvisão, nõ caso de sérem nomeados diver
sos beneficiários. 

Art. 4~ É fixada em 50% (dnqüenta por 
cento) do salário-bas_e, sobre o qual incide 
o desconto mensal compulsório para o lP ASE, 

---a soma das pensões-àfamília do contribuinte, 
entendida como esta o conjunto_ de se_l,ls_Çlene
ficiários -gue se _hab_ilitàrem às pensões vitalí-
cias e temporárias._ -

- ArC se Para os efeitos do artigO --~=mterior, 
considera-se famiJia do segurado: 

- Para percepção de pensão vitalícia: 
- a) a esposa, exceto a desquitada que não 

receba pensão de alimentos: 
b) o marido inválido; 
c) a inãe viúva. ou sob dependénCia-e<::onô

mica preponderante do funcionário, ou pai in
válido, no cas_o de ser segurado solteiro ou 

- _viUvo: 
ll-Para percepção de -pensões temporá

---rias; 
··--··---~"···---·~-~-"~"~·-~----------~ a) o filho de qualquer condição, ou entea-

.................................................. - ............. ~ ... ..._. .. ,~---do, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, 

LEI N>3373 
DE 12 DE MARÇO DE 1958 

Dispõe sobre o Plano de Assistência 
ao Funcionário e Sua Faml7ia, a que se 
referem os artigos· 161 a 256 de Lei n'" 
1. 711, de 28 de outubro de 1952..J1a parte 
que diz respeito ii Previdência. 

O Presidente da Repúblic-a: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sandono a seguinte lei: 
Art }9 O Plano de PrevidênCia tem por 

objetivo principal possibilitai'- aoSlUOcionários 
da União, segurados obrigatórios definidos em 
leis especiais e pecUliãfes a cãda instituição 
de previdência, meios de proporcionar, depois 
de sua morte, recursos para a manutenção 
da respectiva famíJia. 

se inválido, enquanto durar a invalidez; 
b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, 

até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se 
inválldo, enquanto durar sua irlvalidez, no caso 
de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos -
nem enteados. 

Parágrafo único. A ffiha solteira, maior de 
21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão 
temporária quando ocupante de cargo público 
permanente. 

Art._ 6n _ Na distribuição das pensões, serão 
ObservadaS as segulntes i10iffias: 

1-quando ocorrer habilitação à pensão vi
taüçJa, sem beneficiários de pensões tempo
rárias, o Válor total das pensões caberá ao 
titulo daquela; 

J[- quando ocorrer habilitação às pensões 
vitaJícias e temporárias, caberá a metad.e_ do 
valor a distribuir ao titular da pensão vitalícia 

e a outra metade, em partes iguais, aos titula
res das pensões temporárias: 

DI-quando ocorrer habilitação somente às 
pensões tempõiári.:fs, O valor a distribuir será 
pago, eni partes iguais, aos que se habilitarem. 

ParágrafO único~ · Nos processos -de habili
tação; exigir-se-á o mínimo de documentação 
necessária, ajuízo da aUtoridade a que-m caiba 
conceder a pensão, e concedida ""eStã, qUal
quer prova posterior sô produzirá efeito da 
data em que foi oferecida em dian-te,_ uma 
vez qüe impliqUe a exclusão-de benefid_ário. 

Art. 7~- Por mote_ dos benefic:iários ou per· 
da da condição essenciãi à percepção das 
pensões eStas reverterão: 
1-a pensão vitalícia - para os beneficiá

rios das pensões temporárias; 
II- as pensões temporárias- para os seus 

cc-beneficiários, ou, na falta destes, para o 
beneficiário de pensão vitalícia. 

LEI N-· 6.782 
·DE 19 DE MAIO DE 1980 

EqUipara ao acidente em serviço a 
doenç<:s profissional e as especiffCét"das em 
lei para efeito de pensão especial e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decresta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Arl_ 1 <- A doença profissional e as especifi
cadas em lei ficam equiparadas ao acidente 
em seiViço para efeito de pensão especial de 
que trata o artigo 242 da Lei n" 1.711, de 
28 de outubro de 1952. 

_ Parágrafo único.- A equiparaçãO de que 
trata este artigo estende-se às pensões, inclu
sive do Montepio Civil da União, concedidas 
aos Iwrdeircs de funcionários já fale<:idos, para 
efeito de complementação pelo T escuro Na
cional. 

Art. 29 O dispostO neSta lei aplica-se na 
atualização das pensões em decorrência da 
implantação do Plano de Oassific:açâ"trde Car
gos, instituído pela Lei n~ 5.645, de 10 de de· 
zembro de 1970 . 

Art. 3" AS despesas decorrentes da apUca
ção desta lei correrão à conta de Encargos 
~-r~denc;:_!át'iC!s da União,_ recursos sob super~ 
visão do 0[nistério da Fazenda. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrârio.JQSÉ SAR!YEY, Paulo Brossard 
AluisioAlves. _ __ ' 

DECRETO-LEI Ne 2,345 
DE 23 DE JULHQDE 1987 

Dá nova redação ao caput do arügo 
1° da Lei n9 6.782, de .19_de maio de. 
1980_ 

O Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe confere o art 55, item II, da 
Constituição, 
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Decreta: 
Art ]9 O çaput do art 1 o da Lei n9 6.782, 

de 19 de maio de 1980, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. ]9 A doença profissional fica 
equiparada, ao acidente de setvlço, para 
efeito de pensão especial de que trata 
o art 242 da Lein91.71 L de28de putu
bro de 1952~ 

Arl 2~ Este decreto-lei entrª em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 23 de julho de 1987; 166~ da Inde
pendência, e- 999 da República. -JOSÉ SAR
NEY, Maifson Ferreira da N6brega, Aluízio Al
ves. 

h) entidade bancária e número da respec
tiva 'Conta corrente; 

i) data do último pagam e rito pelo Ministério 
da Fazenda. 

Art. 49 O disposto neste decreto não se 
aplica: 

a) aos pensionlstas da Política Militar e do 
Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Fede

- ral, transferidos para o Estado da Guanabara 
exw-aa Ler fl9 3.752, de 14 de abril de 1960; 

b} aos pensionistas que recebem, cumula
-fivamente, pensão civil e pensão militar ou 
pensões militares de Ministérios diversos. 

- § 1 o Os pensionistas- referidos neste arti
go continuarão vinculados ao Ministério da 
Fazenda, a quem ·compete apreciar e decidir 
os casos de habilitação, reversão, transferên
Cia e melhoria. 

obrigações relativos ao ímóvel situadQ __ na_Ave
nida Ana Costa, n9 308, naquela cidade., objeto 
de Averbação n9 L à margem da inscrição 
n9 7.993, no J9 Cartório de __ R~gis_tro de Imóveis 
da Comarca de Santos, Estado de S~q_paulo. 

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

Art 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N• 218, DE 1986 ~ ~ -

Excelentíssimo Senhores_ M~mbros Qo COn-
gresso Nacional; · · - _ -

:::::~.:::::::::::::::.::::::::::==·········=···-···====--
_ § 29 . Cessando. por quaJquer motivo o di
reito à Percepção da pensão cM!, sem que 
implique em reversão, o pagamento da pen-

Nos termos do art. 51 da Constituição Fe9e
ral, tenho a honra de s:UbiTleter ã elevada_ deli
beração de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposiçao_ de _Motivo_s do Senhor Minis
tro de Estado da Edt.icaçã_o, o anexo _proj_eto 
de lei que "autoriza a _doação ao Centro dos 
Estudantes de Santos cõm seáe em Sailtos, 
Estado de S~o Paulo,_ckls direitos e obrigações 
relativos ao imóvel que menciona". DECRETO N• 71.189 

DE 3 DE OUTUBRO DE 1972 

Dispõe sobre a descentralização do 
proceSS8mento e pagamento das pen
sões mmtares e pagamento dos tnatívos 
civis e mõítares. 

O Presidente da República, usando das atri
buições que lhe cooferem o artigo 81, item 
I. n, da. Constituição, e os artigos 10 e 146, 
parágrafo único, do Decreto-Lei no 200, de 
25 de fevereiro de 1967, decreta: 

Art 19 O processamento e ~o pagamento 
das pensões militares, ainda a cargo do Minis
tério da Fazenda, inclusive os casos de rever
são, transferência e melho_ti-ª, passarão a ser 
da competência dos M_inistérlos a que perten
ceram os contribuintes. 

Parágrafo único. _A data da_passagein das 
atribuições a que se refere este artigo será 
fixada em entendimento dir_eJ;o .entre os Minis-
térios interessados. -

Art. 2o Os Ministérios Mmtares e o da Fa
zenda designarão representantes para, no pra
zo de 60 (sessenta) dias, promoverem o levan
tamento dos pensionistas cujos nomes. para 
efeito de pagamento de pensões, devem ser 
tranferidos para as unidades pagadoras dos 
respectivos Ministérios. 

Art. 39 O processo de_ pagamento será 
implantado pelos Ministério,s Miijtares em 60 
(sessenta) di~s contados do recebimento das 
guias de transferência expedidas pelo Minis
tério da Fazenda. 

Parágrafo único. A guia financeira de 
transferência conterá: 

a) nome da pensionista; 
b) relação de parentesco com o contribuin

te; 
c) data Ffa maioridade dos filhos, netos, ir

mãos e_ dp beneficiário, instituído, do sexo 
mascuJino'e válidos; J 

d) nome, posto ou graduação do instituidor 
dobenefido; 

e) núméro de processo de habi1itação; 
f) valor da pensão ou da cota de pensão; 
g), fund~mento legal da concessão; 

são mmtar será transferido para o Ministério 
respectivo, observado o_ disposto no artigo 3o 
e parágrafo únicO. 

Art. 59 Os recursos necessários ÇlO atendi
mento da transferência de pagamentos de que 
trata o artigo 19 -constarão do- orçamento de 
Encargos Gerais da União - Recursos sob 

- a Supe'rVisão do f'.'\inlstério da Fazenda. 
§ 19 No exercício de 1973 e seguintes, 

o Ministério da Fazenda providenciará os des
taqUeS âa dotação orçamentária própria em 
favor dos Mioistérlos Militares. 

§ 29 A partir do exercício de 197 4. o Minis
tério da Fazenda incluirá na Proposta Orçaw 
mentáfia·õs meíos.destinados ao pagamento 
dos inativos civis e militares, como Encargos 
Gerais da União, providenciando os respec
tivos destaques na forma do parágrafo ante
rior:·-

M 6~ -Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Brasília, 3 de outubro de 1972; 1519 da Inde
pendência e 84ç da. República. - EM!uo o. 
MÉDIQ Adalberto da Barros Nunes, Orlando 
Gejse!, José Flávio Pécoras, J.l\raripe Macedo. 

-----··-····························-···--·-·---
(À Comjssão Dketora.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 52, DE 1989 

(n9 7.816/86, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Senhor Presidente da ReM 
pública 

Brasília, 9 de junh~ d~-1~986. ~José S8mey. 

EXPOS!Çi\0 DE MOTIVOS~ N' 87. DE 22 DE 
ABRIL DE 1986, DO ~SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA CULTURA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica 

O Centro dos Estudantes de Santos; Estado 
de São Paulo, viu-se privado de seu património 
conStituído de_ imóvel situado na Avenida Ana 
Costa, 308, em -santõs; pOT(cirça da execução 
do Decreto-Lei n? 228, de 1967. -

Sentença judicial com trânsito em julgado 
transferir tal propriedade para a Funâaçãã Uni
versidade Federal de São Carlos, a quaJ não 
-se- interessa por tã:J inlóVel. 

Urge fazer retornar D ímóvel à entidade de 
origem, mas não obstante o consentimento 
dos órgãos dlretores da Fundação Universi
dade Federal de São Carlos, é impreSdridível 
a autorização legislativa. 

A anexa minUta de projeto de lei visa con
substanciar tal propósito. 

Valho-me da oportunidade para apreSentar 
a Vossa Excelência as expressões de meu pro
fundo respeito. -Jorge Bornhausen. 
AvisoN•310-SUPAR 
Em g-de junho de 1986 
A Sua Excelência o Senhor Deput<:ido Haroklo 
Sanford 
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Depu-
tados -
Brasíl1a-DF 

Autoriza a doação ao Centro dos Estu: Excêfentíssimo Senhor Primeiro Secretário 
- dãntes de Santos. com sede em Santos, Tenho a honra de encaminhar a essa Secre-
Estado de_ São Paulo, dos direitos e obri- taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor 
gações relativos ao lf!1-6vel que menciona. Presidente da_República, acompanhada de Ex-

O Congresso Nac~onal decreta: posição de Motivos do Senhor Ministro de Es.. 
tado da Educação, relativa a projeto de Lei 

Ãrt. lç-- Fica a Fundação Universidade Fe- que "autOriZa a doação _aQ Centro dóS Estu-
deraJ de São CarlOs autorizada a doar, ao Cen- dantes d~ Santos, com Sede_erri Saritos;-Esta-
tro dos Estudantes de Santos, com sede em __ do de São Paulo, __ d_os direitos __ e obrigações 
·SantoS, Estado de São Paulo, os direitos e relativos ao imóvel que menciona". 
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Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima 
e consideração. - Marco Macie/, Ministro
Chefe do Gabinete Civil. 

MENSAGEM N• 512, DE 1988 

Excelentíssimo Se.nhores Membros do Con-
gresso Nacional: ..... . 

········n·······························""·················"~··············~ NoS terrnos do art. 61 d9. Constituição, te
............................................. u • ...-•••• """ ....... ~ ... ..-.. .-.-•• .-.-..-.--- -~~nhO a honra de submeter à elevada delibe-

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 53, DE 1989 

(N9 1.318188, na Casa de origem) 
-De-iniciativa do Senhor Presidente daRe

pública 

ração _de Vossas Excelências, acompanhado 
de exposição de motivos do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, o anexo projeto de 
lei que "dispoe sobre a ação civil pública de 
responsabilidade por danos--CaJ.J_:;ados aos in
vestidores no mercado de valo"res mobiliá
rios". 

Brasília, 5 de dezembro de 1988. - JOsé -
Samey. 

Dispõe sobre a açâo cM/ pública de 
responsabilidade por danos causados EXPOSIÇÃO -DE MOl)VOS Nç _359, DE 31 
aos investidores no mercado de valores DE_dUTUBRO DE 1988, DO SENHOR MI-
mobiliários. NISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

O CongressO Nacional decreta: Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
Art lo Sem prejuízo da_ aç:ão _de indeni- blica: 

zação do prejudicado, o Ministério Público, de A crescente pulverização das participações 
ofiCio Oti p-or solicitação da Comissão de Valo- adonárias no mercado de valores mobiliários 
res Imobiliários· - CVM, adotará as medidas possibilitou a criação de um tipo espeical de 
Judiciais riecessárias para evitar prejUízos ou Consumidor - que é o titular desses valores 
obter ressarcimento de danos causados aos -, minorítário na estrutura de poder da sede-
titulares de valores mobiliários e aos investi- dade, inteiramente despreparado para enfren-
dores do mercado, especialmente _quando de- tar os sofisticados mecanismos de negociação 
correm de: em bolsa ou balcão. 
I- operação fraudulenta, prática não eqüi- 2. Outrossim, os prejuízos causados a es-

tativa, manipulação de preços ou clj_~_ão d~ ses investidores por infrações cometidas nes-
cond.ições artificiais de procura, oferta ou pre- -se_ mercado, embora atinjam !mediatamente 
ço de valores mobiliáriOs; -- uns=-pouc-ds- identificados, mediatamente, di-

H-compra ou _venda de valores mobiliá- zem respeito a toda uma massa de indivíduos 
rios, por parte dos adn1ihistradores_ e adonis- que, embora igualmente lesada, desconhece 
tas controladores de companhia aberta, utili- o direito que possuem de exigir o ressarci-
zando-se de informação relevante, ainda não mente de seus prejuízos. 
divulgada para conheciinento do mercado ou 3. Basta atentar, exempll gratia, para o 
a mesma operação realizada por quem a dete- caso de utilização de informação privilegiada, 
nha em razão de sua profissão ou função, quando o comprador ou o vendedor de ações 
9-u por quem quer que a tenha obtido por ignora a _éStuação de administradores ou de 
intermédio dessas pessoas; pessoas qUe constituem os Jnsiders. 

DI- omissão de .informação relevante por 4. Em tais circunstância, apesar de os pre-
parte de quem estava obrigado a divulgá-la, juízos d.o investidor, isoladamente considera-
bem como sua preStação de forma incom- do, serem de pequeno vulto, não justificando 
pleta, falsa ou tendenciosa. os custos de uma demanda judicial, quando 

Art. 2~ As importâncias decorrentes_ da somados, atingem quantias expressivas, supe-
condenação, na ação de que trata esta lei, riores mesmo ao proveito auferido pelos infra-
reverterão ao_s_ inventidores lesados, na pro- tores, desde que considerada, como nexo cau-
porção de seu prejuízo. sal, a própria ação ou omtssào e não a relação 

§ I o As importâncias a que s_e refere este __ jurídica contratual resultante do pacto firmado 
artigo ficarão depositadas em conta remune- entre compradores e vendedores, 
rada, à disposição do juízo, até que o inves- 5. Assim sendo, a defesa _dos interesses 
tidor, convotado mediante edital, habilite-se pertinentes a toda uma classe de investidores 
ao recebimento da parcela que lhe couber. constitui, por sua espeçial relevâ_ncia, no que 

§ 2o -DeCairá do direito à habilitação o in- tange à norinalização do mercado de valores 
vesti dor que não o exercer no prazo de 2 (dois) mobiliários, dever do Estado proteger os inte-
anos, contado da data da publicação do edital resses difusos do elevado número de peque-
a que alude o parágrafo anterior, devendo a nos investidores que nele apalicam suas pau-
quantia correspondente ser recolhida como panças. 
receita da União. 6. Nessas condições, visando ao atingi-

Art 3o ,A ação de que trata esta le-i aplica- mento.dess_e_desiderato, tenho a~a de su-
se, no que couber, o disPosto na Lei n°"7347, bemeter_~ eleyada consideração ossa Ex-
de 24 de ju111o de I 985. celência O illduso a!':)teprOjeto d7l que "dis-

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de põe sobre a legitimação do Mini.Sté io Público 
sua publicação. para propositura das_~_pes de' r sponsabili-

Art. 5ç Revogam-se as disposições em dade por danos causados aos-investidores no 
contrário. mercado de valores mobiliários". 

7. A medida em foco, cumpre seja ressal
tado, preencher lacuna da legislação existente, 
buscando atender aos reclamos que a chama
da "sociedade de massas" Vem constante
mente exigindo do jurista e dél: doutrina, para 
que criem novos instrumentos de proteção 
aos interesses dos cidadãos, não adstritos às 
ações do modelo conservador em que a legiti
mação para agir pressupõe um direito_ subje
tivo do titular. 

8. Finalmente, considerando a presença 
de interesses de toda uma comunidade, co
mete-se ao Ministério Público _a capacidade 
de agir na defesa dos seus interesses, o que 
se coaduna com o mister que lhe é tradicio
nalmente imputado, na condição de "fiscal 
da lei", qual seja atuar em prol da sociedade 
como um todo- pela preservação dos_ direitos 
meta individuais. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos do meu mais 
profundo respeito. - Mailso17; Ferreira da Nó
brega, Ministro da fazenda. ' 

LEGISLAÇÃO CITAWI 
LEI N• 7.347, 

DE 2~ DE JULHO DE 1985 

Di'sciplina a ação cM/ pública de respon
sabDidade por danos causados ao melo 
ambiente, ao consumidor, a bens e direi
tos de valor artistico, estético, histórico, 
turístico e paisagistico (vetado), e dá ou
tras providências. 

___ O Presidente da República, fãço saber que 
o Congresso Nactonal decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art 19 Regem-se pelas disposições desta 
lei, sem prejuízo da açã:o popular, as ações 
de._ responsabilidade por danos causados. 
1-_ao meio ambiente; 
U- ao consumidor; 
DI- a bens e direitos de valor artístico, esté

tico histórico, turístico e paisagístico; 
IV -(vetado) 
Art. 29_ As aç_Q_ª~ previstas nesta lei serão 

propostas no foro do local onde ocorrer o 
dano, cujo juízo terá competência funcional 
para processar e julgar a causa. 

Art. 3? A ação civil poderá ter por objeto 
a condenação em dinheiro ou o cumprimento 
de obrigação de fazer ou não fazer. 

Art. 4~ Poderá ser ajuizada ação cautelar 
para os fins desta lei, objetivando, inclusive, 
e_vitar o dano ao meio ambiente, ao consu
midor, aos bens e direitos de valor artístico; 
estético, histórico, turístico e paisagístico (ve
tado). 

Art. s~ A ação principal e a cautelar pode
rão ser propostas pelo Ministério Público, pela 
União, pelos Estados e municípios. Poderão 
também ser propostas por autarquias, empre
sas públicas, fundação, sociedade de econo
mia mista ou p-or associação que: 
l- esteja constituída há pelo menos um 

ano, nos termos da lei civil; 
H- indua, entre sua fmalidades institucio

nais, a proteção ao;meio ambiente, ao consu-
1 
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midor, ao património artístico, estético, histó~ 
rico, turístico- e paisagístico (vetado). 

§ J9 O Ministério Público,·se não intetvier 
no processo- como parte, atuará obrigatoria~ 
mente como fiscal da lei. 

§ 2o Fica facultado~ ao pq_çle_r P!ll;>]i_ço e & 

outras associações legitimadas nos terro_os 
deste artigo habilitar-se como litisconsortes çje 
qualquer das partes. 

§ 39 Em caso de desistência ou abando
no da ação por associação legitimada, o Minis
téôo Público assumirá a titularklade: ativa. 

Art. s~ Qualquer pessoa poderá e o seM
dor público- deverá provocar a iniciativa do 
Ministério Público, mihistrando-lhe ínforma
ções sobre fatos que constituam objeto da 
ação civil e indicando-lhe os elementos de 
convicção. 

Art. 71 Se, no exercido de suas funções, 
os Juíz.es e tribunais tiverem conhecimento 
de fatos que possam ensejar a propositura 
da ação _civil, remeterão peças ao Ministério 
Público para as providências cabíveis. 

Arl 8" Para instruir a inicial, o interessado 
poderá requerer às autori,dades competentes 
as certidões e in_formªções que jUlgar neces
sárias, a serem fornecidas no prazo de 15 
(quinze) dias. 

§ 19 O Ministério _f'_úbliço_ poderá instau
rar, sob sua presidência, inquérito civil, ou re
quiSitar, de_ qualquer organismo público ou 
particular, certidões, informações, exames ou 
perícias, no prazo que assinalar, o qual não 
poderá ser inferior a 1 O (dez) dias úteis. 

§ 29 Somente nos c,asQs .em que_a lei im
puser sigilo, poderá ser negada certidão ou 
informação, hipótese em que a ação poderá 
ser proposta desacompanhada daqueles do
cumentos, sabendo ao juiz requisitá-los. 

Arl 99 Se ·a órgão do Minitério Público, 
esgotadas todas as -diligências, se conven_cer 
da inexistência de fundame_nto para a propo
situra da açáo civil, promover o arquivamento 
dos autos do inquérito civil ou das peças infor
mativas, fazendo-o fundamentadamente. 

§ 1 ~ Os autos de Inquérito civil ou das 
peças de informação _arquivadas serão reme
tidos, sob pena -de se incorrer em [alta grave, 
no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho do Mi
nistériCIPúblico. 

§ 2~ Atê que, em sessão ·do Conselho Su
perior do Minisféiio PúbliçoL seja homologada 
ou rejeitaâa a promoÇão de ·arquivamento, po
derão as associaçõ~&Jegitimadas apresentar 
razões escritas ou do_cums:ntos, que serão jun
tados aos autos de inquérito ou anexados às 
peças de informação. __ 

§ 39 A promoção de arquivamento será 
submetida a exame e deliberação do Conselho 
Superior do Ministério Público, conforme dis-
puser o seu Regimento. 

§ 4o Deixando Q Conselho Supervisor de 
hom-ologar a promoção de arquivamento, de
signará desde logo, órgão do Ministério Públi
co para o ajuizainento da ação. 

Art 1 O. Constitu1"C;rime, punido com pe
na de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, 
mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obriga~ 
ções Reajustáveis do T escuro Nacjonal -

ORTN, a reçl,!sa, o retardamanto ou omissão 
de dados técnicos inQispensáveis à proposi
tura da ação ciVil, quando requisitados pelo 
Ministério Público. 

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer, O Jüiz determinará o cumprim~nto da 
prestação da atividaáe devida ou a cessão da 
atividade nociva, sob pena de execução espe
.cifica, ou de cominação de multa diária, se 
esta for suficiente- ou coinpativel, independen
temente, de requerimento do autor. 

Art. 12. Poderá 9 juiz conceder mandato 
liminar, com ou sem justificação prévia, em 
dt?cisão sujeita à agravo. 

§ 1 o A requerimento de pessoa jurídica de 
direJto público interessada, e para evitar grave 
lesão à ordem~ à_ sétÚde_. à segurança e à eco
nQmia pública, poderá o Presidente do Tribu
nal a-que _cOmpetir o conhecimento do respec
tivo recurso suspender a execução da liminar, 
em decisão fundamentada, da qual caberá 
agravo para uma das turmas julgadoras, no 
prazo de 5 (cinco)"dias a partir da publicação 
do ato. __ 

§ 29. A multa cominada liminarmente só 
será exigível do réu após trânsito em julgado 
da decisão favorável ao autor, mas será devida 
desde o dia_ em que se houver .configurado 
o· descumprimento. 

Art. 13. Havendo condenaçã_o e_m dinhei
ro, a indenização pelo dano causado _reverterá 
a um fundo gerido por um Conselho Federal 
ou por Conselhos Estadyais de_ que partici
parão necessariamente o Ministério Público 
e representantes_ da cornunidade,_seodo seus 
reçurs_Q:;;_ d.estinados à_ reconstituição elos bens_ 
lesados. 

Parágrafo único~- EnqUanto O fundo não 
for_ re_gulamentac!.o. o dinheiro ficará deposi
tado em estabelecimento oficial de crédito, 
em conta com correção monetária. 

Arl 14. O juiz p_oderá conferir efeito sus
pensivo aos recur:sps para evitar dano irrepa
rável à parte, 

Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do 
trânsito em julgado da sentença condenatória, 
sem que a associação autora lhe promova 
a_~xecuç_ao. deverá fazê-lo o ~inistério Público. 

_Art. _16. A sentença civil fará coisa julga
da erga omns, exceto se a ação for julgada 
improcedente por deficiência de provas, hipó
tese em que qualquer legitimado poderá inten
tar ovtra __ açã.o-com idêntico fundamento;_ va
lendo-se da nov_a prova. 

ArL 17, O juiz condenará a_ associaçãC! 
autora a pagar ao réu os honorários advoca
tícios arbitrados na conformidade do § 49 do 
art 2Q _ga_ Lei no 5.869, d~ 11 de janeiro de 
1973 - Código de Processo Civil, quando 
reconhecer que a pretensão é manifestamente 
infundada. 

Parágrafo único. Em-caso de letigância, 
da mâ-fé, a associação autora e os diretores 
responsáveis pela propositura da ação serão 
solidariamente coned_anados ao décuplo das 
custas, sem prejuízo da responsabilidade por 
perdas e danos. 

_Arl 18. Nas aç:ões de que trata esta lei 
não haverá adiantamento de custas. emolu-

mentes, honorários_ periciais e quaisquer ou
tras despesas. 

Art. 19. Aplica-se à ação públlca, prevista 
nesta lei, o Código de Processo Civil, aprovado 
pela Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1972, 
naquilo em que contrarie suas disposições. 

Art. 20. O fundo cje que trata o art. 13 
desta lei será regulamentado pelo Poder Exe
cutivo no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 22. Revogam ~ disposições em con
trário. 

Brasília, 24 de julho de 1985; 1641 da !ride
pendência e 97~ da República. _;.José Sarne}' 
-Fernando Lyra. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 54, DE 1989 

(N• 1.076188, na Casa de origem) 

Dispõe sobre_ a admissão de portado
res de defiçjênda fí$ica da Admlnistraçãq 
Pública, e d§. o_u_tra,_s providências, 

O ConQ-resso Nacional Decreta: 
Art. to Pelo menos 5% (c:::inco por cento) 

dos cargos e empregos públicos existentes 
na Administração Pública Direta e lndireta, in
clusive nas entidades paraestatais, serão reser
vados às pessoas portadoras de deficiências 
físicas. 

Art 2~ A investidura noS cargos é enipte-
- gos públicos de que trata esta lei, depende 

de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, realizado especi
ficamenfe para pessoas pOrtadoras de defi
dêiicia frsica. 

Art. 3~ O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 6CY\sesSenfa) dias, dispon
do, inclusive, sobre os cargos-e empregos pú
blicos que poderão ser preenéhidos na fonna 
do art 1 o desta lei. _ 

Art 4o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. s~ Revogam-se as diSJ?OSI~õe_~_em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

CONmUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

·············TiTuLO ni--···-
Da Organização do Estado 

-···-··········----cN>truLoVil ______ _ 
Da Administração Pública 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 37. A administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Pode
res da União, dos Estados,_do Distrito Federal 
e dop Municípios obedeceráao_s_princípios de 
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publi
cidade e, também, ao seguinte: 

-··-··-···········--:-:--vm - a lei reservará percentual dos car-
gos e empregos públicos para as pesSoãs por
tadoras de deficiência e definirá os (:ritérlos 
de sua admissão: 

-·····--···········---

da República Federativa do Brasil e o Oo· 
vemo da República SOcialista da Tche

~~ cos/ováquia, em Praga. em 7 de abril de 
19/!9. 

O Cong1eSi::fó Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica aprovado o texto do Acordo 

sobr-e Cooperáção CultUral, celebrado entre 
··o Governo da República Federativa do Brasil 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) _ e o Gd\:'emo da República Socialista da Tche
coSlováquia, em Praga, em 7 deabnl de 1989. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova-
N~ 55, DE 1989 ção do Congresso Nacional quaisquer atas 

(N" 4.968/85, na Casa de origem) de que possa resultar revisão do Acordo, bem 
De iniciativa do Senhor Presidente daRe- como aqueles que se destinem a estabelecer 

úbU Ajustes Complementares. 
P ca Art. 29 Este- decreto legislativo entra em 

Altera dispositJ"vo--da Lei nP 6.389, de vigor na data de sua publicação. 
9 de dezembro de t976, que fixa as refe-
rências de saMrio dos empregados do MENSAGEM N" 333 
Grupo-Processamento de Dados. Excelentíssimos Senhores Membros do 

O CongressO Nacional decreta: Côngre-?:so-:ffacional __ ~--- _ - -
Arl }9 A alínea a do parágrafo únlcõ do Em c_dnforinidade com ·o disposto no artigo 

art. 59, da Lei n9 6.389, de 9 de dezembro 49, fncl.So I, da 'ConstituiçãO Federal, tenho 
de 1976, passa a vigorar Com a seg'Uittte reda· a honra de submeter à elevada consideração 
ção: de Vossªs Excelências, acompanhado de Ex-

.. Art. 59 ............................................. --··-··-··· posição de Motivos do Senhor Ministro de Es-
Parágrafo único. ..:-.. :: .. ~ ..... : ... .-. ..... ,..;:. .............. ~.. _ tado das Relações Exteriores, o texto-àoAcor-
a) diploma de um dos cursos superíores -- --do sobre Cooperação CultUral, celebrado en-

de Processamento de Dados, Administração, tre o Governo da República Federativa doBra-
Economia, Engenharia, Ciências Contábeis e - sil e _o ___ Çiovemo da República Socialista da 
Atuariais, Estatística ou Matemática, para a Ca- T checOslováquia, em Praga, a 7 de abril de 
tegoria Funcional de Analista de Sistemas; 1989.-~ · 

Arl 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubUcação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6389 
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1976 

F'JXa as Referências de saláriO dos_ empre
gos do Grupo-Processa!nento de Dados 
e dá outras providências. 

2. O Acordo rege: tºdas as iniciativas e ativi
dades de caráter cultural, educativo e_ espor
tivo, abrangendo div_ersas modalidades de in
tercâmbio, tais como viagens de especialistas, 
promOÇão de cursos, conce_ss,So de vagas de 
instituisõ~s de ensino, bol~as-:de-estudos. in
tercâmbio de documentação e publicações, 
bem assim troca de missões e organização 
de manifestações culturais. 

- BrasiTia, 1 O" de julho de 1989. -José Sar
ney. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Sarney, 

-~-·······-··---.-.·-··-.. -•..•...•. -. .-. ... .-.......................... ~·"··------- Presidente da República. 
Art. 59 "O ingresso nas CategoriaS-f'unciO- SenhorPr_esjdente, 

nais do Grupo-Processamento de Dados far- Tenho a honra de elevar à alta consideração 
se-á mediante concurso público de provas ou de Vossa ExCelência o- texto do Acordo entre 
de provas e títulos. o Governo da República Federativa do Brasil 

Parágrafo único. -Somente poderão ins- e 0 Governo da República Socialista da Tche-
crever-se no concurso brasileiros, com a idade ~lováquia sobre Cooperação Çultural, _ceie-
máxima de 50 anos, qi.te possuam: brãdO em Praga em sete de abril do ano em 

a) diploma de um dos cursos superiores curso. 
de Administração, Economia, Engenharia, 2. O Acordo rege_t_odas as iniciatívas eativi-
Ciências Contábeis e Atuarias, Estatfstlca- ou dades de .caráter cultwal, educativo e esportivo 
Matemática, para a OiteQOria Funcional de levadas a efeito pelo Governo e pelas institui-
Analista de Sistemas; ções governamentais de uma das Partes Con-
........................... - .. - .................... ._ .... u.,... ---- tratantes no território da outra e acolhe em 

··········-··-··-···········-·-·····"-··-·····--··---
(À ComissJo de Constituição, Justiça 

e Qdadania.) 

PROJETO DE DECRETO LEIGISLATIVO 
N• 51, DE 1989 

(1'19106/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Coope
ração Cultural, celebrado entre o Governo 

sua sistemática, para efeitos de coordenação 
e apoio instituciOnal, todas as demais inicia
tivas bilaterais de mesmo caráter. 

3~--0 AtO abrange diversas modafic1.ides de 
intercâmbio, tais como viagens de especia
listas, promoção de cursos, cursos, concessão 
de vagas em instituições de ensino, bolsas 
de estudos, intercâmbio de documentação e 
pubUCãÇõeS; bem assim troca de missões e 
organização de manifestações cuhurais. 

4. O Ministério das ReiJaçoei-EXtleriores, do 
lado brasileirO, e-o Ministério Federal dos Ne
gócios Estrangeiros, do lado tchecoslovaco, 
são designados, no Acordo, Coordenadores 
para efeitoS de írriç)Jemeritaçãi:l-de suas cláu
sulas. 

5. O Acordo sobre cooperação cultural 
com a TchecosloVáquia resulta do -ainadure. -
cimentO das relações bilaterais com aquele 
-pafs, bem como da- percepÇão da oportuni
dade de ainpliarmos, neste momento, a coo
peração cultural caril um país onde signifi
cativOs desdobrarrlentos estão em curso, em 
diferentes planos relevantes para a atu;;ição 
in~rnacional. 

6. Nessas condições, tenho a hoi1ra de 
submeter projeto de mensagem presidencial, 
para que Vossa EX.celêJ:tcia, se assim. houver 
por bein, enCaminhe texto do Acordo anexo 
à.aprovaçáo do POder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundO -respeito.- Ro
berto de Abreu Sodré. 

ACORDO ERTRE Ci GOYERNÕ.DA 
REPÚBLICA FEDERATNA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
SOCIALISTA DA TCHECOSLOVÁQU!A 

SOBRE COOPERAÇÃO CULTURAL 

O Governo-da RepúbliCa Fect.erativa doBra-
sil - · -

e 
O Govemõ da República Socialista da T'che

coslováquia 
(dorave:imté -dehóminados ''Partes Contra-

tantes"), - -
Inspirados nos princípios do respeito mú

tuo, da nãO:.í:htervenção nos assuntos internos 
e da reciprocidade de_ vantangens, e desejosos 
de fortalecer os laços de amizade que unem 
os dois povos, 

Convieram no seguinte: 

ARTIGO! 

O presente Acordo rege todas as_iniciativas 
e atividades de caráter_ cuJtural, educativo e 
d~sportivo levadas a efeito pelo Governo pelas 
instituições Govemamen~is de uma das Par
tes Contratantes no telTitório da outra Parte 
Contratante. 

ARTIGO II 

As Partes Contratantes proinover80 o inter
câmbiO e a operação bilateral nos campos 
da cultura, da educação e dos esportes, reser~ 
vadas as respectivas legislações e normas vi
gentes e o disposto no presente Acordo . 

ARTIGO lU 

O intercâri1bio"e ã coOperaÇão entie as Par
tes Contratantes deverão compreender: 

a) o intercâmbio de professores, escritores, 
tradutores, diretores, atares e técnicos teatrais 
e- cinematográficos, -artistas plásticos, solistas 
de balé, músicos, arquitetos, desportistas e es~ 
tudantes em nível de pós-graduação; 

b) a criação de cursos regulares de língua 
portuguesa, literatura e civilização brasileiras 
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em universidades da Tchecoslováquia, e de 
línguas, literatura e civilização tchecoslovácas 
em universidades brasileiras; 

c) a tradução e publicação de obras literá
rias e_artísticas da outra Parte,_ de reconhecida 
qualidade; 

d) o intercâmbio de livros, publicações cul
turais e de informações _sobre os museus, bi
bliotecas e outras instituições culturais; 

e) o intercâmbio de missões educacionais 
de interesse recíproco, e 

f) a organização de manifestações cultu
rais, tais como exposições, conferências, re
presentações teatrais, mostras cinematográ
ficas, programas de televisão, apresentações 
musicais, espetâculos de dança, exibições cir
censes e certames desportivos. 

2. Na medida de suas disponibilidades, as 
Partes Contratantes conCederão vagas e bol
sas-de-estudos em cursos de pós-graduação 
de suas universidades para estudantes da ou
tra Parte, em áreas de e_studo escolhidos de 
comum acordo. 

3. A fim de implementar o presente instru
mento, as Partes Contratantes estabelecerão 
de comum acordo, por intermédio das respec
tivas Missões diplomáticas, programas bia
nuais de intercâmbio, que compreenderão ati
vidades de cooperação, assim corno as condi
ções financeiras, entre outras, essenciais à sua 
concretização. No processo de sua elaboração 
os programas deverão contemplar a continui
dade das atividades_ de intercâmbio que são 
objetivo do presente Acordo. 

4. As Partes Cõritrantantes facilitarão, em 
seus respectivos territórios, a organização dos 
programas bianuais de intercâmbio cultufal, 
educacional e desportivo no âmbito do pre
sente Acordo, inclusive quanto à admissão e 
saída de material artístico, obras de arte, mate
rial didático e equipamento cultural e educa
tivo. 

ARTIGO IV 

1. A Parte brasileira designa o Ministério 
das Relações EXteriores como Cooi'dEmador 
de sua participação na execução-do presente 
Arcodo, e a Parte tchecoslováca designa, para 
o mesmo fim, o Ministério Federal dos Negó
cios Estrangeiros. Aos CoOrdenadores caberá: 

a) analisar o desenvolvimento do intercâm
bio e da cooperação bilateral nos campos cul
tural, educacional e desportivo; 

b) avaliar o cumprimento dos programas 
bilaterais de intercâmbio, examinar e aprovar 
programas bianuais elaborados e projetas es-
pecíficos. -

2. Todas as questões relativas à execução 
dos projetes e programas de intercâmbio e 
cooperação culturais, e_du__cativos e desporti
vos entre as Partes Contratãntes serão tratadas 
pelos Órgãos coordenadores, por intermédio 
das respectivas missõ.es diplomáticas. 

3. As Partes Contratantes se comprome
tem a submeter à sistemática do presente 
Acordo todas as suas atividades de natureza 
cultural, educacional ou desportiva, realizadas 
no território da outra. 

ARTIGO V 

As parte-s Contratantes poderão celebrar, 
por via diplomática, Ajustes COmplementares 
ao presente Acordo que visem à criação de 
Programas de Trabalho entre universidades 
e instituições _de _ensino superior, bem como 
culturais e desprotivas, de ambos os pafses, 
que desejem cooperar nos campos da cultura, 

-educação e esportes, em conformidade com 
·osj:inncípios e dispositivos deste Acordo. 

ARTIGO VI 

Qualquer modificação ao presente Acordo, 
ou a sua revisão, deverá ser proposta por escri
to e entrará em vigor depois de _aprovada por 
ambas as Partes ContrataÕ.tes. 

ARTIGO VIl 

O presente Acordo entrará em vigor na data 
da TrOca de Notas por meio das quais as Par
tes contratantes informarão uma à outra. sobre 
sua aprovação~ d~ acordo com os procedi
mentos estabelecias por suas respectivas \e~ 
gis1açõ~s. _ _ _ __ :o -presente-ACordo permanecerá: erri vigor 
por ·um periodõ de dois anos, ãpós o qual 
será a_utomaticamente re_novado por períodos 
adldonaJs_ e mesma duração, a menos que 
uma das.Partes COntratantes manifest-e à ou~ 
tra, por escrito e com _antecedência de seis 
meses de sua expiração, sua intenÇão de-dá-lo 
por terminado ao final do período de validade 
em curso no momento da notiflcaç_ão. 

ARTIGO VIII 

Expirado ou denunciado o presente Acordo, 
suas disposições continuarão a reger quais
quer obrigações não concluídas assumidas 
durante -sua vigência. Tais' obrlgãçõeS serão 
executadas até o seu término. 

Feito "em Praga, aos 7 dias do mês de abril 
de 1989, em dois exemplares originais, nas 
línguas portuguesa e tcheca, sendo ambos 
os textos_ igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Roberto de Abreu SOdré 

Pelo Governo da República Sociallsta da 
Tchecoslováquia: Jaromir Johanes 

(À Comissão de Relações Exteriores e De
fesa JYacianal) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 52, DE 1989 

(no 151186, na Câmara dos Deputados) 

Aprova_o texto do Acordo sobre CoopeM 
ração nos Campos da Ciência e recho- -
J_ggia., celebrado entre o Governo da. Re
pública Federativa do Brasil e ó Governo 
da República da. fndia, em Nova Délhi, 
em 22 de julho de 1985. 

O Congresso Naciohal decreta: 
Art,_ l~ FiCa aprovado o texto do Acordo 

sobfe COoperãçâo nos Campos da Ciência 
e Te.çli.oloQ"la entre- o --Govem-o da República 
Federativa do Brasil e o Governá da República 
da fndia, em Nova Délhi, em 22 de julho de 
1985. 

J?ÇJrágrafo único. Ficam SL:ti~?!!os à aP_rova
ção do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam resultar em implementação do 
Acordo. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N· 472, DE 1985 

Excelentíssimo Senhores Membros do Con-· 
Qresso -Nacional: 

Em conformidade com o ·disposto no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenl16 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas E.Xcelêilcias, acompanhado de Ex
posição de Motivos ·do Senhor Ministro de EsM 
tado a das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo sobre T ecn61ogia, celebrado entre o 
Governo da República da Índia, em Nova Dé-
lhi, a 22 de julho de 19E5. -

O novo instrumento, resultado de prolon
gada e cuidadosa negociação, estabelece as 
bases para a cooperação entre os dois países 
no campos da ciência, da tecnologia da indús
tria e da agricultura. A assinatura do Acordo 
permitirá o desenvolvimento da cooperação 
científiCa e tecnológica com a Índia em bases 
institucionais adequadas, pois, no momento~ 
a colaboração entre os dois pafses vem sendo 
executada de modo precário no âmbito do 
Acordo Cultural, de 23 de setembro de 1968. 

Brasília, 24 de setembro de 1985.- <Dys
ses Guimarães. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCTECICAI/SRCI 
DAOC - V94/692. (846) (E41 ), DE 30 DE 
AGOSTO DE 1985. DO MINISTÉRJO'DAS 
RELAÇÕES EXTÉRIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de referir-me a_o Acordo so

bre Cooperação nos Camp·os da Ciêhda e 
Tecnologia, entre o Governo da República Fe
deratiw. _do Brasil e o Gove_rno ·da República 
da Índia, firmado em Nova Délhi, em 22 de 
julho de 1985~-

2. o_ novo instrumento, resultado de pro
longada e cuidadosa negociação~ estabelece 
as bases para a cooperação entre os dois paí
ses no campo da ciência, da tecnologia, da 
indústria e_da agricultura, principalmente_atra~ 
vés das seguintes atividades: 

a) intercâmbio de cientistas, pesquisado
res, especialistas e personalidas acadêmicas; 

b) intercâmbio de informação e documen
tação cientiTtca etécnica; 

c) organização de seminário bilaterais cien~ 
tíficos e técnicos e c_ursos __ sobre programas 
de interesse para ambos os países; 

d) identificação conjunta, de problemas 
científicos e técnico:;;, formulaç;~.o e execução 
de programas conjuntos de pesquisas que 
possam levar_ à aplicação dos resultados de 
tal pesquisa à Indústria, agricultura _e outros 
_campos de intercâmbio de experiência e de 
conhecimento ténico~ daí r_esultam~. 
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3. A assinatura do Acordo permitirá o de
senvolvimento da cooperação científica e tec
nológica com a fndia em bases institucionais 
adequadas, pois, no momento, a colaboração 
entre os dois países vem sendo executada de 
modo precário no âmbito _do Acordo Cultural, 
de 23 de setembro de 1968. 

4. A Índia apresenta hoje espectro basta-~~ 
te amplo em matéria científicã e tecnológica, 
abragendo não só soluções tradicionais para 
problemas de uma sociedade em desenvol
vimento, mas também as mais sofisUcadas 
conquistas na área da tecnologia de ponta. 
A despeito de_ sua grande potencialidade a 
cooperação entre o Brasil e a Índia nas áreas 
de dênica e tecnologia ainda é incipiente. Ca· 
be salientar, entretanto, que instituições brasi~ 
!eiras atuantes no setor de ciência e tecnologia, 
como o Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico (CNPq), a Se~ 
cretaria de Tecnologia Industrial (STJ)do Mi~ 
niStério da Indústria e do Comércio e a Empre
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em
brapa) haviam manifestado interesse em oon
cluir ajUstes complementares ao Acordo ho.;. 
mólogas índianas em ciência e tecnologia, o 
que se constituiu em fator adicional imperante · 
para a decisão de se celebrar o Acordo de 
CoOperação nos Camp·as da Ciéncia e Teêtlõ
logia. 

5. Ao ponderar a VosSa Excelência a im
portância da fndia no campo da ciência e da 
tecnologia e o_s beneficies que poderão advir 
para o Brasil de uma cooperação nesse setor, 
assinalo que se procurou dar ao Acordo Bási
co, um enunciado genérico, fleXível e opera
cional. Nele se prevê a conclusão de proto
colos ou contratos que serão a base para o 
desenvolvimento da cooperação entre organi
zações, empresas e instituições envolvidas em 
ciênda e tecnologia em ambos os países. 

6. Em face do exposto, permito-me enca
recer a Vossa Excelência_a_c_onveoJência de 
o Governo brasileirO ratifiCar o instrumento 
para o que será necessário prévia autorização 
do Congresso Nacional; na forma do art. 44, 
inciso I da Constituição Federal. 

7. Nessas condições, tenho a honra de 
submeter projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional para que Vossa Excelência, se aSsim 
concordar, encaminhe o texto do anexo acor
do_ à consideração do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito.- Ola
voSetúbal. 

ACORDO ENTRE O GOYERNO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBUCA DA ÍNDIA SOBRE 

COOPERAÇÃO NOS CAMPOS DA 
CitNCIA E TECNOLOGIA. 

O Govetnó -da República FederatiVa doBra
sil e o GOvémo da República da Índia, 

Cõnsideraildo qUe iiCJe.Ser'rVohiimeilfu ·aas 
relações, clentificias e tecnológicas será de 
mútuo beneffdo para ambos os países; 

Desejosos de fortalecer a cooperação entre 
os dois pafses, especialmente no campo da 
ciência e tecnOlogia; 

Considerando ainda que tal cooperação 
promoverá o desenvolvimento da relação ami
gável existente entre os dois países; 

Acorâaili no seguinte: 

ARTIGO! 

As Partes Contratantes concordam em pro~
mover o desenvolvimento da cooperação nos 
campos da ciência e tecnologia entre os dois 
países com base na igualdade e nas vantagens 
recíprocas- e _em definir, por consentimento 
mútuo, as várias áreas em que tal cooperação 
é desejável, levando em consideração a expe
riência adquirida peloS dentistas e os especia
listas dos dois países e as possibilidades dispo
nfvels. 

ARTIGO H 

A cooperação entre as Partes Contratantes 
nos _campOs da ciência e tectiologia pode ser 
efetuada atrªvés de: 

--I) iritercâmbio de cientiStas, pesquisadores. 
especialistas e personalidades acadêmicas; 
- D) interc~mbio-de informação e documen
tação cientifica e técnica; 

III) organização de seminários bilaterais 
científicos e técnicos e cursc>s sobre proble
mas de interesse para ambos os países; 

IV) identificação _conjunta de problemas 
cientificas e técniCos, formuJaçãO e execução 
de programas conjuntos de pesquisa que pos~ 
sam levar à aplicação dos resultados de tal 
pesquisa à indústria, agricu1tura e outros cam
pos e interC-âmbio de experiência e de conhe
cimento técnico dai resultante. 

ARTIGO III 

L As partes Contratantes promoverão a 
cooperação entre as respectivas organizaÇões, 
empresas e instituição envolvidas em ciência 
e tecnologia em ambos os países, com vistas 
à conclusão, se _necessário, dos protocolos ou 
contratos apropriados no quadro deste Acor· 
do. 

2. - OS ProtOéolos ou contratos, que serão 
a base para o desenvolvimento da cooperação 
entre as organizações, empresas e institWções 
envolvidas em ciência e tecnologia em _ambos 
os países, serão assinados d_e comum acordo 
entre_ as __ p_a_rt_e_s_ Contratantes e de conformi
dade com as leis e regulamentos em vigor 
nos respectivos países. Tais protocolos ou 
contratos deverão, se necessário, estipular: 

() remuneração pelo licenciamento de téc
nicos ou utilização de patentes; 

II) troca de patentes, registro conjunto de 
patentes baseadas em projetas conjuntos de 
pesquisa e desenvolvimento e condições para 
sua comerdali48ç.ão por cada Parte ou conjun
tamente por ambas as Partes um terceiro país; 

UI) condições de aplicação ao setor produ
tivo e a efetivaç~o da produção; -

IV) termos e condições financeiras. 

ARTIGO IV 

As Partes COntratantes concordam em que 
o envio do equipamento necessário para a 

pesquisa conjunta e para os estudos de usi
nas-piloto Criadas no âmbito deste Acordo se
rá efetuada na forma discutida e acordada por 
ambas as Partes Contratante em cada caso. 
O envio de equipamento e maquinaria de um 
país para outro, produzidos no curso da execu
ção deste Acordo será efetuado de aCordo 
com os termos do acordo de comércio exis
tente na ocasião entre as duas Partes ou con
forme for acordado entre elas. 

ARTIGO V 

A$ Partes Contrantantes .iomarão as medi
das necessárias para promover a cooperação 
entre bJbliotecas cientifícas,- CentrOs de infor
mação científica e técncia e instituições para_ 
o intercâmbio de livros, publicações periódi-
cas e bibliografias. · 

ARTIGO VI 

1. O objetivo deste Acordo será atingido 
através da irrij:>lementaÇão de programas 
aprovados periodicamente. TaiS -programas 
especificarão o alcance, os temas, as modali
dades de Cooperação, bem· como os termos 
e as condições financeiras. 

2. A implementação deste Acordo está 
afeta ao Ministério das Relações Exteriores pe
lo lado brasileiro e ao Departamento de Ciên
cia e tecnologia pelo !~do i~diano. 

ARTIGO Vil 

Cada Parte_ COntratante concoi'da em não 
divulgar a informação obtida por e~ ou por
seu pessoal no âmbito deste Acordo e uma 
terceira parte sem o consentimento espedffco 
da outra Parte. 

ARTIGOVUI 

A$ despesas de viagem dos cientifstas_e__es
pecialistas entre os dois países ficarão a cargo 
do países que envia, enquanto que as despe
sas de estada e outras 0-espesas, tais como 
gastos diários, viagens internas, facilidades 
médicas, etc., ficarão a cargo do país hospe
deiro conforme os termos mutuamente acor· 
dados entre as Partes Contratantes. 

. ARTIGO IX 

Cada Parte Contratante deverá, de acordo 
com suas leis e regulamentos, assegurar aos 
cidadãos da outra Parte que se encontrem 
em seu território toda a assistência e facilida
des para o cumpdmento das tarefas que lhes 
forem confiadas, conforme o estipulado neste 
Acordo. 

ARTIGO X 

1. Este Acordo estará sujeito à aprovação 
pelas Partes Contratantes conforme seus res
pectivos procedimentos constitucionais e en
trará em vigor por troca de Notas relativa a 
essa aprovação. 

2 _ Este acordo permanecerá em vigor por 
um período de_ 5 anos e_ será automaticamente 
prorrogado por períodoS sucessivOs de 5 anos, 
a menos que uma das Partes Contratantes 
notifiquem a outra Parte de sua intenção de 
.denunciar este Acordo doze meses antes da 
expiração do citado período. 
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Em fé do que, os respectLvos representantes 
dos dois Qovernos assinafem eSte -Acordo. 

Feito em Nova Delhi, aos 22 dias do inêS-
de julho de 1985, em dois 9rginais, nos idlo· 
mas português,_hindi e inglês, todos os textos 
sendo igualmente autênticos, e, _em caso de 
dúvida, o texto_ em inglês prevalecerá. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil' 01avo Egydio SetUbal. _ 

O Governo d?l República da Índia: KhUdre
shid Alam Khan. 

(À Comissão de Relaçõe;;_Extedores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 53, DE 1989 

(N~ 136/86, na Câmara dos Deputados) 

Àprova o texto da Convenção n~ 152 
da Organização !n_temtJdorial do Traba
lho- OFJ;_.s_obce a_Se_gurança e fijg_ieil-e 
nos_ Trabalhos Portuários, adotada -por 
ocasião da 65f Se5$QQ da Conferência ln
temadona/ do Trabalho,_ que se realizou 
em Genebra, em 1979. 

O Congresso Nacional decreta:-- -
Art. 19 Fica aprovado o texto da Conven

ção n9 152"-da Organização Internácional do 
Trabalho- OIT, sobre a Segurança e Higiene 
nos Trabalhos Portuários, a dotada por ocasião 
da 65• Sessão da Conferênéia Intemaçional 
do Trabalho, que se realizou em Genebra em 
1979. 

Art. 29 Este decreto legislativo· entra em 
vigor na data de sua publlicação. 

MENSAGEM N' 267, DE 1986 

Excelentíssimo Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Em conformidade _corn Q_ disposto no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideraç~o 
de vossas Exc:elências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es-_ 
tado das Relações Exteriores, o texto da Con
venção nQ 152 da Organiação lntemac:ional 
do Trabalho (OIT), sobre a SegUrança_e Higie
ne nos Trabalhos Portuários, adotada por oca
sião da 65" Sessão da Conferéncia I_nterna
tional do Trabalho, que se realizou em Gene
bra em 1979. __ 

Bra5l1ia, 19 de junho de 1986.-JoséSar
ney. 

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS DIEICAi/133/PE
MU-Off, DE 17 DE JUNHO DE 1986, DO 
SENHOR MINISlRO DE ESTADO DAS 
REL'\ÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter a alta aprecia

ção de Vossa Excelência, acompanhado de 
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, 
o texto_® Convenç_ão n~ 15~. sobre Segurança 
e Higiene nos Trabalhos Portuários, adotadas 
por ocasião da 65~ Sessão da Conferência ln
temaciona1 do Trabalho, realizada em 1979. 

.2. _Em linhas gerais, a Convenção n~ 152, 
objetiva estabelecer padrões de seguranÇ_a e 
higiene para os locais de trabalho e os equiPa
mentos utilizados nos portos, bem como mé
todos de trabalho que Permitam garantir a 
implement~ção de_sses parâmetros. A Con
vençãO: _se_refere às medidas que devem ser 
tomadas com vistas à segui'ança e proteção 
dos traQalhadores portuários e ainda à disse
minação da informação e ao treinamento con
tra acidentes nos lo~ais mencionados, _ 

3. _ Conforme é do conhecimento de Vossa 
ExCelênci~. de acordo com numerosas deci· 
sões da Justiça _lxasileira, oS portos são consi
derados áreas de riscos ambienta] e perma
nentes, sujeitos a insalubridade gera] e funcio
nando em condições, não raro, do perigo; de 
fato, além de o trabalho se executi:ido a céu 
aberto ou no_s_ porões das embarcações e câ
maras frigoríficas, é comum nas instalações 
portuárias o trânsito e estocagem de material 
explosivo -ou_- infl_am_áveL 

4. O texto _da:.Conv_gtt-ção fl.0 152 foi exami
nado no âmbito dº Ministério ~do Trabalho, 
tendo-se pronunciado o titular dâquela_?asta, 
com base nos pareceres favoráveis e un'ãni-
mes da Comissão Tripartite instituída pela Por
taria na 3.088, de 20 de março último, e da 
Comissão dê. Direito do Trabalho, pelo enca
minhamento daquele documento aO escru
tínio do ConQresso Nacional, acrescentando 
que não resultará dÇI aprovação da Convenção 
n<? 152, -qua.rquer incompatibllidade com o or
denamento jurídico brasilelro, em particular 
no campo do Direito Sodat-

5. Nessas condições, venho solicitar a 
Vossa Excelência Que, ~e assim houver por 
bem, se digne mandar encaminhar à conside. 
ração do Congresso Nacional o anexo texto 
da Convenção n? 152 •. -da Organização fnterna
cional do Trabalho, sobre Segurança e Higiene 
nos Trabalhos Portuários. 

Aproveito a oportunidede para renovar a 
VÕss·a Éxcelência, Senhor Presidente, os pro
testos do f11eU mais profundo respeito. -
Abreu Sodré. 

--Convenção n9 152 . 

CONVENÇÃO RELATNA À SEGURANÇA 
E HIGIENE DOS TRABALHOS 

PORTUÁRIOS 

-A Conferência Geral da Organização Inter
nacional do Trabalho, 

-Convocada em Gerlebrã-Pelo COnselho=de 
AdminíStfação da Repartição Internacional do 
Trabalho, e tenda-se reunido em 6 de juoho 
de 1979, em sua sexagésima quinta sessão. 

-R~gistrando as disposições ~s convenções 
e _r~_omendações intemaciqnais pertinentes 
e esp_eciaJm~nte as da convenção sobre a indi
cação do p~so dos pacotes transportados por 
navio, 1929, da convenç_ão _sobre a proteção 
das_rná_quinas, 1963 e da convenção sobre 
ambiel}t~de trabalho (poluição do ar, barulho 
e vibrações), I9n. 

Após ter decidido adotar diversas propostas 
rela_tivas à revisão d~ Convenção (n9 32) so]?re 
a proteção dos estivado~ cOntra os a}identes 

(revista), 1932, questão que constitui o quarto 
ponto da agenda da sessão. 

Considerando que tais propOstas deverão 
concretli2r-se na forma de uma c9r:wenção 
ihternacional, adota, neste vigésimo quinto dia 
do mês de junho do ano de mil noveceõtos 
e setenta e nove, a convenção abaiX,o que será 
denominada Convenção_ Sol;lre. a Segurança 
e Higiene nos Traba1hos Portu~rios, 1 ~79. 

-·PARTE I 
-Áre! de aplicação e def!nlções 

ARTIGO I 

A expressão "'trabalhos portuários" designa, 
para os fins da presente Convenção,_ em seu 
conjunto ou separadamente, as operações de 
carregamento ou descarregament()_ de todo 
navio bem como tOdaS as operações conexas; 
a defmição de tais operações deverá ser fixada 
pela legislação ou a prática nacionais. As orga
nizações de empregadores e trabalhadores in~ 
teressadso deverão ser consuftadas quando 
da elaboração ou revisão dessa defiolção ou 
nela se assedarem de qualquer outra maneira 

ARTIGO li 

1. Quandõ:_se tratar quer ~de estívagens 
efetuada.s nl!m lugar __ onde u·-tráfeg~:aor' irre-_ 
gualr e limitadO a navios âe baixo caJãCi.o-,:qúer 
de estivagem relativa a barcos_ pesqueiros ou 
a certas categorias de pesqueirOs. cada-mem
bro pode conceder isenções totais ou parciais 
ao disposto na presente convenção, contanto 
que: 

a) os trabalhos seja efetuados em condi-
ções segur~;_ _ _ _ ___ _ _ 

b} a autoridade competente tenha se certifi· 
cada, após consulta às organizações de em
pfegadores e de trabalhadoreS interessadas, 
que ~ isenção pode razoavelmente ser conc~
dida, levando em Conta todas as circunstân
das. 

2. Certas exigências particulares da III par
te da presente convenção podem ser modifi· 
cadas se, após consulta às organizações de 
empregadores e trabalhadores interessados, 
a autoridade <:__Qrnpetente se tiver certificado 
que as modifiCações garantem vantangens 
equivalentes e de que, em seu conjunto, a 
proteção dessa maneira as_segurada não for 
inferior àquela que resultaria da aplicação inte
gral das disposições da presente convenção. 

3. As derrogaçõeS tOtais ou pardais cOnsi
deradas no § 1 ~ de~te ~rtig9 e as mQdjfic~ções 
importanteS consideradas no §- 2o;bem como 
as razões que as motivaram, deverão ser indi
cadas nos relatórios sobre a aplicação da con
venção que devem ser apresentadas por força 
do art. 22 da Constituição da Organização In
ternacional do Trabalho. 

ARTIGO lll 
) 

Para os fins da presente Convenção: 
a) pelo termo "trab_alhador", entende-se to

da pessc;m ocupada nos trabalhos portuários, 
b) pela expressão "pessOa cÇlmpeten(e .. , 

entende-se toda pessoa que tenha os conheci
mentos e experiênias requeridOs para o cum
primento de uma Ou várias funções especí-
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ficas, a aceitável enquanto tal pela autoridade frente a todas as situações_ de em_ergél}das 
competente; que possam advir. 

c) pela expressão "pessoa responsável", 2. As medidas a serem tomadas para a 
entende-se toda pessoa designada pelo em- implementação desta Convenção deverão vi-
pregador, o capitão do navio ou o proprietário sar: 
do aparelho, de acordo com o caso, para asse- a) as precisões gerais relativas à constru-
gurar a execução de J.Jma ou _várias ~u_nções çã~, equipamento e manutenç!o das inStala-
específicas e que tenha conhecimentos e ex- ções pOrtliárias e outros lugares onde se efe-
periência sufiçente~ bem cg_mo a autoridade tu-ªm as estivagens; 
exigida para que tenha as conct!ções Pa~a _9-e- bJ a tutã con.trª---oSJriÇ_ênctos" e_ as explosões 
sempenhar convenientemente esta ou outras" e sua prevenção; 
funções; c) os meios de se chegar sem perigo aos 

d) pela expressão "pessoa autorizada" en-_ navios, porões, plataformas, ma~eriais e _apare-
tende~se toda pessoaautorizada pelo empre- lhos de içar; 
gador, o capitão do nario OJ.J uma pessoa res- d) o transporte dos trabalhadores; 
ponsável, para realizar uma ou mais tarefas e) a abertura e fechamento das escotilhas, 
específicas e que possua Conhecimento técni- .--: a proteção das escotilhaS e o trabalho nos 
cos e experiência necessária; porões; 

e) para expressão "aparelho de içar", consi- I) a _çopstrução, m.anutenção e "utilização 
deram-se todos OS aparelhos de carga, fiXOS dos aparelhos de içar e de estivagem; 
ou móveis,_ utilizados em terra ou ·a bordo do g) a construção, manutenção e utilização 
navio para suspender,levantar ou arriar as car- das plataformas; 
gas ou deslocá-las de uma lugar para outro h) as enxárdas e a utilização dos mastros 
em posição suspensa ou levantada, incluindo de carga dos navios: 
rampas de cais acionadas pela força motriz; i) o teste, exame, inspeç:ão e certificação, 

f) pela expressão "a_c@$ôrio de estivagem ", _quando preciso for, dos aparelhos de içar, dos 
considera-se todo o ac.e~Qrio pelo melo do acessórios de estivagem (inclusive as corren-
qual uma carga pode ser ft~ªda num aparelho tese cordames) bem corri O as linguas e outros 
de içar mas que não seja parte integrante do dispositivos de levantamento que formam par~ 
aparelho ou da carga; te integrante da carga; 

g) pelo temro "acesso'l consid~ra-se igual- _j) a esth/agem de diferentes _tipos de carga; 
mente a noção de s:;tída; _Is) o enfeixamento e o armazenamento 'das 

h) pelo termo "navio", consideram-se na- merc~dorias; 
vtos,-barc.Qs, barcaç:as,lanchões, bote de des- _1} as substências perigosas e outros riscos 
carga e haver crafts de quaisquer categorias, do ambiente de trabalho; _ 

tente_ prescreverá as modalidades gerais de 
tal COtàfioraçiià. · · 

ARTIGO VI 
1. Disposições deverão ser tomadas para 

que os trabalhadores: __ 
a) sejam obrigados a não esto(Varem inde

vi<;lanlente o funcionamento de um dispositivo 
de s_egurança previsto parã sua própria prote
ção o_u a de OUtraS pessoas Ou hão o ·empre
garem de modo in~orreto; 

b) tOmem tazoaVelment~ conta de sua pró.
pria segurança e a das outras pessoas _susces
tívets de serem afetadaS 'por suas ações ou 
omissões no trabalho; 

c) ~omuniquem sem clemora a seu--supe· 
ri ar hierárquico imediato toda situação da qual 
tenham razões para pensar que essa possa 
apresentar um risco qualquer que não possam 
eles.próprios corrigir, a fim de que medidas 
côrrettvas PoSsam ser tomadas. 

-2. Poderão os trabalhadores ter: direito, em 
todo local de trabalho, ~-dar sua contnbuiç~o 
para a segurança do trabalho dentro das limi
tações do controle que possam e_xercer sobre 
Os materiais e métodos de-trabalho e expressar 
opiniões sobre-procedimentos de trabalho 
adotados, coritanto que esses tenham -em vista 
a segurança. Na medida em que isso seja ade~ 
quado e conforme a legislação ~- a prática 
nacionais, qUando comitês de segurança e 
higiene tiverem sido criados por força do arti~ 
go 37 de_sta Convei"são, esse direito será exer
cido por intermédio de tai_s c:omitês. 

ARTIGO VII 
com exclusão dos vasos de guerra. - =-~_:--...__ m) Q-equipamento de proteção individual 

PARTE ][ e ·o 'lestUário de proteção; 1. Dando efeito às disposições desta Con-
n) as Instalações sanitâriask banheiros e venção por meio de um~ legislação nacional 

Disposições Verafs 

ARTIGO !V 

1. A legislação naciQnal deverá disp-or, no 
tocante i)s estivage_Ds- quais mediçlas, confor
me as disposições da Part.e III de?ta <::onven~ 
ção, serão tornada~. visandq: _ _ _ _ -~ --~ -.- _ 

a). a organização e manutenção dos locais 
de trabalho e dos materiais bem ~orno ~ ytili-_ 
zação de métodos de trab?]ho qu~ ofereçam 
garantias de segurança e salubridade; 

b) a organização e a m~utenção, ern to~ 
dos os locais de. traba1ho, de meios de acesso 
que garantam a segurança dos trabalhadores; 

c) a informação, formação _e controle indis.-_ 
pensáveis para garantir a proteção dos traba
lhadores contra os riscos de acidente ou de 
prejuízos para a saúde que resultem de seu 
emprego ou que sobrt!venham no exercido 
desse;_ __ 

d) o fornecimento, aós-_trilbaltradCires, de 
todo equipamento de proteção indMdual, de 
todo o vestuáriQ de proteç:ão e de todos os 
meios de salvamento que poderão ser, no limi
te do razoável, exigidos q_uandonão tiver sido 
possfvel prevenir, de ou~a maneira, os r!sC~ 
de a<::idetlte ol,.l prejuízos para a saúde; 

e) a organização e n).anutenção dos meios 
adequados e suficientes de primeir!Js~socor
ros e salvamento; 

f) a elaboração e estãbelecimento de pro~ 
cedimentos adequados destinados a fazer 

sE:rvis;:os de bem~~tar.; __ . " ·: ·--. .._ ou p~r qualquer outr~ mero ade_qu~~o_de cc:n-
o) a fiscalização médica;- ~""·o::-_-"=_:_-_ for.mtdade co~ a prática e as cond1çoe~ n~c_JO-
p) os primelros·so<:orros e os meios a e sàl~ -natS, a autpnd~<ie compete!lte devera at.uar 

wmentos; · após consulta as_ or_g~n~~çoes de ernprega-
q) a organização da_segurança e da higie- dores e de_ trabalhadores mter§'~das. 

ne; ~ 2. Deverá ser instituída estreita e._oJ_abora-
--'- _r) a formação dos trabalhac;lores; _ __ __ çao entre empregadores e ~abalhado~es ~. _ 

s) a declaração e a investigação em <::aso seus rep_resentan~es com VJ:tas à a~hc~çao 
d~a_çidente_de trabalho e c:;Jo_ença profissional. das medtdas preVistas no§ 1· do_art. 4. _actma. 
~ A àplicação prática -das prescrições de- o PARTE III 

correnteS-do parágrafo 19 deste artigo deverá_ Medid~s Técnicas 
ser assegurada por _ou apoiar-se em normas 
técnicas ou çompêndios de. diretriz.es prátiCas 
aprovadãs pela autoridade c.ompeten,te, ou por 
outros médotos adequados compatíveis com 
a prática e as condiçÕes nacionais. 

~ ~ ~~ARTIGO V 

1. __ A_ legislação nadonál Oe:vei"á- respónsa
bii1Zal-- as- pessoas adequadas ....:.... empregado~ 
res, prOPrietários, capitães de navio ou quais
quer-outras pessoaS, de acordo com o caso 
- -pela aplicação das medidas previstas no 
parágrafo 19 do ariigo 4<1 acíma. · 

2. Cada vez que vários empregadores se 
entregarem simultaneamente a atividades 
num-mesl-rro lOCal de trabalho, deverão cola
borar visando a aplicação das medidas pres-
critas, sem prejuiZO. da responsabilidade de 
cida empregador para com a saúde e segu~ 
rança dos trabalhadores por ele empregados. 
liás c~S- adequa~-~· a autoridade --~ompe-

ARTIGO VIU. 

Quando um local de trabalho apreseritar 
risco para a segurança ou a saúde, medidas 
eficientes deverão ser implementadas (fecha~ 
menta-. bi:ilizamento ou -outros me1os-açleq_l,l_a
dos, inclusive, se necessário, suspensão- do 
trabalho) com vistas a proteger os trabalha~ 
dores até que esse:_l_ugar não apresente mais 
riscos. 

ARTIGO !X 

1. To dos os locais onde as estivagens fo
rem efetuadas e todas as vias de acesso a 
taiS locais deverão ser ilumiflados de forma 
adequada e suficiente. 

2. Todo obstácuJo suscetível de a.presniar 
risco para o deslocamento de Um aparel~o 
de Içar, de um veículo ou de uma pessoa-deve~ 
rá - se não puder ser retirado por motivos 
de ordem prática- ser co.rre:~ e visivelmente 

---- ' 
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demarcado e, se preciso for, suficientemente 
iluminado. 

ARTIGO X 

1. Todos os solos empregados para.a cir
culação de veícuJos ou enfeixamento dos pro
dutos ou mercadorias deverão ser dispostos 
para esse fun e corretamente conservados. 

2. Quando produtos o_u mercadorias fo
ram engavelados, arrimados, desengav_elados 
ou dessarrimados, essas operações deverão 
ser efetuadas ordenadamente e com precau
ção, 'levando em consideração a natureza e 
o cOndicionamento dos produtos ou das mer
cadorias. 

ARTIGO XI 

1. Corredores suficientemente largos de
verão ser dispostos para permitirem a utiliza
ção sem perigo dos veículos e aparelhos de 
estivagem. 

2. Corredores distiritos para os pedestres 
deverão ser dispostos, quando for necessário 
e possível; tais corredores deverão ter largura 
suficiente e, na medida do possível, separados 
dos corredores usados pelos veicuJos. 

ARTIGO XII 

Meios adequados e suficientes_de combate 
ao incêndio deverão estar à disposição para 
serem utilizados onde as estivagens estiverem 
sendo efetuadas. 

ARTIGO XIII 

1. Todas as partes perigosas das máqui~ 
nas deverão ser eficientemente protegidas a 
menos que estejam localizadas ou agenciadas 
de modo a oferecer a mesma segurança do 
que s_e estivessem eficientemente protegidas. 

2. Medidas eficientes deverão ser tomadas 
para que, em caso de emergência, a alimen~ 
tação em energia de cada máquina possa ser 
cortada rapidamente, se necessário for. 

3. Quando for necessário proceder, numa 
máquina, a trabalhos de limpeza, manutenção 
ou reparo comportando um risco qualquer 
para uma pessoa, a máquina deverá ser para~ 
da antes do início de tal trabalho e medidas 
sufidentes deverão ser tomadas de modo a 
garantir que a máquina não possa ser ado~ 
nada antes do término do trabalho, entenden
do-se que uma pessoa responsável poderá 
adoná~la para teste ou regulagem que não 
seriam possíveis caso a máquina estivesse pa
rada. _ _ • 

4. Somente pessoa autorizada poder: 
a) retirar um protetor quando o trabalho 

a ser efetuado assim exigir; 
b) retirar wn dispositivo de segurar ou tor

nar inoperante para fins de limpeza,_ regula
gero ou reparo. 

5.-- Quando um protetor tiver sido retirado, 
precauções suficentes deverão ser tomadas, 
e o protetor deverá ser reposto em seu lugar 
assim que for pratiçamente realizável. 

6. Quando um dispositivo de segurança 
tiver sido retirado ou tomado inoperante, deve
rá ser reposto em seu lugar ou posto para 
fundonar .assim que for praticamente realizá
vel, e medidas deverão ser tomadas para que 

a referida instalação não possa funcionar -de 
modo intempestivo_ ou ser utilizada todo o 
tem~o em que o -dispositivo de segurança não 
tiver sido recolocado em seu lugar ou não 
estiver em condição (' funcionamento. 

7. Para os fins do presente artigo, o termo 
"máquina" compreende todo aparelho de içar, 
painel de porão adonado mecanicamente ou 
aparelhagem adenda por força motriz. 

ARTIGO XIV 

Todos os materias e iitstalações elétricas 
deverão ser construídos, dispostos, _explora
dos e conservados de modo a que seja preve
nido qualquer perigo e-estar de acordo com 
as normas que poderão ter sido reconhecidas 
pela autoridade competente. 

ARTIGOYN 

Quàhdo um navio for carregado ou descar
regado do bordo para o cais ou de bordo 
a bordo de outro navio, meios adequados de 
acesso ao navio que ofereçam garantias de 
segurança, corretamente instalados e frxadqs, 
deverão ser organizados e disponíveis. 

ARTIGO XVI 

1. Quando trãbalhadores tiverem que ser 
transportados por água para um navio ou para 
outro lugar a ser trazidos de volta, medidas 
suficientes deverão ser previstos para garantir 
a segurança de seu embarque, transporte e 
desembarque; as condições a serem preen
chidas pelas embarcações a serem utilizadas 
para essa fmalidade deverão ser especificadas. 

2. QUando trabalhadores tiverenl que ser 
transportados por terra para um local de traba
llió e tréiz1dos de volta, os meios de transporte 
a serern providenciados pelo empregador de
verão oferecer garantias de segurança. 

ARTIGO XVII 

1. O acesso ao porão ou ao convés de 
mercadorias deverão ser assegurado: 

a) por uma escada fixa ou, quando isto não 
foi praticamente possível, por uma escãda _de 
mão focada, por rneio de ganchos ou por de
graus de dimensões adequadas, com resis
tência- suficiente e cOnstrução ãdequadas; 

b) pm qualquer outro meio aceitável, pela 
autoridade competente. 

2. _ . Na medida em que for pos_~ível e prati~ 
camerite r~ã11Zãvel, os meios de acesso especi
ficados no presente artigo ·deverão ser separa
dos da área da escotilha. 

3- Os trabalhadores não deverão usar nem 
ser obrigãdos a usar os meios de ac_esso ao 
porão ou ao convés de merc_adorias de um 
navío rurerente dos que estão especificados 
no presente artigo. 

ARTIGO XVIII 

1. Nenhum painel de porão nem barrote 
deverá ser utilizado, a menos que seja de con:r 
trução sólida, de resistência suficiente para a 
utiliz~_ção que c(eve ser feita e mantido em 
bom estado de conservação. 

2. Os paihéis de pOrã:6· manobrados com 
o awa1lo de uma aparelho de içar deverão 

ser proVidOs_ de ftxações adequadas e 'facil
mente acessíveis para que sejam pendurados 
neles as _línguas ou qualquer outro acessório. 

3. Os painéis de porão e os barrotes deve
rão, contanto que não sejam intermutáveis, 
ser clara·mente marcados indicando a esco
tnha a que pertencem bem como sua posição 
sobre essa. 

4. Sótiterite-uma pesSOa autorizada (cada 
vez que for possível) deverá estar em condição 
de abrir ou fechar os painéis de pi:ii"ãci aciona
dos por força motriz; esses não deverão ser 
abertos ou fechado~- enquanto a manobra 
apresentar perígo para quem quer que seja. 

5. As disposições do § 4o acima deverão 
aplicar-se, mutatis mutandis. 'às instalações de 
bordo acionadas pela força motriz, tais como: 
t;rorta inStalada no casco, rampa, convés-ga
ragem escamoteável ou outro diposltivo aná-
logo. - -- -

ARTIGO XIX 

1. Medidas suficientes deverão seí toma
das para proteger toda abertura que possa 
apresentar risco de queda para os trabalha
dores ou os veículos num convés ou na entre~ 
ponte onde trabalhadores devem exercer sua 
atividade. 

2. Toda escotilha, que não estiver proVida 
de uma tampa de altura e resistência suficien
tes, deverá ser fechada ou seu parapeito repos
to no lugar quando não estiver mais em servi
ço, salvo durante as interrupções do trabalho 
de curta duração, e uma pessoa responsável 
deverá ser encarregada de vigiar para que es
sas medidas sejam .observadas. 

ARTIGO XX 

1. Todas as medidas necessárias deverão 
ser tomadas a fim de garantir a segurança 
dos trabalhadores obrigados a permanecer no 
porão ou na entrepomte de_ mercadorias de 
navio quando vekuJos motorizados forem ai 
usados ou que operaçôes de carga e descarga 
forem efetuadas com a ajuda de aparelhos 
motorizados. 

2. ·os painéis de porão e os barrotes não 
deverão ser retirados ou repostos quando tra
balhos estlveiem sendo executados no porão 
sjtuado abaixo da escotilha. Antes de se proce--
der a operações de carga ou descarga, os 
painéis de porão e Os b"ãrrotes que não estive
rem convenientemente fixados, deverão- ser 
retirados. 

3. Uma ventilação suficiente deverá ser as
segurada no porão ou na entreponte de mer
cadorias mediante circulação de ar fresco, 
çom a _finalidade de prevenir os riscos de pre
juízo à saúde causados pelas fumaças expe· 
lidas por motores de combustâo interna ou 
de outras fontes. 

4. Disposições suficieii.teS, inclusive meios 
de evacuação sem perigo, deverão ser previs
tos para a proteção das pessoas quando ope
rações de carga ou descarga de carregamen
tos a granel sólidos estiverem sendo efetuados 
num porão ou-num-a elitreponte, ou quando 
um trabalhador for chamado à trabalhar numa 
tremonha a bordo. 
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ARTIGO XXI 

Todo aparelho de içar, todo acessório de 
estivagem e todo cabo de guindaste ou dispo~ 
sitivo d_e_ levante que sejam parte integrante 
de _uma carga deverão ser: 

a) de uma c_oncepção e construção cuida
dosas, de resístência adequada à sua utiliza
ção, com manutenção que os conserve_ em 
bom estado e, nos casos dos aparelhos de 
içar para os quais toma-s~ necessário, correta
mente instalados; 

b) utilizados de modo correto e_ seguro, es
pecialmente, não deverão ser ça_rregados ad
ma de sua carga máxima, exceto em s_e tratan
do de testes efetuado~ regulannentamente e 
sob a direção de pessoa competente. 

ARTIGO XXII 
1. Todo aparelho de içar e todo acessório 

de estivagem deverão ser submetidos a testes, 
efetuados de acordo com_ a legislação nacb
nal por uma pesso<!l competente antes de sua 
entrada em setvlço e depois de qualquer mo~ 
dificação ou reparo importantes efetuados em 
uma parte suscetível de efetar sua segurança. 

2.-- -Os aparelhos de içar que fazem parte 
do equipamento de um navio s_erão subme-
tidos a novo teste, pelo menos uma vez em 
cada cinco anos. 

3, Os aparelhos de içar do cais serão sub
metidos a novo teste nos intervalos prescritos 
pela autoridade competente. 

4. No término de cada teste de um apare
lho de içar ou de uma acessóri d~ estivagem 
efetuados de acordp com as_ disposições do 
presente artigo, o aparelho ou o acessório de
verá ser objeto de exame minucioso- e será 
lavrado um atestado pela pessoa que aplicou 
o referido teste. 

ARTIGO XXIII 

1. Não obstante a$ disposições do artigo 
22, todo aparelho de içar e todo acessório 
de estivagem deverão periodicamente ser ob
jeto de exame minucioso_ e deverá ser lavrado 
um atestado por pessoa competente; tais exa
mes deverão ser feitos pelo menos uma vez 
em cada 12 meses. _ 

2 Para efelto do prágrafo 4~ do artigo 22 
e do parágrafo 1 acima, entende-se por exame 
minucioso, o exame vi$1,1al_çl.etalhado efetuado 
por pessoa competente, complementado, se 
preciso fQr, por outros meios ou medidas ade
quadas com vistas a chegar a uma conclusão 
fundamentada quanto à segurança do apare
lho de içar ou do acessório de estivagem 
examinado. 

ARTIGO XXIV 

1. Qualquer acessório de estivagem deve
rá ser inspe"donado regu1armente antes de ser 
ub1izado, ficando entendido que as lingas per
didas ou descartáveis não deverão ser reutili
zadas. No caso de c:~rgas pré-lingadas, as lin
gas deverão ser in,specionadas __ tantas vezeS: 
quanto isso for razoável e praticamente_ pas
sivei. 

2. Para efeito d.o § 19 acima, entende-se 
por inspeção, um exame visual eretuado por 

pessoa responsável, com vistas a decidir, na 
medida em que se possa dessa maneira ter 
segurança, se a utilização do acessório ou da 
linga pode prosseguir sem riscos. 

ARTIGOJOOI 

L i'ermõS -deVidamente autenticadç)S que 
atestem uma presumível e suficiente seguran~ 
ça do funcionamento do_s_ aparelhos de içar 
e dos acessórios da estivagem em pauta deve~ 
rão ser cºnservados, em terra ou a bordo, 
dependendo do caso, especificado a carga 
máxima de utilização, a data e os resultados 

_çlos testes, exames minuciosos e inspeções 
mendOnadaS nos arts. 22, 23 e 24 acima, 
fic;_a_n@ -~tendidos que, no caso das inspe
ções, mencionadas no § 19 do art. 2~ acima, 
um -termo será lavrado somente quando a ins
peção tiver revalado um defeito. 

2. Um registro doS" aparelhos de içar e dos 
aceSSóii_OS"~ de bõtivagem deverá ser lançado 
âQ moçlo prescrito pela autoridade compe
terite, ~~~vando em cohsideração o modelo re
comendado pelo Repartição Internacional do 
Trabalho. 

3. O regiStrO deVe~á incluir os certificados 
expedidos ou reconhecidos pela autoridade 
comPetente; ou cópias autenticadas dos refe~ 
ridos_ certificados lavrados _do modo prescrito 
pela autoridade competente, levando em con
ta modelos recomendados pela Repartição In
ternacional do Trabãlho no que se refere, de 
acordOColTI o caso, ao exame m(nuCióso" ou 
à inspeção dos aparelhos de içar ou dos aces
sórios de_ estivagem. 

ARTIGO XXVI 
1. Com vistas a garantir o reconhecimento 

mútuo das disposições tomadas pelos mem
bros que tenham ratificado a presente Con
venção no tocante ao teste, exame minucioso, 
inspeção e estabelecimento dos certificados 
relativos aos aparelhos de içar e aos acessórios 
de estivagetn que fazem parte do equipamen
to de um navio, bem como os termos relativos 
aos mesmos: 

a) a autoridade competente de todo mem
bro_ que tenha ratificado a Convenção deverá 
designar oli reconhecer de qualquer outro 
modo, pessoas ou entidades, naciqnais ou in
ternacion~i~ c:ompetentes encarregad~ de 
efetuar os testes e os exames minuciosos ou 
outras atividades, !=anexas, em cqndições tais 
que estaS pessoas ou entidades só continuem 
a- ser designadas ou reconhecidas Se- cum~ 
prirem suas funções de maneira satisfatória; 

-: b) qualquer membro. que tenha ratificado 
a Cêmvénção deverá aceitar ou reconhecer i;lS 
pessoasoüentidades designadas ou reconhe- _ 
cidas de qualquer outro modo por força da 
alínea a) acima, ou deverá concluir acordos 
de reciprocidade no que tange tal aceitação 
ou reconhecimento, _c;om a ressalva de que, 
em ambos os casos, as referidas pessoas ou 
entidadeS o.mlpram satisfatoriamente· suas_ 
funções. 

2. Nenhum aparelho de içar, acessório de 
estívagem 01,1 outro, aparelho de estivagem 
deverá ser util(.?:ado se: 

a) quer a autoridade competente não esti
ver convencida, com base num certificado de 
teste ou exame ou de um termo autenticado, 
de acordo com o caso, de que o teste, exame 
ou inspeção necessária tenham sido efetuadas 
de acordo com as disposições da presente 
Convenção; 

b) quer o parecer da autoridade compe
tente conslderar que a_ utnizaçã_o _do aparelho 
ou acessório não ofereça garantias de segu-
rança suficientes: _ 

3. O parágrafo 2 actma- não deverá ser apli
cado de modo a que sejam atrasadas a carga 
ou a descarga de um navio cujo eq~ipamentb 
utilizado satisfaça a autoridade competente. 

ARTIGO XXVII 
1. Todo aparelho de içar (outro que maS

tro de carga de navio) que tenha uma única 
carga máxima de utilização e todo acessório 
de estivagem, deverão trazer, de modO preci
so, a indicação de sua carga máxima de_ utniza
ção gravada com buril ou. quando iss_O não 
for praticável, mediante outros rheios adequa
dos. 

2. Todo aparelho de iç~r (outro que mastro 
de carga de navio), tendo mais de urna carga 
mâxima de util_ização, deverá ser equipado 
com dispositivos eficientes que possibilitem 
ao condutor determinar a carga máxima em 
todas as condições de uttlização:-

3. Todo mastro de carga de navio (que 
não seja mastro-guindaste) deverá trazer a in
dicação, de modo preciso, das cargas máxi
mas de uti]iz<)._çã_o aplicáveis quando for usado 

_ o mastro _de carga; -
a) soziÍ'lho; 
b) com uma roldana inferior; 
c) acoplado a _outro mastro de c_arga em 

todas as posições possíveis da roldana. 

ARTIGO XXVUI 

Todo navio deverá Conservar a bordo os 
planos de enxárcia e todos _os outros docu
mentos necessários para possibilitar a enxár
cia correta dos mastros de carga e de seus 
acess6rios. · · ' --

ARTIGO XXIX 

As palhetas e outros dispositivos análogos 
destinados a_ conter ou carregar as cargas d~ 
verão ser de construção: sólida e resistência 
suficiente e não apre-sentar defelto visível de 
maneira a tomar perigosa sua utt1ização. 

ARTIGO XXX 

As cargas não deverão ser nem" st,i_spensas 
il.em arriadas se não estiverem ligadas ou fiXa
c;las de outro modo ao aparelho de içar _de 
maneira a oferecer garantias de segurança. 

ARTIGO XXXI 
1. O planejalnento dos ~erminais de con

tainers_ e a organização do trabalho nesses 
teriniilais deverão ser conCebidos de modo 
a que na medida em que for razoável e pratica
mente possível, seja garantida a segurança 
dos trabalhadores. 

2. Os navios que- transportam containers 
deverão ser equipados com meios que poSsi-
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bilitem a segurança -dos irabalhad.ores que 
procedem à pressão e -depress.?lo dos conw 
tainers. 

ARTIGO XXXII 

1. Todo membro deverá determinar por via 
da legislação naciom~I ou qua1quer outro meio 
adequado de acordo com a prática e as condi
ções nacionais e após consultas às organi-

1. As cargas perigosas deverão ser acgndi~ d b !h 
cio nadas. marcadas e rotuladas, estivadc:is, ar- zações de empregadores e e tra a ores inte-

ressadaS: ~ 
mazenadas ou arrimadas de acordo com as a) os riscos profissionais para os quais con
disposições dos regulamentos internacionais vém prever-um éXãrhe riiédico prévio oa exa
aplicáveis ao transporte das mercadorias peri- mes médicos periódicos, ou ambos 05 tiPOs 
gosas por água e à estivagem das mercadorias de_ exame; 
perigosas nos portos. b' . . , _ ---- / levando em conta a natureza e o grau 

~- As substânctas pengosas ~o deverao ser dos riscos encorridos e das drcunstând~ par
estivadas, ~rmazenadas ou ammadas se fo- ticulares, 0 -intervalo máximo ao qual os exa
rem acondicionadas, marcadas ~ rotula~as d:e_ _ mes periódicos devem ser efetuados; 
acordo com os regulamentos mtemactonais , 1 d tr b !h d to · r, · tr d · b â . c, no caso e a a a oresexpos sans· 
ap !Caveis a? . anspo_r!e e ~IS su st noas. ~ ces-profissionais particulares para a saúde o 
nh3. Se ::~~ne~tes 0~ con~ners quebcondte- alcance dos exames especiais considerados 

am s~ s netas pengosas orefl} que ra os necessários; - -
ou da;uficados a po~to de a~resentar:m ai- d) as medidas adequadas para assegurar 
gum nsco, as operaç:oes d: estivage~ d~feren- um serviço de medicina do trabalho para os 
tes _das que sã_o necess~nas para ellmma:_ o trabalhadores. 
pengo, deverao ser suspensas na regiao 2. Os-exames méaiCos e especiais efetlia-
ameaç:.ada e_ os trabalhos coloc~dos ~n: local dos por força do parágrafo 1 o acima, serão 
protegido ~té que o .rlsco tenha ~tdo .ehmmado. sem ónus para· os-trabalhadores. 

4. Medid~ suficient_e~ devera o ser to_madas 3. _As verificações feitas por oCasiao dos 
para p~ve!'ur a expostçao dc:>s trabalhad.ores exames médicos e especiais deverão perma
a substancias ou agentes tóXIcos _ou nOCIVOS, necer confidenciais. 
ou a atmosferas apresentando uma insufidên-
cia de oxigénio ou um risco de expfosão. -

5. Qu"ãndo trabalhadores forem chamados 
para ocuparem espaços confinados nos quais 
podem haver substâncias tóxicas ou no~ivas, 
ou nos quais pode manifestar-se insufléiência 
de oxigênfo, medidas suficientes deverão ser 
tomadas para prevenir riscos de acidente e 
prejuízo à saúde. 

ARTIGO XXXIII 

Precauções adequadas deverão ser toma
das para proteger os trabalhadores contra os 
efeitos perigosos de barulho__excessivo nos lo
cais de trabalho. 

ARTIGOXXX!Y 

1. Quando uma proteção suficiente contra 
os riscos de acidente ou de prejuízo à saúde 
não puder ser garantida por outros meios, os 
trabalhadores deverão_estar providos dos 
equipamentos de proteção individual e do ves
tuário de proteção que podem ser razoavel
mente exigidos para lhes possibilitar a execu· 
ção do trabalho com toda a segurança e deve
rão ser obrigados a fazer uso adequado desse 
material. 

2. Os trabalhadores deverão ser convida- -
dos a cuidar de tais equipamentos de proteção 
individual e deste vestuário de proteção. 

3. Os equipamentos de-proteção individual 
e o vestuário de proteção deverão ser conve
nientemente conservados pelo empregador. 

ARTIGO 5{)lJ(y 

Em previsão de acidentes, meios suficien
tes, inclusive pessoal qualificado, deverão es
tar facilmente disponíveis para salvar qualquer 
pessoa em perigo, administrar os Primeiros 
socorros e evacuar os feridos em toda a mew 
dida em que for razóavel e PratiCamente possi
vel sem piorar seu estado. 

ARTIGO-XXXVII . 

1. Coffiltês de Se-gurança e higiene incluin
do representantes dos empregadores e dos 
trabalhadOres deverão ser criados em todos 
os portos em que haja número- elevado de 
trabalhadores. Se necessário for, esses comi
tês deverão ser igualmente instituídos nos ou· 
tros portos. 

2. A implantação, a composição e as fun
ções desses_ comitês deverão ser determina
das por melo ~a legislação_ na~i9nal ou_ qtJal
quer outro meio adequado de acordo com 
a prática e as condições nacionais, após con
suha às organizações de empregadores e tra
balhadores interessados e _à luz das condições 
locais. 

ARTIGO XXXVIII 
L Nenhum trabalhador deverá ser empre-

--gado na estivagem sem ter recebido treina· 
mente ou formação suficientes quanto aos 
riscoS em potencfal inerentes a seu trabalho 
e quanto às principáis precauções a serem 
tomadas. 
- -2; _Somente as pessoas com ·pelo menos 

18 anos _de idade e que pOssuam as aptidões 
e ~eriênclas necessárias ou as pessoaS ·que 
estejam recebendo treinamento quando con
veníentemente supervisionadas poderão guiar 
os aparelhos de içar e outros aparelhos de 
e.s!)vag~; -- -

ARTIGO XXXIX 

Com vistas _a contribuir na prevenção dos 
adderltes de trabalho e das doenças profissiow 
nais, medidas deverão ser tomadas para que 
esses sejám declarados à autoridade compe
tente e, se necessário, tomarem-se obejto de 
utna investigação. 

ARTIGO XL 

De acordo com a legislação ou a prática 
nacionais, instalações sanitárias e banheiros 
adequados e mantidos c:onven.ientemente lim
pos deverão_ ser previstos em número süfi
ciente em todas as docas e a distâncias razoá
veis dos locais do trabalho onde isto for prati
camente realizável. 

ARTIGOXU 

Cada membro C]U.e ratificar a presente Con· 
venção deverá: 

a) especificar as obrigações em matéria de 
segurança e higiene do trabalho das pessoas 
e órgãos relativos às estivagens; 

b) tomar as medidas necessárias e princi
palmente prever as sanções adequadas, para 
garantir a aplicação das disposições da pre
sente Convenção; 

c) incumbir determinados serviços de ins
peção adequados, da aplicação das medidas 

-a serem tomadas de acordo com as dispo
sições da presente Convenção o_u verificar se 
está assegurada uma inspeção 'ª-dequada. 

ARTIGOXUJ 

1, A legislação nacional deverá determinar 
os prazos nos quais as disposições da presente 
Convenção tomar-se-ão aplicáveis no que se 
refere a: 

a) a constrUção ou equipamento dos na
vios; 

b) a construção ou equipamento de todo 
aparelho de içar ou de estivagem situado no 
cais; 

c) a construção de todo acessório de esti-
vagem. __ 

2. OS Prazos determinados de acordo com 
o § 19 acima não deverão ultrapassar quatro 
anos a contar da data da ratificação ela pre
sente Convenção. 

PARTE V 

Disposlçóes finais 
ARTIGOXU!I 

A presente Convenção é refãtiva à r~~o 
da Convenção sobre a Proteç;ão dos Estiva
dores contra os Acidentes, 1929, e da Conven~ 
ção sobre a Proteção dos Estivadores Cçmtra 
os Acidentes (revista), 1932. 

ARTIGO XLIV 

As ratificações formais da presente Conven
ção serão comuriicadas, para seu registro, ao 
Diretor-Geral da Repartição lntemacional do 
Trabalho. 

ARTIGO XLV 

1. A prese-nte -convenção obrigará unica
mente os Membf9_~_ da Organização Interna
dona! do Trabàlho cujas ratificaçóes tenham 
sido registra-das pelo Diretor-Geral. --~-= 

_ 2. A preSente Convériçãb entrará erif\rigor 
doze meses após a data em que as ratificações 
de dois Membros tiverem sido registradas pelo 
Diretor-Geral. 

3. A partir desse referido momenf:O,_ a pre
sente Convençãõ ~ntrará em vigor, para cada 
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Membro, doze meses após a data em que seguida, poderá denunciar esta Convençao no 
tenha sido registrada sua_ratificaç~o, --~término de cada periodo de dez anos. nas 

ARTIGO XLVI 

I. Todo Membr_o que tenh_a ratificado _esta 
Convenção põderá denunciáwla no término de 
um periodo de dez anos, a partir da data em 
que tenha entrado in!cialmente em Vigor, me
diante uma comunicação formal, para seu re
gistro, ao Diretor-Geral da, Repartição Interna
cional do Trabalho. A denúncia produzirá efei
to somente um ano após a data em que tenha 
sido registrada. _ _ _ _ 

condições previstas neste artigo. 

ARTIGO XLVII 
1. O Difetor-Geral da Repartição (ntema· 

dOnat do Trabalho notificará a todos os Mem~ 
bros da Organização Tntemacional do Traba
lho o registro de tod~s as ratificações, declara~ 
ções e d~núndas que lhe tenham sido comu· 
nicadas Pelos Membros da Organização. 

2. Ao notificar aos Membros da Organiza
ção o registro da segunda ratificação que lh~ 

·tehtia SiC:h comUnicada, o Díretor-Gerai cha
mará a atenção dos Membros da organização 
para a da-tã em que. --· - --

PROJETO-DE DECRETO LEGISLADVO 
1"1•54, DE 1989 

(n• 39/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto dos Atos Finais do XIX 
CongreSso da anião Postal Universal, reet _ 
/izado em Hamburgo, República Federal 
da Ajemanha, em julho de 1984. 

O CongressO NaciOnal_ decretã: 
Art. 19--- Fica aprovado o texto dos A tos Fi

nais do XIX Congresso da Uniã()_ Postal Univer-_ 
sal, realizado em Hamburgo, República Fede
ral da Alemanha, em ju1ho de 1984. -

2. Todo Membro que tenha ratificado _esta 
Convençà;o e que, no prazo de l,lffi ano após 
o término do período de dez anos mencionado 
no parágrafo anteriOr, -nãO tiver feito uso do 
direito de denímcia previsto neste artigo, ficará 
obrigado por novo período de dez anos e, em 

Art. z~ Ficam quaisquer atas ou ajustes 
corilplementares de que possam resultar a re-_ 
visão ou _mod_i_fica;ção do presente documento 

- suj~itos à aprovação do COngresso NacionaL 
(A Comíssão de ReiaÇ~ Exteri~~~ -- .. _ Art. 39 Es~ decreto legislativo entJ;"a em 

Defesa Naclof@i.) vigOr na data de sua publicação. 
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MEN8AGEM 
n~ 258, de 1988 

lruhta, - 30 di' de 1iSJ. 

~'~ ~t!?SG-.L ...Í~ 
~J:ÇJIID o; JIO'l'IV'OG IW D'l'C/DAI/SII:C/143/ETELooUPO, da 31 da .. lo 

llle ltll, do -.nbor Klnht.ro da !:atado daa a.hcõea Extar1ona, 

A Sua Ellcdêncla o Senhor 

Doutor .Joaé ISamey, 

Pr.af.dentl' 4& JlepÚbllca. 

1'1'1\ho a honra d4o aublnetl'r à alta conalderilçio de 

Vou& hcltl;nel~ o AMlll'o 't.;~:'t.o doil 'Atb'a 'l"inah- do 'xi:K 'Co~reaao 
\ .a Untio·Poatai,Onlv~traai.~.UPU, -•lta:ado •••H'Miblii"J,O~ lle~bll . ~-- . . . - -

G&, h~r-al,dll Ali'~&. ... dulho lh • U134; • 

I. C- .é do Oonhi'CI-"ntr;»' d~ Voaaa t:xcelimcla, aiiPU 

t.. o- abjl'tl'IO Q&l'l\ll"ar a or•anla:açiio c- 'o ç•rt'itco.,.cmto 

-., .. I'Yiçoa poatala • de ravor.cer, nc-aaa áre-a.~ deae-nvolvl•e!! 

to d& eohoboraçiMI lntl'm.c,lonal. Participa, ou.troeala, da u

&1&~1& técnica poatal requerida por &III'U& pahu-Nmbroa; n

.ooll'lt'''f 81)&Jla" lnf'oNaçÕ.a aol)~ a qualidade do aerv,çp poatal 

·- ltlicala ~ndtal': -e~.b;ra. 'atuait;a dl~Ó.~'tc'q d ... ncoc.conlda 

..... dá ~~ ~at&l· ~ndlal " . prod~~' ~·~~lidaç~a' pUa' a ot.1a·1: 

aaçio doa urv:lçoa: ~torça a a~Uda.-tedadco tontr•e a'a ·A.,.;tnt~t'r.!! 
cõ.a poata1a doa p.ilatoa-llt'.-bf'O& .e tavo~cco o acordo de auna açõea, 

·- A Unlio, :rundada e111 187o4, eatá sediada em bci'!1&, 

-sulca. Sua Conat1tu1ç~. concluldl em Vie-na, em 196o4, f"oj. 

-.n'"OVa4a, no B~r .. u, ptolo DecNto-Le1 nt 5~, de 18 dto abril de 

116!11, publicado no Dtá~rto o:rtclal, de 12 d• •ato di! l\169, e ,o 

Inst"-nto dto ltatiticaçiio rol depoa1tal;lo ..n lh~I'Il•• 1t1n 8 de

qo.to de 1!115g, Mod1t1cal"'&lll-ae oa Pl"t...tocoloa Adicionais con

cluldoa •• :r~to, ea 1169, e1111 Lauaanne, IIIIR 197.11, e •Iii Hnmbur

p, - 1111<*. 

4, O -xo P:rotocolo Adicional de Hlll!lbui"'IO aup~r1-

(Comia-

.Ma E~ciala) da Const1tu1çiio •. ~odlttcou o A~rt1a:o 13, eeta.

Mlecendo que oa ó~ra:ãoa da União são .. o Con&M:I!SOo o Cónaelho 

bacuttvo, o Conaelllo Conauittvo 4e :tatudoa Postal& e a Seer.!. 

tar'1a Intlllr-n&el~mal; 1t que o .. ó~rcios perrnan•ntea aão o ConM

lllo E:IIIH!oltiVOo O CÔnsell\o Consultivo de EII~UdOII- Poatala e a 5_! 

CNt.&Ma Intemacl~l. A.$ Cont'l",.;ncia.s Adlninlatrativaa e c.s 

c-1-Õ.a J:~c1a1a ddxar- .de aer-, cona1dei-i.:dos-"ór.&ãoa pcnna

nente .. c1a unsio. 

I, oa Plenlpota~1ár-1o• ,..un1doa e111 Ha~~bura<~ 1110dl~ 

t1ca,..., ad•lll&1a, o Artiao 20 d1t. conatttutção, coloeando a 1St-

or.ta:r1a rntemactonal aob o controle do Conaalho E~~:acutivo, • 

nio •ata do Govamo da Contc-der-ação H"lv9Uca, c0111o •ola aar-. 

A foMII& do A:rttao 31 f'ol taualmente al te:rada, p.nnan,cc-ndo 

aua aubat~c1a. Da 211 d"mala ar-uaoa da Conat1tutção'!ora111co.!! 

Mrvaéloa ac-1111 qualquc-r 11'10d1t1cação. 

.. o Br-u11 aaatnou, e111 27 de julho dl" 111B4, com o 

'l'•rceiro Protocolo Adicional à Co11aUtU!ção, o !h•iuiam.-nLo-Oo;o

:ral a Convenção Poatal Un1veraal e ae~, Reau_l_fll!ll.-nto-de Ex<>cucçi·o-;-

A Conaú'tutção" e: o ato tundoment'al-d&.u~ião, "qut- conté-m auas 

nor~~~as or,zântcao. O Re~:ul~~~r~t-nto~Ce~r.:~.l consolido~~ 11s dll'"f•I)Bfç~~·t 

qua prant•111 a aplicação ela Conatttutção C! o tunctcnamento da 

Un1iio. A Ccnvonção Poatal Universal e aeu Reaulanumto de Eur

cuÇio rcrunem .. no.nnu C0111una apllcáveta ao- aervtço poatal 1n~ 

ternactonal o ioa d1•poa1çêioo: relattVu aoa obJetoa de 

pondêncta. :tat•• Atoa aão obrt~:atórtoa para todos oa pa!Bea

..-b:roa. 

'1. o M1n.l•t~r-1o dau Coll>Unicaçõoo: sol1C.1tou &li pro

vtdiiinct .. para :rat1t1cação doa Acordoa aup:racitadoa, que con.! 

tltUCIII oa Atoa F1na1a do X%X Conareaao da UPU, havendo eBcl&r.!!_ 

ctdo qu• o depÓsito do 1natr'\llllonto de rattttcação devcrã ae.

e1'etuado no praao -1• ourto poaalvel, .viato que oa paisea-111e!! 

br'O• per'det~~ o dlnito do voto noa aaauntoa da União, até o cu~ 

prt•onto dtlaaa tonllalldade. C0111o é do conllec.tn~entodcV.cnsaa E.!!_ 

celiiincta, o Braatl, a1é111 de dtapor- dtl 1&11a das maiores e ettct

.nt•• r-edtla dtl cUatrlbutção poatal a .de e~~:ecutal' proe:r-.,..u de 

ooopel'aç~ técnica na Ít.rea poatal do qual ae benef'1c1anl out!'oe 

palse._-.br'Cia da liPU, conta com a c1rcunstãncta de aer ucn na

"c1.ohal b"rulle1:ro o atual Dlr-etor-C!tral da União, auactttivel do 

V:l~r..: MÍ' Nela! to para u- •andato ad:lc1tlnal do cinco anoa • 

I. ••••u. condlçÕaa, aubaeto .à •levada conaider! 

vio de Voaaa !.xceliiinc1a o ane:~~o proJ•to de Menaaaem ao' Cona:re~ 

1t0 Nacional. pa~ra O encaai1rih-nto do te~~:to doa retel'tdoa Atoa 

Intarna.c1ona1a à aproc1ação do Poder- Laatodat1vo. 

Ap~ito a oportunidade pa~ra nnoval' a Voaa•"E! 

fll"liiincta, Senhor Prealdente, oa protestoe elo meu 111aia pr-ot"ul1-

do reapalto, 

~~ 
~ 
~ 

UNIAo POSTAL UNIVERSAL 

DOCUMENTOS DO CONGRESSO 
DE HAMBURGO 198q 

TOMO III 

12 YJ)ll.lr1E 

TEXTOS ORGAN I COS DA UPU 

-·O P"scnl• voh, ... d.,...,. '"'"' dL~dn s..C a ~c!';nifltl' rf'ff'l"<'nd'l< 

Dnc..-:nto• do Conr..r•·~~·· do• U ....m.ra;o 1?114. To- UI 

1\1 Vol...- • Tlll:ttn• ~r.hico~ d" Ul'll 
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'"""' 
lroiJ.c-- •• '''''"' ••••~-••••H•••••••••••uuooo••••••-'-'"'~'_,_,_,_,,_,_,_,. .. _ 

tiWilce •c abnvhtuna (datu, dMoloa, ate.) • lipoa ~ ........ .,., 
lloochõaa.., Co11paa.o • "-Hrp 1'14 ,,,,,,,,,·,,,,,,,,,,,,u ••• ,,,,,, 

Oon.atitulcio U U..iio Poatal Uni-nal •ditlca.bl ,.1111 l'roc.cotoa Aoll~ 
ciONt.ll "' TÕqulo 196,, ._ t..111un- lt74 1 M "-barp lte4 • • "''''' •• 

Tarcdro J'rotocelo Ulcl.onal ii Caaathulcio •• Ullf.io PHU1 U.ln~rul., 

Dou:laracio da a.burp ••••••••·•••••••••••••••u•••u••-•_._..,,,,,,, 

O.clnacõ•• hitaa 'IIII.UI!Ido ola aadnnu1'• .toa Ato• •••••••••••••••••••••• 

leaul-nto Çeral U Da.iio Postal Uai'Waraal •• • ••,, ,., ••••• ••••• .. ,,,,,, 

Alw.:WOI b&'-elltO lat- Âl CoiiiJ'IUOI , ,,,,,,,,,,,,,,._,,,, ....... -. 

ltiUO: DAS .ABREVlATt.RAS {SIGLAS~ SfrtiCX..DS~ ETC,) E SIIJCS 
9f'AEGAOOS NAS I:ECISOf:S 00 c:aG![SSCI tE. ~ l98ll 

. 
CAl ..... .. ... -· ---u _,_ 
-...u .... 
eo..nhuição 
eoao. ou. CoDMn,io ..... 
... ... 
Iom • ... .. 
• .. ... 
1~ (16 onç .. ) •... 
... . ., .. 

tina 
••• :... 
.u ........ iti.oul .... 
-.... 00111111' ... 
P• u. ,.,. 
Poupança 
Prot. ou Protocolo ..... .... 
bt. f"..,r, ou 
b&Lil-ato Caral . 
• ...... 

.. .., ........ 
• A<hohoi.atu~n l'oatal (elta abr.vbtlll'a aio j, ~antntaa

to, uaa.!a, •lltlado aatii o:onU.,.ra4a a ...,.aai .. da .s• .. -
daucar, para dirbd,'f •""l•UII'f 4\ivicl.a,.,.. H nata ola 
,... Adainhtraçio hat~ a aio • ouna ~aiatuçio) 

• Arti&O f ~ 
• Ac..rclo ufal"<'nta ia adlUturaa .S. jonMb - pulolica-

cõ.a pariõolic.. -
" cêatl• 
• Comi• Acaluado btomadOil&l 
• C:O..Mlloo eona .. ttiN .. l1tuoloa toataill 
• Coaadbo Euclld'N 
.. collfro6ta (fiO untl.4o .. c.,....,u .,... ceU.. para 

· .. q~~e aio H•ll•aataa o .. •""' aiD 4U_t .. ) 
• ..,_..., raforann u Hn:loo o1oa a...uaa ,.atah: 
.. u.ar.ccno 
• Aeo-rê nforaata ia,<:obracaa 
• rol-
• Acordo icfarante ia eac-ftla• JO&tail 
.. CoalaÜO 
" Coaat b.ui;io da Dnliio Poatal Dlti,.cul 
• eo-n;.&o foltal Uaharaal 
• letra a aar eo&~Piatada o:onfow:. o t'a&O• .. M&UÜite for 
... III', da,' claa, ..... (Hta d&la ii ..,n .... ao~t..._, -
.... for.ulárloa) ' • 

• Direito J:apacial .. s.q,.. 
• ~atol (do C<nt&rauo, 111aa c-i.nie&, ate:.) 
• for...lirio 
• franco 
.:. u•aa 
.. bo'f& 
.. ... nosr-
• ••il'"-tro 
• libra .... ua (4!13,!1' sraNa) 
" a .._tetar co~tfo.-. o caao, ola Mplata fa~l t:anhor, 

lkabora, Sanhorita, ou o aldaucao (aua dela ii ...,.,.~ 
.. principat.ata "doa for.oliirUta) -........ 

• Senhono• 
• Senhorita 
• Srfthora 
• ..::tro 
• Mxboo 
• 1,1~% •troa 
• •íaiao 

.. .;,nr .. u:·o 
.. 11 ........ 

• -.: .. nhação das •ao:ôas U&iolaa 
.. -o:• (2& 0 346!1 P'-•> (l6f prte da Uk.-aa) 
•pot~lo 
• piicl~~a(a) 
.. &co'f\!o t<l'faruta ao Mni.co '--taraKloaal da ~· 
• Protocolo f'iaal (.&11 l'<&llpttCtbo.UO) 
.. Acordo roUaraata ia r-ual .-n• ~lao 
.. •a•l-ato • .,..o:ucã 

• haul-nto C.tal â UD!io ,.,.tal tllll.i-nal 
• aaaurufo (ola t....,) 
.. t-lada 
• tónlada,..ui.lõaotro ou r-1.a 'l•il-trica (..!~ 

..ti.liaad• - ,. .... arõ.a M toaapori.a) 
• Palio Poatal Uniwnal 
• lileordo refannta aoa walaa ,.,.tab e ........ ,.,.tala • .. _ 
• Yalaa P"taia, ...... ,.aUla .. ..,.._ 

•· Mo""S..~uraa .. ~atl- - r-lb'--
(luu lbn~rtaton"al aio .... ~. n.WIII•a ........ 1'0 4a aNea M fo~Udo) 

U • lt.nill•tur<ll5 
AV • Cornio' únoo 
C • ConY1no:io 
CE • POIIp&ao;:a 

• avho tia illudcã<> 
• outzroa ot.jetoa ou 

CP • ~ac-...t•• ..-nab 
Kt • Yala1 poltala ...... ...., .... 

• objatoa outro& 01111<r oa LC .... 
"" r 

• eYho ole tae~bi•n.to 
• bolada ola trinaito 
• fclba Ã .,h., 

11!' .. ea~r..,cu 
ftl • "faloru 
'I!' • CM•-• 

• suh da percurao 
• .. o:artal e o:anõ.a poataia ou . 
.. cartu, •nocnaas, tartõ.a po•tah, valai ,01tah, vala• da ........,! 

ao, Yalonl - o:Dbruça, cartaa,c/ 'WalOt daclardo, a ...,bo ola ..,__ 
bi-lltO 

K (aala-1) .. -•• upecial da i,..noaaoa para o ..-.., ·Hatiaatiirio a pau o •
olaadao 

" ' " ' t ••• 
" t.t, 
v 

" 

• porra paao 
.. nal•tud" 
• _,_. v•d• 
• tadfa a pasAr 
• uiinaito .. r h!.,. 
• tarifa pero:C!bida 
• triiaaito urdtodal 
• valot dC!o:1arado 
.. axprcalo (inoJi.cao;io la .. rvho taudo utearifi.co) 

CONSTITUJCAo DA UNIAO POSTAl UNIVERSAL 

Kotli.ficada paiol ProÚJ!-ot• '•dtdonah tia TÓ'Ialo lt6t 0 

4• L&UIII&IIftl! 1'74 e ele llaaburK(Io• 1\134 

-~~-• •o• -·-•···~~~--··-~··- ·-P~-·~ .. ~-~--J""'"'-'"'"'~'·!!'''"' .. 

INna: 

Prei.bulo 

T[tulo l 

(".:~p!t11to 1 

1\'. Exunaio·• abjctivo cl11 Un.lão 
%9. Mcmroa d.i. ~iio 
311'. Jurhdicio <11& \lltiio 
49. Kcloçôu. orzcepc:ionda 
:w. kd.o da u..Uo 
69. L[npoa oficial da U..iio 
79. N<>ed.-p.adrio 
119. UoiÔI!• rcatrita•. Ac:ordo• e•l"'d•i• 
H. blecõca toa a Orpnhaeio •a• llaçÔI!s t!nldu 
10. Rf:laCÕC>II -.•• OrpnluçÕo:a latarnadoll&ill 

capltulo 11 

11. .WC11ir.o ou ..-Iuio ;;. Uaiia. PII"OCC<II-nto 
1%. Saída da Uaiio. Proo:adi:-ntn 

r;;;;-;Prot<>e:olo .WiciCII\81 de TÜq11ln ""· wr- oõl:.....,eoa ô&H Ceasra•ao~ 
t- IU, pild1111• 'a :n. !'Artl o <~ar,undo Protoeol<> .Wi.cf...,al (La.,...,_ tt74), 
.. ., ~t- olo: .. e ~re .. o, t.,_. ltl 0 piltia&ll 23 a 25. Para e.t&JI'I'd.~ 
Pnracol" .Wicioul (llaatourao 1"141, wr piiclaa• 2la ZS do p~· •1-. 
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c-tltul ... 

c.pttulo ni' 

Or ... laacio .. u..u .. .... 
IS. OI:Poa 4a Uni .... 
14. <:oa&n-1.01 
15', c-r.r•aiiOa ~lrGUrollnoirlo;tt~ 
••· ConfcrC:.Ct.a ... lnl"nt lvea !5uprl•l6o) 
17. Cona•ll•• ~nollvo 
11. Ooftnl!_>o C:..nauttlw dr htndoll ro.rah 
19, ee.luOC'• e~dala (RI,(ptluttlo) 
20. ro.erouor.l.a lnt~nadL>IUit 

Catoltulo 1'11' 

Pluaeu da lllltH 

21. Dal:fO ... da Uaiin. Qmtrl1J<IiçÕfo• *'• p11ía~·•---roa 

TJ:C.lo U 

.,.. .. Uni.iio 

... 
"· -... 

Ato. .t. ~~~~~. 
Al'l!ueio doa #.toa da Uniio aaa t.rritôdol cuju ulaÇÕtoa illtano.c:ioaal.a 
nuo aoh a ntpo~~aabiUdMa M - .. ~.__..,"' 
Lqbtaçõu udoa.~~l.a 

C.,.[tulo U 

Aceluçio a ,...WM:ll dai Aro• 4a Uaiio ... ... 
"· ... 

Au!MtUC!• nt:lfieario o~;_outru IIO<bliddu .t. lproY•çio .toa AtoulaU..iio 
:C~fi:çao daa utifi.eacoe• • daa out'l'u """'diddu da topl'OVa;iodoaAt~l 

Meaio ..,. Ao::otdu 
a..ünc:ia tia - AC'onlo 

ClpÍtolo UI 

... Ulcaçio .._ Ataa 4a VnUo --lt. ~prc ... ootac:io daa •ropodcõu 
:11. llodi!le.~o d4 Cmathulçio 
Jl, llo!'iifle.açio ..., at.•pl-lltO C.ul, da Coa.vançio o tkla .lcc.rd01 

C:.balo IV 

lei-cio doa litla;io. 

12. Arhitr~na 

~ltulo Ul 

!fúpol:l~ .. u .... h 

fiiUJUCXIlO FINAL M CONSTJTUIÇIO M lJfliO POSTAL. I.IUVERSAL 

I'JE1HIIIILO 

A fioo ... ••ae~~wotvcr aa. r:-alc•çCiaa ..,.trt! .,. pov&ll• atravia 4<> '-'-lo 
•UcP •o• Hnrlço• ..... ui.., a de contribuir pern •tfl'!llr óa e1'"' .. oa ot>j•tl .. os 
.. cols..,r~ãn lntcnoadonnl ftOS c•pooo culwr,U 0 NCl;\, •••m.ü.k. •• phni
I'Ot""'!iir'-• olo• t:O""ftl ... 4as r-t. .. c .. ner..c.~ ..&oter-.. ,.. • .,.,.,.;_ • ll!l'<d
Ueeçao. • pn-te c-.tlcutçen. 

. .... 
N.,.atÇ;... eqMOicu 

Gt.plt111e •" 

.... •• u ..... 
art.fae pd-ho 

·~-·- • •".!" , ...... V. li> 
lo (k. ,.t.el ........... I J'ntUIIU CoonhuiÇiio fo- ltO .. I .f.-nmolução ... 
"'lia l'llstd ~J~on .. l '-' Gnh:o r .. uhõrio polui para 1 r-r.ou nc.tptOCI •o• 
;~i~!o;0df..r.!~'ponoft:ncla. A lib:rrof ... ,.., nindto .- puntlds • to4o o tnr!. 

I. A llool;c. t- - objcotb~> ....... urar a DI'J;Ilnluçio c o apootUiç.,_nto •o• 
""'lçe• l"'nall a •• '"'"""'c-sr, 11en11 ina, o ........ vo~'lrilunto •• cola ... nçie 
l•tarwoo::!c:l•d. 

l, A Uo.iiio ,.rtlc:lf'n, n11 •••lida •a suas po .. IIJiH.adna, •• anht;nd• ticai
ca ojoaltd ~'"'I"C"rioho por • ..,, ,.h••--broa. 

ArtiJ:O 19 
tt-llo o a "" u.iH 

.:;o ,..r,.., ...... o• dA Uniio1 
a) oa paf~~<·oo ,..,. r:.or- ob lflllldado "" ..,...,.o• M olua 'lllln antrad• - vla"r •• 

p~-"" Con~tltulçã<>; • 
li>) oa p•Í~c• lf"• .c uoniar- -lrru~ .,.. .,.,.,ro .. i.olaole .,,. o arria~> 11. ·• 

ArtJ~:;o )<:> 
_.,.~rhtllçiõn d.:r U..lito 

~ •~ juo h<'lsM dn llniM: 
.:r) fUI tl'rritorln,. ún& pní~,. • ._,.t.roa; • 
~) a" "f,Õ....:ho. JN'"t"l~ lnn~ll'lllll" ..,.·l•• ,._.,j,...,._..ho-..~ nnl t<!.rrltórloa •;,.. 

bot'l,.Ídn" n• j<lri..JI'>:iu dn Cni.i .. ; _ 

~Ida v-toa hnto<:f!lOI A!licl;.,nia Oc: Tóquio 19fo9, ,.., ~ lf74 e .. 
lllooohur11o 19114. 

o) o• tardtc>do• ••• ..,. ....... -""" ola Da.lio, r•- ,.ct• 1Ala0 .,.,. •~ 
,..o~ •. lllln pootto "' wbu ponal, • .._r .. -~woa. 

""d110~ 
kloçÕ.• ,,,,.,,cpdofoab-

:: :"J::·~:G~ ~S::!; r.::~!:.t"":r;ia~:!:ór..!::a:-o ~i!~i!:O.;e:, j~ ~:::,_ 
çõ..~ ,q·eoavgnç~ • 41- l.l!pll_..to Mo altlü:ivail a •'""• r.taç:M• • ....,.~ .. , .. 

Ard11o 69 
t.tncu• Oficial da ·Un!So 

A ltnau• oridal d• truiio é • lÚ.&UI rr-e-h. 

Artlao X' 
Nn .. d".,....trio 

O [ueco '"""'do ~ ouidadc _....tiiria •o• Ates •• Urolão i <>' fraeo:o-euro, .,.,i-
4ido - 100 Wti-•, c.-,.. peso d1 10/:ll & 11 - .. a J"'oporçio ik ouno .. 
O, toO. 

Artiao 89 
Uniõn raauiuio. Ac-ordo• upadlli• 

1 •• Oa pat,.., .. -.. ...... 0., ou auaa Jubo.tniatraçÕaa PDnaia, •• a h&t•laçio ...... 
~;..,. 1 tal nie .., op.~ll<'r, f'Od.,. ~uaWtac:er u .. t;;...a r•aultaa a !•ser ac:or4oil 
a~~pC>CIAi.l rclad.,o• A<> ... -...iço poacnt hote>:n"eion•l, c:.. •. concHçao, tocbvl.a, 
.se .,.,.).,• .,;;., iat-roduai.r dhpealçÕu -..o• faW.rivci• pau .,_ o po:ibllc:e qua •• 
.
11
.....,hta• puloa Ato .. <k>a qual• .;o p:>rtaa coo.tratantu "' paÍMa....,.bloa iat•~ .... -.. 

2. Aà U..iÕ...JI. rctatri.t~• p<>d<oal ..,vlar ob.,.rvadorea ao• eonsr••..,•• Coe{<!'rft.
da• a a.-.. u•IÕ<>• d• Uni.io, itõ CÕII..,lr... Ea.e..ttVOo·l'"a.- u Conaclho;~ Coasul· 
tiYo ole t:at•>d"a C'olltai.al, 

'· A Uniio pt>de> cm~iar obo.arv.:uloreJ aea Coll&telllllo Co11hl'i'nda1 • ..,..,,.iiiea 
.,.. llf>iÕr.a ..-~lllti.t8a, 

Arti.KO 99 
ltcl!'çõaa c.. .a 0r)Cant_uç3o dn lbo;Õ.• UoOiofn 

.\11 rel"'IÓO• -tre • uni:W • • OI',._J.n~ii0.41• tuo,:ÕL·K Unldu ai<> rcKw.-. ,..1•• 
~~·~~ ..,.jOa texto• eat.H anc;11o• i l'f'UÇ•t• C:O.•tituiçin. · 
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AUis;o lO 
••laçÕtoa - aa o ... -laaçõ.a tunn.H I onda 

" fll• IIII al .. kUU1' ...... eatrelta Cfllopno~io til i na poatal !nteutiW l"road, a 
lllt.IN I'O•h cola1o1'11r c.~ ai DI'J:IInhaçõe~ lntnnucl.o~ia ...., ,;. lntnuaaa .,. 
.r.l•io~He• C:lrttllf;(>l, 

'CIIpltulo u 

.We-io ... ••bho i t~nl:>o, S.!da d& U..iin 

l.ttii!.D 11 
A.Húo ou M•hho :ii: I!Doi.ão, Procedh•:nto 

l. Qla1.,af ... 1oro ü. ~~.,..:luçiio du NaçÕ<!I llnldal poda adad.~ i União. 

l. O.d.,ar p~~1a aoMuno, 111Ão -tm:. ola On;JoT>Iuçio d .. M"çõu Ucliba, poda 
...,..nr .., ..... laNio, na .,.Hdada .da rah -loro Q UnJ.H, 

), A aokaão, -..... o ~dldo da .... , .. ;;.. i U..iÃo d.,.;., .l.nc.l.Utr ~ _ _!ieC:i,iój,,,;., for-
-l .... eaâ:o ii Connltulç:Õo c aoa Atoa obr.iltiiLÕdna da UnJ.lõo, Eua dac.hnç8o 
; ....... çao~a 1'01' vi.. lllf!l.-::itl.-a ao Covamo da C..nlodc.raçio S.. Iça, ""'' o::onfo .. a 
~:-.E:r.•drlu a adu.ao ou coriaulta a. .,.t .. a-. .. b".,. aobra o JM'dl.do da ad-

a. O pah .ão _br., b ornanlução du:- ttoçn .... Onldaa i coc .. idcudo e<:~~~c adoo!_ tt•. "- ~ti.,nd(' ""' pah-.•loro, •~: nu p<"dldo for •provdo pelo ••no• por 
••• hTtr>~ de>• l"r,;..,..., .... bro, dl! Unl.io. O ..;;., pr<>nund-nto do• p,.; .. ,.._.,.w 
..... .,., .,:;0 loouYO:«• reMpondldo no pro1<0 de qo••tro •c•<'• :; .conlido:r1do -
•'-nçio. 

~r.!~:=~t" s:Iç:~!:~":...:'!!!~::; ::R~-.... "r,~~~-~~!~~~;":. ":1:.,~-o:·;::t~ 
• â~• 4e10 a., notlriuçio. 

&nlp12 
a.Tob ol• U.lão. f'rO<"•••H•<'n~o 

1. o\ ........ .,..h ........... o ii r...:ult<>do o di .... õt<> dr .... Tt•tlr;u ol• Unliio, ..,dhnt. 
.......,,., 4• Cool•tltul,..in. tr•n-!tld~ rÕr .. ia •liph;,.iitlu nn CoYerTII'! "" Con
,..,_raçioo .. r.;. • por •• ..., iíld- 1101 ~~:<~Y"r""~ do~ ,.,;,.. •• ._..toro•. 

J. A ... r.a. Ul~,i;., t<>rna-,.. .,fcrtlYn ~" ;,,,., d<"- ono,n;ntt.do" f"'-rLil- dÕ 
4U .. f'O!CI,•bi .. m.c.co, r<:IO t:oYIIhlo> d.l CUill<"derAfõ:io S..içu, ÜA d<"núncill previlta 

- ....-r.ratco •~-

..,ltioto pi"IO Cooi;H-UO de- Tóquio 196?. 
Clpblllo UI 

Gqa.~ .. do "" Ulliico 

1. O. ÕTaioll d• Uniiio •io o Con11r<'"'"• o Con•<"lho 'E~ut!vo, o Collll•lbo Coa
"lrl.,.. ,.., btudo• Pot~ttl• <" • Saerotoria lntcm•donal' 

2. 011 cir&io• prTaADI!RlU ... Unlio .... o eoo .... tho beel'tiYD, o eo ... ollwl Cun•ul 
t~- • l.nudoa Po•uh e " Seeret:ub lnt<"m•ci...,.l. -

Artiao'l4 
C.Cre••o 

1. O Conlt('UO i- o Õr.z:.O supre., d& Uni:Õ<>· 

2:. o Con~r;r,.no • ..-,..~to pc>ln• l"""'"caenUII<Ca du• pd•e•.......a.roa. 
&&-tiao u 
c:..aru..,. cr•tr80rdin1Írlo .. 

• CiDa&I"C!slOO •:o:tr&01"dillirio podo Ul" convncldl> • p.,didlo ou .,_ n eont•nti-oto 
... • - •i•i.,, dob hrço~ do• p•i•u --tiro• d• Uniio. 

&rt.lao I" 
c..r • .-...... A<t.illhtr•tiv .. 

(a.pr!.id ... ) • 
.artlao 1.7 
c--1.., bweutlYG 

1. btn •oh Coa&«•80ll, o eo-etho bcrcutlvo (C&)·olá eoathoulcladl• ..,., u·•l>,!. 
1M. • hi;.,. - eaa(o_i,.,dcr oco. •• dhpoai.cM• do• Alo. .. U..tM. 

2:. O. --.ro• 4o Ccrnacrlho i:Meutl•o """rt .. ""'" fODCÕn .. - • 1'0 iaUU,!. 
- .. U.iio. 

... , ... .. 
C....U.. CollaultiYo M J!nudo• l'o•uh 

G C...) .... Catl•uldvo de hU•• l'o1Uh (CCI':P) ...... arupdo ol• •f•tuor ... tu· 
... • .. hb- ,uacuc:~ 1obr<~ 'ilue•tõc• ·teaoie••· crpu-ac:iDDIIh • •eooôoo"icu "" 1.!!_ 
ten ... 4o Mn-i;o ,....cd. 

i -..!fie ... pdo1 C....r•••o• .. T'cooiO lt6t • H ._..rp I H&. 

I .. ,. ClMa"'"'O ......... t"P lMlo. 

• ..,ff(e-lo ,.le ~·- ~ Ti'il•lo ""· 

C<>n•th••""' "'""----------------~-----~ 
Art leo 1!1 
C....J••Õea nr•ciai• 

(6upd•ldol) . 

Aniso ~o 
s.,,.r.,tui• Jnt.,ma;:lo""l' 

U. .. ~cri tório untul, lundonsnoln""" ••d• aa Unl~n 10b 1 d•n ... ln•çio d• lhtr•
Urll lntrm.adon~\ d• Unlio l'oltal Unlvuul, dhisldo eor•la Dirnnr Golnl • 
colnc11do •ob o tontr.,le dr:> Cona.•lh<> ll:•~cut!Yo, ••rvo ol• oraio d• u..,;io. <k ;ln 
rnr.,•çir:> • d<' ~on•ult• à1 Ad•laistnçõo. POit•h. -

C.phuto IV 

rlnancu da t ... i.õo 

Artlso 21 
Ocwp<"&.u d• Unlio, c-ontri.IHalçÕt• do1 p•hu..-.bro•' 

'· •I .. ;:d: .. =:.~·:: ~ii .. ~ ::~:~-~~!7" """ pod .. etlastr: 
~~~ -"'"J!"""s _nhnntu ii r•u_nião 4o próxl.., Conar•uo. 

2. Cl valor..;,.{.., d•• dr•pe•••• pr"lsto"" p~tr.l~trdn 19, pode ur vlu·•pa••• 
do -.: "" elrcun11inti .. o ""illllll"ll, llOb • C<II"I<Hcin d• ,..,. nJ• obean-du •i. 
tlir•pOSiçÕe•.• eh relati"""• do b&\11-nto C.nl. 

l. Aa dUJ><"UI da U..iio, abo:-•l)pndo, .,_ntu•l-nto, •• eOB•t..,tos ao parii&rll
ro 29, •io c:uatoiOdas .,. , __ ""'"' p•hea --.ro• ele .U..Iio • .P•ra ta•to, c..aa 
paÍ•-bro e~eolhe • c•U&Dri• de contribuiPo M "1>111 pnuDdc ••r cl .. slfle& 
do. AI elulf"s de contrlbuicio •io tlx .... .., br,~>l-nto Geo:-11. -

41. r. cuo de adnio ou •lbois.ão i U..l.iõo .. vlrt""'• do arti&o 11. o Gov•rno Q 
ConCC"Oàr•çjio sut~• dltt ... lns, d<" - acordn ~- o IOY•rno do pah btnu••· 
• e&t•Pd• ola contribuiç.iõo .. ,...,. 11t1 III•~ ,..,. chuiUcfMio, t•ndo •• •bto 1 
par~ Uto. du dn•pe111 da l"'i&o • 

Capitulo I 

GolaeraUII...;..~ · 

Artlao n 
Atol d• Uni.iio 

\, A ConMltulfiiiD i o 11to fundaoo::ntal d• Unlio. Ela c.,...t.., ii• ........ 1 .....-1~ 
c:•• d• iliUao. 

1 1't~lo Cunt:nno d<" U..hiW!:O 196'· 
• Nodlficodo pelo Cnnt:r<•uo do: ~rito 191!~. 
' Nodi~lcodo P"loa ~rcuo• d" T6qnio 19f"o9 • dr t.nu1111,..... 1974. 

2. _o_Rffi"l"'""'"'" G.•r•l tr"~ "'~ di~.,...•lçÕe• .,.., ltar•ut .. • lplle•ç:in dn r:o. .. -
~!::ça<> a o lunclun""'""to d• Un1:in. El<: ;;: obr~ea_tõri<' (O<Irl todo• <>.• p,al .. ·-•• 

3. A Convenriio Po•ral llrdv.,rH~l • IIC" ~n"l""""'to de Exo~ tl"., .. .,. •• -.
••~ e-.ua ll)'locavell"" fervoç" postal ~tc:ra..c:t"""'Í c la dupodçÕu nl•ti-· 
""~ '"~ ol>j~tow de c..rru[><>ndênch. hto:s At"' llÃo .,~;~rh;otç.,.lo• p11U todo• o• 
r-l•n....,.l>rol. 

4. 01 M<>rdos b Uniiin e .-..... ~tesuhoocnt<>• o!l• ~.!I"""S:ÍO t"eK<ol•r.nt- H"Ni~Õe 
e>ulro~, •1uo """ o• de .,l:>]etos dr corr.,•pondo:nc:b, .,.nc o• paÍ••a ..... -.broc eoa
tuuru:u. sir:> o~ds~tiirlo• apc=nu p~u rai~ raÍ•u. 

~- ~1. -.,&1>\!"'aun da !x!_euçiio 'l"ll cont"""'"r. •• -didn de 8pHc•ção ..,.., •• .;;
r!•~ • ~xeeuçoo da Convenç:ao • üo• tu::ordoa, hO pro.ol&ados pd•" Adairai•tra
fõ:OU P'os~aia 4o• pal•c•-==-bros intarc••Ado•. 

:~ .. ;,~!r!:"';;~·!: :·s::~:.!'::1;.:n .. ~:::~:,:!:'c:!: =::;i .. "':~!::d:;o~· 
Arti~:o Z3 
Aptl.~açio do• Atu ela União ""' terdt.Õrios cuJ•• r-ahçÕn htarucloa.ah 
utiõo cob • '"'J><I"""bllida!Jc de • p.I•-bro 

t •. Qo .. lqucr paÕ• ,....to doehrnr, • qudqu<"r -to. qu• •uc'"""itlosio, .,.,.; 
r .. np~h'! -•. ~toa dca Uni.;.,. •br~no;e todol os ter-rlt;rj.o• ""'J•• rc:laçou i•tor~ 
IICeloo"'u t:•tao 10b """ rasponiDbillda:l•• o..""""'" •1&~~•• clentr• d.,.. 

'· •> . , A tlcehl"açiia pr"vf•ta 110 p~~ricrdo 19 dft'e eer aM!areçed• .., C:Oft111DI 
.., , .• r, ••..Se do C•"'J:'"""'• •• íor (cita ao ....,ato .s. •••batur• .to loto 
ou "'" Ato•- 'I'K"niio1 
4& Con,<I<Jeraçio Suiça. • todlol ol ol.,..b CIIOI • 

:J. Qlllkooe.r ,..T,-...b..., pode, • qud""er t ... po. e1Hiareç•o:- "' &OVITQO tia Cort
fc."cleuçio Salç" ..... uotiriea,.ã.., ("na • u ... u.tc. do dontllleier .. •pli~i· doll 
Atol N Uniio. ~· o• """b e di to pds [es • oleclauçio pt"OYht• 110 ..... ~rll-
1o l'l'• !=n• notUie•ção ""~rori c. •iltot - - apÕ• a 4ata .. '" receiiiW...to 
pc-lo Cov.o:rno ... CoD!c:dcuç8D su[ç •• 

41. As <h-c:LIINit:Õe• " -crueaç;;oa p....-htas -• .,.ri~L:r•f•• 19 c :19 .- -~-
,au .... - .. r .. ,._bro, ,...lo....,,..._ 4o pds .,.., •• roalllcru. 
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J, 011 Jlllt"~rdo• H' 11 49 •ão u 1pUe• 101 tanlt&rto• .-• pco1a1M 11 4111lt~ 
..... la -b!:-o la UnlN, o aoj11 ·r.taçÕI• IIIUm&d••h .. tlnr• -~a raa
,_,.~1UdMa •• - pah-.•ko. 

Artl ... " 
t..a,lal•ÇÕ.I liiC'IDIIIh 

AI ••t .. noln~~,.Üto• dua A\oa lia ULLl•o njõ., 11rcot:lll • l•tohfiçiO.olia eaola ,.h-bru 
11aq.1Uo .,,.., Ll;;n rnh·~·r l:l:f'l"<'·~"'"'"mlet pr<JY{II<' p41" 11-.:1 Atoa. 

C.pft•lo n 

N:alb'l:io 1 .w...lnda 4<>• Atoa da 1Jnlio 

An!ao 2S 
.U.batU1'&0 ratf.Ueaçio a tiiJtTOa -.1~• ela aprov~M dc>a A~ÕI IIII• Ur!Iio 

1. #I. ••alut1u·a lllloa Atoa da Unlio ,..,.,, plulpota!>e:lidoa t- h111n .-uo 1111., 
-.rr-.to do Omanno. 

!i. •. • C..atitllis:H i "'tU:I.~alllla, __ tio '"'" _ ... J• po~afval, ,..ao• ,.ta .. da"ui-

·~·~~~ii!!§'·~· ~·~·~·~-~·~~~·~·~·:: .. ~~·!·~~~··~'··~·i·~·~ .. ~···"""''='~'~'''"~'"""'"-''-·-'=·'~"~ ... 1"11 coan ""e ona 1 ft iíiida 1'1 1 U 11nataroo. 

'· .. .._..- ,.ta .ão' ratitl"!!,• " c:..nn~tiJ~io ou 11iio '""""'' Oa ..,tnoa Atoa 
,..- ala ... .......,,, a"Connltuiçao 1 01 "-•h Atol aant;. a eu.a vaUIIII .. a para 
•• palMa •• oa ratirlur• au, aprovar-. 

ant• n 
:'":!~;. ... rattrte.çõe,·,:'iliao ... tna --...ucMaa 1111e q.aowaçio loa Ato• 

a. .._at.n.o~~toa .. radflusãul .. cõ .. tltul.çM, • waatuat.-ta d• apr .... açM ::::-c.:::.:: .. ti::t.;~ ,.:c!::~~~·.:a .. ~r:~:!:: ::·!:x~==~.~-
.btlpJl ..... -•Ae~Nt&a• 
!.:...n:: :-r!:i~!.=-iz: =~~::~. -:;:-r• o alllledr • - .. .- ~d .. ••• 

:r. 1.& .....- •• .. t .. •-""'• ... Aa>C.I•• t ..ttr~.ea~~a- -r-u..e- • -cito u .......... ,. lt>. 

_,.. .. 
llllllllel. .. - Aei;EoiD 

I r-·lt.lh> " .... .,.t_ko ..,,.r ._,. partlct,.,.;.. .. - • ,.;ri•• Acal'lk•, 
_,__ •• 4ec.l-ll enl,oll.U. .. •rtlce u. 

Artf.., lt 
........ ~.açã.. .... 1""01'01~1 

J. A. ,.,b.latraçii<' l'int•l -~~.,.;.. ,.i.t~-hro C<._ 1'0 dtrof.to "" 11'r .. •Ls~ar, 'l"t'l" 
- ~rl!lll'd 0 •U<•r GIUI"C' okol~ c,..,ltft'OIIIO"• pnofOOII<;<'n" r<>latiV:ol 101 AtOl U 
•lio, II<JB "'""h """ pnta ............. 

1Mollll:lt"ic:a4o ,alo Collt.~"o•~n-do 'IÕoi~>lo I'Kt. 

Ard ... 30 
llooll,f.it~.i.<> da Con•tlt .. lçii., 

t. fai-a .. r .. ado~a4u~" rropoalcõc-a .,.baerid:o. ao Conl!r•·"'" • ralath11 ã 
:!t.':~ ,..eo..U:a!~lcoo dey.,. ""'~' aprovada1 no •íhl"" por doJ~ urcn• do• •p1;.11 

2. h liooiifi"cõea'Ad•>tlll .. _l><>r --~n~r .. fto con"tlt- • 1111tC'ri'l da,_ proto 
C'Olo Wlcl ....... t e, ••1,.... dcchao c:a contrario de~~• r ..... are~l<>, 1'1"• 1 ll'ia<>ru.., ••"! taopo q'".: oa Ato• r.m~YIIIIoa olt~rllllC <1 ..,_ Con.pc"""· El111 1~0 ntltl 
CJidlll t!o,l~IIO HJD pou!,·d, I'Olo• p1Ó11.......,.broa coa ioatruooenua de tal u": 
tif:lc:aeao .. ~ rraudnR ce ....,.fonoidlda c01o 1'0 di.•po•to 110 artiAU 26, 

Artlso n 
lbiiiiU:lcaeiio do llcttulH.c:lltc> C.!ll• da CoiiYcnci;(l 1 4ol IK:or<lcuo 1 

1, O bph .. •nte> C..•nt, a Con~<'ntlo ,.. 01 Acnrcloa detcr•in~• " c011dieõaa ãa 
.,.b fica aubnrdln .. a a ~pi'O'I'&Çio d111 raapec:thu prnpuat,nc: •• 

2. 0a Atoa -cl.onad_ú,. 110 pariardo 19 l!ntra• o• <Oucu~iiu U ... ttana-.!tet " 
t&. •- da1ncl;a. lll!ade o· dia fludo p~tn Conauuo para a llntrada y, .. , 
"'""- dcnr. <!• lh1:1 corr .. pundçnt~• 40; Conarauo pl"f!Cedenroi !Õio rewopdoa. 

c.,it•IAI 1'1 

:loieçio ..., Utlaloa 

Arrl,. U 
A ... ltra"'" 
r.- ce .. ,. lltr.dn, ""'"' """ '"' vlirl11 Aohdlt.lnr-cMaPo•talalllll!pa{..,,_.,,.,., 
• I"C'apalto IIII• lntrrrr<'lat.;., ...,, Atol lll'ltnfiio ou ...... a naponu.,tHIIII.,.• u"r
r .. tadl pau _.. ~•htf,.tr...;io<> 1'oot10l pai• •pUcaclo .. , .. , Atoa, 1 ~.,.ltle -
tltlalo li HIOI..-11111" ,.,.,..,., .. - Jutznarnto n.,hr•l· 

Thulo 111 

DiiJIO•ic:õ .. rlnala 

Arrlao S3 
•'lleincla "' eonorhulciio 

A , ..... ,.t;- c;..,flt,.i;).; aatrari ,;.;·.,,pr -.- ;.rúr • IIJ ... --jãMir•• •• U66, por r..,.. lndctanln&d.o, 

1 por ur ndada, •• I'IIL'niPota...:lirloa <1<'1 pvn""• ~ ,.., .. , <'ontriUnt .. •! 
alnar- n pr•,.•••t" eon~tltllh:ão •• - via, • '111111 •'~'• .,.,.. .. ...,., .... noa Ar'l~>lvoa 
.., c;r..,n><t 4o pa{a 111d" IIII• V..l.io. U..; O'Õpl11 •~•u "'" IC'ri .. t.....,. • c:a4• Par
t•. pc:lo lt"VII"IIO •o pala H<l" ... Co..,ll.t<'IIIUo 

Palto" ....... ., • 'llana, 111 10 llllc julho da 1~. 

Aaillaat .. rall nr OM-toa 1M r ..... "" • .., • ., Yluna lKA, t-111, p<ÍJ:IM• lla:n. 

llo -•to 41 procellllar ã ualn:.t .. ra lia Corl1tltuleio ... U.lio lloaut Unlwraal, 
<"O!'<'Iu[U 11 priHata lllata, o& Plrnlpotlll<"lârloa ....,'-••llll4oll co...,.n~leot~
r- o IN'tylntll 

llrtl&" IIÔIIicG 

.WOaia i C.lltltoolcioo 

Gs pa[MI ....,noa" da tlelia •- ... •nl&ar- • c-chaler.. ...... .._rlr i .... 
• - ,....a.-1:' t-.a. ·O l111tr_,.ta ........ e .... neNo Jllr wia d"'l...itlu 
M c.-r- ... pa(a ........ da Ut!Lie lo •tr..WI ... te OÔltt.., -·Cova~· ... ,., . ........ '"" ..... , .. . 
11: f..,. Mf' "riMa• l..,r.u:- • IOff'-t• Pnn:ec•l•, ... 110'1"• a •- fRP••
• ..-.. lar.,._ torla 111 -• IIII apodei-a ••tlw•- l_rl ... • Jlrát>rle tlltte M 
Cwtatlt•lc;;.,., • • ual .. r--- ..-la, ~- ..,_....r_. •• """"'.,.' • c.....
llllo ,.r • ......, ü •tH .... eópla .. .,.; IR4.r.,a- " e..., l'•n• ,.a. Cowc••,.J• 
_.. • c:.n.r ..... 

rolt• • ,.,..-.. - Ylaaa, - lO M ,t.lM • ttw. 

Tua;Uto PRoTocoLo ADICtOHAl. 
lo CoNSTITUitAo DA IINIAo PoSTAL UtUVERSAl. 

Art. 
I, (art. U -.llfl.<"ldu) 
11. (•rt, 16 ....,..I.t4o) 
111. (an, 19 fltq>rl•ido) 
lY. (ilr~. Zll -Hicadu) 
v. brt• ]1 -.lific:ndo) 

"· 
Yl!. 

c .. r:.o ... da llniiin 
eo .. r.,,íi.,ci.a• adaiahtra~l.,.• 
C:O.iuõa• et•p~dala 
S..cn~aria lnt<"rnad""'l 
NudHi.caeio d., b&ul-to C.ral. dn Convcnção a .._ 
kctrdos 
"'"aio ao l'rotor.olo Adld.ood • ..,, outrga Atol IIII 
llltl.io · 
Apll<"lçio • vla~nda do Protocolu Adicional ii C:O.atJ. 
t11ieio da Uni~o Poatal 11niwnal 

TEIUIII:l PAOTOCOlD ADICIOO.'Il. 
A CONSI"ITUIC]o DI. ~!Ao POSTM..lfH'JERSAI.O 

IlM l'lt>aUooot.,....i.ir1u~ d"M C.•"<'YII"~ tl·•~ ra{~r• .,_,.h,....~ d.• l'ni5n l'n~tnl llniv<·r1u•l, 
r~unldn~•• C".nll&r<'u" , . ., U~oohurr.r>. d:•t<'" nrtlt!<' lO. pu.;lli'"·''" 211,<1:or.nn~ritui 
~~" d" UnUu I'D•c.l Unlv .. r~oL ••nnl'luftln .. \'Ô~'ft.•.,. 10 d(" jnlh<l tl1• 1964, a<luta: 
•••· ••••.oliMd~ •ua r li i fl•·:o~:.n, •~ ~•·sniuh•a ...ti fi•··•tO.:.• io clr.od.> Gonlitirulc.iio, 

Artieo•. r 

(.\rtllln ll -.llfindn) 

!lr~n~ d10 Unlio 

I. Cla oiraio• 11111 Uni&" ~io o Ctlns;r ... ...,. "C<>n ... u,... r.u~~>tiv<'. o Cona<'lho> r---
IOUI'iwo da r;acullllol Pe10tll" c a St«!l"<'lMia lnt .. rN~~I•onll. 

2. O. ôr...;n• prnu,..nt••" ob l""i.Õo • .;,,. "O"!aulhn P.xa;.,thM,., c-. ... 1.., C...~l>l 
ti.., 4C' tr.atiOII<>a ,.._tal•'•• "~ .. rvtnrr., lntL•ntaclun~l. -
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.... ,, .. ,1 
ArllJu 16 

O..f•ri.ldaa .n.lnh•tratl•n• 
(llrtl.t" 16 a..,.fl•hko) 

Artl ... llt 

Arcl.., 19 

c:.-t .. õc.-a ••pcdah 

CA1Uao tt avpTl•idc.) 

Anlp lV 

(An.t• zo ....tifle.c!<>) 

• aarrltórlo ClfltUI, .f•mdoMn<l•• oa ar<le ola"llnli<> aob 6 .S.no.iut;io ola lura 
tarlo lotnl'Oadona1 ola Uniiio l'oUAl..qt\l'(<,•r,AI, ~lriJ,ido JKll'.,. Dhetor teul i -
cnl-.:ado .ob o o:oottola olo Coni<'IIKI ED~11\:i~n, ••rw ode õ~po d~ Upcio, .. b 
fo~.ie~ • da o:on.ulta O.a Atholninraçn.c.a ·l'oauh. -

~ltuiçiio-da-ãiolâO--POJt"<oi 0niV'I'raa1 t .. t êoJ'aJi,;,ncla pc~lo ~rCuo o1c Via 
.. 196~ • Haura 100 r.-. 111 <l<>a bo<:..-ont"a c~<oa,... f'.c>nll:~u<>. o rrl•dno h,;; 
t..:oto Adldo•u•l foi., Adot&do ~lo C".on«~IIIO .Sr T•'-1ulo 1969 .. o leA~ ,.ro 
C..IJI'IUO ft tAu .. _ 1,.74, 

l.• o ..... l_..to C.ul, • Cocrftl>(io • 01 Al:ol'4ol r~ .. o:<nldicõ.a ãa ,. .... ,. 
eH1'......,..d:lM1da a •ro.açio ... pnopoai~a ..,. u .. a olb• ,.. ... lto, 

2. O. Ataa •h...,a - p.~~riiarafa t~ aio "'toa .. .-.:.çl.. al-.ut--lli a 
ti. • .. - dtinch. Do.etlto o •l• t'l...to .,.lo eon,;r .. .o para • entr..t• .. •laor 
.. 111:<11 Moa, ol Atoe oorre~.-nt•.,. .., ConaneH pre~• .ao _1:...,•• 

........ 

...... 110 P'Qtocolo AoUo:.iond • 110• outroa .Uoa U tld.io 

1. h pal .. a--.roa ......... a,Ubar• • pUNIIU Pl'otD<:Glo ..... a ala ..... 
dr .,. .. ltt..,.~r r....,. 
z. O. paJ---.roa ,..,. ,lo par tu ..,., Ato• tnop4oa .. lo Cootcne..,., -••• 
.a. H ud--, '--a e tu Hal'ir o-'- k...._u poubal. 

3. 011 l. .. t..-.to• R ad1Üo nlath'Oe - _. -to..d.o• ..,, paripdol 19 
• :lf aio.....,..,.~ ... ..,r •b •lplOII!oitiu • a....~ .. Col:lfldolneio Sulca,..,..., 
t.ltha allt• razbtl'9 •• •-'-~•· -

ktS. 'I'II 
Apl._.., • 'fiah<:i. <lo rrot.OODlo Uldonal i. C.Utltu.lçio .. llll.lio l'o:lst.l!l .. _ 
O ~ tne-lo .Wld01>al .. ri posto - IMtllçio - 19 .. J-lro .. 1"6 
a ru-1 • ..,.._.. ""raate t""J>J f.otltotenolud.o. 

a ~ •r .......,, olll PlenipoundiÕrl:oe !Na Covel'rloOa ~~~~ p.t .. e--.ro• llln'a
- a pte-te PnltDcolo AolidDrlal que terá a •- for-c• 1 o -- 't'alor .... 
tat. M .... , •ilpodçõee Ut tvuen 1n••ridu .o próprio uno .. Coottltuiçio 
• ... .d .. r•- eu.plar ,..,. rl.cuã depositado 110• uq~al ..... M Conermo d.a ~
<lllwlleio Sulçe. n.. ocÕpla Mrá eo.nea- a Cio~• :Parta pdo Crrretw> ... pa[a .... 
~ c:..tn•eo. 

o c..cn ..... ..... 
a .. hlte •r•l orp11bado - 26 e 27 de j...WO .. ltfl:' ..,br. "AI -~~~~~~ 
.. , o:errdoa face .io .....,luçio 4o •rudo ... -'li"''ÇÕIIII"; 
• •ceni~ de -rfde0111r • qualillade e • rap!olu <lol -..iat.a.lltoa a 
iaa pe.-..tll poatah inten~acf.onata; 
a papt:l ..- a U!'U· po4o: M~har ,_ •latu • taiKil"Nr oa Pl'Ot.l .... ..-.~ --· ..... oa piMa ...t>~o• ~· Dlliiio for- - .õ toorr:l.tó,io poatal para a ,.,.... 
U rec{proça 4oa objtto• dt correepot>ol.ind.a; ., 
,...., • U!'U r .. .,_ objo!t l•o ••-zur•r a Ol'lllllluçio e o aperfd~to 
.. , Hrvico• Hauia • fav'Onc•r. ,.., .. c-. o olesnvo1't'hiaato .. cola
"-~ iatutlld-1: 
... • tml partifi1po •th-ta 4a ci>ope'raçlcl r•.,.iea; 
... "on:rd6~;, -•tlt-.- fatpr •• .:.,..,tu ., .. _1..,'--t• ~. 
-w • ao1&11ral .,. par ........ ""· . 

-•l._r...., 

• c:raKenn too1corri11d• ...... .,.. nr .. r.._t ... pelaa ~iH1'.,&.1 ra.
uh !IDa ntoru nio prot•al..toa ,..ta .....,..;uo po1tal1 
a ••c .. a14aola ole •lhor adaptar u 'Jornuçôea toata[a à avot.clo .. , neca1 
atd.ot .. III• elletuala, tryendoMu - coneilllaucao •• po11U1llf.llla .. a afarecT 
••• .. lu ...,...., tec"'-oaha, prl.ndJoat-nta •• •tirl.a ._ talec._ic:~i~ 
1 aacuel.llla<le ola •• ,,,-,.volnr a ola rdor;ar aa ralacôea """' oa eorraloa • 
aua tH .. teh,, ,_ Ybua • c..,,., .... ., .., dr pilhar - eMUa.ça • a .,..,~ 
h[~ar a 1-"t- oloa corrtiOfl 
a lntarol.,..ndanda du rad•• poatah aac,onala e a .. cauiotaole ole _1._.. 
l:ntaar.i-111 e- Y[atu a ton.ar .. h aUcuu, -1• dpidoa a •la eoafli-o 
Yeh 01 eac•lllh-ntol a •• paraut•• poata[a ao pla.no am<lial, 

eonetlanta 

Ua Yllltll•n• a olea pouibil loledaa que raau1t•1 
llla ,_ .. rcado potencial IIIPlhdo pau oa eorreioa • .areMo 011"' ..... da abl 
•• au ...,u-.~n atrrioia de .,..,udu do ....t•!nlu;io e .. raldonalhaciío. ~ 
lo uao de n..,.u teC'nl:llbJin, pala [lll.rodu;ao ol• -• NrYioeo• (por ••
plo o correlto actl<'rado inutr,..,doMt). Moo c- .,.lo .,.r!al~Dto .. 
'luall<ladt oloa nrYI'.:oa poatnla traoHclo!LIIa, 

U a:du;ncl"' .. - 'iane "~' H aEiMIIII P'!l'•tate • 4a cernlol ,.n.c'!. 
UI ..... cobr" o -.mdo intaho; 
ole HsacM• IMiito .. tralta• qll'l ad•t•• c• r.....,.a;..cla .. tr• oa çorralaa a 
•• tela.......nlcaçÕta; 
da •ucve:io, por ,.., urto ..;..ro •• .-tr..tauacõ .. Postala, • -lco• f! 
aaauir01 • \oancárioi • 

llacbra fo.-lMDta 

'lUe • U1'U .... e ••n[dpAr eti.Y-ntc- da cooaoHdaçio do unlço poatal 1M•.....,. 
d ...... l .. aau conJuato .,. 4o aperfalço...,..to .. quall.d.eol~~o e da rapl.du o&oa -
al.n"-ntc.1 e. d•• ...,._.caa ,..ateia :lnternadonala. t.....s-u, princip4~.~· 
•~ npl•tea ...ti .. ., 

r.colbeT lDfo...,.çN-e ~obra a qualidade •" •arYlto ""•t•l .. 11tah ...U.1., 
... a .. r peruncnt~lll!ntc a altua~iio, alaborer a ...,ter atuaUeada ._ -.c
-ntacio .... idantUiqua o• pootoa tracoa l!• rad.a ..,.ul -....!lat.e 4• .._. 
11 du luaar a reeDtllllllliac:Õia capane de •U.orar • dtuaçÃo1 • -
reforçar a· aolid:ari•d.o!d• e a coopa~io •ntn toda• u ...... l.l.an·atõa•. r.-
-ratar o ác:ordo .. aual •~• a c-..:a-.1:rar IÍ {DfDI'MC:;" ... bre a ...... l~ 
•• raaulerlolada ... , .-l.nl.-toa .... perauta• poatail lat111"0ae"-h1 
lata-r..h, .. .,.. .... <&a ...,.••idade. jtK~tD :ia Aéotlnl.anaçõooa Poatal.a, • aet11' .. 
laatüdea llaelanah • a ...,reua "" tranepoort•, - riat .. a •ll.orn: a 
alt,...çiol 
t-, .. fOI' o Clllõl, - coneidll'l{;io. 01 pootol bacoa 1'-fltific-.. • 
.,.._ poatal - Pu 'd• - coopete;.io t~rt.ica c:Ofllnauala 
...,albUiu.r o• ...... n.oa a oa 1;1auátioa p~ra' a eecanidaok da hAI' ... Gil!, 
ralai - .... ran dtlliooica qua contri .. d para o loooo ....a-nto .. Ui......,. 
aeonoõm.ea; a •• joti-loa do• •loa un:ut~;~rale ·,. Uue<:alroe MCiu.il'._ 
para "" nanefor.açiol 
-uer oca.po ._ •tbl.dade .. UPU e partlcl.pa;r t....._ U loo!>lntaçio ... 
n'n'ieoa -•• ar.-eaa •• trallalboe ...,.,. da -• oir&ioe (c& • tcll')l 
lMroduaÍr -b H••lbili.ola.dl! ••ntUI ola r•sul-taçio poetel isten.M:s
..1 cooo wiatae a fadUt•r • riipida adaptacio ... , serwteo• poetaiL ia -,... .. .,.,si.....,,, a lato • nla~ .,.. o 11tullo eoaflaolo, ,..:a tal Ua.· 
ao CE, pelo eooaru..,, 

_,_..,tur- cootato c-,. urto oÜ•uo ,_ Ol'pfll&atóe• ou Ol'fUi-• late~ 
.. donah a rdo~:;er,- aepcdal, a colalloracio- • UU' aa iire.a ... -
.,.., tic:nic•• ._ t~f.l:aio, 

-"'· •• ,..,iel:atraçÕII e •• Vniõe• .. 1tdt11 • taolo fue..,.. para a uaUucão ... 
objatiwoe aei- eita4ol, 

aac:arra•• 
o Coa.aelho -hoeutho (CI.), o Coo.Mlbo Cone~altlwo ._ ll:st~;~dol Poatah (QCD') • a 
laentuh tnun.ao:t .... al de adota..- - tardar, 110 ioobl.to.•e auaa cOlllpllti..:S.... 
•dfoia• prátlcea ap~:oprl.adaa para atin1ir oa objetlwoa act• wt!ndona4oa, .. 1!. 
aern .,. nlatÕrio ao prÓX!.IID ConsrtaiiO 110bn 01 I'C'IUltadoa • •• l:qtet"lieet.a 
obtl.•• ., ... lhe aprcantar, 11 for o caso., propoaiÇÕI!e pertl~nt••· 

(Conll'llllO • Doe 101/bv 1, ZOf ando phniria) 

DECLARACCIES FEt'rAS QUANDO DA. ASSII\IATUAA DOS ATOS 

llECl.ARACOE:s FEITAS ClWtXI DA ASSINA1l.RA OOS ATOs 

"FI.,. f<'hendl a ...... alva fo....,.tad• quandn ola radflucio da Conetital.çio .. 
Ueiio Po•tal llniY<"nal udnad" -vi.,.. (Ao .. tda) .. lD ola jvlho da 1964, •tra 
'.,i• •• 011uaÍ o ~noo •~:~nt i- obHI'YOU nprea-lltt ~- o ut tao Zl ... ti' 
c•rt• orPniN• .,;;., v lu aea ~~<' a• 11Ua ,..IYia ... •• Ubaa c;.,ôraia ... 
5111, u liMe S4"""i"h ... Sul,- a lontiirtlda Al'l;l*t'lllu,- YU. ,..,. alll t
- pert• do t.,.tritãrlo ar~tlno ~·'li>\* eStio ..,J.,It•• a aua IUtorldllda • a ... 
.....,ratli.a". 

... -- .odo0 a ... übUca -.rpat tu nNrva eapada...,.ta -· tltulaa • •L
..-.!toa l•ahl•• eoke ula ttl'f'ltirlo. • aul•l• ·...,. • •hpodçio, -tUa 
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nt1Ju,2!, t tY, dn l:nn~rn~~" h•Kllll U.ii .... ·u•l .. ,h~•·" drtÚb{iu de •dn• pqo 
uh vnlldo• ·olrntr" tlu ""'" 1],. nrlr.<>'" n.""' ~..r.õ .,.,..,.lolt•r•do ohrl«•IÔrl• ,,. .. ,. ; 
llllt"poiblh•• 'IIIUIIndo L'fth·~ d~r,.roo.Ho•OI e r~ .. ll<l•dc• ):,<'<>1\IIÕ[Irll e jur{d'lr• Ul•ntln•, 
•- 1'<'duhu do nplltnc~v o,!" 1••••.i11.ral" I'> <ln lhdnr.>~.Ã<> c:...,. ••11~ntlno-bdtini 
r• dr lo:' dr JullM• ,J,. 1';'71 oo>htt• •• .,. .. ,,.,,,,,;;, .• <' ""'""o - .. i .... ntD •ntn o tet' 
rlr<Õ,!"Io co .. tlut•nt,>l "rr.o·nl '"" ,. •• 1111.1 ~ ""t~in.oo ·•1•r..vad• rnr trnc11 d• corT<·•:· 
,.,....,..,d. o·nnr "" tluio ('.,.., . .,.,,,,CIO~ rlt• ., 1111,..,., dr 1971". 

(CunJ~T<'U<> - lltlr 100) 

" 
~do llllo:in." Unid<>_4l! r.r:O-IIo·c·~llnh~. ol.o lrlan<l,o <I<> lolurtt'. d•• llh,.•<III•H•n<hll 
!...!!!....!.!.~,-~, . --- : __ 
"o C'-•·n•o ,,;, J:dnn Unid<> ,,,, 1:r~~11rrt.1n-h.< r d., lrlllo"l,;, d<' Nort<> __ n:On- t~,. d.Wld.o 
qooanr" <o aob~r.,.,l,. d<" ll• inn ltniol" an~rt• .<K llhn~ Jnl~l'lnd., •R d•pcnd~ncii<R d"" 
111 ... l''llkl~"'' <' "T.•nitiirb• Urltnnio·" 1\ntnnl~n. lo. <'U<' re•p~íto, eh,,,.,, •. .,,.,., 
o:ii<> ]•or., <' nni.,,. H' d•> Tr.>tnd" ~n /o,Mt.;n id~. oln qu.11 rua"' p.1YI<'" Roi""' tlnid;:;
C'" llrr,<·nlin.• ,. 'I"<' rrr."l"""'"U ft~ r<"ivindin•(iírft tr·rrftorlni~ Ull_~nt.Dnid,,, 

lll;,overun d<> li~ i no u111 dn n~n •~•·lt•, r<>rl.1nl't•, n dN lnuçin dn ll.t•pÚhllcn Ar~:,r11~ 
tinn, qou• i>rNrnd,• """'''~1.1r n l<>hH~ni" dn R<"imr lhoi<ln >!_"ltr<•oMTt•f1'iiÕrin• """" 
cinna<lo>~ .,,;.,.,," ~~""''~ .. ,~,. ...-~ltn A dt~I.H.t~.·,., d., Mrpiibfrcn hr~:rntfn~ rC'I.ni: 
•• ao ~rtir.u ~~~. l'~r•ir.r•f•• IV, ''" Cnn=n~iin l'o~lnl llniucnal". 

la ,_ do bpÜI>Ii<"• Feder .ai da <Uw•nllo: 

•a.r•dndo-h i rc..,luçio C 1 do Contrcn« de 22 de j~mho de "84, re[•rrnt<> .i 
••<:lu~<i"i« d• llC'pÜblica <13 l.trie" do Sul da Uniiin PoU.11 U..iwn,.l_,.adci<"Sa~io da 
JtcopÜblic• F"4<-r•l d• Ale,...nb•, •~"'''r~ -~ond~n,ondo ~ poládea de "ap:>nbeid" de~-
~" ... i., .r tor~a • apr•acnur eMpi-cu•a rcn•h•• a •••potito da conatitudon11 
li ... dt• d<'~t4 df'd ~~.... -

A Conadtuicio ola. uru nio cant<'to qu~lqucr liapodçiio que potT111lta uctuh.,. f.a~ 
t~ .,,.lol"o d.a Uniiro. Or.a, • r ... otuc:iio C 7 4c 22 de junho d~ 198~ roi t....,da .. ,. 
wiol,.~io .ô. CoRM ituieio d• UPU, • qual fond-nto-•e no principio da univuuli 
..... "' diq<ÕC Ll~fC'I&.&JO<"ntc quC' quolquC't _,aobro d•• Ha~Oea Unldaa pod• aderir ;; 
.lào. 

hr l11l nsio, a llepiíbtlc.- Ford<: tal d• Ale""'nb.o não rC'conbccc • valid•~c da ruo 
1-.:-.. c 1 4o C.>nsre••o, de n .Je j~mho d•• 1984... -

CciRa.rca~o - t1oc lOOIAd 2) 

.. 
-o c,;,l<f.; .,.,.,tl~~o~~a a "'""''"""r o polir ira dctC'Itnuel e d•a .... na d• "apanheid" 
• c....c-.-- ... Uriu 4o llul. O ~nad.i t...,u, biln.,.ral • cohtivaroen.to, df.v.,r
... ..,dida• r•r• -nitcnotr u~ opoddio • •at• politica. '!ntntanto, o C&:a11d,; 
-iden . .,.,. IJ1'Ur C' prorund• l'tC'Ocupaç~o .a .adoc:ií<> d• ntoluçio vlundo c01'1fir 
_., • e:w:c:luaio da ~rrlc" do Sul d• Uniio I'oatd \lni\Ocull decidida p«r .,. Con-
ar•••o pr .. ud~ntc c • pri\Oar ,. .. ., pala .to dir.,.ito i qualid•d• de _..,ro, confe
..,i<lo aua .,..,roa d• Cr~;11niu~io <faa N.oocÕI!a Unid•a. C1l< '...,irtudl.' da •rtiso 11 t1.a 
tlaDatltuiciio d• UPU. Ena re11olu~.;,. i i.DCotuti.t<Kional • nio hi, na Cun•tit.ui
~*' <ln UPU, di•po11ic~o nl.:tn~~a r"l.:ativ:>;; ncluaio. El• tRib,;,. <' conni.ri• •o 
pdnciplo d~ uni\l<.'r~alld~de de p . .rddp.,çio "'"que "UPU c o •inot..., d• .QIIU Ci
tio fuu<l~-ntado•. C' (oi •dotada d~ u ... ...,_,.,.,; •• cont~.irfa ã1 nor.o1 catabc>lcci,.,. 
A qlic.ação d.o. ~C'~l.,çiio C 1 rcpl'1'~cntiida l'au o Can•di,.. .uo i~>Conltitvcio
n:ol inn.:citâ""l. Td .,dlda, i.licita, to,..da poT """' inatitu1çiio c5pt>c:idhada 
,._ nio t"<l ne• _,.n<.l,to, ,.... oa ..,,.,,de unt~r queuõca poli"ti(••· aõ pode pr~ 
judie&~" insthuiçi"io.,.. cauo.:a, o conjunto do aiotcm.t da Otnl" todoa o~ _,.brol". 

(CoftSt<"UO - Doe 100/Ad 3) 

"A Hl<"~ç;;,. d:> ll:uatri.:a f~~ • .,tuinle rc~aalv~" rc~rnio do_ v_.;to ftobrc a t'UD 
tu~;;o 02~ rt"IMivn à C'I<Puh&o d" R~príblica d• Jilr1ca do Sul di. União PoJtd unT " .... ,: -

IV lk>ua d<"'lev;.-o~:ii.o C d .. -.,plnl~o qu•• "expuhiio d<" ""'pni• ..::•bro da Unii"o t'o5~ 
UI llnlv«r~~l não ut.;i pr.·vi~ta relu dilrodçÔ<'I da Conottituiçiio .,,. \Oigor, 
Con•cqUent«.,.ntC", a ""puhâo di.',,. paia-.bro atuuC~ de .,.. rot1olu~.io, que 
•tê• dC' tudu foi t0&1d:> por _., -.;iuria •i•rlc•, ê juddicament" i...,ouiv<tl. 
A ruoluc;n 02~ d• 22 de junho de 1984 nt.i,dudc o in[cio,u• ~ontr•_dic;'iio 
c.- a Con•titui~.Õ<> d.a tlniiio Post.tl l'niv.,ual, 

:K' A Ãuottda i ...,. do~ orl"'"' da rc•nlutiio C 37 do Ctln&r"""o de r..úunnc 1974, 
1141c.undo eaa.t r<taotu;.io. •• rcr..taa r<>•t•ia dtove01 •er ""'nddu, n• -dida 
H po••fv .. t, ,..-,:. ""' t""'i"'<> de 4ucrrn. ".,...,..,,..,. •• o de conflito, • iater
ru..c:iío .. ~. per.uua poataia ii • ultl- -dida <I"<' O~< bell&n•nt•• ~-. 
Tal a·dida ;,-ainda ... nna •"-in{vcl ..,. tcOIPD d<t p•z r contra ,. pah --.ro 
,... UnliMI P••ul !JIIh•<>n•l "dR 01111. 

N QltoltiK-a polÍtie•• niio olcvt•, C'1a ncnh- ca..,, Mr r.•olvid .... dc"ir-*iito 
... popuhçã... ,.., - ..,.r... A '"llfl"h.io d• a..pUbli.,. d• '-frlei <lo Sul da Uai.io 
r..t•l Uooi ... .,. .. t urri• .,.,... con•..,qflêncb 11'ri ... •r • tot•lidl!da da popula~iio 
,..,..., ,.,!a .taa Pl'••utaa roatda e de ~~~ oa tlirelto• "om:aolido• •o• u•wi
rt.l tloa con.,.io• ...,a,. at••,.. Unliín ,.,u•l utli ... r .. l". 

" 
~·~':'~ f.~tn~..,;. lh<l•~•• du ,..,;r~<;!': 

"CI• tootml<>~ Unido• dA An<;rita cun•ldun .. a t•aoluç~n C 1 rdn•nt• i pret..,aa 
•><rul~io dt uoo p.oi• noro<ht<> d" Uniim ~o""''""" viol•~iio à Conatituiç.Õo da UI'U <1.'1~ 
nân ~DntC::,. qudq"ct• tlhpo~;t;,o r~hl iva ~ r•puh.Õo d• u• .. <Obro, A eluda rno
luç~n (: conlr~ri• au printi"p{n dB onlvcrulldadcr q\0 .. u aplica a tndn aa orsa~ 
ni u~Õto d<" tar~l~r ,,:, nirn, "rnnü .. l •·o r lmooan itlir lo dn SlneO<& du ""eõn lh>idu, 

J'or Cftta ra~io<>,no f.atftJn~ llt>ido• do ,.,.,;rir• runt lnuariio" uaur ro""' ..,,.bro tLa 
tlnlioa qualqu••t p.>[a runlr~ o qu~l tal ..._.dJda inconalitucinnai {or tooo•da". 

(Concr" .. " • Onr lOfl/11<1 ~~ 

"A lrlaudft lubn aua ord'!dçi.o i rolltica de- -• .-.,.-rtheiil" <IA -ATrica do Su-l qu• 
.,h .j.i cun~rno>u por_ vi ri•• vct<"M ~ qu~ ron•t i tu i_, a uua o_lhoa, ,....._afronta in
Rupurti~C'l ii dlr.~idadr di !><'"""" lmMnft. Ela rRt,r datc-r•inadl. a du prÕan~ui
.,.,.,lco a •cus t-oCorçoa p,,.,. '"""r u GnvHno ~ul·lfdcano a t.,....r conad~nd• da 
injuotlç11 '!•><:' t••tr"a<'nt,1, por •i aõ, <!_rr~;~i.,.. d•• "apntbeld" r a ncDnhrc•r i 
••ioria n<";ra a int<!jttalid.od" de acuio .Jirritos ct .. t~ e- polhlico•. 

r.ara poa;.,;,., nio pod<• i"'f'e<lh a lrl"n~n de considcru que • deda.Õo da CÔnRrea~ 
au c~oo rehç~o ;, Ãfric;r d<> Sul ft>i l.,,._,<Ja ""' violat~O ir Connitui~.iío da UPU qne 
niro ~onl•~"' quol<;ucr di~;·n•ôc.'io r.•l:uiv" io rxruhDo de ""'..,•bro e 'lU<' rrcvi,otx
prcasa,...nlc '!<>•' ~":>!quer ,.,.<Obro d~• th•çi>C'I Unld•s pod~ •der ir ii Unliio. 

Ellt_@ dcd11in {,, .aiC:m di~a<>, rnntr~rln an prlnd-pi~ rl<> ""h~-,-~~l>dodt' d~s Na,·Õ.,.a 
Uni~.-~ que ••• &plit~ pdn<'ip:>l•Mit~ ;,8 inHtituic•>~~ <'~P~rinli~.>da~ d• .,.~,.~. i• 
to c, "ntrc ooutraa.• Uf'll, A lrlotnd" d<'pl<>rD qu~l~~u~r i11ichtlu~ ~u•rcti"vrl di" 

:~~a~~: j~! .. ~=: .. ;i~~"~;:,~~.::~~! r:~;o <1~"~.~~~":: :!~:~:. q~: ~::::~i:~:~b~:. :.~:; 
cionnl. 

P~~ c:•tot• rnÕcH, • lrl!nd:t ~on•ld~~~ • drc-i~oio t ..... •d" PI' lo C"n!!r,r,.uo c.._ ina
<'< ,.._, "• ror ;,..,., """ p<><lcnd<> u•r ~·•ai~•«'< """~'"""•'nda juridicot ou poJiti
.,.,, El• c...,lldrr.o qur " Africo do. Sul ront inua ~~ndn ""'"'bro <J,, l'nião Poual U.i 
... ··~1". - -

(Ct•n;;re~~ - Do~ 100/Ad t.) 

VUI 

., .. -· d• c:enr.dcr•cin surs:a: 

"ltt•fcrindo·l<' à •dotiín por -!orla •i-rh·•, N oh'""" 1euiio pl<'ftiri•, d• rc•o
lu~i<> l: 1 rderenu â ... cluaiío da Repiibllu Sul-ACri~ana d• Unii>o Po~t11l t!t>h•u 
MI, n ftlcr,.a~iín 1uiÇ.a quer aqui d<!i•.ar .,;u-,.,n,olvot II!Xprea••·t•ntocOIIre•!>C"Ít; 
~ ,.,,n~lir..,clondldnd~ dcata <l<"cbiio qu.ntu d<> pr""""'i-ato •••uid<>p•r••u• ,...,_ 
ciõ<>, 

/l (;.,n~titui~iio do \1!>\1 noio <:<mt~• qua}qu<:r dhpnHitin q<>., JK"l'l!!it<> C>t<l<>ir 11100 !:•
tnd<J -l:>tn d• UoiÔto. Or~.,... dcda~" tão ~:.r•"" ~u~nlo • .-xcln~.i.n niro pOderia 
acr t.,...d, •c• ,_ bUC' lrtal no llto fund~.,.nt~l. Por outro lado, a '"""]uf!.io ft 
ttualq......- p•l•--hro otfeuo <o princ{plo d<> unLucuniLd .. dc, •o!nr o qual urou•
•• •tividad~R -d., urii. Por t11i• r•zÕrs, a 5ui~• não pode re~onbccer r validade 
jurídica da dC'daiio que ~ objeto da rc•nluc.íin C 7". 

" 
Eon n~.,. do J~pin: 

"RC!rrlndo-~c ;, Tuoolu~io C 7, aliot,.da C!U&ndn do Xl)l Conçr.,uo • rrf.,.rrntc ã otlt 
duaâu da ll«riiblica d~ Mrlca do Sul dD unLin rnst.1] UnivPraal. "drl<'ta<:iio dÕ 
Jopiio qorr fnH a •~s::uinte drdAr.l~.ioo 

O Gnw:rno do Japiio """"'" •r op~< i rolític:> d~ "apartbcid" do c ... vernn da Mri
~" do Sul e apro•~iu cada ncui.:;o r>~"" lan~ar ""'".t>dro • ~sle p.,ía a íi!Odrquc 
• tlisrriMinaçiio raci•l scj• •l>olid~ c que o• dl<>cito~ funda,...nt~i• e • liherd•
d" d~ "•d• ""'• qu•lqucr que acj• oua r~~•. '!,"')"'" rupcltados. 

F.ntrNotnto, <'llt• pod~io n.io i-rC"de qur o f'o<>ucrno <ln .Japiin considert qu.- a reao 
luçio ii tnnportu~•. ni« <lpt'R:O& Jlnr'/111<' e~t" <led•iio de naturc~a aiU...,nlr pnlitT 
c• [oi t"""'d" 1><>r u""' <>_r~anill.atii" t,;cnitn c eanceinli~"dft ul """"' <' n_ UPI1, ..,;: 
aobt<>lndo porque "1• é c<>ntriirli< :oo prin~fplo da uniu<•rulid.rdc .,;;-qU., ae 
l:>a•"'~"' .u •tivltl<lde• d• uru. • 

:!f7d~!:~;· o~: ~~7i~~~ dju~f~f~, ~~~:!;-.::~:::.;!~"!:~.·i:~~!·:..:· ... ~:"'(!~"~!= 
~'!rlG • .,. 'l"e hoUY<"au", .& tnnstitui~~o. qualquer dLappaiç.Õo peTO!itiollb e:G'I•I<> 
"'" paia '"""'bro d• llniiio. · 

P<>r t•l rar..in, o Governo do Jal'<io não rc~,;nbeco • v.ati.dad., da >:•aolu~iiô-c 1 do 
C<>nl;fC'<tl<>, ,_;:u~ • .,. z~ d .. junho d<> 198~"·1 

(Conareuo - Doe 100/lld 8/lcv 1) i 

.... - ........ Zel"iindl•: 

"'l<rtKi......_ i r .. ol:Cio C 7 tle lt:l Cooofrtoa>IO <la U.l.iío l'ntal lllll,..nal nh
...,..,. :t "fP"laioo .. .lrdc:a .. Aul <I• Uotho, • Hl•pcio <la ....... Z..lih•U• ,... .. 
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,..., .. ,. ... ""~ o C'.o-~au 11• ""~• Z.lindl',; tatll•nta contrllido i poUtlca .. 
.... n ... ld" III<> c:o .. r .... ola Afric. .., lu). 

A HlaAaciu III• llcnto Z.lii~>•ll• ...... , •ntrrunto, ... t•d•r """oh C011fl""'• • 
Hoçio 11• r .. e>lu.ç.io C 1 c- l11Conltltucl.,.d • intitll. K•t• -.cleio' prbod
,.,_u C<*ttid• ... pdndplo do unl~t<rnal:llll•l a • llcw• telinoU• c-••l .. r• 
111• • eapulaic> ola ..,. Eaudo III" OI'J•nia.,• t.rcnlcol ~- a UI'U llio Hr- •• 111-
tan•H• M• claro.' d• co•ml•••• lntei'HC'!Oftal" • 

a-- •• lwaUoÕlhr 

"A..,..,.;;., da Manilh .. r.l•ç.Õo i poHtlc.o ol• "•pafthehl" 111o Çovamo ola .Ud 
ca 4o Sul ii H• COQhooc:l.ola, btnot,qto, a AuatriU• eondolu41 1111,.. a hchio nli 
ti,. i .Urica llo lr.ll t....,• ..-le XIX Ceap:ra ... o li coatriill'l• ã CeNtltul;io ol'ã 
l.lnUo "Po1tnl tlnlvorul, aa 411,..1 Nllhuou! olll<pOii.Cio pr•vi • npubio IIII ••roa, 
.. ...., t..o.õ. c:oDniida .u prhw::l:rto •• ... 1-ndiolada III• IIIUAUIIH• H ..-.. ., •• 
OTJMII&aç.Õ.a lntut,.doub. CoouqU..Dt.....,nte, • Aunr4i11a ~oadMn eua lllad
eio c- i ..... •qwuâ • • ... eh:MM:e jur(llll.~D". 

(C:O.ar.uo - tkH: 100/U 10) 

Xll 

I!- oloa l'dau .. b:oa1 

"'0. P•I-• a.iaoa te.Or- """' apodei<> â I'OIÍtic• H "epertheU" de .Urice <lu 
hl •- j.O: «~TWI.,nnr- po• v.;:ri•• vn~• •• que conetitui, a acua olhoa,- efron 
"te ID ... po>r~Dvo:l i. .ti~~:nidolldc ~. ,..,.,,.. h.-,.., lltio Htulrifl'l~"' a der P1"ou•-
pl-ato a _,., (l•for.eoa pern \fiVI1" n &t>Venoo aul-•friclfiO • .,.,... coa•r.iil\cia 
... (lljuatõca 'I"C rcpn·•cntA, ror d aiõ, <> rctJ• 111<1 "'•partheld., e e recoahecn 
i •dorl• "''J:t"G 11 illtiAr•H.t.~.- ciG aeuatllr~tto1 civil o' polhl.cna, 

ht• poaiçio a.io p<>4e J..,.dlr ...... oa P•{Ha lllilooa roaaiQ...- <IJUI 1 ..._lsio ""' 
ClllaJ1"teao c- -.:decio .i Jifrl.c• do SUl foi t~n .. "'iol•cio .i CooutltulcÃo <111 
.V !""' .ao coa\ ia 'IUI1'1"e1" oli~ait ivo rd•t ho i. Cxpuh.io do .. ....,ro e 't'H' 
~. eapn••-"t"• ~,.,Mi' quel'luer ...t>..-o ,..., llaÇÕ<ta l,h\l•u poda Ma-.:1-.: O. U..l.io. 

KaU 4edaio i, alâ •hao, "'oaaoirl• ao prinodplo d• uniuaualidaole d•a ~O.a 
., .... 11• .... u~•-1'rl""'i.,.l-•le âa inatitulcio-• .,,,...,au...,., ü •-· 
.....,.,. u 'IMh 1 ti1'1J, O• 1'1ÔIOCI "'laoa dcplnr- quefquu iaidetiva capa.a: dc 
pr..J•U~ar a p~ria Orpaiuc.io daa llacDea Unlol.loa ,...., upouu aol>-.:e a eoope-.:•
cin, tio •nr.eita 'l!MIIto poaa{...,l, llkt todeia 01 --"'ro• .. _,...._ latanuu:lo -· -
11M' tlh re.õ.a, oa P•i'ua a.IKDa <=<>lldder• a d...,i.aio ,....._ .. lo Ooo&J'IIIO co 
- l-eitoivlll • - "-"'1111-r """'eqtlinch jurlollca - 110Htlc•. Co•dolu- 111.,;
a 'fdc• 4o lul coad .... ••ndo ...t>ro da U.ião l'c>ltll u.t ... n•l". 

(c-a., ....... - Uoc: 100/k. ll) 

:1111 

"bferlndo-aa.it.-..oJuçioC.7do Coft$rca~o. d•t•dn d<: u olo j...-.ho" 19&11,. rr .. 
ta t .... ra. IC'U Npc!tldn n•pÜdio O. politica do "npa.rthd<l". da Mrica do S..l 111.;; 
-.tlrui, • aaua olhoa,,.. •rroau in101portDuut io dl~,tllldadc di JKi'l- --.i .... 
Ell eet.i dctorn.IIUid• • rnntia.,.r .,_ """ orafnreoa pl1"1 levar o CovenooSul-Afrl 
O:INIO; 1 t...,.rt'l!.ade-.: 11111 1!1"1"o e a retnatK.>C"I!l: io ul.ori• • intaan1iolaole U aaua dí 
nltoe tlvi.a,e pol{dcca. tau •tl.cude comat..,ta f.,j aov-te teQfi~a ,.;r 
..,adio d1 neeac.- vi•F:- .i Eu-.:opa, do !'fi•in>-flinhtro di lepUI>Ilca ü lfdu 
4o lu1, •- o Covarno r.-... ci• IOioo I'I!CI!Nu. 

lau poaição No pnde U..Oe<ii-11 d1 couldu•r - • dec:laio H ._bio ok lf-.:1 
ce olo Sul, que foi ldot .... pelo r.ona-.:e11o,, foi. t-~~ ~ "'iol•çio fi•&J'allta i 
Collatltuic:Oo da UPU, 'IUO: No c:oa.tioo dl.•po•lçõea ..... ,....,.J .. •ezpoleio H 1aua 
_.,,c>, • "-"" diapÕe n:pr.ll-nt<> III'"" qu•lqV<~r ...-.ro ola O-.:caaiuciooi .. MacO.a 
UPiot111 pode adni1" O. lllli.ico. ,u.;. ol.l1ao, ala i- e-tr.id• 10 priadpio ola .. ivar
ulldedc daa llaçõea Ualo!aa cuja apllcaç:Õn 111le ola -- -ira paTa tool.aa 11 
Dl'&lfthaçõca do datcae olea ~~&t<>aa Unio!aa 1, .. i.a ,..rtiNl&raeota, lllntro oM 
- iouhulcio 4e e•-.:ête-.: Dlt-ntt• tiealcco "' cuj• woc.~oC:io, - u,_a ü '"' 
.._hoa~, i .... ae1" •l.ve-.:111." Ela IÕ pod., ler, fi,..l•ate, pnjuolldd â j.rõ 
pri1 orpniucio """' ...,...... aolln • coo..,roçio rio eat-.:aha 111u-to pou{"i di 
toolo• oa _.,.,.,,,._"'"''"-""r olieti"':io, tl, e_i._.. iatetaOcloaal, 

.. r o:ala r~aõ.a, • ...,,.;;,. 111ue lol ldouoda .,.., .. Cooiar ..... i condU-.: .... J:ucei

.....,.1 prh rnnc•• aio podorodD tDr, pnr bao --· ""'""'- ~linda jurE•t 
ce- polÍ'tlu", -

(CMan•ao - Doe 100(.,. 12) 

llV .. _.Lu ........ 'J!!!_; 

-..reri.....,_.,. ;, r.-... loo;ci\o c: J _...,_,_ .... _ ....-lo• eoe,:rca..,, t.oo.......,rco t.-ra e011 ~ 
elçio io" pultrio·e ,.. "~parU,.-i.., ola Jifrir• olo lluJ ,._ J.O: c.....,_ ...., widaa w.=' 
.... •..,. -•thui, • ....... oollooa,- .,,...,.,, 1••-rt.n.tõo .,.,.,._.. .. _.,.,_ 
...,. .._,., t:.roii ktcnoin_., • .. r !,., • .._ . .,,l...,to •-• ••f•~· pr• "lrtar o 
fõMo:o,_ lol...Vrh·- • ,,...,, .-ri.-..·f• ola hoJuori~ 'liMo l'l"fJrH.,.te, ...,.: ai ..;. 
,. rcalw .w. •.,..n..,.ll" • a .... ~ i_,.,...,,.~,... • •••....-•li...,. * -
•lnoll- f!'"'' .. ,.urt-. 

tau ,....lcioo• IO.io<> I""'" o•ntr<•Untn hop~dl.r qu<" n Llla<' .. urr tOftUitc ~"" • ••ci
•it> oln f:t>narr'••" ~- r<•lno:.iu â o(frl~• III<> lnl fnl t._d, •• vlolacâo .i Connitul 
(;1\o •• UrU 'I"" ..... ~ .... ,,-:_ lfi""IIIIOOU <lh,..nidn nolali,YI i; .. xpuh.iD eh• la .-.bro
e "-"" pn-vi •lll'r•n...,nu· ,..,., lfiUilqu.-r ...... r,. ok or....,bac:ÕD da• ...,ç;;;.,, Uni•u 
"""".,erlr .i l!nla... 

EM.u fto:b<Õo ,:, ol~• dluo, <"nntroida 10 prl,ncfpiD da·unlvanalldadr lllu Jl&eã .... 
f•ldn, "-"" '" •pllra,ptinrip•l••nl<'o~• ln•tltulcÕe• "'s-clalh•du d1 •-· 
dl'ltra •• lll"lh 4 Ul'U, l.ool<•.t•nr 11n dr1•lorn '!"-''"-"'' Iniciativa eapoa •• prcjudl.. 11, • prêpd11 or,.nlucn.. III•~ 11•~'"'' tinida•, ruja ..tlrli10da'upou11 aollr• • 
ronf('rac.;.,. t<i<> <"ltr<'\11 IIIU'"'" p11ufv•l, ~. t<>de>~ M ..,...roa d• c-.onllll•d• in
t•turional, 

For tal." 1"oao>.•, L~R-.burcc ronaiol<:rl qU<' ~ oi•tiaiio toaoda ,..lo Contrano • leoa 
nltãvel "u• 'IUellll"''r conU>q!J.L:ndo juddlc• ou pothtca .. Conddara 1 Ahica.Iõ 
lal aladA ...Oro d• U..i..i.> Poaul Unl....-rlll", 

" 
~~r~uV:II 

"a.,r..,;.,.~ro • .,. ·, ruotuçin c ? do Con&""'""• d• 22 da juohc> U lt&4, rdeti.vl .i 
r-n tu~~" 4e ~ •• ,,,jbJbn d• Mrl•·• oln Sul d:o Un.i..io F<>•tal U..l,.tul, • delap~io•• 
at-rUbli ,., l'<on•o.,o•n, 10 ~vnd~n•• ~ p<>lfli··• • ., "lplrtlwl•" dou• pah, fa~ 10111 
,....._.,., •. ~"l'f•''"•aoo a r~•p~ito ,Ja ~un.ri.tuo·i<>n•lld•d• d<"aU dacia:Oo. 

A t:nao·rlrule.io• da UPU nio contn n~nh.,.. dhP"•lc.io que peraite uclulr- la~~ 
•• .....,"' d• Unii<>. nu, 1 l'tl~olucin C 1, ,.. 22 de jomho •o 1944, foi t_.d&"' 
Ylnlatàn ~ ('.onatltulçin ola UPU qur •ati fundo.-oted• DO •riar[plo da UTOi..PTIOII"" 
ol&da • 'l"C dhpÕe aapreu••nt• qu~ ~""" _...r,. daa hcôea llooida• pod~ oda-.:l.r • 
UDiio. 

Por ono re~ãn. a ._.poihl1•·• Pnrtu$U<"~" n~o n-o:otahoc-• • Y&ll<lade da uaolueiot:: 7 
olc> Coaaru,.c, de 22 dc junhn tlc 191~". 

'" 
• 

.,A d.-l•·r~,çiio dc JAr-"·1 '"'' )11.~ t:.ooop-<'~''" d:o llni~ .. r ... oul llnl~o•raat rej<·iu -· 
r.-I'Cl"JO <' 11.2 aun inh•t:•·•· r • ..Ja~ .o~ olo•• l"'r"~''''~ ~ ,.,.~,.,...,,~ fn....,lnd"• P"' c-:;rto• 
p.,; ... ,. ... a~~ro• d" lloo;.O .. "''X\''-""'~'''~·" (Vi<·n~-IQfo·H,,. XVI Con~;r<"n<> (Toqulo 
1.,1>'11, no nttl r~·nr.••·"~" """"~"'""' 19;~), nn XVIII l"""ll•••un Ui o de- .111neho 
1'7111 •" no XIX Co>n~:r,-a..., 11.....,.,,11., l9lU) •I"" "~" pn·nn<l•·• tcv•r...., cnnai.d.-re
ç:.,, ...,..,. di-.:dto• do• ~ro d11 1'1'1'. Ua01 '""• .,_ o•fcir,., in<'o~rivcla ,_ o 
"'"''"·' dc •·abru di> l"INI' ,. do1 llrl', ~-,;" ~•~n ~ •• IUa<'l. Ah-:., diaan, <•aua <k
.,1••~~-i\ca tor• r.,irna O:•""" in'''"·~àn tJ,• n5" apll.-nr u olh!>"•icê>ca do01 A~oa di 
lll'U ~· a.>o d••ad<' 1"1:" .,...,tr5rill" i>~"'"''' .. ,.. ,..p[rit" d·• Con,.iitui-cio, da c-
v•·•<c~ ,. d<>< o\C'O•r&>a. 

"""I• '"'"""· n dd":--•cio....., t~r">'l , . .,.,,.;d"'" ,.,.~~" ol<·•·l~••çli<•'" -reacrv~• 
ll••r;oioi, nnlna c;.,;., roor,·d~nl!•,". 

w.o, ,1, l<•r.nçii" .,,. ll<r.'ll.·l d··pl<•r.o :o• n.-•r<MIM u·M~llv~• d~ c<'rta" <kl,~çãn de> 
XUl !"rNur,~e""" d:o m•r• dor int"'od":.:ir r'"'""<ic~ ... ·~ ,. <Jm•HÕC• de carit..--.: pora-nrc 
..,liticn.fnr• d<• V">J>Õ"-ÕI•• • .,.orn I'Ola1•11r "" ••dorç"~ qooe uhaa otin1iT o• ob~e
tlv"a ~<' rll];obur.t~;,., intam.1•"Ôo>oo.21 tJ,o \11'11 """I''"""~ cultnul. ancial e CCQno-i 
e ... ~t~o•• polllh.ao;.:;., C enntr<iria "" obi•·li~·> o•no•ndd-.•r~ta tê<:11ico <' <'lpo>chl! 
z1dn d.o IIJ'U, I(C'tlndo o predo•u papel d" 111'11 ol<•nrro da ~IKOUnld•ok· lntC'tTiadc
-L 

A dclc~iio de br..,t ok-rl.r• R<'.,..., ... 1 'l"•lqucr pr,.po~içii;, ou ruoluçio 'I"" vi 
.,...,, .. .," prl1'rfplo d,. uniw-r .. li•la~<· da'!""''~""'' d<· •abro d:o L'l'li<>U de ~u .. t
,._r o-.:aanl••• "" in,.titnic.io> cMr••cl;~ll~"d" d:. nraanizaci<r du II•CO.• Unida•. 

Ceoteclltl•·n••-nte, l•rO<'I u- ""';..a"""'""''" d .. cb3.-. do Co"l<n••a q.,.. p1"ctenda 
aion 1.-var.,. conaidtrl.-i<' nu li,.it:or "" olir••ito• io 'l""lid<ldc de.__.., • .,, Tal 
olo•d..n.• ni" C'nr,.,trn """"'.., "'"'" juridic.1 na Cnn•tituiciir, ...,. nna out.,... Atoa 
r.-..-.mtaia d<l l.lrli.i.u "• poC'tan~"• hu'<IC·I """t in.,.or.Õ 1 con•ltleur c...,.> • -!"'>ro 
do tJni..iiol o f'IÍI c->nlre" qual lail -·did.t,._il.•r<:• ,_dOA,• Ena f'<'l!c;.it> ... o dl.•l 
• .,; .,. 11-1da 1 ro•,jC'iç.io totnl p•r larao•l d., ~'"l"~r ,..,l;tlc~ ou r>retica de db· 
.,rl•in:.~.ii" radot•. 

(Co•oaro:-.. o- Uoo: 100/.W 1~) 

"" 

"FK~ io ewJIII.iRCII d<t •• • TPtrhÕrlo> H .. liu aa fez 1"1pr.,ac1't•-.:-•t•Conan!_ 
- pelo r..,i-•r•·t.luoh.a, a c;...t .... t.• (,..,..," eaprrau ~'"'"alv•, "-""1 aej•, o !•to 
o1e aio tor ncon~i..., e ok' ,.;,c> ruc......,cer j .... la a hodepend.iil>Ci• OOito.,.....•! 
lac•l'l,liocl'lt~ 11 ., .. tcirrltãrio .. I MI", 

::-::.: =~J~-:":~:·.:~~~:·:rzt!P~":!:!i:t.•.:-:: .. ~":; '"• ,.r_... pW .._...,,H •U•...-..ca• - •t•rl• • ,.thlu IM-. c-
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efdtP, f'lff' no, n~o lf'l.•nu vh•h 1 Cnt~~thlllc,it> ~~ l!ntio PolUI Un(llf'Uil ,.,.,., 
,. .... " ruli.t~r un!.·-ntr tC:~I\IC'o, olo•v .. ~•·r ,.r,lrth·a, .,., 1lnd~ 1ncr,tln n 
•ill•uo>cl-nto t•ntl'c. "~ pn{0(' 1 <~•• ""'"""r ~nrr.,,,.,,..,,. o ~rlndrlo d• n.io-lntrr
vrncit> 11111 lnuntol lntrrno~ dn• t11udn•"• 

IC:..nr.ro•uo - Do~· 11~1/M I"J 

ltYill 

•:. ,_ dn Rcpúhllr" cb I:.>•.\.:'...!!.!.':.~ r 

"A rr-1'('hn 111 ,...~.,hoc.Õn (' 1 oh• r.nnnrr-11~<', dr ll d~ junl"' dr 1911' 1 onduhtdo 11 
..\Crl<'ll du f;ul 441 Unii" '""'"' tlnhrrul, "dd<lr,.ç.Õo <1.1 ll'l",.hlltl d• Con• J:lc" 
r .. r...\11 ~"• <'ltf>f<'ll"'" ,.,,..,.""• """' ,.,.,'I"" 1 dt•d" roaotuci".; 11\ronltlt~i.~,.l. 

;, rvn11tituic.1<> di I"'U ntin o•unr.:• nt•nhu,.., cllaf">Klç:Õ<> 'I"'' 
0

pt'1',.it.o f'Uiulf '"" piÍII 
..,. .... , "" ~~n;;,,,, c...,•,.qllt•nt••..,•nl"• n ro•f..,ld" no••luç.;" 1<'i •dot•d" .. ,. ~rloloçi" 
;, r-~til•olc.i .. "" l'l"l' ~··· "'' '""""'"'""'·' "'' r,;,.r,,J,. "" ~n'"'''""''~"d• ".•otip~ 
14, •ICÕ• •liuo, qu<' t<l<l•·~ ,.,. rol•"" '""'"hn>K "" Orllnuluç,.n llo• NOC<>~• Un•d•o 11!!; 
"""' .W..rir ii llniiuo. 

,..,,.,. ll.,.h•~~o~e.i" ~nndcn• 11 pu\ ít i o:• do• "npnnh~ !d", -..:.• nu_ pr.õt I c• i .u, .. i o 
- o>l>j~ti""•• ;, 11 Nlril>ulçõit·•., .oo <'1-r'" d,. ncu do UPU. 

hlo:o• -~•-• 11ul• ., .. .,.,,.,., .. , o ~poil>! ;.,,. do Ctlsu ltlo:o nifl uconhoc<' • ~r•lldo
R.., uon!,.ç;,,. c 1 d<' Coni:~•·~<K<', dt• ll dt ,Wnh<> d<' l'illl4". 

~IIJ\nl':!!llf': 

"A 1't"I<P<'ilo ol• ;,.1.,rpn•t.>ç.:; .. rrnpn•u• I"' I" f'.<>., ... ll"' ~l«'o:utitn,nn que o<' , .. tere 
io ,.u.,.. .. • 4<• •nl)l<• ·w do t••n•tltu\ç~n oln u .. ;~ ... l'<>ot.ol UPiv.-r~<ol 11prov.oda por 
••t• XIX llunr."" .. "• "Chi I<• dt•rJnr~ n 'I"" "'",!:""' 

'"r .... 1 •• ,......,,.;,.1 p<!U:>b, rr•·•vntc-• '"' futur.:t•, "" Chil~t0 oi<o •Jtol>'!ll•dd•• •.!!. 
•"' ..,.., l'l'ripri" r .. rrltt;fiu,olt• qu•l o ""l"' ..,t.Onleo o:Mitnn f.ro.o p,~nç illte.,,..tf'"', 
(c:.nr. .... ,.on. P.><• 100/ol.d UI~ 

"" 
f!o ,_<lo bln" d•• Suu~itinolj,: 

•r.- rnaico dll ilerlnf·IC"<i" '"'''' ~'"''' olo•lo•J:a~~" •I•• ~""~i!S!>dift·R""r"" riro~f.tn d<· 
n~~o•l« ... 0!4 (r<·"'otuc~" c; ;) ,, .da I"'~ i~~" "'' l·••·•• i t.iouli" Rohrt• • <JUr-tan d,• c~ 
,..taã<o ""' ,,. ,,;,.--.""•,. l'u.wl.t!,noti.o •h·~<'P '""' ioau· ""~ "'""r"• •""r~ R d_!! 
.-1.1 ;., t-d.:o fl<'l<' 1:onn,rt•~Rn ,,., 1 • .lt• iunh.• d•· 11111~". 

,,~ ................. - ll<>o• JI!O/.W 19) 

"'' 
.!?.~.!~.!!!:.~· 
..,_r .. ~~" d~ 4r<'llllllçi"' C.•it~> f'<"l·• old••r,..ç;,. dt• j,.~"'" "'""r" • rr"f'<'•;,iio 004 
(.,,..~~""'" r<'snhol,'.i<• C 7) e d• !"'''~·;" "" '•"•"'" ""l•ro· • e10pul11iio """'"~""'•-• 
""''•" l.t•ftot<' (.u...., r .. IC!l'lr• ""'~"'" ;, ''"d•.'i•• t''""'"" ;t<•l» l!<>nçru.,.o. -

A ,,..,ol,;â<> li.- r.,,,. .. .., dn Lco•nt~> ~"ulr,o" ··~c•ortho•lol" ,J ''"' f11t1> pl•no""'nr.- c•
lnllo •~·dd.•", 

XXII 

f'i.::.ã/í'~l.~~~:; ~rt~;!01,. <~;;;~~ .. 1~ .. ~''."''"'""~~ .. ••::•~b!ic• d.1 Fin!.~_i•. -a,;p~-
"tho rnõ '""" do> lf<>rt<·, cnn•tnnu .... nt•· •"<md<''"'<'"'" c I'<' l•·lt 1 r,... "" p<>lÍt i1,·11 • r 11ç · i 

:;;u::"::r~!::t";!:~ .. :;!~~~r~~" da Alric,, "" s..1·" ""'"'*' rr.~l>.•lhar- _ ~=-• 
tntro·tnnln, "" pni'R•'" dn Nort<' "~'."rnd<'• ••·••lrnr 1 tO!In\u.;:io c 7 •dot•d• pelo 
f'""'lt'~~~..,. 22 <l•·.Jun.bn d,. 19!~• qu" "'"" ""''luir n llC'pÜblin d:i Jirdu do Sul 
ob Unoftn Po~tnl U..ovt•unl, <' n.oo ro•t<>lllwi·0·,. su.•• .,,,..,..,qlt.~nci.o" juri:dio:o~s. 

IIIOIJO,r.:tl<;,·• 1iin "" wçuint<'ll, ll n•nluç;;,., ~ o•untrlirln ,10 piint 
lld~<k· q.,.. ,,. pnl ""~ oh> ll<>rt•• 11<r10pr1· .,,.,,~ ld..,r~t"" ç.o..,, ....., 
v.•l -• lr:Ob.1lb"~ dll Or1111nh~çiio ol~~ ~~~~~-;,.,. lk'll<i.u ,; dt• Ru e 
~l•ti""d;!•· 1\1•'• di•"n~ "f'~•nKti~ulc.ii<> ,,;;., l•n•W: 'llllli'Juer uc.n.::-

.• "'""u'':""" d•· ,,. ,...r~-bro. D.• -i• • ..,;., " ,.,.,,.luciin - eonoldçro 
ç ... o ol~t<'ho con!o•rodo P<'IO"arLtao 11 dn r:,.n~tl,tul~iiu o 01 uolq1M!r ..W.ro d• or-=:
.-J,.,C"" """ !fm;k• Ul'l[d,11 dt< 1~arlr i. Unl,;n. Flnnl .. •nt<·, e Ôlrehio tol t....,d,. 
por ..,l,.rln •I'"Pll.'ft• ... b.a• q,.. ·~ln..,,,. C'onlr,rio ii ('.o11otitniçlo". · 

Cç;.,r....,,._ • ...... 100/M 21) 

"A bpoíbl i r• d~ 1>.111 ~~~r !no ••·•rroo e""d<'u<>u r cnml<"n• • rolftic• ,.d~l do "opottlwld" 
ptRric"d·• r..tn (""'""~'"'' d .. J>fri~n d<> Sul. Sn11 H•rino•, oc b•• quo• .. ~...,!Obro ~. 
Orannl~1 çioo de8 11.,.,,;.,~ Un]dM, ,.,...,,~,ri~tnro·•-•"•llpllrou, n~• rullx•~;;.,, <'.!!, 
tldhn111, "" reo,•]uçiu·~ d• 9Ntl que vl•a"' o r,.~]l!<' ••doto <111 lifrleo ilo llll. 

11 bpoib!lr• dr hn H~rlno nioo .,..,,,;,. ""'" ru" pol't 'IVIIIquer tlr<> de r~toçio, 

Eoo ""•lqll<'t •-•d" d,. po••iciío lnttrnot\nn~l. 1 ~rÜbH~• J•,.nio d<'ili<>U ~r""'"! 
nar fUII r"nuicdoo '~"'""'"ii Pnnolo•nnçio di' qu~l'l.,..r """"''••t•(i<> d" ~iocd10ln•c~n 
No .. •d• no roçft, ns r~lil'iiin ou n•M >:onvi~ç;; .. , polÕlieoo, "do quolquor fnnu 
d .. ""lllnroeno do """"''" pC"Co h"'"''"'· 

A DPl<'r.atio de hn ~rinn dnr]" .,ntrrt•nt" oubHnhllo qu~ nio aC"rediu q<'~ o d!, 
ch~o d<• ""l'"h~ .. d,, lifrico ~" Sul adut~<l• peln XU r:"nllt<'UO da Uniio Po•t•l 
Llnlv .. rul, or.c.•ni•~c.iin t~~nlo'.l <a11hi11 nn ocr~içn l'lo•_rld•~iooa dn fihlco do Sul, 
vftho .. 4• diacrl•inRçiio 'Por l' .. ,., do ro•gt ... • de Prctórh, polu fnvorecor 11 --

{ ~::.,~~.;!!~:i!" d~n u: ~!";!~ ~~:~~. ';!: ~~~=~~~~: ~~ .. :·~ : .. :! 1 :;! P !: 1 ~~,:~!;:~:: 
A d.,lt!p,i.o ~ .. ~nn 'lnrin<> p•d~, ~• c<>ntrnputid•, qt,., •• orJ;•nl~nç.:W• "o• ~•t• 
do• qu~ l~nh~• n pn•l<'r "" Intervir niio <'lllr~Y.,., """t~·rlo,...•nl~, tooloa 01 IOdo!, 
~o• qur· vi um pÔr ... pnnlo fino! nn oit11nçõo tr.ill;•~ do "lpiiTth<"id" no lnt~rior 
d11 lhico do Sul, '!•,. C<,.,línu.• ~endo .,,.~<la ...... raonl>~~ '""'" •"""""•• e ••ti• &r_! 
""'do •ochd~l'l" lntern.adnnn\", 

(Con.crc .. o - Doe 100/Ad 22) 

XXIV 

Elo 1\0IOC> dR bpÜb] iç~ de ISo!KURU: 

"A t''!!IP•itll d• r .. aflluçio c: 7, • po•lc.iio <lo Ro.•poíblic• d" nouuono rr(ç~t• ;,·.,.!. 
,ub.io<> dt• uoo pní• -}orn d• União ê • qu<' I<' r~llN<' c• """ d<'<'l•r•ç.ioo ID Coso
~r•un quando do eK_,. da ruolucio 02~". 

(Conçrçno - ~ 100/M 23) 

Elo ...,... !la &élslur _ 

"A SC:I~tiN h.ttrn "''" opooieio _.politico d• "•~t~rtheld" d1 ,((rica do Sul-- .... 
•I• jli cnnd•nou ,.,. u,;ri•• <>)'Ortuni4•d<'o • qae con•~ltul, • ••u vor, ,. •t ..... 
lnoupnrtoivcl .io d\(lniolotl<' d• P<'uoo h,..Rnn. Ell '"'"" dctçnoinJida o pn>u.,,cuire
•eua ~Rforcoa por11 J.,v•r 0 "'"""''""' sut-arrio:ono' • t-r eonoc'iiind• dft inju•ti- ' 

·e• que repr .. aoonto..,. d, o reni'"" oJ.<> ".:op>~rthdd",c 11 r~r<mbt<C<'r i -iori• ~>".cr• 
1 intc.:r.•lltlldl' ft uv• dir•ho• dvi. • pnliti~no. 

1'.1111 podçio oio. f'Odc i"P~dlr q11o•" IICÕlr.ieo .,.,...;d.,rc o dech~o do Con.C«-IIno 
.,. r..t.côio i J:rd~n ..ta Sul,.,.., .,;..,b~.ÕO i Conathnlç,i,. 4~ uru, • "1111 ..... cOII
tiõ• IK!nho,.. dlor,..licãt. rrbtiua • C'1<f11•111io ,.,. ,. ""''""ro ,. 11 r..-ioot>Cprlu~t•, 
qur todo ..,,..,., <lu M•e;;,.~ llnid.~• pode oderh .io Unl..io, 

!lotJt d~tci~~o ,;, olêa cl" a>ia, •·•mtriÍrio •o princi'pi<> .ro ""'ivcr••lldoda ollo a
CÕ<-11 Llnid•~. qll•' ,.., o.plie,,, pdndral-n<e, ;, .. inatituiçõaa •opcrcidl.u4U' ,..,._ 
cn~, <'Mr~ ct•• .• Ul"o, A léõl.c.i<'n •lcrlou """lqtMr inid•tiv• que po•u nr ,.,._ 
joodid•l i prÕpri• ~,,.,iuciio <I"~ Nacõ ... Uo.iU• que •e f""d-nu 01 ~ 
r.:~ç.;n -•• e$tr .. it• P<>'~ívcl entrot tndoa 01 •!Obro• "• e......,id•d• illtotn.c:!.oaal. 

,l'•~r !'"'"" ~UÕ<-1~ n aelt.IO:I ConHid.,ro I deeiaio t..:1d1 pelo Coo&n!UO ""'"" fg • 
,.,;;I~Y<·l c n• n'enh•- ccmacqllCucill jurfdic• ou1>0litic11. Eb eon.tinuuá -•i
<1,., . ..,, .. ., n .Uric1< do S••l ,..., _,J,ro d~ Uaiio rort•l Uni ..... n.ol" • 

cc..;,~,. ... ,.;>~- 0.... _100/lld 2~) 

KXVI 

"11 dcl<•ll•C'"' •I• tt·ill•~...,..,. "i L ir l'<'l .. llr.oa q,..,.to ii eOQatltudonnlidlole U ~ 
~oluçii., c: 7 d<> l:ttmir"•"" de :Z2 do:- j""ho d., 198~, II"P.fu .. ot• ii. •><eluaio 'lll ROpoi-
hlio.:a d.1 lifdcn •ln Sul"" Uni3o Pt>noil UniVt!rut, ltd<'tlld• por -lori1 dllf'l••· .. '. 
c- M:o•ifn, n C<math•l.eiiro dn llt'U n•o çncern ni!nh...,. di•podcão q~ ,..noiU n 
dulr- c•todn .ooobro d• U.,.iio, r.onuqllcntc-nUI" r.,.oluçio C 7 dot 22dotjwhÕ 
d~ 1914 fni t001.1do ,.. ~rlnloe.1o ~ Ctlnatl.tuício d• l/PU, • q111~ faad.-ntl 110 
rriac~pi,o d• unhtrra•lld•de, _ . _ . _ _ 

Por •~tn r&~io, • lttiU•. 10 I'C'Itn•r •ua coouleM~.io ;, pol{tico dot "•p•n ..... Ul" 
..., Cow:rno da Áfriçn'dO Sul, dPCI•n nio reeonhçt:t!l' "•lidldç •la- ia refcddo 
reoohKiio C 7", · ' 

"'"" 
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.. • la1111C:;.,• aupr-..dcmAda~, 
COIIdd.,undo 

• 

• Quana Con'<C'II;âo ._ c.,.. . .,,. 1949 r•t•llv• 1 pnu;ilio doa dwia - t...,o M 

..-.-ra, r<>t - lad.,, c- • dr~h.'io dll Ora-l,..;io d&8 lt.tçÕ.a Drlidu n9 :IS1tD.30, 
do 10 d• novnobro • 1'17:1-, ~....,llilcando o ai011t...., c•_, tDT- 4a nd- a H 
lllbc.-l•tnacio nci11l, pcor outru lado, 

t.-nndo 

~ .... o .t"nl.., "f>U11<'nla tndu 011 ~ant-tar[atlcn de t~rldhM ,.to fato de 
"'"' i _. fc>nta c<>naunu• <1• cunftlto • da r.-ua c- "" ,.raaa olo Ocialllla Moi
di<> (ll•itrofu), 

...... nnn<lo 

"""o ah>nl- putl•·•· 1"'' aun rrôprl• rlh>IOfla funda .. ntal, • axpi!Ui-iaiD 

::~:::~:t.,:":t:.1:,. Íi~n~~rj !~:~:::.:~:":":" !::.:: !:t~O:,.=~~~f!:.:,., 
~1. -

c .... achntc 

~ """ n PI>VO pah11t tno aofrc "" dhUI>or••• de - J.m•n·a 'llM llw i i.,..na a 
lllllMo """"~qH~nl~""'""""· aua d,.feM;....., cauao Juua,...., ., .. IIII',. ah viu a caa
.. cio dc acu -nhio, a rrcuprnciiu "" """" oU~cit"' 11--.no" ~ ....,hh, 1 o di 
rcltc i ~utod<•tc-,..iMciic e ã ennnn~çiio de """ lht•do indap«ndcnt• ..,bu o C•ll'= 
ritõrio di Polrntlnl, 

ctmddc-r•ndo 

•"" a ol~n,...ln•do I~r.,.,l C • pnnt• dt" bnç• duta fUoao:>fia de {lllpi:'Tidt-, d• 
e>q~~lln•iuni•.., • ole nrl-, 

~ 
,. ... 4achn;iio 119 IX. fC"ita no Conlrt••o rfo· o/;,...," 1964,_ •ua ol•clnaçio fdU 
., ec>aaru.., "" Tii<!uin- 1969 (d...,ln•çÕo "9 UI), """ olul•rrlç~o-<' UI feita 
- Conareno til! l.olu .. nnc .. 1974 a..,, do·cl•ll'"tio ft9 V" fdta 110 Coftiii'•IIO M 
&io •• .bnaho ~ 1979, 

t rwllfil'-.!, 

.. '"" IIIÜI•tuu de tuolol 011 Ato• .. tlftião Po1tal U..l-ru1 (Coll$riluo H "-: 
-.. 19S<Ii), l>cno ,...,.,. ""cntunl ll'at:l.f:leaciio po1tedor ••t•• Ato• por Mil ra1-:: 
.-n:t- Gover ... oiio •io "rilldu ,_ nlaelio .., ~ hlrtCrlto 10b o - rU Ia 
-• • ..ão i..,llc:- d• .,do •1&.,. •• aeu raconhecl..,nto". -

r.1a1 _...,, •d-1, 11 ddapçÕa1 .. lwrlonCd• a ... lklald• fu .. 1 .. aulate 
........ ceio I 

...... d,..tun .., todol 01 Ato• <11 Uorlão Poottal 1:11:\IW>nr•l (Colo&nr&IIO'H llaabtn

.. 1M4), Wa .,...., • ntJfiuçào -..~: .. t ,....terior Uat .. rUo• poli' Ru• eo-r= 
-· .... ,.;.., voilldao coa ftl•tiio - __.,o U..crlto ..,b o - .. laud a Po 
&.,Uc• ... -.lo d1- .. Hu raca111bcd..,.,to". 

ce...... .. ., - Doe 1001A4 Z6) 

....... 
• _. do at.l ... l,..id"' •• er.ii~lr•nnh:.. U Irhll<l• ola l'ort•· olu tu ... d• lki\CU 
... Uilâ•eíi&ru ______ - -_- _- _ -- - - --- --

. "' .. ,...,Unido l~ra ..... ~ r.-paridu r<>Od•n•t<õu;, potitic• d• '"•~rtho!ld.; ü 
.lfrlc.a o1o Sul .-. • ""'"" nl""'"· , . ..,.~tltui ..., nfronta lnlu,.ftrtrhoel ã 4lplo1Mot 
.. ,.._ ......... to Co>votrno do lrl"" Unido ••ti dottrr .... inrodo a pro••os<•lr ...... 
-forço• )111:.11 C:O.YCII<:otr n Qr:>vera<> à Arrie• dn Sul da inju•tlt• JatrÍoHc• ..., 
nal.., do "aso•nhrld'",. .,.r• t.voi-lo • .-.c:onbrfr«.,.. """ i•UIII'.tilllad.c!, ... 4l~ 
ftico• .::bh e ,..Htlt':"' •• -ioda -III'•· ' 
bt• ...,iaâo aio,...,.. h••••H-lo 4o .::oaaid•nr """'a Hdaâo- n110lii!Cio C 1.:.0t! 
_.. ,.t .. Consn .. o a I'T'Of'Õoho U Afriu M ~~ • - dol~io .ii CoM:tit•i~ 
.. 8111 .... nÃo a.t.S. rib .... it!XII .... pr .... j- <I 11tp<1lÜo <;te ...... ...,.._, U. 

· i. ai.;. do •h. Clldtroirl• - p-rincipio U •h••'~'"*Udadr •• " apHrca,prilloel-
1"'1-.ta,i• i .. tltultã.aa a•paci•lt:u>f'•• oJq ,..cõa• Dfth[ .. ,cab e- • mou. o 
ad- Uorlft ...,pior• .. inlctnl"u"' r:aroõu.- pot{tieo"'""..; ~ p-rajuoUC*-r 
• c.u. or!lllftb•tio ..., .... _.. ~..., • eooparncic> tio Htnha ...-to p<>~•i-1 
W tMo• o• --.-roa, ... ,. .. ~q_..- •lali-açio ... ~IPda latanad-1. 

·,... ,,.;.,. r•~•. a rlfflaio aolotacll ,...to Coapru .. • c:-IMII' .... pall" C...S.O;.., 
.. ,..., U..Uo .,_ laac:dtiYal e - .... ~ .. c:~lli•d• poHdrca ..,. jllt'Lilu. 
o •'- Dllldo c:o<~tl- • c:on. .. lo&o-.:a.- a Afric•a o1o lul e- _.-r• .,. Dlr.iio h.t•l 
..,,_ .. ..,, " -r•rli • ..,.... t•l f~ ...... l"otlac;;.... .... • Arhialan~lo PIH.tal 
•t...Uriuno'". 

ec-c ........ - Doe 100/.W :tf) 

..__ .... u ... ,. 

:.~!!::J: ::::~':.r .. "".!~:-~.::.~=:::-:;==~·.~ 
• -.. ... a .. IU•,. ..._ t.i ................. a .. t .. r • ~· ~~ 

::r .:!!:.:!~-:::.i::;==-::-... -:.:,:::= :;.c:.:::... 

1:e i .......... , ... ,._t• .., Hoo llh·•U• .... tror- N _, .... l•tanado-
. •1 ... u .. ••r• - hrtan ... • -ta • ... • Oloat-la "t•J• lllapan• • _..tfl ••t• nr•Uolad•'"• 

"laM....to-n "noun ~e>n~rtnatio tr..tldonallll todu'" fo~• ole llilerlalnl• 
cio ndal, o Covnno olo CM h ob1C'TV01,1 0Iny•rl•vrl .. ntrt1- •tltlld• da II'Ojdcilt 
(eet· ir poHtlu do "•rnth•l~" in•t'lurad• "" Atdca llo lu.l. 

&-ntrtt•Dto, o Q>vvmo olo Cirilo uadMrl ~..., I •zpulaiio •• Ah!c• 4o l\01 ela 
Unià PoaUI Unilmrut (UPU) violo! o prloc:[pl• •• UD!VIrlllidlda, .... i ,._ 
c.ial fiU a •dniDd• ••• orpnlu~• lnt1rraacl0111h. 

loo .. .., c..,.., C"enrtioln• ,.. ... a flll:l.,.., lia tNO lati.., -.bro coanh ... - I• 
fr•ciio b N1n jurf4l"u o proitlca• •• UPt1, o "'lM •caii'Titnh ar...,., npall'c:••= 
.õN Npdvu pu• o fund-to 4o rlfl'll'i..., or~rol..., a conadtuirh, alad•, 
- pGril'"'" pn·~"~"t"' P"r• o dat .... di• llacN• Unld••· 

O GoYarno do Chll" "'Ul'T nuatt'r """ 11 a1q0ul1iio .. Afrln do lul pollnlt lltta 
n.- o llvr. ane,..lnh_,to poatal " au·nrn, UI~, contra o prlnefp1o oll llftidã 
llr tudtorhl ,..,.tal IA'IIV\.•r,..l, 'I""' H tr11ta, llnol•, da ..,. ...tlU n.iio coall~
p-•obl "" CollltltuiPio d" lll'tl "' ,. .. , pcor -•auf.ntot, oanh- bt•olo pod• H U-r!. 
..,h roarptrtii'lcU Nr utirl•. ' 

Dl.fl•, o eov. ...... elo ctolh· arU .... qu•Ddo do •dotadu .-.Ilda• <l11t1 111tunu0 

N priroc:l.p•h I•Hdoo •io N ,....., l' aio 01 Cõovr-11'11Drt c:cmtu oo """'" u d•nJ•• 
hrpor U'IÇÕ.o". 

<t:on•nr .. o - ~>« tOO/M 29) 

""'" 
~!'• llniÃ\> d,.. a.,pübtic.lot loo:bllatu Soviétiuu 

"bo raf.::r-inc:b l d.ocl•ncia· nl•tln i .-niio ••• pnt-•Õ.• turiro-rhh • 
o\DtJrHda, fo,..,.hdu ,.., ,.,...,..,. IUaolo•, a Uoi.iio ••• aotvoí~lieu loc:hlht"' .. 
ditic.al a.iio uoonhroc<'u e.,.,.. porr1ot .-..c:-bl!e,rr c- lepl oonhwl UIJUl-h> ..= 
,. ....... d. ,. ... ,tio d•.pone <~• ADtirtUa "''"' htaclo•"· 

(Cocosn"'" - Doe 100/M 30) 

' • • I • • 

"'Dariolo • ata-• Mc:Jar-aciu fait.,. ""'"ato i ... tãrtlH - nllc.iio i latrnpnta 
Po 4o •rtll" 39 •• u ... b). U Coaat.luicilo U U.l.iro Postal u...f.-r .. l """""bõ 
pelo CDIIHlho Ellac-uti-, o• bUdol 171\tdol •• .o..iric:• Hrl•.-.. unalw11r ..,. 
..,.leio • Mv•.-- t.....ro c:oabac'-to olo ar-tiao 4'1 olo Tntlado •• 19S9 ""'"' 
rtatrirdU (Aatarctl.c: T.-..ty of IIH)". ' 

(Coftiii'U.0 - Doe: 100/Ad 31) 

b- IIII• luo•trilf•r . 

""A .ta.r•ir.-U• n1o acdu • latai'Jit'QUtiio r ... lt• pelo Cao;Hlko baeodwo • ... ,,.., • 
co do_ 'I'T•taolo' "<<bn • ADtDo'~l ... ""* """"' da boÍOt! "~"" 1 .. daio olo Cool&U110 
c· J2. A fat•rpncaç;,., i c:ontr.iid• 10 ar-tlco> li9 olo Tratldo IIOb-r• • .. tintolo.. A_ 
Awatrill• euo.drlan q~~~: 11 '"'"" •cinc:iu po•t•l• 1l"t..::o.du no 'ter-rltõrlo """tru..., U MtártiU ~a.,. ,.rtc ,... turltõr;lo aunnu_...., ... 

(eoa1..., .... - aoc: tOO/Arl lU 

"Caa•l .. r.....,_ a lntrrp,...ltllti" llo rartJIJII'I ». l•tr• h). d..c..utlr•lçioolétllllie 
l'oaul llnf-rul aolm:""" .,.to~'""' ,..r rn>l"'"'" .., c-Hl ... Kluteatf\oo. o 
..,,_ 1hlldo ...... J• .._.cl•ur ..... o T•rrhnrto britiiolro d• Aarriniola <•••~ n... 
todo1.,. tndtrido• okol<" ~•t••l ••t.oi ~ll't<' ,.to ..-cillr" l9, t'"'tr• a)~ III 
Conirtlt.ftio a,- c-"""'llitúia. Mo Ue~ ,.,.,c.., por eata i.lat.II'Jinttecioa-... 

. llb n.,.ltn • a!.....,. *"'1.-r~ fdtu • Jlr'OpÔ&It,.- .. R• bU'I'JI'ntt*Cio, • 
.. ,_ .. ,..., *•J• !Nctarrar .... aio t- "'"'"'"•~ta'-••• aoioer•l•--. o 
T .. rrrtrirla hrit.iiftlro IIII• Atitáll'tl"": rlrtntre ..... c. MtHtO ...... J• ~ • ._.. •*' par• o ~~rd• lit'.., ,..,.,.., rio• 1n• .,...,. • .rllrll:toirrt•'"· 

·~·- - .. 100/llol ]3) 

""'' 
.. - • ....,...lic_. 1e1.i.r.c• .. trir -.- , 

•• dete.-ci. .._ ..... u ... ~.ti.c. ,..; tri ..... ja hHr. • •••• ..,tar.:P., • 
,..,..h• .. p...,....t:c:JII 02t. • •" H • c..&nrr•-· r .. r ...... u i ..,.r.a •-... 
ai- ,. -...cM a ~-n..- U llilli. ...._., IJii.i-r..t;, , -

.,...._... •-•'"' -.ii. I--a~ ..... ._-....-..._......._ Wr~ •. 
-~ .......-.~~ ..... ~-·-~··-- ............ hUI ......... 
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.,Uu hl;..lca lllo I'C'i ok•• lata"'"' a • ..., auhuoturl~~ tooloa oa Àtoa ola U..lio 
PD•t•l lln.[-raal <c-. .... •-.,.. "-"'"ra<> ltl4) aul• e- a rulflcacM -~-• 
,..aurlor .... , .. Ato• por Mu o..-noo ...,_ l~o vil1ll.ll1 c:.,. r.laçio .., .-.,. l .. 
C"rlto aob o ptetaft&O- III• larul, 1 n.iio hopllc- ti• ...So ala--"" nco~
t~t.d.,rlfa". 

""'' Y.-- da 11<.-roibllc• hlâ•lea do Triit 

'"A Rl"ll"Ciu <l.a k<>pÚhllco hli.lco dn Idi quo•r !aa<'r a u.,uinu dcchucio ao
br.• • adoç.'i.o da "ropcaldio 2009,1 a do !'V )6 do Con .. uuo rchrenteR ao art.lto 
99 da C:O.V\•n;l.n ola UPU (Rio <I• Janeiro 1979), v q"" dlu• rupdto aoa aaloa 
poatdM: 

.,_. '"'" que:- <>a ..,tiV<II' doM •~lo .. poat•i• lluatu• prinrlr.t-nte a bhtôrb c1 ... 
dl-raaa "ac•'*•.,. "~ üo, natur"l..,..ut, o u!lo•o daM cr<'n(aa, daa cultu•••• ""* •rt••a, d<>a int.,r••••• • doa lMaia de tud""' oa p.,; .... do .,,.,do. • del•&•eio 
4• bpÜbli,•a ldi•ic:a do lri nio p0<101 •provar • pupo•ielõ" h•die,.d• ndaa". 

REGULAKEffTO GERAL DA UNIAO PoSTAL UNIVERSf4t. 

•'"!sul••~nto C:•r•l 

AQIXO: ter,:i•e11t0 1D.terao .01 COII&~CIIOI 

.. ..,. 

.... 
Ml. "Ckr,~nix•cio ,.. ,..~aiiio d<>11 Cont;I'<:&IO~ c- Conplnlltll coxtr.or<I:I...Orl.o• 
102. eo.pôd~iio, fund,......,M,. c r..noiD.!& do Conulho Exl'cu~iv<> 
JI)J. Uo<·.,..nuocio •<>llre aa alivid"""' do Clln~cUw l:1ocutiYo 
1M. ec-poliei<>, !UftCion-ot<> e rounlõ...~ dn Conaolho CDnaulti'V<' d11 f.atudOI' Po1t4i • 
lOS. tkoc...,nt•çio '"bn •• 1tividl<l•• do Con•olho C<>n•ultiv<> do Eatudo• Poat.ai" 
106. ltrKI..,ntn ID.t<'rno do• c.>narotno• 
107. ldi,_a ul'iliudoa para 1 pld>licaciin de dGCtnocmtol, delib<'I'IÇÕI'& 11 correa

fHI"dind•, de acrvl.~o 

•·nphuto II 

108, Ehieão do Di~tor C..r•l • do Vic:-Diretor Cc!ul d• Sec.uud• lnunuodonat 
109. Funeõu·do Dlrrt= C.,r•l -
110. Fut:~çÕ<!I oto ·Vic<"-l>ir ... to\" Gor•l 

~g: ~i~~:t:~~~:~.:::~:t;~~dl União 
tn •• lnfo..-ac.Õ••: Avi10a, P<-diclo• de illtl'rpret.oç.'io c de -di!icaci•oto• Ato&. 

Peaqui••· (nt<H'V<:nçio di li.qQid:ac_ão d.oa contai 
114. ('".o<>poe\"a(iio têcnic• 
IJS, Fo~:WUtádol forno;,cidol pf'b Se~rctada lnU•rl\.1don3l 
116. Ato• da• UniÕ.-• rr•t~ita• e Mordo~ c:•peciD.i• 
117 • ..,vlat.a da União 
ll8. lclatõri.o Anual 1obr.- u Arlviot•clu d• UPiio 

c.pãculo lU 

h'o~i-nto Jc inuoducio r de .,,.._ du p\"<>J>Oiicóea 

USI, 1'roc:e•li..,nto ele •rr•uenucii<> da• pnrpo~lçÕ~~ ao Consrcno 
120. l'rocedi..,nto dc 1prc•enuciio du prop<>aieõc~ cnu .. dois CDn;reuo• 
lZl. r.x- da~ prnrosiçÕC• enlt<' doi.• Conrnuos _ 
lU, Motiri.caçi<> du d~rl•Üu •~uudu entrc doi• Conr,n•~•o• 
123. E.xecuc-'ío das dcet•.ns ~doUd3a enuc dou Contr~uo~ 

C4f>Ítulu 1\' 

An. 

1:!;.. rh:ac."on ~ P·'~'""'"t·• ""~ ·!·••••~·~• u, :;~i· .. , 
12'i, Ch~~N• de o•nntrU•u•c;,,. 
Ut>. J"al<~ ... lllO dn• J~ro~<•d!O<!nl•H ,1~ ~~,,~,., 11 ;,, lnl"""·'' iun'-1 

C.pftulo V 

lU. I:OndJc,"oea do• •pruvaçio •~~ prup<>II;Õt·~ rtofvrentu 10 l<>l!."l• ... nto Garal 
12~. rrufHiol;Õn ur~rontt•• '"~ A<ordo• ,.,.,. • IJraanlucio d.o• lt.o~Õ..• Unl.4a• 
llO. Visind..a d<> Knfl,l>IIIICntn ("o<'rll 

NOO: REGII'ENTO INTERtC OOS (lltG!f.SSOS 

Ot ebai•o-onlnad~•. Pleniput~ncllirlo~ doa Cov<•rnn~ d<>~ p~hua ..,.broo il1 Unliio, 
fore '" othpo•to"" arti~;u ~2. 1 2\', da <'•matitulcio d.a llnli~ ro1rll Univerul, 
rnnduida .. Vien• ..,. 10 d•• juli>D d" 1964, fi•,.rn, - c.,... acotd" ., ruulv•do 
<L4hpu~to no utig<> 2S i li' tio r..•{.,ddl O>nltltulcão, no prcl<•nt" a.,_vla-nto 
Ct•ral, a a • .,çuintu d lapodçii~• qu• r,:orantc• • •plicocin d1 t..nst i tuiçia ., o fun 
don.,....nto ii• Uaiio, -

Arti,_., 101 

Ora-oni:o3çio ~ r~unliio oolol Conj!.ntlaol., Con!';...,UOI utr-rdinárlo• 

I. o~ raprcR~:nt•nte~.do~ paÍI'<••·.-..broo de...-rão reunir-..,.,aC<>n&r•aoo,noaala 
tar~ar clncn 11n01 opio1adau da o•ntuda< .. vir.<>r do• Ato1doCDnnnno pr•c<"d~ntr. 

2. C..da pd~..-br<> far-a.,-á n•pr••.,nt•r no Cton~orcuo p<>r- ou 11árioo phni
p<>undário• lnv .. rid"~ doa poder•• ne~cu.irioa, pnr ..,,. Cc>venoa, Entretanto,\' 
for noc..,nári<l, a<Ju<!lc pt><1c fuer-H r.-pre•rnt•r p<'la oletepç.iu de -. outro 
p1i1--.bro, Toolavia, fiu entendido .q,.. ,.. deh..-eio aõ pude rerr•••nrar ,. 
olnico paia-.bro, a'l" do •cu. 

J, 11•• Hliber•,ii•·•· c1d1 pda ..... rn c ... ollrdto • - .... ro. 

<lo, l:al pri.aCÍJ>io, cada CD~rea"' ole.t,_... u pda onote ae nalinráoprõd- C.. 
areno. S.• cUa dwliftn~eio "'r'evt'lar ln•plldivcl. "Conulho :E .. rudvo oná,;; 
todudo .a d<"•iann n pah ond• o CUIIt,UMIO ro·•liur.i •u• rauniio, opÕ• •nt...-=
di.cnto.a ,._ "8'" Uu •-

~. ApÕo antclldi•·n~n~- • S.Cr~:tari• intano•ci<>n.ol, o Covcn>O •nfitri.iiofiXI 
a data d.-finltiv• c n.loc•l '"'''o do Con11,renn. Elo princípio, .. ano lnl<'l d<!•
t.a dat•, <> Cuvcrno anfitdio ..,......_ ,. convh•• 10 Cowerno de c•d• pÕ.-.brn. 
Eau convi to• P"dc 1<'\" <.'ftHreeado dlri!tl..,otc, atr..,.;:• de • outro aoven>O, ou 
por intcn.idio dn Dir••t<>r Cer.al 4• :>rcrf't"ri" lntl'rnaciond. O anverno•nfitriio 
Hc" t811b~• cncnrrer,t~~do 4a notlflcu • todo• oa ÇovcrDOo do• paíac•--abro• •a 
dadoôce t....,du p<'ln ('"~uo, 

6. Qu'lndn ,,. C.m~:r .. a•o ll""r .q..., • ., ~l!'unir- que haja ... Cov<!rn~ anfitri.iio• 
a Sf~ret1rl~ lntl!rnad<'>Ml, c ... o arn1'do do Cot>.-:lb" h,.cuth•<>••t>Õ• enti!'nd!i"""' 
tot rono o C..vur"" d• ('".coufedor~cio Suiea, &dota u *'didt~ fti!'C<'-a•áTi•~'p•r• i:orl7 
vocni-., or~:~ni~:or a (:nnr.rc·no nn pai~ o.,Je d• ~ião, 11.-ue c••o, • Secrot:aril 
lnt~m•r:ionol exerce IIK funçii~~ de Cov''\'nO anfitrião. 

1. O lnc"l d•• •~,,..;;;,. de ,_C.'""'""" C fixado apoi.s i!'n-t&ndJ..,.,to• """' 1 Sccro 
t•rin lntarruociont.l, p<"IOI pr>ÍMI'I....-roa ,. ..... t_.-:. .a Í.Pid:ativ•doCDn~,;r<tllo7 

I. C11 ff 2\1 e 6\' 'lptic ..... u. pOr nn.•lo"l.a, aos (:On~:r•noa "l't\"oo ... Haidoa. 

Anieo 102 

Cooop<i~iti"o, f"W>dan...,nto c r<"unlôc~ oto CDna<"llJ<> Ellccutivo 

1. O Co.,scli>O E~~cuthu ~iic-•c d~ .,. Pr.,~idenre e di!' 39 ..,..,tos que •xer.,.. 
"'~' fuii&l;~o duunt<! o rcdodo que ocpar• doil Cot>~;ru~a~ Ruc•uivo.a. 

2, A Pr .. üdênda cabcr:i, de dir,.ito. ~o pai11 •nCilri.ip do CDn!';teuo. llo ca10 
d<· sua r<"aoinci:~, .,.tr torua:r-a.--á _..bu> de dir<'it<> ~. dcvido • iuo, o crupo 
fW"RrMico ao qu.al p~rtcncc punri a diiJ><'t ti.,."""' caddn ouplemt:ntlr, i qual 
,.;,., .., •plic""' u re1 tric.:;...,._ dO 5 39. R<l tal ci•·cun~tiindn, o Con-o"lbo l!xecuti
~o <•lr~:c·r.ã, P""' • Pr<'~;tl,;ncia• ...,. d~s ac•bros p.-rtcncencrs ao arupQ &l!'<>&rii!ico 
dn '1"~1 f•~ putc o pa;o •nfitriio. 

3. ~ 3'} -..broa do Con•elbo !"~C!('Uti.vo aio <!leitoa p<!lo Conercuo, ca. base 
""'"~ .dhtribuiç.ia &"osr.ifica eqlli<ativ•. A ..,ude dos ..,,.broo, no •<ni..,, .t .. .,. 
nc•v•ola por ocuiâo de cada Conercuo; ttenb,.. p.•i"•-...,nobro pode ae\" e•colhido lu
.,,.~•iva""'nt'~ por trê• Ccnt;nuos. 

4, o •·•·rrc~rntant.· de r:~d• "'"dos membr.;s do ConsciM J::"~'uLlvoi.d~si~ado p<> 
h-AdOoiniotrntio rri..:L~I de s~u pai"•. ~.üe rcprucntant<! d<'ve ser ""'-:r .. ncion.iriõ 
qnnlifiCado ~., r,.!,•rid., A~ministraç~o ron.,l. 

~- "" Cunt~cs <lc ""'onbru d<> C<>nldho !;Ol~(ut i:v<> s:iio gratuita,;, As d_cop~s•• ck 
f,.,,..;.,,,..,,.,.,tt,. -d .. or~ Cons~lbo fic~m" careo ~a Uniii<>. 

6. O C<>n~P!I,., l~"'cutlvu ~;os ~<'l:"in<co .:ttli~uic.Õ•·"' 
.!.L __ :.::.:!:' . .f~ ,. ~"~~~vi•i'nn~< toda• "" •tív!dndu da 1Jnl"i:o-nu in<Hv:olo cloo 

b) ~~~:conrdrn~r o supo:rviol.,-nDT todM ~~ fo..,.,,_-d<' iiifi.cênci• tic:ni
... uoat'll, "" tuc~t:t" ;, """'l'rr"~·io tcicnlc~ inL.-rn•oM3l; 
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1. ••n:a 11_,.•~ oa func:ion.idoa pua o C&>rl(> D .Z, o c-aeUoo bocuti.wo a-.t .. 
•• dtu1oe .t.. c_,.ui..c'(a p~rofluJ,....l doa caadltlatoa r..:-IUia.!oa pel .. ...,;._ 
•btraçÕGa Poatala doa paÕHa-.broa doa qu.o.h acJ- .. .,i.,... ia, Mt.oolo pau 
..- oa earaoa ft Sul>diretort'a G<.>rah .. j_, - toda a .U:i.ta olo ponív•d• prun
chidoa pa~r c:.ndida~oa pr.,...cniantn de reaiiin diferaâtu e .. outru r.al.,.aqLHI 
'iJi"'ãõõuC!ln &o onda o Dirctor Cloral e o Vlce-DLutor Co::ral .... ol"iahairt01, uDdo 
- vhu a c01'1aidcr~ cio-iaante .obrc a aftciinda da S.cr•t•da btamac:io
""1 c raapeitando-aa o "'li- iatarDC> d<" p..-çio ola a.crataria. 

a. a. .... p1'i-tra r.,..,..iiõo, 'l,ve i c,.,.vocada pelo Pruddtlnta do Coapaa.o, 
Cooaaell•o Ea.cutivo clel<'o ann., n"ua lllicoobroa, 4 Yica-Prnidaotca a adota o 
•s"-"to lalemt>. 

'· Por eonvocaeiio tlc '"" Pnaldrntc, o ConHlho !n~tivo u. ra....._, .. pria-
c-ipto, _. vca ror ano na ndc Ola Uniiio. 

10. o npri!Knuoto: <I•• uola ,.. doa ..-.broa do C<ln.o:lho bo:ruttvo que pll'l'th:i
,_ .... •~uõ.:~ 4o:ate cÕq.Ô•>, co• ~txo:e~iio olaa nuniiX:a qiK" M' .... aHur~ clurute 
G Coat:r"•~o, ,..,. dir<'ito an .reo:..,ol~ <lo equlvatonto • .., fl•anr~ aeroa ida • 
...,lu- clnML' e~.onôoolca, "" n .-3 p4UAt<!• ela n .. <lc prl•ira chuO,ou'I.U4! 
,....,,. 0<1UO ..,i,. ,,,. luc.-•ti<>, cl.,adu "'"' otal~ -l•nu n_io_ ultrapna~ o preç-o da 
f"LIIIII.C• ,.;_~CI ido. <" VUl~l ... <;:la .. C ct:....c;.Jca. • 

!!·-~.:'"::!"'~=~~: ~~~~!:~r:~!!!=r .. :: ==~~o;..:O:!:!J.! :. ~~~!:":: .• 
tõ.a rclativu ao ôrcio por ele didci..to. -

12:.~ A fi. 4• IIMprar....,. llaiaçio efl.c ... entre cs trabalhos Na oloh ôraioa, 
" treaLdeotc, Yiu-l'naidcoto • o• Pnrddcatu du C.iaaõ.a do eon..,l!IC' Ctrnaul 
tJvo "se Enudol Pond• padCII, an quhcr., auiatlr i:a 'tli.WliÔu 4o"C<InaDlbo -
bcc:uttvo na <tU•lidade de ob1erv.adon1. 

1). A lwlal11i.traçiio Poual 4o paia onde ae nii .... o C<luelho Executivo i COIWi
dada a ~rtidpar dos uui\I.Õ<:a oa ..,.elid.adc de d•plea obMrv•doro N eiN p•i.a 
aio for -1n·o do Coll .. lho !:ltrc:utivo. 

H. O Ccmulbo Executivo poclo conv~dar pau auu raullli.Õi.il, -iiiii-ollirdto de voU>, 
quolqucr ôrsiío l.n.ccm.,donlll, ou '1<'11'1'"'<'~ ECuoa qudifieGd& quo ala dl!ujc u
.,citl.-• a ~~e~~a traW.lbol. N•~ ....... concliçooa, c-'*" po<ll! o;:oavidar .-.. ou .;i
du Amoinhtnçõu rbataÜ doa pa.haa-...broa, irttcr.a.....l.aa aaa q..aatõoa "a .. -
~ olab>oddu .,. ord .. do <ii.a., 

-·· .......,...,...,....,,,ti,.....,.,.,...,...u .. •-u"' 
:t. o o..aal ... a...,...tl,. -ta la ...,Ul11tr .... • ,.ac&L• ..._,.r .. ._ ..... 111 
•tia • iii ., ... , ,., .. trlt••· ,." ~.aor·~•. •"• nc .... .-•• ...,.,,tal 
•) • ratat.õda -l[t:loot 
•) ...... _ntM "' Crooru~alloo lllaaatt.,.• .. , laelu• •• ra:tatk&.a,• .... u .... 

uç;.a,. • ralatk&. ..... ttttGa, "- - &I n•I.,.JMa a •ahM•. 

:t. o C.11lM Dlae.atl'M apn ... t• " C,....r11• • ra:tatlr&. ...... • -J•ta 
.. ••• atiYidMaa a a anc:•lfiM la AP<idlt~iaa hat.&tl, • .ta ..... la ..... 
•• ant•• da akrtur• H Co .. n••· 
.urlao JQ.ji 

c-poalcio, fUIICi-oto • n..,..iMa H C:.....lM C..&llltha • lkt""" ,.,tale 

l. O CCLnat!lho r~uuo\tlvo •• htul&oa l'nauta l -polta ,. :n -•NP", ._e 
ftlrt:- ILIU hftÇOC'II 4\lr•te O J""rt..lo ,.a4l ..... ,. 4oia C.~~p&IINI I.C:&IalV&I • 

.Z. o._, .. .,,. olo C..naclho c.twul"~ivo aã. atdtll ,. •• CaatrUM t.,.a pH M• 
H, - prJ!WlÍpJo, -.•:.hor olln,.ta<tçiia lfllllriUca ,. .. t...l, 

31, (I r.opro:•<"MtM1U• •• ea.M .. oloa -~onoc • c-.. 1..., "c.a-utva i olaai.IMH 
,.h Moallllatr;açio"~ ~lt&l ole - pa!•• t;aH "t.pN_t_t& ..... .:.r- f ... ctft• 
Tio ..,.urt011do •• ""'ta .-Jahtraçw. 

6. Aa olaapn..,a c .. a ,_..,_.h,_ C..NlM CIM .. ltift .-rr .. po-r -t• ola 
Ui1lio. llwl ... broa oãu nK"•IIoa ,...,l..,cr ..-•raçia, M ._.,. ... M .,ia~to:ao e 
ol<" lllt.lldla d.o01 r~pruclltantol 4:.a .W.II"Ilnraçõea pudcl,.ntaa 4o C...Mi"" c..~ 
•11 Ivo oorr ... pnr rcoe>t;l o1ellqoa AW!Iinbtr~•· ,..,..,(.,, • n:pra-c.&•h• olc u-
4& .. doa rntn~• Wllaldcradn• okoaf.,.or. .. .-ld.,.. - N•• ••• U•r•• et....-.JSa pa• 
l• OTJ;anb~-...;~" dna M.1~Õ..• U...lolloa, ,_ ol.hdto, Nlw -,.. ... •• -lias fi.--• a 
_c..rn:r<"xao, "" rf! .. a...t ... •• I""*'!:<" olo -~~ paa...- •• ... lia IAa G wtu.,. .,,,.,. .. 
,.._.-".;;.,!co,.,ud.o'*ll .,.,..,,:""" 4e t,._- prl-lrl cl&l,..,., •• ... .,. .. ,ola •la• 
A• oea.r.,,..,,~.,. pnr 't":llq.,..,. .,.t..., ••lo 4co lôra..;ic>, • .,., ~ 11ta -c.u 

-fiM 111t~•l~'""" a l'r'''>"" A"""~ a~r•• loJa .-.,.Lta • claa• _Mt.,.... 
'· 4&-ano&o ola .,.. 1''"'-'" ~lia, ... ; _... • ••ru ••l• Praal-.ta 

:: =~;;:.u:.~:"!~ hC:::W!!!~ :::"~la:i.~ -· --... - Pnal!i4HUo 

4. O C.Nlho CM1uhl""' -'•ta- "'l'l"l...,.n ._.ta ..... 

7. • prl.actpl.e, a Cartaal"" Cool•ld"lt n&oc-M 1 c.la- .. ...:.. Â •Gao· 
........ o l11Cd ......... ac. .... tllUII .. par - prul ... t• •• ,.r. -aa. u..-.. 
- • Proald•t• 4a c:oa..e11111 S..aotill• • • 11""-toc" C&r•l "' .-ucarla .__.. 
t:kul. 

1. o Praal.olcua, • Yl"_,...'lidt!ftU • ••-""""•l ... t•• ol&l c.bN" 4o c:-•1• 
Cellalltl""' ro- a"C.h; Olu:ror. llt• c:-1c; pra;.ra a ol.f.r~• •• u•••• 
4• oHa aeuão 4o C:0.11UIO eon .. ut- • .. _ tao~ea •• •tarJO• •• ••t•·.tut-
- 4aciolir lbo eo&flar. · .. ., 

,, 
., 
o) 

" 

::.::.:~:':~:!.!'.:~r!:~l= ... ~=!~=(::· --.rcoa a •• 
c ... roaraçio tic~tlcs -la lal,..rc.-c.ea, ... •1'"'-t• iac.enaaa pa.ra .. Ad
•iaiatraçÕo• Poat.ale •• ~o• •• pa.lHI -"-• Â •iicp, far.acar lara-.. 
VJe• a •I dr pa.recaraa e aaea" rn.palc.eo _ -
•roc•du ao ••tuo&o r..ter&llta •• f'r&~l-1 ... ,.lÃ.., a r-çio Pill(aal.a-••1 11"' "l11t&lf•- ao• _raiaea -• a • •aauob'--tol 
toG•r •• ...,.~.~~,. Hc:e• .. rrl.e•, c• • tl .. lu .... •• eull<llln • •• oll.,.lpr •• 

-:z=~=-c~:· ~.r! ... :~:O:.""':J~L!~:a':!..:~' ,:i?St.;:. C::.~ •. 
.,.. urvl;oa postal&; - - · 
eatuolu • dtuaçio atiMl a 11 acceaaf.ol••• •• .....,!ÇIOI peau!a -• pa.lse• 
-a • M oii&LH>vol,..l•o~ e laur r..,_olaçica c•'l'atd ... tU .. -.r. 1tl 1'!"11 
cadl-ato• e os _,,., ... -lho.-ar •• Hnlçoa postab ...... ,.r .. s; -
•JLÕ• l'atatldl-nto• - o Con1dM bacud ... o, t-r •• ...114&1 •prorz-laoba, 
- c•po ola coopcraçio tGio;:l, c- r.ols1 •• ,.r ... -"nt• d.: llnlia "• 
,.rtic:el•mco•u, e- •• f'IIÍua -•• a • (&H ...... .,.. ... ._.to; 
-l111r tiJclu •• 1111tr&1 .,auõ.., ..,. 11 .. fe..- .. ...,ttolu ,.. .. - _ ... ., 
.olo C<louli~C> Coaaultivo, JIC!lo C<la1alho f.xocutbo, "' por ... l..,ar autra M-
•iahuaçiio olt ... p.ala..,. .. loro. 

10. Oa -lt:roa "" Consolm Cenaultiva ,.rti.ct,.. dativ-•t•ola &IIS.I •tiwi.da
dct". Qa: lf"i"IVI"110C'Oibroa I(UO aio prrUOIC- e<> CeaMllto Cea .. lti.V01 ,...._, a -
l""tlolu, c<>l&toorar ...,, eaLodol .. l"!"cndõda•. 

11. o Coe.•lbo Co"•lilvo !o....,h, .. !or • caao, pnopoalçMa rara a caaana
""'• ol&tcorrornte~ olin:t...._;..,., dlll • .....,. ath•iol~d~• ol .. tloldaa prlo pror•.,.'• ~rti~. 

!:nMC:.'::'!lt!:oí!: :::'C:~i: .. ~!,':~r~~~,~~:~lt :::~~!":; ::~~~-
dut" iiHi.-. -

U. (I c........,uo C..l\auttlll<> utabelC!Cc;- aua aec .... 'I"" rrec<:<l• f> Con~~;ro•"• o 
projot,. de pr~:r~ ,.,. trahillho do .. ~.,.d- Con~otl~ 1 acr -t.ot4i., ao Cooo&tc .. -
ao, ,...,,.,.,.., ... "'""'ta 11 )>Qdl.doa L6o1 p•í.w>< -broa ? Udiio, auia c.-. 01 4o C<lnaolhu r.x .... ::uti.vo. _ 

ll. A floa d•• n~"<'l"Prar ..,.., li1:,...in ... rk.<~>< anu·a ea ~r ...... Uooa *'"' dt•ta õrr.ion, 
o l'r<!•ld•-nLe c.,, Vlflt•-Pro:sld~lot~ <lo CoR..,•ll.o.• D;acurivo, - .,..l.•occ., pocl- n• 
aiatir :Õ• ... ,.,.;;;. .. .., êooM,•lho C..nau.l,lvco, "".,alJd;~ola doot o•orr,...:Marca. -
16. O ConHlloo Con•ultivo pook eoavl. .. r ,.,. - ra,.iM1, -•tnita a wt:o• 
a) """"lq""'r ,;rpo iu•n•o:iOIIAl• au ,.V.l'luotr pcllt'll llll•llficadl, ...._ "•J• 

•aaod.ar a NL&S tab&lbL>•; 
~) •• Adttl.ohtratôe• Poaui>< ""• .,..r ... ...-......... 11"" aio ,.n..-.:- ... c.u.lloo 

CeaaultiYG. 

Artlao lOS 

llucLIGOftt.aQio aok., u ativldad<"l ola c-..,.iloo CM.aultil'D H &•tuoloa I'Gatata 

t. O Cottat!lbo Cocllu.lt ivo olt::- r.atudn roat&ia .Wollr"&G& ia .... iRbt"r..:iu PNtah 
do• JUIÍ"'-"•....-.ros or ia Pn.lii11 "''trltelj ,.ra liofa~io, "apóa cMI1 ••aio• 
a) ,. nJatGrio ''!'•liti~:o; 
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"' co~ ~nt<>a dn t'.nnRell••• (:OI'IILllth•o ~~~~ ~~~-~~ Peaul~.:., eo':lu""-"••,'n
•hotÕrlel, ,.. adJioerni;'Õ"" ..,_o l'f'lat.ido ,,..J[cl .. o, · ' - -

2, o c ..... ~ lho Con~ul~lvo elt~brhen, pua 'o Cttnntho ax.o:utivo, .... nlatério 
e11..cl t~obr• &utla •t h·fdtlcl~R. 
3 (I C..na,.nw ~nnult!Yo .,t.hnrn, ru• o CantriiRn, r.- nht,;do aolora tMaa 
a~ 111•n. att•d&adc:a ,, 0 trRna•\tf' iôR ll!l•inhtnçô~a Pondo ~01 PIÍHI-.broa, 

. .,.1,. •nua olola -••'" anu•a da a~>c-nurll <lo Cona••••u, 

ArtJto 166 

llaa;l-olltn lnt.,rn<;' do• ConJrl.'no• 

1. rn• 1 orllaniução dna I('UI trab<~lhoa I o &ftdl!lento 4c auaa olctU...racÕ<Ia, 
0 Conar~un apli~• 0 R<•r.l-nto:> lntc:rnn doR Conan>a1o11, .naxo M> puJfnt• b&ul.!, 
.. ntn Gooral.' 

:r:. Cala eon;realo pOd,. oo<><IH:Ic~r .. u J.cal-n~~· oa1 cot~dlc;,.,a Uud .. _'!-o nu 
pt'Õpdo Keai-.>to l\>La.-no. 

Artl~ 101 . 
l.SI.o-.u utllhadoa l"nn 1 public"eiio do 4oc-n!oo, ,d .. UIHouçôu • corr.opan-
Mndft dr un·iço • 

1. Pua..,. doçu..,ntn~ d:o Uniio. oÃQ aopr•aodcu OM idi-• fnneio, i':!&lio, 
.iu!H. ~ "'•p~nhol. s.iia iKU"l-nW 'utili.&odo! oo Hfluintu :L•i-11 at...õo, chi· 
Mo, 1'orrua11r:1 ., ·-~'"'"'• desclo> •- .a pTodUç&O ""!n"'• i~i-• fiqu<' l.I•I.U,dl aoa 
oloc ... totoo biÔ1.I.eo1 .. h bt;>Ort•ntu. Outro• i•booou 110 _uoa~oo t•Hoo, Modo 4""' 

· t 110 niio .-carh,t0 ,. 1 -nto "" •o•po••• cuoto ... &l pela Unlao,do.aeM"4ocooool69. 

2. ' o paio 011 .;. pai' .. s-...-.bl"l>S q~r •~Hcl.u! .. out~ i•U...", "'- aiio o icU~ 
oticlal .,..,..,,;,,,.,.- l\1'npo lln"llut!C"o. Su_._. q..., "' pot ... -..~.r.,...,.. .. ., 
. .fl,urpa: .. pocl:l.do.cXf>fUIO oatojo• olo lc;Pdo ., ... o loll~ oUdol. 

3. 1,, ~oc-nlol oiio publl~·~,.",. ~~·, s.'crcuoti• Jat,naac:ioqol 110 Ui .... of~
rl.ol c no1 l.olio-.o.o< doo ~r11po1 lh•r.U[nicoo conlltltu{cloo, olirctt-ou ou ltr&'loo 
do o&C:n<"in1 regionAis do......:• lli'LIP""'o .cln acordo COII 11 .ocloUd&dl!l uubl!l•ddu 
d 11 e....,,. •eordo e..,, • ~cuurh lntnr111cl.ond. A publl.coç.iio noo tlihroatu id! 
.aa • fuho uaundo n _.,IIQ .,.S('Ilo, 

: ;t~ ... ~~":'";~~: r:~! I !i:.C:~: .. :!!~:!:::O::"!: ... :~; .. ~::~:~ ·~~~ .. ~~·::~i'!t:':!..:~o di!! 

S. , A,co.rn-opo~nci.o. ontro •~ A<llliDIIUIIçÕ ... Poal,.ia .-. Seet .. t.o.rla lnt .. rn•-
cloao.J,· t-,C!nl"'·"'IHI oilll- ~ t-cr.•o•in•,·P""" ur ...,clislol~ ... qiiAlq<ll'r ictl-
,..,.,o q111~ a,s.erot~~rlo dl~pgnh~ dr ,.. nrd;n '"' trodllç ... . 

6. AI clupaona nhdnnolla~ ""'" 1 trodu~iio poro .. idi- qoc Mo o idl
ofidol, lnclud~r ••.oq.,. reouh ... dft optl<:llçiio do pnricroto'59, oiio cuat ... du 
l'l!lo VUI>O llnE,II{nlco ...,_ ..,li<" I tau .. n .. i.Sí..... Corr"• por canto da llnliio ·a• 
.,,. .... .._J•d-llllln• -,. t.lõltlluçiio pu" o i<ll.,.. orlcial doo tloc-ntoo • ·da 
eoorr-opocoddct. ncobido• no~ id!_.,. i~~J~Ii,., .ir•b"' e oap•nhol Moo c- t<>d .. 
•• -troa Mlpt"llla ro;.rc-r .. n~• .... fl>1'ovci..,oto doo clac:-nu,., O -t•ntc <I•• 
.... ,., ~ c:.ll'IQ <la Unl.io paro .- produç.i" oiC>IO oloc;_,toa - Al-o, Chlftê,., P<>r 
t~• ,. Ro&loo ê fl:u<lo pnr . .._. r<'oohu;ii" ,>lo Contlrt'aoo. ' -

7.,·, AI dupc! ... l.• c:arr~• •1~,.. r.rll~> llni(U!,.tieu oio r<'pllrtiolu <'ntrc•,.--.roo 
~~~· &1'111!0 p1'aporcioud••ntr ã • .,., o·onlrilmlçio ••• olclp0'141 do tlnliio. lnu 
tl~apc!:lll f"".dto• o<'r dlvldldu contr<' 01 ..-..hr<>o do II'I'Lipn llnr.Ufotl...,, 4tt oeordo 
4:"'!1-.outo:o .cri~rlo 4c diçrlhulciiu, ""ntont<> <]IM'....,. inLcr'<!-oud<>l clwauc• • 
- ~L~i...,.tu •· .,.,. .. , """J><>itO <' ""tU'!."'~:" kercrtoria lntor,..ci-1. por l.!!, tor.cdo(! df' -4'<1"t• voz d<l r,ru;oo, do '"' .,.,, >1110. 

. a. , ;: i'>C!C~C'torj;s lnLC'rpaeionaJ aut. ~u•lquc:f .udn~a Nl eoo;-olha dA JdJ .... 10-
Jichado por .. pah--:oobro, ObiOC!ntaol~> ..... pr10zo 'I"" nio """"' ultr11puur dolo 
.anoo<, . 

'), P1r11 •• '.:Ídlbeu~Ô~H ol~M f<'linlÕcM dM U.l'aiida <la Unià,., ,.ã., ..S•Ir.Lioo o" 
idl...,• fr:~nr~•. lnr.liiH, <'Mr,uhul o: ru~""• ..,dhnt~ ""'do(~IUI d~ lntl'rprruçio, 
coa.,.., ~<:-. cquipn.-ulu o:l•~riiniN - cuja c••.,<> 1M ,:; tl~haol~ a crilc1rlo doo orc•
nh~dOC"<"I da ruuniiõo, apoia eon&ulLn •o oiu<lor Çarol "'" Sc~rotoria laterueional 
• pa{~~e,.--•bro• in~t·r~ .. nciOIO· _ . . 

lQ. Serão .itlu&l ... ·nt .. •utorizMo& DUtl'<•ll idi'*'• par• •• d"'libi!T•çÔC!o <' •• r.,u
niH• lndie.ad.o.& no I 99. 

11. All ol~l•~çii.ca 'I"''""~ oul1'0& lcllo.oa KUotlt'U'U • lnt"'rp~ota~io ,... doo 
idi,..,. ... nelan;s<lo~ no 1 !X', qut•r J><>lo oiUC~S;~ lndlcodo no rdC"rido, por.i!r•fo, 
quando n••1c• PG'""'" ~~~r Jnurnlu~ld~• ~· llll<"raçõu -'"' orde• riclliC& 'nõceuodu, 
"'II<'' poT in~cirr:outrll pnrtlcul•••·•· 

1~ •. A• ••1'•'~,~ ~~ .;·,. ..,rvi<:C:OM i:l~ -lntor'p~~~ • .,~-,~iio ~iviÚt~u- rnt!- oa P"! 
.,...---oro~ 'I~~<' 11•1•• o ..,...., 1<11_., n;s 1'rop<'rc:...., de- ou• <'<'fltri.,ulç'!O .,.,. dotKI>C' 
aao ela U...iilo. Tod;sv\a, " olc-•p••ua .,_.o ~n•t.ol.-..;io ~ • .. nutcrn~iio olo ~ull'.,...;; 
to r.icn.ic<> aio cuote•d111 1'<'1• Uni.lo. -

13. AI Ad.ooini...traçÕC& Ponoi'• ........... rntrar - OOC"<>Tdo O]WIOt~ ao Jdl- o MT -
prepdo pllro • r<>Tn·a~nda ..... aun"iço. - ·- r•lacÕca roer,......,... Mio • 
...ado .,,.., ~ntcndhoo:ntlt, o .idaa, a "" &dotodo ê o frencô&. 

Arl:'lao IIII 

• aleJ;io ..i. ai~et01' Ccrul ., 'i,,' Viu-D:Ir•to' t:enJ 4o S.~rotorh la«raac:l-' 

·•• ' O DfrcrtM C.r•l • o Vi~Ir.l:..., Cr1'•1 oll lkoc>(C"t"!rl'!' llter...cl-1 aio tlte{ 
t<>l JIC'l• Ceio&r"'"'• ,..,;. o .;...riaclo ......,...,...,. ,...,,.,. .. la CN&n-•- -•d· 

_., •~Mo ~~~ ~ .. ~~•><:ãr •ln h•" d~ ~·-~· ..,nd•tn ,0. ..... 'o"'in•·,. anuot. ll<ou -ndnto• 
.._..,,;,..1 apenu...., w-o, J\Aho ,..rl•nn 1110 eontrood" cln C<>njltf'n<>, 1 tinta 4• 
110111 "'"""' i H~•-'• coo l9 o1 .. lant:lrn dn 1111<> """ I<']'IUc <> (:On,r•u••· 

2. A •lrlç.;o olo Dirf'lnt c:.,rtl o' 11 do Vlu•D{...,tnr t'ot'fll rull•-•c- no <'IUu• 
tlulo ~..rrun, aendn qu~ o prl-fr• d•l~io i rdatf'll '" ~•ran dto Pirt:h•r Gf'• 
r .. J. Ao cancHoiiLUTU ~f'V<"'" lU llptoa~Uildao p<'IOI C<>VOIUIOI dro pofl<'.,..-.btnl, 
Por lntf'rWdlo Go (;ovnnu d~-r.onh•dêr'!ç.;e> lu(ço, 1'ora C!ltO ri .. , .. , .. ......,.,.."·~ 
"''• no •tnl-.c- 1 ••~• d~ nuuudrndo •ntu da obnturo do Consroun, "'"" 
notltlr•çio o0 11 Covunuo do>11 poto••·•lahrna, lollrltnndn-1111!1 n otnu•lnh• ... ntn, 
d:~a .,..atuah uodld•turM• do•ntrn olc u• puoo du ) ""'""'· 0& candlc&oto>1 ol~v.,. 
~<·r ddldÔn• elo• pdll!o .... •""'w• qur rcrn••mt1010. Alrwv•:• do 111a n<>tlflco~.iiu, o 
Gon,.--rnn do C....hdt•rnçii<> sur~~ J.ndlcn, ,..,.~,;:.,,,., u l.llrotor c .. ra1 ou o Vlcr·llh•
tot (',..rnl ~..,. função .. .,;r,,alora• ••u lnt<''"""" "" nnovo~.iio <'~o·_ntuot dt• •ou M~ 
ollto inicial. Ct.or<"n dr ""'" ..,,o• llnlt•• do ob<-rtu<~ olo> Co•<>l!•~·uo, o rrrc•ddn C! 
~"''"" unc,..l~o •• t'llldid.Hur•• r<'C<'biolo• j, S..cr011ori.o. lntorn•donal o fi• d• 
qoot• uu 11lollorr 1 doc.-,nu~.io nc·co••<itill PI" •• crlcrl.~c>.o. 

). lk> raao dr ~•t•r vewo" Clll'll" dr l>il'f'lor Cotral, o Viu-IHrclor C.rlll auu
.. 11 fun~• d .. IHuto>r GHol ooc1" final de> 1Wlndolo prrul•t" pou aq•«·l•; "'1• 
i olaft[ll<tl porn <'III tun~.iu ,. •d•itldto "~ll·nffidu" co>...,_-c•u•lldola, CaQtlntOIIUI' 
nu .., ... tnto fnid•l dr Vl>·~·lli.r<'tnr r~·rlll n.io unho 10ldu rcnovadn ji- ""z Jl! 

--loCo"''""'" ontular r que ele -nih·~u o uu lntcnn• 1110 acr coaddn~do 
<"lndidoto 10 uraa dO Dit10tor ec.ral, , 

'· "'"cuo "" ""ciind-n "J.,.l~iinh_ do• corta• du Di~•tor Cc!r'al • ela V\<><'·Dira-

:'v~~=~ir:t~n;!~ ::;~"!;;:,i~~··~ .. ~o;.b::~.::~ ~~~d!d:~~!i:.:'C::~:~::~·;.! 
ni 1 1pr~-,. .. ,.,oçiio t~o•.c•.ndidatoo, opllco-u o I 2.9, por .... lor;i•. ' 

.lo, "'' clla" df eot•r "•llo o .:~r,;<> d•· Vic•-Diretor Cttr.,l, o Con•e.lho I!:J~otCUtlvo 

.,.,..,.n~ll•• Z. propooiç.io dn Dir..tor Cc:r•l • .,. doa Subdiu•toru Ceuh ola Secrtlt,! 
ria lnt~r...,..ional d• ,,,.,,.;,, u.:: o prÕlO,Ito.> Clonllrruo, •• !unçÔel d• Vico-Pir ... 
tor Coral. ' 

~Urlcn 109 

run~õco dn Dircrtnr Ceral 

1. o Dir<"lor r...,ral orllaniKa, •dloinhtra ~di ri~ • ~ret•ri• latornadonal 
do qu,l .~o r<'prt•IO~ntantt lt•11•l. t:ohr-lh<' rlaoKirl~•• .,~ cargo• doa n[ve.i• C I 
a D 1 • nc-•r" pr-.:r "ft fundtmÃdoK o .,atC"o ni11C'i10. P.o.ra •• -oçiwa
nlveh P I • O 1, f'x-in~ no dt,.l<>o df' crualHiuç.;n profinioaal doo eandicla
toa rt•e....nd•dno ,...1 .. Ad•iai•tr,.çÔ&a Polt•h elo• pota~•-IM>r<>l dao quah •io 
...,turda, h·von.Ja ... C<>l'loldt•rocii•• ._ •quilltiva dlvl•iio po>llt.Õ.Hco e-iaeotd 

'<' clu I fnjNI!a, ""- c..., qu•laquo•r outr111 cunaldnoéiWa o •h• l'l!fli ... ntea, 
<>hllcrviind" oo rf'jl;i•nto inll'rnn olr pr<,..cii.ota cl10 Sc:ei'C'torll. (I Dlretor C.·rol 
"""~Jd<or .. i111111-h· qur, ••• prlndplco, •• ,..,..,.,.,.que ot\up•• "" eorao• doo •1-
vcb D 2, ll I" P ~. dt•vc• .,._, ddod~"" d .. dlvtori<Oa p&{~a........bro• ""União, 
..,.. wz por -. ,., .. inr<>ra., "('.<>na .. lh" !JCotruti.,..,, .., ~latári<> !'f'bro •• ati•l
.r....ka oll Uniin, daa ,.._.o~~:C...a <' r.......c:Õc-" ac>o ,.{,..h P 4 • D I: ' 

•> 

,, 

" 

o oln•tur c.-rol te• ON •••lfltlntco atribuieõ..-~: 
pn•pn,-nr n pr,;j~Co do nren.c.•nl<> nnoini -d., u.;u.,-- a ,.;,..,!_ __ ;. bo1lx~ p<>nÍV<'I 
c:"'"Pnt t~d ,.,.. "" à~c•u\d~drl .ta ,Uniàu <' ~"'-'tÕ'-1<>, r• -t"""" Mb~l e lli
-ltnm·~"""'l"'• 111 ... ~..,.do conw•·l~o l':X<'<"t1Lovo c• U ~'..'corl'!l<l<' de fJ~cali~ 

'c:i<>~ ,.,,..,,.;., ... n .,.,..,_nt" -~ paur• .,...,, .. ~ ela Ona .. • o.,c-11 10prnvaean 
('.<>ll&t•lh" t ...... utiY<I] 

...rvir •k· lnr.,,..dilidn """ rf')açÕCa ~ntr<t: 
n UI'L! 11 •• u...iMa rc:~~ritow; 

-: :;::~ :. :.o:"~~tluçiic• int~rna~lon!'l•. cuJn~ "t ividadc• 11preo~nto·• i!! 
ln<·•~" pa.r;s • Uniiio; _ _ _ _ 

'""'•ir a r1mçi;o ... S..•~roC•ir~" ~.r~n! d<!" Õrf'lftn~ do Uniiln ~ r:elor, TK'~tft 
qu&IJd.,dt•, ~nnold•·ran•lo •~ ollllf'""'~"''• ••reclnu do pr"'oc:nt" a ... r,uln-.nC~>, 

~rlnr:,!~~!;~rac~" ., <>'~'&·•niu~ii" oln~ cr:~b~lhno doi ôraiõoa da ~l!n: 
,...la clllbnr•c:ãro, produ<;:ii .. e diurlhuiçoA de doco-ntoa, :r<'l•tor>DI o 

~.~~~funt"i<•..,...nt<> dto ocrrct•ri~d<> duunt~ •• reuniÕt-1 d<>• ~raiio• ola 

-- Uni.i<>; . - • • 
llllhtir ãa ·~•"""• 401 ót~··<>~ d11 llníii'> <' to.ar piorte ,. .. -. delibfr•t:""' •c• 
diNil'> 1 '""'"• .,.,. 4 1'<'••ibilid.:odt• de '" fn<•r repr<"•••o'lto>r. j 

Artir.n 110 /' 
l'un~üe• dn Vi~···Dir<'l"l 9'ro1 i 

I. 0 vlu-Dir••t<>r r.,,r10 1 1 ui101<'., Dir .. tor G<·ral, IC"ndo r<'"P1d~rl p<'r11nre 

.,Jc. 

2 · , b r;s~u d<• 111a<:ndo nu dr f-rrdl..,nlo do Oirf'tor 't:eróll~;o Vic .. -ttintor ~
~~ ~Xl'rrr .,. poder<" dcoM", o -"•' oc<>r~e n<> ea110 dt; ":•ciip_da de> _eu &O do D ~ 
..., 10 ~ C.·r~l,-c...,,(o..., <'11111'<'1<'~·Jdo no 11't>tn 108, par•l-'""~)" )9. 

Artll" III 

SC'crnoriado doa ór&iio• tl11 llniio 

I) Serr<:lurbdo .Ío>& ÕTJ;iio~< 4.o UniDo ê .,.,t{d!' pc'!la Se~taria lntct'aiiCio>Nil IOb 

1 
II"C'IJIOn.a\oil i elide· c1<> Dlutc•r 'C:eul. !nula toolo& o a .a..e_,.to• pu~l!~oolo!• por 

ouol.i('l ... ud;s ..,,aio, ;,, Aolooini&Cro~Õu ronaia <191 ~· olo orpK>-_" "!:~ 
•.i•troc;,..a P.,atola'doo .,..r..,, 11""• ,.,. ..,,.,.. ..-''!' "'vraio, c:olabor ~ _ 
eltuoi<>IO r.-11~ • .ioo u..i.;.,• n•trit•• •••I• c~•• outra• ,._tnhcr.oeoc:a. Poo 
tsb cloa pola..·•--:·-""''·""" oo .,.li<'IEI'•· 

Alrti .. lU 
Lilto ...... t ... - ....... 
1o .. cretod• btonacÚIOII31 oto•ra • .a111:M •c.ol"laU. a_Hsu ... ,paiMs-
......... "•lãao Hl• l .. iC ......... cl ...... _ .,_,r:f. ... iç~~<>o - ,lniPII a....-ifi• 
cíê.• .. dt...P., - r-l.ç-H .. , AtM 4s .. . 
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~~~!,!:.~~! •. ranecoru. lollt:iuçnu I!• lRt•rrr•u~iio • d11 altlt&çio •o• A.tos. 
f('&q<~b ... tntnve...,ão na llqutd:o~ão di& conua. 

1. A .. ~uur!.a lntarn•clonal ~, .. ., .. c., tnt&llr&1t .. nt& i di&po&lçio do eonu
lbo b&C\Itlvo, elo l:onulbo CUnoultivo do E&tl.ldo• Po.Cdl • 1111 J.drainhna~Õ•• 
Panah l'•n li•• f11rn•c•r ~•isq,uu inCon~o~çõu Út&la aolrre ~uenÕ•• da ur• 
"'~o-
z. lhti nurna•4•, Vtlnelp&lllt!n~l, d1 nunlr, C!OO'I'dm~u, ,..bHCer • olhtri
buir •• lnfo....,çÕo& d& 'II'•I'I'Jtr ~~oaturo11 'tU' lntU&IICIII 10 u~iço po&tal inU1' 
nadOftd; M cnith, a ,-dldo.du pntu !"' uu•~ • ...., ,..roc!r &obu ai gu.•nU..,ã 
Utlai<>••": d.or ('t~nHnuld•d~ ,., &ollciuç.,.,. d<' inun:orut&ço>o 1 an.e-r&çao doo 
Atol d• ~i.io •·-- aeral, de proc-.ter •o• a&tudo& • ao• tnboll~• de red&~iio 
ou ole 'llloc....,ntnçao 'tU• 01 nfnido& A~o•. 11>1 &trtbu .. ou drt qud1 •.ria ancu--
~atda roo i.nten• .. d• llnlio. - -

3. Pl:o«da, il"d...,nt• ·~ ,.,qo,alus <1"" IM 1io tolic:iUd&l pU11 lodrJ.Idltr&• 
çe;.,. Po1tah • fi• ~~ conh<icer 1 opiniÃo dll ouU'&I Ad•lnhtr1çÕ11 lolii"1 dlt'lr
•iQ•d• """'tiu. O nault.ad-o do_. pUqlllN nio ,.,. o e~dtotr de voto • pio bo
ptiea "'*f'lr-hoo fonuol. 

4, P••• 01 d.v1doo fint, :lnfonoa o l'r••ill•n•• do ContllM eon ... a1Yo d1 Klt\1• 
4<11 Po•uh dai queuõu 'f>'" r..,. .. da """Pittêncla d11t1t Ü:t d..,, 

) , lat•t•h<, na 'I~•Udadl de ciura dt CoolptntAçiio, na Uquid1çio du cont11 
do qu•l!l"n n~tur•r.•, ulati"'U 10 MNlço pout•l lnt•rnacion.t, 1ntr1 ai J.dni-
11ittnço .. Pnllail ~ue 1olidt .. 11t• inun'cru;io. 

A'l'ti);O 1\4 
<:oopcortç<i<l Ti=cn!.:::r. 

-· t• i • ln
A kCUI:'~l'h Jnt ... rnociontll é llln<:.Orr<'-!lndAI, TI~ Cjtoxto "i =~pll~~:o .. •:,: fo-.:-
tcrnacionot, ele dcl•nvOlVIlt I auhtC'IIC I t .. cn COL !'Oitl ~ _ •... 
A'l'tiJ:O lU 
p0,...,t;d~;~~ rnrncdoi<>a pd,. S<:!crc~•rla lntcrn:~do""'l 

A Sl!<'rctnrl:t lnt~·rrnod.,n:tl tlc.~ cncarrf'r,ad• de •Dil~lr co:>io.fo-ccloPGr •• cartcdroR 
d" ld<!ntill.o~··· r<>st:tl,!,!~ cu~~K-r-.,~ro;;t,;;- int<'~lld<inãi:a~ o~ hãrwa ro•t~'!• de~~!. 
~~- a a ~np;l oli>~ ''~Tn~fl dt' li"'"~• r de tomru•wl"'~• a J'r'ttO da custo, •• 1><1••
.. iatrft~""'• l'ottnl&,. cOC\r,...,. p-...dioloa dC!at••· 

Anlpll" 

At" NIJ Uaiõea .._Krit .. a Acorda• n,..c{nlt 

l. Doh a~h ... , ••• Moa du UniÕo-1 ronritu c: du11 Ac.onlo• oqocdt11 c...
ocl•[,.., - spllc:1~ ao srdt"' 19 da C.:.n•tltulcã.,, d""'"" Ror cnc.,.lnhtdoa ic. Sr
entarla %11ta~lo~~t~l peol.C>a 5•·~r.,t•d•do• "''''" IJnlÜ"a .. ,., na fRitll doi :ta, 
,... - Ut parta• co~trat•nto•a, 

1. A W.crata-rb lnt~"'ad<IOl.t OM"rcr ...,. Hacali•,.,cfto, • fl• d<· """ <11 Alnft 
4aM U..lõaa natrltu o d<>~'""'-'rdnfl .,.!'<'dai~ aio i-.oi•hl• """di!;Õ•fl ...,...,, fa.,,.,_ 
dr,.la p.;ra o p<Õbllro do quct "~ ptf'Vbtal nc>l Atot d1 llniiin, c c-onica !t• A<boi 
•IMuçõ.,. !'otnh a rdnind• d.u Un]Õu" dr>1 aludic!ct• o\c01'dos. NatHi~• Õ =1= ::~~!;",;':~;.todAs" lfrc .. utarldallca c:-<>n~•rot.-.laa,.. ,.J.rt.rd<' do di!_ 

Arti ... 117 

acn.i1ta III l'ni<i-u 

A S<-'Cr<>t,ula II>!L't,.elo""'l tfldlll<'• CO. a ajud" d<>a d<><,._ntoa pottoa lo IUI di,•
p.;ode-i<>, _. ~YIIt"a 1111a lrlt-.~• al..-.,, ln~~:liia, Ã"""'-'• :lolroêt, t'irpanhol, hanw 
c-ia • r"''"· -

Artiso 11~ 

llelatórln Anu~J ~nhrr u Milrill•d.,,. da Unino 

A kcr<-'taria Tnt<'nadnnal <'IDborll- rdatUrl<> 1nuul aobn, "' .. rivid~d•·M d11 
U.Oiio,·,_,.., ~-~ran~nl~id<l, opôs llp~OVDt.io P<•lo Clln•~Jbn l:'"'~uti.,.., Õ~ Ad•inlatr"
c:De• Po~tda, ioa u~iÜ<'• rud:i<n co io Ora.,ni~41!i<> "n llaçti.,, Uniolu. -

Capitulo lU 

Arti"" 119 

Precedl-nto dr <lpr ..... ntaçin daw prOl">dçÓ<:a- eo ...... ., .. o . 
1. J,c:.,aaolvado• oa cancÚPt pre•htll ...,, ,..,.Ãf!,rafoa Z9 c 59,'o "'I&"IM<! prcrro 
,.i..,atu rer,<' a •prn~ntacâo daa propo.;ç.;.._., dP "'"''"'"'" ntturcn -,. ..,r.,-• lufl .... ':,' 
tiol••.., Co.>~~._.._..,Jll"'l"' M•inhtraCÕ<>R !'ouait doa pdHt.-.t>roa• 
a) _.., at"Citu ~roi'<'~S'Ôca ~..,. clw .. •r~• i. S..C'rdada l~tnnad.Oilll .., •ln! 

., ..-ia _.,....., ant<'l da d:~ta fixad1 p~ro o C::..nar ... ..,; • 
•) nt-n!M,., pru['Ddçio "'" ordc-• t<-'d~don•l Mrii ••ltlda durantt• o 1>'-"t[odo d~~t 

... h ..,~.,~ ,...., Jlrco«d<' a chra !ôllada p1n o Consrê1oo; . 
c) ·~ pruro"\~~;,., b,;"1~ .. q"" cb<-'p:ar.,. ic. kcr('ttda lnt•nu,clo,..t -.... intf'n;,._ 

ln "'"'''r•'<'mildn conu.- '''" • "'uatro _. • .,, •nt~• da data Iluda pnn o c,:.,.,.. 
&r<'uo, .;... ad•ltidat •pcnna.., ron-. •poiiO<I&J, - tÜni-o, "'r duna......,;_ 
a!.tr•cÕ<'"; · 

•) "" pro,j.osi<;Õc-a de full<l" qu<' cha1ar.,. à S....:r...ud• hat .. rnaclonaJ -Jl\tco,...,,. 
lo .,...,,"rc<'Pdi<lo ""tr" ~u;~tro • doh .... .,, '1"'-' P"'"'" ... 11 "llt" Uud.:~ p11u.Q: 

~::" r:";~!.,!!~U:":.'.!:!.: ==~~~:~~~,., _.:l:t';.~! t:c!'::'!:!~tr.:! 
•J 11 -o;t;<'P \ .......... "bC'IIU Íl kn<-'Uria lntei'Ul'i-1 .&c-tltro .. _._ 

p.-~·- ,.. cio,:<;..• "' "'"'' .. n(ar-. 

3. Cad.a provoalsi" ~,; d~v·· to·•, """J?rlnç_[J'i", aprn~~ ~••ntf'r 
..-.dlfle~so~~ ~-~t ,( lcndu por .,~~r -~·h ''~t l v:!• 

4, Aa propo•lc:i'oe• dr or.t..• rrd.;~lnMl ~iin •nci..,~ll~ l'•la •nçiio~Propo1 iç.Õodc! 
Gr~.-. leclncinnll" Jl<'b~ A"'-Ínl•trndu•• qu<' no oprrRo•nlu<•nr <' l>"bliondn" pr\a ~ 
rrf'tnri,. I~Urnado""l nnh noi ... ·r<• ••'r.."id•> d.o lrtr.> R. A• prf'po•içn, .• 'I'" 11;,. -
trru~rr,.. •••• -nç;<>, .. ~ 'I'""• n~ "f'IIOi.Õ~> do S<>cr..-t•rl.o lntnn•rl<•to.>l, "'' -,... 

r:~~!!~:7 .,:. ~-:~~~:; "•:., l';•~ !:~ ·'~~:.:~'" r~ro>:~;~!~~~ :~~~:~!:":! ~~.:;~;.:~~: 1' 

!>. O procfdhoonto Pr<"'nÍt<> ""~ pllrãf:rdua 19 .. 49 "~" R<' nplicn ioR f>rnpnni
~.;..R rc-rrrMit"'l ao M•'r.i..,nto lnto•rtm don Con~rl'uos, ne;;. i>n c-.. md,,, a propoa(
ci>co j;i •r•~nnt•d"•· 

"'ti&<> IZO 
Proc .. dl..-nto d~ •pte~f'nt.oc~u d.u l'f<>policÕ~I fntrc doia Cnn~r~no• 

L ?.ora qu• •rj• hvodo ,.,. ~nn11ill~raçiin, elido l!ropoolcàn rrlotlu1 â r.nnvf'Tiçào 
ou ao• A<:ordoa c apn,.entnll:t pur """' i\dninittr11cau l'oot.at <'Mr~ d~ia Cuntr<'noJ, 
<ii~"" ~e•r opala~a !""lo..,...,. por dnu outru Ad .. tnht!•CÔ""· '""" proposlcõr• 
fico• '""" rlcho q""ndo n Sc•nNtri:a ln~crnodonnl """ recebe, n~ """""' ocuiiiu, 
u n~cuoiiri"' ..,CÕ<'• de -mio. 

:z. h•n rrot>odçõn ~;., .....,..nicso!u lu 0\ltr&J Ad•inhtrtcõu Po~t.:lh por {nw 
un..-=dio .... S.tr.,tod.o tnt .. n~•d('oii.AI. 

A-.:ti);J> lZI 

zx.,..., d•• l'r<IP<I•Icôc• ..,r,~ dol5 'Cõn!lr•R•o• 

L Qumlqu~r-j.rOrolicio- fiu tuj<'iU on •~~ulntr rror•di••ntor ~concedido i,, 
Adooinhtuçõct J'ottail d<'~ p•h•·•-abrna ""' pruo dt dni• _., •• p .. u ·~·,.t,.._ 
r.,. qull~urt 1'~opodç5o no~if(cad• por th~uh.r d1 SertQt~ri.a tnnrnacionll •• 
•• fo-r o cun, ptta rnc .. iob.ar ;;, r~hdd.a Srnetari« au•~ nburva~Õ••· Nin ,;.. 
adooitid11• cow:Mut. A• r .. "''<'"'t"" aào t<'unld"' t>C!la S•~r•tari>O lnutnndonet eco 
-niuda• "" ll~•inhtr~ci\coi< l't>stai,., C'onvldandc>-ll•• at> ""'"""" tf"!'O, a •• pr....,.;;
cl•r.,. • [10vor ou contrn o pr..,.,siçÔ.<I. AqU<'I.o• q"'' ,.ão <-'oco,..;.,hlra• HuYoto Mii 
tro elo pr.uo de doi._,,_. aiio tid•• pnr •bst .. ndoni•t••· O• dtsd<>a pr.oao• .-; 
contndo>a a ranir da dntn du~ eirc•uJar••• do s.,~r.,.taria lntf'rnad<>~lal. 

2. Se o proputlçi.o dine-r ...,..,J>f']to a ... A<·ordn, 11 .,, . ., lc&ul-nto,ouao~ ""'"' 
Protocolo& p;,..;,, ,..,..n~i- aM Acl•inhtracii.-• ~o~troi• do~ p•;..,.,...,.bro• ~,. "'"' 
rir.,. • "'"'" Aeotdo p<>d~j, p~l·tic·ipar <ln r .. r..,lid .. !<•• indic11dU no 1'19, -

Art(&<> lU 

llotlfJ.uçiio doo declaôe~ ad.,Udu a~rc dctl,• C(>OIJI,~<;.•l"!~ 

I, "-" .... fjfl,.,ç;,.~ iourndu•.i•l:t" n.o ~~..,.,....,.;.,, "''"' Aco'd'"' ,. """ l'rotcoeoJ.,, ri 
n~l" d~•t•'h At .. ~ tloo "'' irio•o>da~ I'""'""" 0<-cl"r"~.;n dipt.-it ~~.; q•.., CDCIOP'•te &Õ 
CuW<rnu d• c:,.,,,,.d,•r;o.:;,., S11ica r .. r-tar ,. u·an.,.itir •o• Gov<'rn<>A "'"~ pai'ao:•....,. 
hri.~, a Jk'díllo• d:a Sr.·rrc:tllrin lnt••r>Mdonal. -

z,• A• ..,d;r;,.,çn.,~ 'i,.n....:Juzida~ noa 1!<-'j;'•l:t-..ato• r """ "''" Pr<>~oç.,los rinab 
~io ~natat1dao., ncttiri~~du n~ A<hoinhtr .. tÕ,.a t'oat1i11 pel:t SN·rrtarh lntanos 
d..,..l, Do_.....,""""" ac proced" c- S$ lntcrpro•t.;~& ~nclonadas"" arLip;o 9T, 
I 29,' INrD "• itr• Z\', 11,, Convc-ncio., ""'" diq>c>,.;ç.;.,a c:.orrctpDI\<Icntu conti1la1 
...,. Acorok.~.-

A«~~ .. tn 

EJ«•••ucno du d,•clt<ÕC.·~ ad">nolu <'lltt'C! <J.,i~ Ccon&~cnn~ 

Qooolqnf't d<'<·i-iio.~dnt:tolll ~,; ~<' l<>rnn f'l«'~utõria tr:•A ..,,..,., no •Ln!110, apÕB sua 
n<Hifl~•6"'· 

Cnrhul<> IV 

ArliJI" 12~ 

f'i ... ç~" •• p~~,n-·nt" d.111 H-~!"'1<'1K d .. lholiir> 

1. llo•t<""lvlldu~ n~ r"'r~~rnh•~ ~a M', ~~ dcsi'<'~"A ~nuni• rrferrnte• iia atiyi
d•d~- olno õrAAn~ da lluia,. ni<' d••v,.,. ultrl(la~""'r •• i"'''"rtiitlchA abaillCI pAr., 01 
..,.,~ d<' 193-fo " ~CJ:uhotc•ai 
21: loOI lran•'"• aui~"" nArll n "no elo 19R6; 

O~ fr....,çoa ~.,;.,,_,. pu" " 11110 d<· TV87; 
'fJ francua • .,;~,.,. pnu o ano de- mi'i; 

fr,'\JIC'"" ,,;., .. ,. r·•r~ o af\0 dr i1Wl; 
fr•nc-nR auÍçroio f'<IT·'" ai>n ele í'99õ . 

(1 •• ~,.-.,a .. d" 19?0 •pile;;:;;; i~oull..,nt<' -•.ano~ t>O~Utdor•• •• 
en10 de odi-llt<> ~o t'uns:r•·•~•·Pr.;viMin pnr•l!!\!· 

2. A• ~~~"P<'U- re-Ina ivn~ ;. r<-'uni4o d<> proÕl<l- r.unr.rcft•<> (ik'~loca..,,.foa do ..,_ 
crc~•ri>Odn, d"""'-'""" di' tr.,~•port<', dc·~pL'""s de innal"c5n flt~nita <l.a iat.,rpra
Utim •i•oltin<'a, df'sp<·~o& d<' ••·rr.,duo,:,;;<> d<>" dnc.,...•ntPa duranrc- o Concrc:••o, 
etc.,) n.:in d~v••• ultr•l'••uar o litoiro• 11<· ~ hoo<'nt tu1coa. 

), O (~R!!_IIou_El<f'TI<t_ive> ""'~ •murh"''" n "ltr.a,p.ounr "" li•it<•a fixadua """ 
Jl 1~,. 2'1', p;u• lcv.or•,... <'Onln oa d"v"çi'ica '~~~"'• .. ; ... ..;,de •.:~lido•," ,;, """trl.
trvl;i>e" a tit .. lo êc r••o·iíUo f"U """~ii••H ou tr•tifluc.-..,.,lnduinll" 11 r.r•tlfi
c:o;õn ""' funç;;.,, ...,taolu ..,,., •11çÕ<rR 1.Jnlda• p.ora ..,..._ •pllc.adu ao '"" .,..,. _,.,.r . ...,;... ... ~.. . 
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4. O t:un .. •lh" P.xt•Clll]vu <'~tii. lt:uaho<'nlo· ouoturl•""" R .;ju~~-.;;.,-,. cnda ano, o> 
•ontnuu· d~~ do·Mr<•all~, qur ni<> "~ rularlv•~ .ao l'l'uonl, .,. r~io de> lndl~• aul 
~<> dt• prc~'U~ .. ,. ''""'"""i<l'<>r. _ · -

-,, ,.._,, ""''"•··'~;;., "'' I'MiÔJ<ntfn H', o C".t>ll~<·lh<> I':X<'<'IIt)vo, "" ~ .. cuo .r.· ""'n~ 
•• "'1\0'Uo•jlt, "llirH<>f t;<•r,ot, I''"''' ou~e>rhnr ••a caUI:I!><>III~~u duR li•it•a fiRII• 
dua l"n•a "'"''' , . ..,. r~r.,,.,,~ l"'f'<oUnlll<'l" leflf<'Yi&tn du p1•:,r;, dn S:t'nrtnrin 
lnu•rna~lun.ol, ~,.,. qut.' o..,,., .. ,.,, .. dn ""'rnpulnçiio pnR~n ,.,.,.,.,,,.,a 6\"0!!0 frnn
cu• ""l~u~ "" nnn, 

6, Sa &a .. orhAK pr-htlll reJGa U ~~ <' 29 for- J.n•uflciC'Pt<'a para tluntlr O 

1ooM t .. ndoo....,nto d.oo Ü'iiio, CUOfl liMIUa poilcriio IC'f 11\trn~a ... •dolt apf'n1011 .,,. a 
,,..,...,.,._;;., oln oo:~loria dila fllhell_,..broa d" l'niiôu. I)!Dl'l"er coruult-. davor c..po~· 
t•r -.. a11pt>flçio c-pinta <toa [atÕu que JuniHqu- tal pdtclo, -

7. Oa pate .. .,.._ adc!rM à Uniiio, ou que 1M! la aíi11 a.aitlcláii- na-.,aiTd~~e do ... 
~1'111, ""' 01 que dila ae ratiran•. dau.,. ,..g.&r aua cotl.l"açio pua o lnD rodo, nÕ 
~1 .... .adod .. iio ou 111• M[odla aa tllno.a~.,. ~hduaa, 

a. O. paraaa-.~l>rlla ~ .. .., a<liantotd .. enco aua parta contdtaotiva i.a dcta,..aaa 
aiouab dn llniiio, .,,. l>;lae na orç-.-nto adotado pelo Conaetho ~ecutiv11,_ tuaa 
,.recta COotrl....,tiuOia d~u- ..,_. ...,_ ... no .,,.;. tardar no l'i> db elo exeretci., rinan 
ccoiro a ,..,.. a• r.fe"' " or.;-nto. Paa .. do ena P""..,• aa -•• devidnl a:io -
actwacl.daa da jui'Ga • pr...,aito ._ L'nlão, i razio da JX por ano durante oa 6 Jlri 
-itaa - .. • • da C. X j.or ano a partir do 79 •••· -

t. l'a.-a ..,pdr •• l.n ... Hci;nciu da tu(IUraria da Uniiõo, foi c~;>natl.u•1'<1o u• 
~do da l.aurva, cujl;l -tanta; fl•uocl11 pl'lo Connll10 F.x•cudvo, Eau Fundo ê 
ali-ntado,ao pri.eirco luli"r,patoa a:.:c<'d•ntaa orç..,ontiírioa, Elct t-bã.o pnde Jur 
vh para cqu.Uil>rar 0 Orç-.:oto ou ~n. rodudr o •~;>nt4nto Ua contd!>ulç~•e• -
..... p.at ...... -~o ...... 
lO. Mo>..,., olil: ""'rdco ia c!Uiculdadca paiUteira.a di! tuouuri.a, o Coucrno da 
C:..n!cdcr.çiio SUi:~a raz, a c1.1rto p~azo, o~ a<tiMnUOia1>Loa nacauiirioa c<ldfor•~ co2_ 
oliÇ(>CII que dr•·eoo ~er Uxad .. ...., (-""' acQTdo, t:ue sovar,.. ri!!;_~~\ i!'~. ~ dc~l"'
.. ,, & .. anitur .. çi"o contiibil da! conta• f_inanc•in• aui01 ~..,;., a ""'n.t.tbi.li~a.J~ 
4a .. CII'Ctada lntenl.OC[OMl danUO dn~ U.,ttca di! Ul!1'blla fiiC~doa pot\o Gongre&o<Q, 

a.nlao U5 
Cl-• ü CQfltrUouiçio 

1. O.pa(ac.--...roa ~ontril>.,... par.a .a cobert .. r.a da• d<'ap~~~~~ da UnliW, ac,:un 
.. • C1aa..,. CO<ltrlbufçin io qual peUCn~••· &aa"~ d""'"" aio> aa ""'Airintca:
.,.,.., "" so ""ldadu; 
• , .. olc ~O o~nidado>a; 

-- .. ., "" ~ •'"õ 
c .... ::. .. o .. ~ .. ~; 
elaiM H 20 ""ldad<:ll; 
elaolae de 15 t~n.ldndcH; 
otlaoiM de 10 o~nlol,.dn; 
chloR ol• S ttnid,.dca; 
C'la.I'R olc 3 t~nidadca; 
ct .... d<: I ""lda<l'e; 

;!:i:f~: 3;! ::!~~:::r;:"o:t"r':"s ;;:::~:!:"!s-t:~ ~:~':fi;~i:K;t",:: 
:r. At.:.·d,u cLnJO&C'II de eontdh_u)_ 'o çnu. ra_d:.._.__ ~afn 19, tooln p"'Í•-

.,., P'" <' ~·· •I r rncnr ... ~~~~·~rn !!!: ".!lld·,~Cs d•• contribu•c•" s<u«•rlor n 5U' 
-Idade&. _ _ 

J, 0• pai'"'~._-.r..,a aão ln<:hoidn5 .,,,.,, 4•• C"IUII<'- dct CnntribuÍc.io ad•~ -n 
cl_...tns 'l<l:n><l<> <!, au11 lldrn{u.'io nu <t<i<'II~O io União, elO' "cnrdo <"c>OO o proccdl-;:,tÕ 
hodh:ado...., 11rti1"> 21, f 41:', d"- Conslitlllçio. -

4, ~~~ r•f•<"•__...br·•~ """'''" ....dnr l""'t..rJo...,.,nt< .rc <laue ol~ , . .,,.triblli~~n • 
..... d~ •t•w •·•t" -.!01nç1> ~ .. ;~ n<>rifl<"t"l·•·;, S..•<''<'<·t,..i:• hotcorn;o~lnn.<l ""t"~ d" l>b<'!. 
ttof:o d·• t:,.., 1,ro•uu. Ed" .,.,tHica..-~. q•~· ,; h~:od;:o ;<" c<>nh<><"i..,nto <I" r.<mcr•·~aco, 
,.. .... n ~ir.o•rnr nR d11~,.· "'' .. ,...~~;;., d"" c1i~:pn~lcN~ ri"""~cif&." adot~.Jn~- 1'<"~" 
('.oOJNK~"· 

~. Oa l•;~í~··~--.t>rn• niin I""''''" rxi~r;ir " ,. ... <l<"!l<'la•slr;,.,.c~o <Ir ";~i• dco 
ct.aa,... d<> ,cll<la v,.:r;, O~ ""';,..,.....,.,r.•~ ""'' .,;;., <'><t>r<'"~""''• ~~~~ •h·n<"i<• cJr •·Jd:or 
""c·l.u•<' d.: <:•'<ltrlbui~•in ann·~ d11 ""'-'UIITa cJ<> C<•n~r··"~"• ,.;,. -ntlolo~ "·• ('l.O>l» 
K i qva»l r><'rt.,nd- 111~ cnriio. 

7. J'or ... rrnaac3n a<>~ U W c 49, •• r<"d"••ifiC"nç;;...,. niif, ,.; ... •ul<"itan a ""'" 
.......,. '"'"trjç.io_.~ ' _ _ _ 

Arti;o 126 

P•~nte> dela t<>rfK'l'l-t<>• 4• z;.:<"n·t.arô;o Jnt<'l'nl<'i""at 

~ r .. r"!d-to• '1 .... " ......... ~.,..,.[,, lnt .. l'll~•·l"'"'l '""· • thu\ol ................. Aol•i-
IUatrac ..... l'oattoi~ ""~-.•~r r·•~~na nn ..,.,.,, prlt:t<> ro<••~Lur),,. nn .. ,;,. ~"•<!ar 
... ntro do"...,; • .,,.,.,. a partir <I<> ~ri••Jro dl11 do..;;,. q.,.. ~ -J;O><" ii .. .,_,.,.,. "" 
~oata JIO'Ia ~dela ~·<"rct•u·ln. riiNI<'\ "'""'' pr••n, aK i....,rri01ci.a• d<'uiol•a aiin 
IWIIIÍ,.,ta .. j•rna .,. Prl"'<<h" ola Unlio. io ruin .,, S pnr ., .... cn ao a ..... 11 c.-
t.ar <la .. ~ ••• .,.t.-acin .., rd~rl.., "~"""'•. • 

\, t: .. pnan do• d,.,..,.;,rdn ,, ~ .. r ~r~l<l!ol" P"r jul;.~o.,•t>ln ubltral, l'Rdlt _, da• 
Ad .. lni~to·n~i.r" l'o>~t~i~ "'" t·Dur .. ~ ~~•·oit~o• "'"'' Ad•lni•tu~nn l'u•tnl dr ... l'l!h-·• 
l>n> '~'"' ,.;,., <'~t•·i·• diro•tn ... •nt•· t•nvnlvi<h• "" litir~.l••• Quandn ~nrl11 A<l•lni•lr"-
~i·~• lnt••nt~'" uoo.• ""'"""' d•''"""''·'• l'"r" .1 nrll•··•en,. ~~"'" dhpn~lçio, el:o~ v11h•• 
lT~"t>nnR rnr "'"" •", -

~. !:... ~""" 4<" '""-'' tb• 1ultoin;~llnçf,,.,. "'" quo·Mti>., u.;,, olnr n10d...,•ntnll<- pruro• 
tn d,• ntb•tr•r.•·• .t .. ntr<> d·• P'"''' d<" Mt•in ""'MN<, n S•·rr .. tarla tntcr...,cltlnnl, •\. 
lh,• l<>r oliri,,idn ,.,.,,,.,,;,!,, <>•·•~·· •••ntldn, rrn~iol~n··io pn~ """""'"a d•••l~nnci"' 
de.,. ,;rl>itr<> rcl.t Aolo•init.to~ç;., ,,,. I"Hn. nu cl<l p~•irrlaod~•il"~ "u-oHiclu". 

3, A• 1 •• nt•·• ~'" ,.,,,..,. r"ol''"' , lo<· 1:.or ·• '"" <'flt<"ntli-. ... ln pnr" d<"RI_.,.,, ,.. ünieo 
irl>itr<> qUC' r"d"' ,,,. ·• S.Oo•ro•to<~l" h>to•rMdnnnl. 

S.- , .. tiMO d., e..,,.i .. n• ~"'"~;,.., n~ .irbltniO ~•~olh""'• , . ...., o propU•lt<> ok rp. 
ao~uer o de•~~ordu, nutu< r.dmini,.rrotiio ru•t•l lr~.uAI...,nt•· nÃo Pnvotvida n(' lld 
r.lo. Niio hft<·cnclo .,ntcndi,...ntu "obn· • csrfJlha, <'lta Ad.,lnhlraçion.dellil?"'d.a.,;: 
1to s.,rrrt.,ria lntern<O~lonnl, enL~C a~ Ad,.irhtuçõea nion prQf<O•t•• ...-lo~ arl>ltrn •• 

6, bo ... traUndn de""' deuc<>rd<> T<"lntlvo a.,. do~ 1\<nrola~, o• ôirt.{trq• llin 
pnol<"• aer aacolhido• fora da~ Ad•i"i.~tr.1<:;;.,a ,...., partidpa d•ne Acordo. 

Caphuln vr 

Dj~pusiçõ~~ fina!a 

Arei"' na 

Ctmdlçõ ... dt• •rfouaçiO daa 1'TnposicÕ..• relativo. •o ~t.-aula-nto Cltnl 

l'au ae torn~rc• ex~<,.,,;,;""• •• propo•itÕ<'a aul>,...tlda• ao Con&reuo c r<•lari
YM ~" pri·z~nt(• K~~;ul;o"''"tn t:rrut, <l,·v~oo •~r "l'~"""d•• p•l~ .. lori• do• paf!OC'a
.,..,hro~ ro·r•c~cntad .. ~ "" Cnnr.rcs~n. llni~ terçn~, "" •íni-, dn" P•(•C'•·......,rna 
d<'~""' <'~lnr pr.,n<'nte~ nn -·ntn dn Ynt~ç~n. 

Artiao 1!9 

l'ropooiç,;..• rclatiu3s """ n<'"tdn~ <'<lll<" Orr.~niuçiio d-"• lfaçõ"" Unldu 

Aa ~~di~• de ."Pto,...çiío ..,ndo<>-"du nn ArliJ;o 1111 11pllu-«, ta-., •• pr
pnuçoc• 'lU" obJetlu"• ..,dlfl<"'lr ns A~o.-dos concluído• ""'''"a Uo(;0 l'oatal U..f 
,.craal ot a Orll•niução du NaçÕ<!a Unid"'• deiO<Ie que cuc• Ac:ordoa ..... pr.,~•j-
•• condiçiiu de atceuçiio daa diJpo•lçÕu nolea econddaa. 

Arti&o no 
P.x,..;~çiio ., Yí&iinc!,. do llel!.ula-nro C..r.al 

O prco .. nu lt~'-uh..,nt<> C..ul cntl''lrli ~• uir,ur c• 19 d<' j•neho "'" Ullt> • ,.., __ 
ncccr.i _ulp.cn•~ Dh: ". entud11 c• uiRur dn5 ,~.~.,,. d" prox1- eon1reun. 

t, pur •<'r vr~d.,clc, '"' rtcnipot<•n,.i:irins d<>s G<IYC'rnn~ dos fl•i:ac~ro~ anina 
1'1!10 n prc .... nt<' ~•'&ul-,.nto ('~·rnl, ~.,.,....,vi" q•M· ~,,,,; rnnaotruada noa Arquiuo~
do~rOOda.Confed<·uç~o SuÍçA.' lha rõpill ~..r.i o"nt,....tt:u~, a cad;,-Partc, pelo 

- G<ovc:-rioõ d<> p.oÕs ·~rdc do Con!lr<,MIO· 

REGULAl'\ENTO GERI\L DA LIHIAO POSTAi UNIVERSAL - ANEXO 

"''· 
I'} --~li~p,~i<.'(i•·~ C:t•t·.,;~ 
~\•' tlo·l .. n~ç;..,., . 

" ~ 
" " "i}(<. 

" " ., 
" .. 
" " " 

• : •• ,; •• ,~ ,,.;, ""' ~ •. ,,.,., .. h·~ 

0«1•·"~ "'"' ln!:"r••M 
\lh~, ...... d ..... ,. 

IM•• ,..,, d" Co>n1:r•·~~r 

~:~;:.~~';';.~":;,.•·c·~~~~~~~:~i·l~n,·;.,~ <I<• <'~'."t:r·.·~~'' , • .tu c-;,.,.õ..,. 
:!-:::!!.'.!!:~.:.!~.':r • .,.;,.~.~"!' 
c:r"!'"~ "'' tr .. lo.olh" 
S• .. ·r•'lllrindu t!,o •:nn~.n·M~" ,. oiiiM en.iuiicM 
l<fin&u .de •h• I ilt.·r~c5,.. 
!•11-~a d•· n•ol.,(.,;,. d·'" ""'''"'rnto~ d·• C(lftp.rc••"• 
l'r<>poaiçi',.·~ 

[,.,,_ diiN rraP<'~;.;:...·a "" Ct"'I'T<'&SO <' n>~• t:o.i,.aô<·• 
Ue-llbo:uçõ .... 
Mn\.;OC'• olo.• .,~...._ ,. •..;i'e.o. .... rr•l<'l!'di•·n!o 
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11 ~on .... c:c.n. r;ollof,;,\t:~-r.;r,;il"Wiõ~--.,·,-;t-.ç!;,.~ 
1t .. ,.,,., . ._., de ""'"'•~ ... 
JU l~on.Jiç.;..~ di· "l'tl'v...,,;., ol.t~ l>t•>JW•Ic:Ü..• 
11 I': h· i~;;., .J,,. _.,.ht•'l· olo> I~'"·"· I\~• "•••cul I v<• <' ,.., C<tn•<'lltr> Çun•11Hivil lf• 

•:•tud,.,. Pu•L•h -
H l':lrltim dn Jtirelut C~·t•,ol <' "" Ylo:11 -nh~loc f" ... ·r•l ria l<l~fl'lnrh 

Zl ~~~~:.::~!":.~!1>.1 i~ ' ~ 
~~ Apr~•vnçil':' I"''" c:.,"f'''~"" ''"~ J.r<>j~l"~ ~ •• •••ri•P•·~ (Alo•, r• ... t~.:;u, ti<',) 
'S llnolooolcn" dn• <'~Lood<•• ·"' c:C.n•~ll•" h•·rucivn ,, "" Can~~lh" Censulttvo d~ 

h~cUJ,. "''~uu 
Z6 li•·~O.ifw•• r',.,u,. """ Mv~ 
.:1:1 A•~ln~ruuo d<>l Alu• 
~~~ Ko .. uu,.,~,;,.,. fvft,.. "" M•·~:l...,nc" 

Al'rt,_ .. ptlwlro 

~totpn•i~~:àtr• torai• 

O pr ... ent• h11i10<:ntG lnt•rno dl'nC>!otn•<ln .,R~tloocmto~, rlu nt•IHil<'ddo- 'apll
uc:.iio aoa 4ttoa da llflll!.. • <i n .,, ... 11.1bnrdlnado. b •·no H .JIYn~nda ""'!<<'
"" 1u11~ dhpodc;..,, • ..a ollapojlçâo doo fltoa, Pau Últi .. proYahc.ri. 

Artlao 29 

Deh!J!II:ÕOI 

I. O t•.,.., "del•r.~ciio" n apllo:a ;;. pc!&aoa o" oo arupo de pei&Oal olaalanadu 
por- pafa-'tlbrn pau particJpu olo ec-nar .. ao, A olel-.acio i .,.,...,ua de ,_ 
eh! C• ola olcliiiiCiõo ••d• coen, ,,. for " ea-o, de .. aupl•ntc do Chotfa <11 dl'ht• 
cic>, olc ,,. ou voirtcoa drlepdoa •• """'t""l.otnu•, ol<: - ou voir.loa llldC[....arloa -
...... ,. (ln~lll[doa na npccllllll111, ll'C~tirloR, •~<:.), 

2. OR Cbo!faa do olfl'h!Pcio, ac-ua auplntea, .... c:o.., oa d\-1"11"~"'• .io 01 n-
pN>Iohtant.,,. 4oa p11f11,. __ ,.TOio c:onfn,_. o artl11n 14, 1 20 0 da Collatiuai(io 
........ IIII"' lltiJ .. diiVId-nra crt:dendad11a, cno eonfnl'lll._,.., c- o artlp )9 <lo 
p'tolllfiU .... l-ato, 

"· o. fWIC:l~da. lllldoa aio ... itioloa .. , "'aõe' a td o oiJ.reito P parH
clpar olaa Hl.IMracÕO!a, -• do tioo,- prlllc{p.lo,oollrattl> H .,..to.~tntaot~t, 
•I•• pookotlo aar aut~trhadoa 0 por IIU Chctfe ola Dllea•~• 1 'OtDUr - - .., .... 
,.h ... , .... ;,, du c-tuii.a. 'fah '"torbacM~ "- -'C' aotr•-• por •~<:d 
u, 111t11 4o lnldo da audo III> I'Toliolente U C.beio llltaraauoda. 0 -

A1'tlp :J9 

~i•i· .... ""'•aNo• 
J, M c-l'eolornc:l•h ... , Hlc-......... ...,. Hr aui ..... a ... lo Chda H .&at .... o.o 
.... llll•l•rre ...,, llco,N:ioo latr-.plto• III• .-h ietou· .. aolo. Dn-Nr~áslol•• 
- ...,illlilooa toiWC>•• Aa erc-olnclaiJt oloa •••"fo' ""'"i.HtHM • llll. .. r •• Atoa 
(PinipoH-.ioirioa) ••- t.,.iear o ale--• ... r •. uai .. turo Cuabn•r• cv. 
na .. l'lll ola ratiflcaçio w olo apro'IIICÃ<I, •••l.llltul'l "" n~fanaol•"• ud .. t•r• 
.. fl.nillvll), llo ,.,liuda III<• ul tonri..io, • •••lnotura • CM~dlllorlda e- 1ujoi 
t• • l'lltUic:aciil> ou IJ'I'CI~a<;:io. -'a c-r.,dencl•ia '"' anrorh• • ual1111' 01 Atol ""':=-:; ~':!~~!~::n~"· o1~!~:lrn .: ::to~n~n ::~ 
• cone~ ~".., '"tnr ~• os • • 
• cnnnu " ••til a '"' c ta nn 

2. Ao ~,..,dctnc:iol.a ••v•• ""' •Pr<'untld.ll loao "" 11\ocuuro Oilo Cotlisnaao ;;,· '""'~ 
dolll<ko <lc•lr;nad• P"'l'l ""'"' ft,l.. 

), 01 ok•l<!pdoo oil:, oli'Uflt<OR'I d• c:rH•ncioiM ou q ... aio tanh• ., .. ,..a.Dtadn 
...,,. oer'W<I.,ndni• "''"~•. "'"- r .. r..., d ... ~i&fl'ld"' p<~r ""'" GovirDD j..nto ""' Co<.~erDD do 
,.b-nnfltt"!i:n. ,,...,~parlo" iooa ddlkrat;;.•"' ...,,.,, 11 p•rrlr ola -nlo a• 'IUU 
.,_....,." p.rtldpnr d"" lrob..tho,. olo Con11.r~uo. o --.acorite« plU'A ~uclra 
c\lja~ oerot<:IMichi• lfl~orro·• ""blola .. :ot•,.... in~~:nlod!l•d••· bto•a C.lesUo• n.~ .. 
M"rio .. ;. outnriud~• a y,otor "part_ir d" -·nt" •• 'l""'i>Cona.r<'Uo ti..,...r "I'~" 
Vld<>" r•·l•tUrlo d1 Cooooi•~;,, ol<• ..... rifirl!(':i<> d~• c:redo:nc:IAh, cnnRtat.aMI(Iollfoltâ 
"'' ... ~- "" n '"" {rr.,~:uloridlljll.', """"'!-.oCo a •itua~io 'aio for r•l"lariaa<ta. 

~. A• cro•d~nri.oia de- p.or .. --.....brv qui' ac (u. r<'pr1'-111!ntlr no C..naro"nn JK>r 
dO'I<·s~lf•• de .,. 0\ltro pah~-.tor<o tpr..c..,rneinl d.,v~• ••r c:onro.- ii1 ..,nciona<lu 
"" • 10. 

!>, Ao o:;rrdc~ciai".~ .;11 pt'O<·uut;;.,, •ndrl'"l'çaoh>a "''r t•J~sr.• .. ni<> ain ...;.ltl
du,. l'nro..,, "'" '"'<'1\o,. Oa tl'l., .. rn""'~ Qll<" rral"'ndae 1 ,. ""did<> d~ :l.f\CD...,.çiôo 
r•lot:ivu • - q .... atf.o rct.•nucr a rro•d.,nt"ida, 

6. A 1*:1 dd•'l~t;:;., qlH', Li<•p<oiK dt• l"r .lpfeiC:IIIMdU ..... credc_nc(do, fi0:1\" 1-
po.odlola <~•• """bo.tlr ",,...nu...,;".,,,.,..,..,,.; fac .. trado 0 olhi'Íio rk! 1., f•u.r r ... 
l'"""'"'tiu po.•l11 d~h·~:ociin dr ,,. ()"I rn pafa, o:ant~nr .. .,,.. o:.,..onlq"" 0 f.oto pol.' "'' 
C:1'ito "" l'rc-al<l••nc':! ~ .. t<'llnlin ,,. ''""""'• TO!d .. vh, - okteaaci_o aoi pnH rc-pre-
-r.,r - pah, ahe do ., • .,, 

7. Ot1 ""-•lc-s~do" doo pah•••---.t>co" quct niõn tor~ parte& eontratlnt .. a olo Mor
ol" p04<·• t>artil'lpnr, "',. dlrO:ho .o votn, olao d••libt'r.oo;;Ma ólo Conll.ra110 relotô
••• .o llll•• IIC<~rdo. 

Arrlan .w 
o....._ ,ao,. lua•...,• 

1, Pot• •• ""''""ola l'~'llsreaao;o ,. ol11 c...r,,.;;,a, u ... )I&IÇÕ.I liMo illf>'"tll 
M...,S. • orolrw el(a.,.:de.a rr ........... , """" pa{.., ....... ,... .. ..,..._.,t...,1 • 

2. o ~lolr•t• .,, c.e ... u. ~cativo aonol•.,.........,. lliloll • .,- • ,.:. 
,._. _.....,. P 1...-r.'"'" ff'C'IItr • tPI"-' h011~lll, ........ - .......... CM • ......- • 4a .._,, .. __ -

An Jau 'o 
ObR<•rvndur~• 

l. hpro••unl~ntUM dn 11r1111nilaç.ôo dn,. lh•c•;,., Vl•ldtll l'f'dtlfll participar ••• d1li~ 
IH•Pacio"H dn Conr.u,.~o, 

2. Otl nlo~I'TV"doro·~ dn• nrjl:~r>\~.~ç,:..,~ II'Ot,.rnR~h•n•l• lntlttlt<>VIrtl-htll~ a.Õo 
•d.,lt!rl"" n• ao·~•Õ•·~ d" t:nr>~rt·•••1 ~~·de"""" l:n..lui;r" quando a.Õo drbatida~ 
"'"'•'"''" di' l~tcn··~ .. ol~ ln> I <>tr.~n'ti;":;\ .. co. a ...... ., ... ~"""··· "" nb.l<!rv.olde>r .. ~ 
-~~~;;~··~11>•• \ntPrnft<I<">Ml• nnn '"""""""''l'>l<ol• ftnu a~'"ltidn 1 . nu•~•K<aad,; 

4. Oa ob•ei'Y•douo eltn<loo """ U H' tl )9 co.,,. p~n" n~• dclib..n;io., 0 , 
clhel.to 1 voto, 

ArtiiiD 60 

Ilo:rano do tlonJrçuu 

1. fi M•lnhtração Po•td du p•i'• •••d•• do Cnnllr""Ko liuirre a d,.il"•tio da De 
unn da t:anarlttJO, ap-'• ·~~~~ndhll•nto t""' • :l~crwuria tntorrll4clonll. o Coo\sc:lhÕ 
l"•cuttvo rr<>Cçdc, "" dcrYid<> uwpn, À adoç.ii" d•••• d~d~;noeio. 
2, 11'• '""rtura cl• p"tiMin uuão pl••nil'l.o dt• •·ada Conar111uo, ., tracano .,11_, 
1 1>raddéinda dCI Concr .. ,.IOo, oti '!"" 1tate •ll'.i• a<tu Praaldente, Aloi- di no 01_., 
ti •• func.;...• qut lb,.. oio •trlb.,ldU pe-lo P"""""le llr11.hoc•nta, • -

Artll" 79 

Pr.A.idi'ndoa e Vl·u·l•r,..ldinciu dn Con11••••C1 '~' du c-lnÕea 

1. la'"' pri•lro Ro•uiio_ plo!n.Õd•, o r.onr.ro••n !:.!!!!.• pnr propoalc-., do Dica 
r. .. n re••CI dt• <>h 1 rny,, r ro nRIC:i<> do ConRell"' .....,.,.,':" 
"" pu•n...,.oobrno qu" '"".,.'"" '" Y ...,..pre" Pnc~aw eoa 
r•·•ld~nei•• <' Ylcr• rr•idi'ndu daa f'..,..luÕC'a. Eu111 fUD;õe'i'" 
o-u ... coocn. taato q"anto pou ""' , " <atrib.,ltio .....,.,;; 

• P• C ••a-ebroo • -

~. o. '""'"""t•• obr"'" r ~nc•Pnlll •• 11nôea 11.,. prcal..._, ollriac• u "'"''" 
..ã-ea, olâo 1 ~t-r• 100 oradnrea, cnloc;a. 1110 wotac;in •• p1l>prooiçC>o.a • l_,iCIIII jj 
-iod• crd~tlU ,.r• '"" 'OtDtoc; pPocla..., •oc oll'ci.~ll l', ruul ... .t• A ap~ 
oiO C<m~;noUOo dio, I .... Rt'll) .. nt1r, - ifttl'rpnttacâo I CI!IKS& decbica, 

J, O• Pno•ldentA:a -..cl .. IK'I• olo~~rvàcl• "' ,.,.,...,~,. bai••t• • .,.1., _t ... 
c:io ola or ... """"c" •• ,..,..-,., -
.r,, q,..alq...,r .• lapc<i" pcodc .,...tar, •ll•nt<! do t:O..Ar••.., ou ola COIIIinH, .. -
olfl'dMPo t.....Sa ptl" PruldO'nte .tooare,., ~- ba.,. 11- dhpolicão 4b .... l-ato
.,.... lntO'rrrctaç.io do..,,...,; entrO'tlnto, • d-..daio dn l'reai4c:nte conUn,. 'f.Õll
cla, 1 ......,. qooc Nj• '"'"toda )M'la ll'lioda do!~ ....,roa pre....,tea a YC>tantn. 

S. a. n pda..-.t>ro en~nrnaa~o. d., _Prui<ICnd• nin ... rt ... er Mil ~ t....dic:iaa 
d• eaa ... lr !~'t• fun(â•!• ,_ doi Vicr~.-rotaidl'nl<tl i ""'liln•do, pelo Con~••eo.., 
i"'la c-Oaun; para •ulostãul-la, 

Artlr,oft9 

kc:rctaria do Con~r~.uCI 

1. A Sccrc·taria i o Drkiin centrftl cf\Cerrrr,."d"'íl~ dirl~:lr C'!J tr.abalboo dG Cor!· 
fi,Ycooao. t ...-;><>•tn pcln l>nRldcntn_~ pelo• _v;~e~l'ruidenle" d<> C....~;r•nao, bl• 
- t>o:-1"" l'ro:aiolent<•• tb,;1 c.-;:,,.;;,.,, 1t1Õ< ... zi'Uiii .. rHil'<lic•'""Jite, J">lt.l ., .... loor 
o ·,nda.,.nln duR crabo>lboo dto Cc>nl.f•'~Ko • de '"~~• c-iunca," para fo,._,la1' t•
-nd~~<;ÓC• vlundo f&...,r<'CO'f eue "ncta-M>to. AUO'UOrA O l'r~•id~ntc: n• elobor!. 
cio da ordce do dio d<: cadl M"ni(lo plcn.ôria e fi• eonr<kn.•cio droa tuhnlbol daa 
Colllluócs. "'" rec,..,r>d&çÕC• relativa• 10 cncel.'r...,Mo d<> Conltfl'IIRO. 

z. O kc:rctirlo Gc:rd <:lo ConAreno c o Secrnárlo Ccul Adj~mro, -ndonadCia 
..,·arllç<> ll, t 19, auiat- Ôlo reuniões da Se~ntar.ia. 

A~t i1n ,... 

~rOo dar. CooohaÕn 

I. 01 paÍHo--ebro• ••preoC1'>t.odo• no Conartuo oão, da dh•ito, -l-o• da• 
olaitaõo.• C1'>c:arnpdu do ""..o d11 propoai.çõat ul.ativ11 i Conlitü.,icio, 10 X! 
~~~1-.Mo Gc:rol, ia Convancio • 10 ~~.,l-to d!t t:x.,c:ucio·deatl. 

2. Oa p&ÍIIa ....... roa npro•entodCI• t1<> CCinarcuo, 'l"'O•f.aa.,oó parte d~,. ou d~ 
v.ti.rioa Acordo• !acultAti~o•. aiu ....toro• de direito do ou du c-inÕei Qc:uno 
.....,.,. da rc~othio olotn~• Acordoa. O <linito de voco doa -brol duta o" .S.atai 
C<iool•aÕ.a é lllllltado ao AcotdCI ou 1<>1 Acordoa du q111il portlclp-. 

3, A• llt',ltUtÕO• 11111 a.iio aio -•to• da& C.O.tuõ .. IIII"" tr•t-_doo Acor4oa 1 
..., 1cua ltciUil-~to• •• b•eucli,. tn. a tac .. tdl4u da auhti.r ;;."' ••••ôea oi•at•• 
• oll t..-.1: I'I.HC UI ..,llblraç.;..a, u• olirdto u~voto. 

Artl ... lO 

C...,.1 H triiiNU• 

c... c-ioÚI> ..... -tlt•l~" ...,.... • tnlr.aUoo .., .. o e11tudo .,. ~fMo, ·~ 
"lcla. 
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.Ut{aoo 11 

S.Cretadaok> llo c:.n.~aao 1 Ma C:O.i nU. a 

t. O Dlntnr C.ral a o Ylu-Din'tor Corral ola keuurb Iat•nu~d-1 ua-, 
na ..... tl•-nur, aa funçO.a 1!1<1 la<:U't~rlo C.ul" ela S.r.rat.Orle O.rat Mlj.,.to 
4o c..., ....... 

!, O .. crat,;rio Cnd o o luutirh• t:.ral MJ...,to an-bt.,. h nnÕfoa ._ O.. 
&r*RIO a tia lut·ntuh •• ('.onart•no ontltr panldro- 4•• 4crUiwu;iltoa, - ""T 
te 4o ..,to. l'oolra tMbêoo, nu --• condlçio .. , anbtlr Âll ... ,~. Ua c-la-
.... • ou IMIIu •• faacre• rooprC!u11tar por ,. !~~ndonir(o IVJH"dor llla lecnt .... J.a 
btnaaelonat. 

3. O. nabnlhoa •• BaucourlaJo olo C:..narann, da J"çrcrt•da olo Conaru..,aôa 
C.lnôu Qo unauudOa pilo p11uonl rllf llecratub lntornacl-1,- c-olaloou 
cio co-. a lodooinhtncio do pah-aDHtdii... -

4. O. f<&el-.iirl.oa auperlcoroa da heratal'ia lntarnad-1 .111- aa f-c"• 
P S.10ntádoa lllo c:en~~:r.a..,, ola lllrcrauorla olo C<"'llr<'aan • Ua eu.Ja.õea. o'A"a
... r .. o l"t••illl<"ltU• lll10r•nt• •• -••"-• • eio r ... ,..,.,. • .,,..,,. ,.b ...... cio •• •r-
ao••o• nr ... i• su lllo• r•l•tõdo•. ' 

s. o • .:. .. r.rlirin• ,.,. .t:onAn .. c> c- ••• c:c..h.&.o ,.;o ,.,...,,...,r..,• .,e lN .. crn! 
FÚII Aolj ... to• 

6, a.J•tont• 1111ue t11111in..,. • llnAu• hnn~""" fieM ...,•rnpoloo• ola ~io ... 
P"""••w• W'tloab do Ct>narono to """ t:..Oh"•· 

A.nianU 

llllt-• ft MI iNno;:.o 

a·. .. ... t ... d., c> I 29, .. ~ idi.,..,. fró1n .. ;;,., in11;:,., ,.,...,.,....,1 • rwo•~~C> ,.a.., .,..ftl 
*'• ,..r• •• d•U ... r.cõ .... •tr•",:" d<' - 11ht .... d• lnt••rpl"t't•ç ... •1-ltin..,. -
o:eawaot ~~r •. 
t. •u HIUonac:Õc-• d• C.O.In.io d<' r<"dac:.io aio f<"ha• - 11111- frlm<"i•. 

:!. O..tro• 11111-• ,.;;., tooob.;. nrt.lliH• 1'"1" •• ol .. ll .... u;;:..• illllli<",....,. - I 19. 
O 1•1-.., ,..t. .... unJ.in ano d<"- •tr'"'lr" .... prlndd ..... • ..... ~•peho. A• 
•t•aeo;M• 1111.,. .... t<'jl- motrn• !di-• .,r,..,ldl"ncl- • iiiiC"tpH"taçin, ,.. - llk>• 
Jtli-• ,.,,...fOM<In• nn par.ií~r•f,. 19, ... j.., ,..,,. •ln~u 4<- t.n•rpr•tac' ... 'lllall<ln 
-.!i~Uio::açõc.• *' or4<"• ticnl<"a pml<"t<'• ,...r lntn<Juddu, ..., pnr l•tCPf'J'r•U• ,.r. 
tlnlan•. • 

6. M oiPapP&a• -=- 1111 lnuabçê>n •' ç1111 • .. .,.,,.,.,,_,.., "" ..,. .. ,,_.,,,. t<inicn 
fttlo • r.•1'1t" • Unilio. _ __ __ _ 

S. M ,....lpe••• ,.,.,. ... r .. lco• d<" lnt•rrr•t.-.eio W<' dl .. tdUu .. UC"I'Ipa{_,_ 
..._,. '1.,. .,,._o_,.., 11111-. nn prnpnrc .... lllot """ Ntntdltvicio b olnptoHI tli ., .... 
anl• n 
ut-.... n.~at:ie lllo• tloc--tn• .... Conarr;o .. n 

I. O. _._t:H <'bloorad.,. lllut'llnl<" o Conar•aon, iael,.{.,l u ,roj .. toi H 4<"• 
diiÔe• •oot.c!tillk>l•ii ""'"""~iiu d" C.tnllr<•nG, •in 'publlr;M"" "" 1111:1- h•~~eii• JN' 
t. t..lr.r~o:iNco 4n Con~.:rc••u. -

1. l'fta •n• rl•, .io- .,...,,__,u,,. 4u H1<"J;A~:Mo """ ,,.r,....--.,.,R .._ Nr 
"f'rl" ... nUdn• _,.,.. !oH_., dirrot_,t• .., JIC>I' lar..,.;,.l•• ...,,. .. rdçna ..., tr•olu
c- Njuntn• - Ser:r•t•riloclo <ln Ccmxn~uo. 

l. l:laPo ll"n'içnl, orpni••d<>l< I" cuot,.~dn• pc•l·•• JC.1'1'1'(1a lin111lhtl<'oo <'Oitlti
turlllol .,.. ~te"rd'n c,.. "" oli•!'<'•io;;.;..·,. clln,..pnndo•M'"" "" ht:ul-nro C.r•l, podl"• 
t-a..;. fuc-r • tnd11cin dn• doc-.... nto• dn eonaro·~-..,. ..... ,. na.,..rtl- '"'-•· 

Artian " 
Pt:"""dc<> ... 

1. -Tolb• .. quc•tC...• apr<"•<'ntndnll - CooJiri"UD 1io obj<"to lllr prnJ>f'dcio. 

2, T .... •.•• propo1icõ..a l'uhllc•~•• ,.,.la SC"cr.,tul• lnt<·mac1<>n•l ant.,•41•h<-r 
twa ..., ~'"""'"' aio coruol.,..r<IIIU ,.,....,tidn• ao Conttl"""""· -

3. bot• -.:"'"" •ntco d~ !'bo-tt-"r• do Cnn&rc••o. "''"'-'~· t>rnpn•lcio ..,,.-,.,.,,d., 
- .,....,,d.,racno, ""'"'-''!> "" 'l"'" "'""'• .,_.nd.,r "" Pl'"'"'•l~·~·· ....,~r!OT<tl, 

"· ~ o:onaid<"r•da ç,_. _,"'!., """'"~' pr<>~,.lo;;i>o lllr ....ririuo;;Ãn ,101", ,. ... _.~·:-
!!'""C"" funda.-nul du <"!>'!h'"~" rl~ '?"'""dcnn, .,...,....rt•; _ ...... """'"-'"-"-""-~-- •
tn•clâõ • pUle lia prnp""'C"" nur.onnl .,, n t<"vl•n.;o&• p•rt" d'""'" •'"P""! 
cir>. ll<mh11•11 prnpo•lc<io dr Oll>dlfirn(Ã<> ll<'tÁ <"onoidroud.~ ,,,_ - -nela 1e fr>r 
lfl<"~ur ..... t ~·-o •<"ntldn nu 11 inll"•l!i.ii.> "·' ptOJ..,ftlç~" "rl~_ln•t. IC<>~ eu"'.,...,.. 
... ., d'Wldn. """'' ~ '""'"!r<·~~" "" " 0.!~•;;-co 1'<"Ul~rr " l!'""niio. . , 

S. U ...-nd10• npr••'"nud.o• nu r~~•r.oroK"""' rt-ljK"it<> d< nrnpnMI.:ft.,a jâ f.!<••• 
,...,.. "'"" <'lllrt" ... uc• f"!l' ••cdl..,, <"• ,.,.,., .. ;,.,,... ~··rr<"Url~, ant•• oló -~o-•li• 
.. 1111-te"iiP<'t"l olo oiln ol• ,.,.. d<•lih<-raçõn, 4c _.." ~,.. r'"""- •n olbtrUoouda•, 
.,. _ _.<lia, """ dC"h•w<do•. tnr prnn nõo "".,li~• na ~·IHI"" .....,_ n>_.,•ltt"a 
lllint..._..,,. d.:o~ di•~u••M• ""enn,.uun """" c:n.;.,.a... ll<"•t• Uul- ., • ...,, ,. 
b100 fo.- •oliriltotln,,. auu>r "" • ._nd• d.,.,., •prt"ll .... tu .,.., t11nu <"lletito"'fr"!, 
H• ou .. c:•"'' de dHI~uld"''''• , .. <!llnlqll<'1' cMJtro> hU- du olrol..,to::. O Pn-•iokm
r• intoru.,.dn a IÕ!ri "'' farQ·,.;,. qu•• •~"i" li.S... 

10, 0 fi"<'>Coidi-fllll prro .. [oiÓ "" 4 ~~ a<• apliCII t...,;•_ ii •pi'P•<"JIUt:in 41• P'I'GI">"" 
•lP• ..... n.;., .,;·..,. •ldifl~~~ .. '""'" 4<•• At""· (prttj•t"" 4co "tc!IPloocio, H ~ 
.atl•ci~. dco '""''"• 1te.l. 

J, -~~ '""""ait;,. '"' -11<1• lllro'"" lN • fo,... ..,.,l•ltl"" 4t> c .. t.," "'r 
IM ..... I*" •• '*'"" • '"lio•, l'l•n•I~N•,..., ftltHWIId'n,- "reio '-flnJIIwn ,.,,. a..tuJ.. ., r.o~~c.tn. 

Artlfl> lS 

,.._ 41• ,,.,..,.[c;..,• ~ C.on~:ruao 4' Nl Cololniio•• 

!;.-lto~..!~:!!t:.t :":.~;~:"!~~;~..!..~:; ::.~;.: .. •,::~~~~: ~:e:::;;,=> In:!~ 
.,.,,,..,, IOiin ~ ...... , '"""'"'""" oki.,l<l• '!UIInfo io """ n•turror• (o,.n thra ~ rhhou': 
III• ,.-1• IPCf<l'lllrb tnrorrnarh.,..,l rarn • c. .. h,.,;n <11' rt-dll.,iool, nu ~•. n11 l'plnL~o 
III• I'Pt·rC"tndn lntf"r..,dnnnl, tot .. IY<•r 111.n.1<1o """'llt< a """ nalur•••· tl<tl>"l• 'IIII' ,.,. 
''"""" tu.l••;,. • ., .,...,H...,ro•u • •un ,..t.,r .. ~• t>ur-nt• ro>t.elnn•l (-nutra lh 
ta IÕ t~ ohhnr~tob p11rn •• t"~•h•""• l.ntPrt"O•n4••). ll.r>trrt.:onto, •• uh pro:: 
,..leia• ••thart .. r•lad...,•dn• .,.,. tHotra• prnpndçÕfo• ola lundn, • ur .. uat•· 4•• P<"lO C<>nl•••- <' por nutra• C...luÕ•·•. • r-luiin 1111 r•d•cii<t """""l" ...,..c• 
.1 anON!i-11• 111..-poh ~"" n Conk~""" <III ~a nuttao t:n•luÕCJ "" pr<On...,chr~• 11 
,...,...ho III•• prnl'oll)~iõu corr<"•pond<•nu·~. M propo•lc<><"• cu,ln no;...r, 1\.Õi<> <"•ti
.,., ""auld" 41 h•tr• 11, -" "'"'• d<" •<"ord•• ~""' 11 i'lecrunl• lntun11donal, • .:;,. 

::::!~::· _:. ;~:::. ~;~:~ J ~~n ~~ .. ::, .,:~;!::~~:~ .. ~ !::•r ;:.:: c c!:,l ;:~;:·::~ ,J~:. •e 
olo11dro • ,....,ruya <I<" "'""' tralu•lhn~, q• .. h ~~"""" rrnpnllcÕO• •rr.io atolbu[du 
llllr•t-nt<" 11 CU.Iuin" r<tdD~iio. 11•" lht,; lll~uu propn•lcõu.; cl•loorodo p•-
11 l't>t-nrtarilo lnt•rn.rlnnnl ""'" •• c-luiK•• ... .,., .. .,,., 

2. a. - ..,_, --•tioo tor obJ•to do• "ârl•• P~'"l'""'cõco, o l'rnlol<tnlf" dt1dd• 
aolore • nrd,.. ti~ d'hcuhio c-.;....,d.,, ..., prinrfp1n, l'f'l• propo•lc;o que -h di 
f•r• .a. liXto nrlahoal t- <(U<" c_,..rt'l ~ ah<"raçàn .. ;,. Hnd...,l, •• ralaçftÜ 
M •uac-11• quo". 

~. 11 - pt"'''•Iciin puoln .. o: •ubdldl"ld., ••• .,.;d•• ""rt••• ~•d• """' d<tl•• 
,..,.., .,_ • a .. r .. rlucin d" """''r III• ''""'"olc.ii" ou III• """~Jêt .. , au ••""''-"•d• 
• ... uo~,. "'"~"""..._"'•· 
'· q..,.l<!o>C"r totGpollca.. r .. thnda- Cnn11,ruuo"" ""'("..,.fuiin pl>r ••u autr>r po
,.... •rr ret-.• Jhllll <l<"h·aac~u <l<· ,. outrt> pah-.-llhru, 111 .._ • .,..,._,,..,ira, •c-.. 
-ndlo" _, Pl'!>r.;•fciin lnr 111'<"1111 J!<'l" llulnr ~l'!lt~. 1000 n~tru adcç~sa" põi!,; 
K"l<...,r • .r...,..•• fBO otir;•n.;l """~· _ 

S. Qttalq~r ._......, •- I"Of'""lcio,., "e•ita p•h <I 
•ropoaic5.>, i< lnll<' l.,..nrrnrodn .., ~.,.to da t>r<'fl""ic.ii 
•d•l-1 nio l«h,!!. o- ,..,.Dda, " l'n•li<k"llt• lll<"d.._ 

____ ..., • ••·íi<ln"" • P"'r''~·~~nan a-.., "1"0<111 .ao 

l r:t> .... ola {nrenÇ- dn h•iít ..... bn~• •. .... .., ... r .. tar 
........... ,.,(,.ç- ãõ""õo'iiiii~- --- - -

6. o rnct-tll_,u d<'•rdu< nn ..,,,; r•fu ~~ ".'" apll~• ~~ç,:l!l 'll>.•flc!D •iin l!!pr<"

•• ""''""" -'" u~ • ,,.., -~-~-

1. O Pr<"d ... t• do Ct>u~tr"""" .. 01 •r<"lidantu~ d•• Co.h•iie• ....... •ntr•pr ii 
~i••in til' ,....-cin, oll•poh dP <"Bda •t-uii .. , o uatn ~•trlto dia prnpoalcii.•, 
... ,..,.. ov <Hcbõ..,. ad<1tnclo•. 

I. O. .... le ...... a ,..; ......... t-r • r-'"""" 4•·1"'-'h '~"'" for..,. •<~tnda.do• pelo 
Pntlli....,\t- 41 .._,._,, q- llw• r .. .....,nda l"l•r ..,. prc••• t- <'l•••...,nu, O Pt:
at.a.nto: *'w 4elu<" .., .. ,. lllttl•s-dn• • ponlblli<l•de U •q>rl•lr li'llfOt I! ph,__ 
te -.... Ophllii<o llollro o •••u•Uo .,. <lhc.,.aiio, <'orot•ato que 1eja C""'PU [v~:' I .,_ • ......._.u. no,...l 111:1• lllcUb<tucii<·•· 

2. S..lvo olocl•il> ... contrlirl,., •d<llndn P<'l" .,.lnri• dn11 _..,,,,. rr•,.•·nt~• 
.,..t..,ta•, "" olt.eur.coa 1\.Õio pod..., uhura••nr dno::o •inutu~. O 'rc•ldante 111toi 
..,, .... h.•d" • hot1ft0111pnr 'l""lq,..r oudnr q<OP uUnpu•n,. t<'llp<l <tlllipubtlo,ZW 
~· t..tW., c011ddu "olelea•dn a niiu ~~~ ~u .. hr dn """'"''"· 

l. Ourlnle- "bn•, c Pr<'oilllent<• pod"• ~,. • aqui.,•cinda da .. ioriado•
lon• pn•••ll•• • •ot•ntn•, tlroehr"r •ncf"rra~n a lht• de• ondot<'l, d~h ol"i 
í1it1 "'"" l<'itaora. Qooandft 11 IÜtll ror aa,ouda, c.-le •nunria o enc<'tr•-nto do 
olebarc, .,.,..,.lw•• "' .,...,c .. nio "" autor d<o n• n•i i1• ... dhc!!~~iio~ -•119 "-~" 
"•nct-rr-.to 41 lht:t, do dir.-.1<> olc rl"•ponder • '~"" q""r duc .. no-pron""'cl•d<>. 

4. O )'ft"IOIHnte- pndto t....OÓ•, "'"" • 'lqui,·•â-nrb dio .,.i<>ri• <fn• _.,,.,,. pno•n 
I<'• <" ,..t..,.te•. li•Õ<•r n ..,;.,. ..... 4• inl<"r"'"'C<·,,.,. d<> _,. .., ... ~ oll!l•""çiinll•,..p~i;' 
J'Oilçio '"' ,..,. JIT"''<' de pr.,....oicoiic~ dett-r.;.,,.ol<>rd<"vcrndo, cuntuolr>, ser conudid:Õ 
- •utc>r ol• p~...,.,..lc.in • rnuihilid,.dc <Iro illtl'odu~i-1•., de inur"h postnll>r
_,1,.., u ,.,.,o ""Hritnr, pua tr,.2t:r <tle...,nrn• ......,..~reiiJOoft• ioo intn .. en~ 
çG.• U ""H-• 111.-leaaçõt-•, de td '&<'do ,....,, ra•o o •olidt•, pnau _uur • pd•
n• por Uttl-. 

S. C... • •qlliP•cincla dó1 .. tnri• dno ,..llhro• pY<·~•nf<"l <" "otant~ft, 1> Pruid .. n 
te,..,... lt•itar a n.._.r, .:1~ int<"r"""ciiu n......, pr1>pn•ic:i1> nu'""" aru_po de prop.,:' 
•leia~ d<•lPr•i•adn: .. na ti•iuç;;, .,,;,. pod•• • .,, lnhrl1>r • cinco pro'õs" clroco 
"""r'" :;, pfn,..•dçiio •• dhcuu.i~. 
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fk>o;iie• do• or.J,,. ~~ d,. rr .. <"o•oll.-n!t~ 

,.lo Pr<·•id~nl~. 
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'J, Allli• dl .. o. ~uunu 1 dh<'UI ... n dr ..... qHratio, _,. d .. lcl-ltiio podt intro-
d .. dr ,_ !!!:S.!! tW ,rDcr~l..,ntn undo rn..., ohj<'fD propo<l 
a) • IIII .... a ao U nunn: 
b) ...::Crr-nto U unaioo; 
c) ••li-nto 4<> ~lu•u aobn 1 quntio •• dhruaoio: 
41) CC!H..,nto ""olabn~ aDbu 1 quut.iiu en dhcunio; 

- tcorldadr na nrd•·• _.-unb,.lacldli-- • .,;_ ..,br.· 
a, .,, uew ,. Dtd••n VUI! •~ no ato .riilõW:=" 

Aa .., i5.oa ~1M1ndo i aut rnaiin oiU 10 t"RN>~rnro~llto ola nn5a niiio aiin d1b1M 

a.... •ua-ntr votada• or., •"nü. -

!;. •=~~ :" dt~!:::~~~ :r::~: .. ;.·~ 1 ::;:!:~~~ :I'~~~: r:•:;:~ o õ~:.:;~:·~o:::i~ 
fio"• •o !'dlll ..... ntn '"'._o CRHrfa-ntn du dt"bntv, opÔ5 o quor • ..,çiu ~ rolocadõl' 
--••c"'" -

d•• ou de rncO'di..,nto niio od<'. 
UCitllO <!lO >iflii"~~l! IUtDt ,, 

que • a ••1• co ""• a-., .. votaçii., 
"'"'ndad_a_ou nio• "-'"' ~erl• retirodft, pndt -er 

t.nlao li 

qu.or-. Geftl!raltdodua r•Lattvu ii• votacõc1 

1. O qu.or ... .O to.p<>lt<l d• -tlld<! doo plhe•-bro• repr<>M'nt•doa no t:onsrrr .• 
•o- a• Ca.i••io <' .,..,. dir.,lto 1 \IO,to. , .. rt>l!'~io ""-• Ac<>cdoft, o quoc ... <'dAC, 
....,... .. • Pf<'l<'ú<;a ou • repr&unraçoõo ;, rC'I.•nlio1 da ..,t&de olu• I'"'ÍI<Ia-.br<>a re. 
PNnnt&daa, OIIIIWI I~ part<'l co11traunraa da Acordo .. .,.,...,, 

l, "* 011•• .. t;;.,a ~ llÔio pod•• 1tr rcraohldn do ~acorda •iico doc~hln 
por ...,tecio. 

l, .M •lcpcõe• pr••..,ntc:a q ... aio parcldP.,. da - .ieccnoiMd.ll ... t-e-.,, .,.. 
....., ..,._l•r- ..io ~"""" dch l'lnl~lpnr, lliio 1io c:onal<Jeradaa ..o.. au .... ntel, 
c:-al4craaolo-- a olaunoi-.;i<> du 0111\0Cr- nlf.ldo - f 19, 

'· ......,. • ..:;..... .... do dau.cõ.!a a M ..., • .,. - 1or..:co ..., ••1.,. 11\U"f'a• .. r • 
~t- "! •~ro M -(r.i•'•• aap...,..ae~a J.a fa,..r, .,...,, ... , &batflH;Õt.•d, a • .._. 

!t:-:-; .. :..c-:'~ ,!~!! :i: ::~~ .,:;~::i~;'~r-uo a 011""1 ~· a1om11ÇÕG• ~ ·~ 

oktl ... 19 

rr.-c.aH ... -.çioo 

1. A-~ é lelu pai• -.hc- <r••Hc:l.--.1.., .,.a.. dl,..dtl"" etatri.lo. 
• ~ ... ,.,,..,;:,.to.,; falta au....;;a • dbf'Oald,.. •lcotl'iiolea, .......... ••r. 
..... ., .,.,. ootlll&a*t ,.,ta ~· ... •toil•• .,tr•E-to, ....-• - -co .. .,.,..to, a r•o;wr~ 

:: .. -:.:':.~..,:i.."t.."':"'~i~ ~:·:i~ .. t: :.~..!::11=:~::::.:::·; ... ::::.: .. 
•> 

<) 

'· •> 
" 
o) 

Para • dn- cr ... iclOII&l, oa l'roc:cU-to• « ...,u,elo ,.ão 011 aap-latou 
- • _.. l•~anuda• ae • raaultlldo da ul .... caçio lU~<: h ar oJú.,ldaa, o Prc 
aU...tc :po.la, 'a RIO crhiidn ou a pedlolo"'- ddoc.-ç.iio, prooc:CIIIer ,_dli: 

~:':O:!:~~'"•';t~~~-;~•..:-;;~;,:;~: :u":":t~;~r;; Pr:= 
u. A c~a obed~ca à ocolc• ~l!a~clea fnnc<•aa okla pa!&C'& r~tprca.,n.C,.olo~, 
a.,,_., • ., r-lo. pala "'"j" ,.._r Al'rull)ló"'O<IlO Prewid•nu. O raa01ltllllo • 4a 
...,taçi.o.,.,. a tina doa~""' "ot•r-,... .ra-o aontldo.; conal&~>~dO..,. pro 
cano -bal; • • -
uotacio ac:cuta: por coidula de "oracõo, • pedido de duaa dclec:~çiiea.OI'rc 
ddcote da reun.Liio de•lcna, nc:n<' """"• n~a cacrutlnadnru; C' ta.s aa MdT 
ãaa ... o:.aaida• para •aacAUr•t o aL,no da ...,taçiu, -

hlo dlapodtivo ~lcnn..Lcu. na proc<'a~oa d~ uo~~e~n fti<' "~ a11suintca: 
\lOto niio arav:~clo: aubultul u• voto c0;111 a,.;;., lcu11ntad11; _ '"" 
UOt" pa .. aclo: aubatltul U11 v•>tO p<IT rhft .. dn nr.,oinnl; C'lltr .. Eanto, não -~~~ 
pl'ntcdlt à eh.l .. da cloa oo...,a ""' pai..., .. a n~o ~H quC' - d<•ic:tatii<' " aofl
eitc • 'I..,. aota prop<>alciin ••ja •v<>i.o4.o p<>l• 1011lorlft """ d•l<>1J:açõea prc-nn 
t"' 1t votanua; • -
voto ucruo: aubattrul .,. C'&crudnio ~acreto pny bohdna,cl~ .,ot.,çâo. 

4. ~.olo\N'Y """ acj• o date•• u~llluclo o \IOtocollc~crutinio _•.,crcto 
PHDl'• :llJc aobr• cualCIW>T ou1rn r~o<"ed,...,nto de v<>En. - --

S. Qu.and<> a ..-otu;iioo é inlc:õ•da, n..nh""'• del~~t•<::iil<> pod_<' lntcorr"'"!';:Rh, cicccto 
-H tr"tar oko,.. aoçio de o~d<!n r .. Iatha;, ... n<'ira ~asund<• • qual .; r<'aliu-
d.a • V<'e&çio, ' 

6, lrfiÕ• • wotaçio, n ~•al<lo.>ntc pndc autnrLr.:>r na clt•leJJidOs a junifl~ar•• _ 
--oa. 

Al'tl&o 20 

eo.diçõou ... apro•ac:io ... prop<~dcõu 

1. ••r•• H.._ a.loud~•. •• propoaiçõu ulundo • ...,dificai;:i<> 4oa AEoa clcltC"' 
aer""""'.,.au ·-
•) ooo que dh- ru{!"'ito;, Conatitutc.io< no .rnt.., por dnh tcrcoa doa pa!a•• 

--'>ro~ da t!nlao; oa doia tarcoa 4aatu deve .. c•tar pnuntca ..., ,.,.nto 
do vnto; • . 

b) no ~uc dh rupriEo a<> llcl!.uh....,ntu t;toc;>l: pela •.o.iorla doa I'BÍ~PJI•'""oobro
rcpre~cntadns na Cons;rew~n; dnôo t<'rçna dun pn(oea -rll>r<']E'4&. 1,1<>lio d<:'w-o 
oator pr•acot<!a oo ...,_.n,.tn d:~ vo~acio; 

c) 110 que dh rnp~lto â Conv•m<::iio c a acu lte&«'~""'llto ""' txccucio:' 'P"'la ..,.{<> 
rio do~ p~i•~,......,•br<>ll pY<'O<'ntca fo voEnnE<•a: -

d) a<> qiM' dh; ru,.•ho ,a<>o ..O.Cnrdn11 <' a """" llegul"""'<>~l>a ""' I':KC'<'uc:iio: 1""111 
Miorla<iluapa!aco....-.roll ptCM"!l"'"covut.ootaa ..... p&rtldp- do1 /II:Or-ful, 

2. b .. ..,..tX• de prol!c.!l••nln qm• .,;., pudt•u•• •c-r ra ... lvidu .. c ..... .c:ar.., 
aio ot.rldid•• r•-'n .,, .... ,, dn• pnhr .. --.•Oihrua prc--t••. wotantu.o ...... ..-. 
... ,., .,_ ,, • .,; .. ,., q11<• ,_.,. dh••• ,caprltu;, ,. .. dlflc--.;-., ... Atol, • 100nu1 'q.,. ; 
(",....~rcun do•d<ln <IQ <•lllt<> ,.,..:1.,, I"'~" _(.,da d"' p11h•~-oo.LroM prountea a .o
tanth, 

).- llcanlvn.J•" di•f"'•l•• n<> nrllf," 18, I ~~~ p<>r ""'-••...,oobro• p.tu,•nt~• o
tol\t~o,~o..pr•·""'''""'·~ "* p.ola•·•-.. ·r•hru~ ~~~~· vota• "n favor" ou "~<>nU~" I n •lti 
t~ncÕ•·• niu Mito leu~<l•~ c-• curo•l<l•·u~~n ·"" ~orot.or:•·• d<" votoa u~u•OÕ•·lnM 'jlni 
•lcani:iiT o'-lnd~, bo·• c_.'""'"".,. '-ra•ocu.., nul"•• - cuo do uota~io por 
l••crutfnin accr~to, - -

Arll"" Zl 

l':h·ieio doa -•hroa do Cor.oO'l\10 f.>wtutllto • d'!: C'.onoc!M Conoultlvo de btudo• 
roat•i• 

1'1tT·1 dcocapn>ar .u pOÍh<'~ ~ui' ~btivcr•• o.;.:.-.;., nU.....~U de uulo• naa Clclçõo1 
4<·~ ....... ,.,H <lu l:<>noclh~ t:J<r<~! •u<> "" dn r.<>n••·lhn CUnauhlvn 1141 l.atudoo ~oatah 0 
o l'reftld••ntC' r ... .., •• "" io ···•·nlha p<>r ~ ... ,.,;.,. 

Acri&" n 
flrlt"" d" llirt•tor t;toral o dn Vkc·-Dir1tor C'.c:ra1 d• ll&cuuda hltarn.adcmll 

•· M aldcÕc• olc Ulrc-tor Cera! "' ele Yico-Din·tor Gord da beAtaria Intai'JOit 
CÔ<><~~I aia rc•llu<la~ ou~<'nlv_, .. ~, .• "'" ota<:rntfnio lt'<'I'Oto, or• .... ou o!• virl&i 
~eaoõea r~ftlh~dao"" .._,...,dia. t d<'lto n eandid101n qu~ obth<>r .a -lorl• ..... 
autro\l:;lo• dua p~lu•--•hrn• pr''"""'"" • ""'"Pt••· Tanto qu;.lltn for ,..cuaOÕd•, 
l'"'oC'"d"M" a c•crutrnl<>" r•r• q...,- c•!Kiidatn ot.uah& •at• -torla. 

z. !lid c<Kidd<'r.clo~ .,..., palou_,.ro• I'<'<'W<·n~u • ;,;,.,l'lltaa '-t-iõ.a q;.. -
!:';,. ::.':-.,!":..~:::!~~;;" ;,;;:1::-;;:t;,.;:~~., !i!": i., ~:::.z:o .;• c!!:::::i; 
.,., C<l<'lt•lt"• oktfl VOU>& nr•·euiriow p&r• l'<lnatilvh • .. ioria. 

J. · "''d" '"" u ..;....,, d<' ahta•t....,~ • 4c ""1<>• .,. llunc:o 001 ..,loa .. tcrapiiH 
a ... t..w M .,.-,., .. olna urr.ii:-11'& do• ,...;..,•--•ru•, coatorM o ...,qu!o 190 " 

olciça..,; MiAda,... .. ,.- ..-aaio t>O•torlnr, dur .... u• • "1,..1 •• ••~ÕC'a, •••'
- - ..otoa .,. ••-co "" ouloa, ~ ..,rão -1• coaput ..... 

'· o .,..,..ldatl> .....,, oluraotc: o eacrut(olo, alotl-r a •-r ~ Ji •lW---5. DI ., .. o de .... at• .. "•ot.t~ fOtiiOI!da•N • - ptl•lro• a •tC -- a - • 
....,SO <!ao:C'Ut[BI" aupl~._·nur. ••ri wuur ..., • ...,ar•r • c_..ldatoU' •.., ~ • 
....., q- a ....ca.:Ã<> •i~ <C!Ofl~ho aoa e&I'OIIdatoa. llc • ••-lt~ fer IOc:&ftl ... e ..,.,co M!cldlroi. t1 ..,rtrl" ;, r<'4Uaa.!o 1'('1o Prcolokrata. 

Anlp tJ 

....... C' ..... worlulll 

I. o. I""*C'"- -rt:!'.i• .... ..,,.;;., • .., can•"-•- • du eo.~.-. .... ,......_ • 
...,_,,. ••• .,.,..e.,., ... ..._.. lor.,-•• •~ i•t•nn~•. _,.,... •• ,.....,1 
cõe• • • naultaolo da• .-u""r•c;ã..•. ,.....,•••o• -rloah aio l•nadn• ,... ... u ..; 
.... pl•llida• a pnocc•..,• vorh&ia --.id.aa P"'"" •• .. ~,.;..• <H c-t.aõ .. ~ -

2, Do proçaaa<ll wrhla da• •a•OOÕI•~...,·- C..iuio pno~.,. 1<'1' au'-•thal ... o,..r 
nlatêrlo. ol•atiUokol ao C'ol>~ro•an 111 o C<on••lhu turutl\10 aaal.• o ciacldk ... 
r'!'&U pral, oa Gr"uf>N .A tnhalho rHir.a~ - hinuiiõ-d'i'ifiMdo ao ôrp.:. .. 
o• criou. 

)._ Zrituc ... to, ...era 4111<!&ado r.,. o olir..ito ot.. pdlr a ln .. rç.Õio ... lhica -
,..r .,.,_. .... o, 110 "roc:•a10 varloal ou - r•latôrio. d• qUBlq...,r ciaclaraçio f•lta 
,.., ala, ••de quo orttErca~>lt a<> SC'cr•tarl.ado o t•llto da -=•- - fnacia ...... 11!, 
TU apÕI o tir.lno da aeuão. 

4. A po~nir do....., • .,,._ 'I"'',. c~~~l'lnr ,',. .•roce••" "'"rll&l ·ou 4<> HlatÕrio 
for dhtribuioko, oa clrll.'llado• 4í~piic• 4c .,. pra1.0 de "intor a quatro "'"'•• ,.r• 

,aprauntar """' oba~rvacõeo .ao Secrcuriado que, a<> foi' o c.oao. ~erva ol• iacar-
IIOdiirio cntn o l:nureu .. do -., " r-r~sldcnu 4a ••••io e• qU<~ati<>. 

!;., •• ::A;• p~:~i~~~~ ·:~:!;:~ :1>~~::~~0 0 n;r!c:!:., ":.,;:;~•:., ~ •::::i! !;t;: 
rior. O ..ea.o •~ont~c•· para .as Cn<oiun~,. cuja,. delibe~•çÕO!a c:ot>at•• de ,. pro
c..,uo vorLal ou d.., ..,. rclatõdo: O~ ptoccuo" .. .,rb•ia ou o• nl&tc>rioo d.&a oiltl 
""'' ""'••Ô<!• q"" ,.;;:., ~enh~oo podid<> ~~~r ,aprov•do• nn Cnngreun ou n&l Coo&iuõc:.a,
•io •prou~doa !"'lo~ rcapectlvn5 pt~•idcnrca dc~ua ...,,,..;;õe_,, lo S..cr•t•rl.o lDtar 
uctonal leuui tambM..,. considel'acÃn •• .. vornruais ubut"VoÇÕC'a que oa 4111•&&-
d<>B do& pd•••-b-rnll lhe "'"""oicanoo. d<•ntl'o doo ,. pra~o de ~u&rent• diaa apõB 
a t.r.oDaooiu~o dcue: pra~cuoa ""'tl>aio.. 

6. lo S<:cr~roria IMcYnu~loaal coatoÕ,•utnd..&d~ a r~t.ificar, ooa proc:eaoo• -r
bah ...,. no• rolat6r;.,, du ••••Õ..• <l<> CouG1'""''" c du Co.haõca, .,. •rroa -tl
riail q..., Di<> tomb3• ..Ido ctuida]'lt:iadoa ql>lOnclo 'de ..,. •provaçio, .,,. CD<Ifonoi ..... 
.,.,. o I 59. 

1<rtl10 2'4 ' 

Aprovacõo pc-lo Cont«uo doa proí•to. do d<!chõu (Au•, taaotucõ.,., •te.} 

l. Jtc:sr• 11"•111. cad" pt<>jot<> de loto ~rnencado peta c-ta1io 4c nd1cio oii 
n••ln&do oohnocinu.,.nc•, 11~tl1:o par .rti&a• ~pode aer ro .. td.,rado "-''llllau 

~iv:r.• • "::.:;:_~:;.!~~1,..1 favnriuol. "" dhpoaio,;n.~ do art !.1,0 2'0,. 1 l9,aio apl! 

l. lklran~ .. .,,..,. .,.n.,., eoda dclcpdo po4c rct.,..r uou PrO!:"•lc~o q""' foi ..So 
c&da ou rcj.,uacla .,,. Coaoinio. A rccl'•4ucio "" tais propoaltoCII coatoõ a~bord-iN':' 
da io htn da ddc&~~ciiio ter into...,.do, por ue-rito, o Preaidante do CoriiAIA, 
oo •Íni-o .. olia ..,<Ma da aeaaio •• quo a oll.apoaiçio ui•ada ilo proj•to·.. Ato 
,Mri'aub..,ltlda .io apcoYec;io do Coaii""'S80• 

-· 
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3. ~lr<Planrn, • lcWI(>rr poufnl, u <1 p,~,.l-donu J~>lA"t' -,;,...n-• .,. ... 1 ~--
tt ..... ç_ """ rra\uolllo•a tiC" t:onJluiiOo, opiMr 'IIUnln i 1 rrconduc.>ea Mt11 ,.., •••-
• .... prnjO'tna ck- lltua aprus~nradoa JM'lG Co.i 11•in H r•tlacln, 

4. q..aiMI<>-.. pre>poaiç.in tlwrr Rldn aolotnda o~ .... .-ua ... a ,.1., CGn(lln .. o ala a.> 
......... ac•r IID'Ia .. ntl' nhlnadn prl<> Ct>e~~;r.,.,..n ~~ ...... r..conolotÇin fnr apol~da ,or 
- .,(,.{_, d<l 10 oi,11IC~<;Õea C' qttiYida PI III q{c>da da tl<>h CIICOI 4<>1 ..... 11'0. .,r. .... cu • "IUnt .. : aata !""nlloll!•l<od• r<•ltf'h"r-" apC\1141 loa pN>f'OiitÕ.a aub 
.,thlaa dh,.r...,nc:., u ac"""''" plun<~rlna, b11 jn yJau '11..0 - -·- •-•tiio 1;;,
,.... • .., .. ""'ufvol 4c _,., "'' .-o rcr.>nlluciio. 

S. A """rrtadn '"'''"·"''"RIIL O'o<l.i "'""'ludR-.o rN;Cl.c11r, nó,. Ai;na tlaCir.iÚ: 
....,.,, •• corru~ .m .. ,J,.;~ ,,...,. n.in tcuh•• "''"' ""'~'"'"'"""~ qu•ndu du .,,.._ "''" 
,_.jrto• dr t.rnh, "•-·nçin do>~ nd!J"~ ,, 4"• pu;iAr•ro~, llf'D .,.,_, •u•• r•l<'· ..... , •.. 
•· Oa .. rlli,:r"r"" 1~· n ~I'~.; .. ,,.,.,:,. •rllrliv.l• • .... rroa rrojero• de dul•;;u, 
•ln. olo• projo•ro• olo• "''"" (B'h"luçõ.·~. \'oL.,~. f'l•·.). 

Artlrao 2:1 

~io d"~ <'•llodu~ •. ,., enn~. lhh f.l<<'""' ''"' • ••• C...,"!! I!"' ~nowl_r_l""!,!~ 1•!..!.!!!!1_•- __ 
~· . -

Al'tl .. 2:5 

le•Hl••• [rit"~ """ At<>• 

M t'NN1••• ..,.,..,. ~•·r •Pr<'ll<'nt•d'lll p<•r t'Mf'dt<" o• lnncr• (rroPo•lçõioii i"elaJi
- 80 Prvt<>e<~lco rin:;.\l .J .. -no• lu q11c pn••n• ur <'UDin•du ,.,1., Ct>nr,re•- an
ua .,. u•ln11uora .s..~ o'olo•. _ 

Ani,...n 

APJ .. tnrA .... Atol! 

.. M ... .a.,rjnlth•-·nto• llj<ro~;odua f"'ln O>nnruuo •.in """-tido• Ã •nhonur• 

... Henlpot..,...liirin•. 

.... , .. 2:. 

••Uflcoacie• [dt.aa .o b;i-nto 

t. c.oéa C'nna<'r•a<> P<>d<' Dndifl.,or o ll"giW'nto Interno. Pn11 ••r.,. pnn•• •• "" 
UM~ii"'"" pr<>pOIII~"" dc DCitllflc•o:ii" "" pr"•~ntf' ll<'&i..,nto, 11 ... nollqiH'•<'jnÕÕ 
..... -adaa por- <Õr~;.i<> dn ILPU luobltltnd" n "P'"~•ntar prOf>OIÍtÕ<:•, diYet• •c:r 
........ "" CDnJ:ret•t«> J'OT, Dll .rnt-, oii!E do•II.'ROç®ll, 

J, hr• Mrc. Mnt•d"K, na prnpnMieõe• do• ..,dlricneiio ao preaonte ltc'ltÍ.,.IIIO 

:;:."~~~!:"-~""• ""•Ínl-. ""' ·dnia t<•rtoN 4nR r"h"'--"""" r<·"r""~"'"-

UHiiO POSTAL VNIVI!:AliiAL 

DOCUMENTOS DO CONGRESSO 
DE HAMBURGO 1984 

TOMO Il1 

CONVENÇÃO POSTAl. UNIVERSAl, 

BRASI'I..IA 
SERVIÇO DE TRADIJCÃ.O PORTUGUÉS 

Doe-ato" olq CoPcruso H Jlaooburp 1,&4, T..., Ul 

H "*'- -CoavaDC;.io to.td h[wual 

-
.... 011 ..................................................... _ ............ . 

l .. h:• U1 Nronofatun• '(•1•1.,., a[oobnl<>l, •te,) • danoa eDpl'lfl""'' ••• 
a.c~Ma ... Cnllarl'un ~~~ Kaooi>PfltO 1!84 • • •••••••••••••••oo•oo•••u••••u 

O....n~.i<> Polia\ Uniwu.t ••···•••·•·····•••·••·o;~•••·••-·-·-•••••••• 

PYotocolo Pind ,,,,,,,, ••••• ,,,,, •• ,.,.,_ •• ,,~,,,., •• ,, •• ,.,.,, •• ,.u.•• 

bpl-1'110 ~~~ &ucuçio ··•••, .• ··~-·· ,,,,,,, ........... """"'"""""""'~ 

- ~tirlo• ................................................... !'"" 

fPI)Jc[ iJM MREVlA'T'iRAS (SIGLAS~ S(mx.os., ETC,) E IJGH:IS 
fJif'REGNXlS ~ IECISOES DO COGIESSO tE: twlltROO ~ 

..,,_ 

... ~an.OI' •• 

• ... -.. ··-a.,... -CMo~rDE;•I 
~l-
111;_..., •• .... 
Coaat!talc:.io 
C:O..., ft CoomiDC;.iD ..... 
... ... 
·~· ,,_ 
• • .. .. 
Uo (16 eac;aa) .... 
··..... .... ... 
• ... _ 
.tu.. •dtl .. .... _ 

-ao. ou n9 

""" .. •· ... ...... ............ ,. 
Prot. ou !'rotocolo ....... .... 
.. a. Ctr. ou 
... ,U)-IltO ç.rd 

• . ,_ .. 

........ 

.. .....,;..un·•c:io !'Datal Corata .r..z:..,btllll'• alo i. latntaft
t•• ~ • .,..Uo •atã coaUaur ... a aac .. alola<k .,;, .,._ 
clanu:r, ..... olh.lal~r ..-l'lllet oloivlU, •- •• ~rau N 
- J.'-iB[•t:r•~o Penal • lliio N oucra ...,.iabu•c:io) 

• Arti.ao 
• kor4o rdauat• .ila .. daatua• N jon.ah .v publi<:a-

cõ .. ,..rlMlc•• ' 
• diad .. 
• Con'llt. Al'.lbrado bttna.ci' ... l 
.. c:-•.tloo ena .. h 1v.. .. J:•~..to• ro.uh 
• C....lM J.u<:ytieo 
.. .CMJ'nate bo .. atl4o .. e.,...ur .... col.aaoa pua -

- .,_ .ie _l .... t•• • - ... Ão oiU•-••) 
• .ko..., nhraau 110 Hnlc:o 4o• CIM't'MI pea~ala 
• cati•nn 
• ~ nfarnta ii• c...,:r.açaa 
•1:01-
• Actn:ilo ~r•f•1't111ta ii• eK-..4.• poatala 
• -=-t ..... 
• C:O.U:h...Sc:io .. Val..io Po•tal a.1 .. r .. 1 
.. Coln'no;.io Poat•l Uni .. rHl 
• lena a ,..... ..,.,...tuatla coafo..- o - ..... ,uiate f• 
-; ol' 0 .. , ••• •u (a•~• dab i e.pn .... Hbnt...&o -
-r-1.ido•) 

• Dirdto ~paclal .. laq"" 
• J)oç-a~u (do Coa•n••o, .. ,. c-i•.Õ.a, •te.) 
• fo:r.u.lirio 
•. f~raaco ... -.. loor• 
• 'IUiloa:r
,. ... iJ. ... Uo 
.. U1or-••• U53,S9 ar-•> 
• a ~let.ar coof- o c•a.o, .... placa forw.a• Saabo~r, 
, s.abo:ra, .. llborita, .,.. o aadanr;:o (•• .. aiat• i e.pral.! 
.. pdaor:lpdaanu 110• fo:raal.irloa) -.......... 

.. s...t.orlu --· .. -cr• ---- l,IS2 _,r..• .. ..... 
• •uli..,tro 
a ...-..ro 
• Or''niuciio daa "•çÕe• UniN• 
• ""'• U8,l4r>5 ar-") (16f part• •• lUou-au) 
• JC>f aH"'PIO 
.. pllir:io.h) 
• Acordo raferentot a.o ••..,ico ir>tanoad...,.l ela po~~.pença 
• Protocolo !'iad (do foti<P•~ti.vo Ato) 
• Acordo r ... r.rei>U iit• ~ra-na• coatr• neabol10 
" bpol-nto H tu~uçio 

.. haut-o:oto C..r•l da t!al..io Po•ul 1'-'iv•r"l 
·• NtundO (lk liiiiiJIO) 
• ~-lada 
• -""""hda-quUõ.cro .,.. t-lad• 'IU.il....;t~ric• C•i...,a 

..tlUnda - •-•tõu de tr.,•poru} 
.. uai.io .._cal Un:i.Y•ual 
• Acordo nhrenta aoa "ale• po1Uh a .,...,, pO'atala N 

• ;!~!:-po1too.h, loÕnu• p<Kt•h de vi ..... 

1 . .u.r...i•tuu nJati- - r-lid.,. 
(E•UI ... r .. iltKM aia ...... Mcui•al ... aÜMro h o"- .. f-llrl.o) 
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!Nica •aa a"rniiLndo I 11!•1' 

, • ,udut ..... 
A'll • C.rrwi• llfrwo 
C • CMIWIOIÇiO 
a • ,_, •• , .. 

• ..,110 C. lllacdcioa 
• ... nM llloJ•'"' .., 

cr • a.~-M•• po•uh _. -. 'al•• poatah 
• " .... lllt 

•• .. .. 
" 

• ,.lat ..... tnoa '111M •• LC ..... -~·"'-·\· • •l•t&. .. trhdto 
• felt .... ..,bo ... 
• .-I• .. ,...nrn • 

U' • CMI'IIIC .. 
'1%1 • Waloraa 
.... a-.-• 

LC 
• .-&"lh a .. uMa poatah -
• tKhl, MriiU .. s, c.ncHs ..-cah, •al .. panais, .,...,1 .. 411 rs•.Ato! 

•• ..,.lo1111 .. cMr-.:a, canas c/ •alor IMcbradOo, a avho H reo:a.,._.,. 
K ( .. 1..,.) • •la aa,edal .. blipnasos para 1 -- Matb.atirio 1 ''" " --.. 
• .. 
t 

•nl.,.u.,.... 
• nshnao&a • •1• ,.l:l.a 
oio tn:ifa • ,.pr 

c ••• • triNlte •rhl-
tp • tu-lt• ,.,, .. u.a 
t.t, • ttiNlr.a Utdtad.al 

• .. • •allor .. clar..., • ~r...- U .. l~ .. aarw'-':a UIUoM tala1riUc:o) 

CONVENCJ\0 POSTAL UIHVt:.RSAL 

.C.••••ciiu 
Pratac•lo FJ•al 

lcos•la•aata •a ll:avclllti.., 

- P•r-lãrl 1 a 

COWEifCAa POSTAL UNIVERSAL 

ftl•lra I"'~''' 

~~~ ~• .,u .. Mla ao Hrvlco poatal lntaraadonal 

C..lt•lo 1 

Dl.a100aicõu •raia 

Art. 

19. Li"'rilole 41 ui~w.ho 
N. l~Mrv"-:ia U H"'r4141 4o triaalto 
lf. Yriadto nrrh.nlal '"'p.rtlrlpac.iio olo pata .. trindto 
49, Suapalllio c....,ráda a r .. taloel•d-nto 4oa llrvi~:<~• 
St. ltir..tto .. protd•olaol .. Mr.,. •• "j•t•• ro•tah 
69, Cd~ie ola - ........ lln'l.c;e ' 

79. ::r·-· 19 lloe._,..rio. l'lllaival....,.laa 
99. laloa ,..•tah 
10. rer-loiirlo• 
ll. C.rtehu 4a iMedolaH ,...tah 
u. u,...wec.ii.o 4a ~-ta• 
U. ~r-hsoa ntadvoa ia •df.da• ,.filia 

Clphflllet 11 

~~:...,.~al.u ,.nah 

"· ~""'pcllltll 
U. .....,.da peatal rdativa Hl Hjat-oa 4a o:ortlapD<I<Iiinc;l.it. olo aarvieo poual 
lto. fT-..fllla postal rotativa i o:enaapondino:la 4-e pl'ial-lroa 4• a<;~e':rta • 

latan.Moa cl•t• 
U. h ... ~aie ,..tal nlatlva - o:acoiP'-• 

._.,...,.na 

ltlapoel;õal "'llatlvaa "'a .. jotoa de ~..no.,......:~nda 

ca.!t•l• 1 
.,.,..,., .. rala 

Ãrt, ... ... ... 
"· ... 
"· ... ... 
... 
"· "· "· ... 
"· "· "· "· "· ... 
"· ... 
"· ... 
"· ... 

Olojate1' .... err•a,..ftol>·iM· h 
Tao& ola frDIIIII""-"'" •· Llelt•• •· ,..,.,, f' .,.,."_.,, ~IIÇÕaa •rala 
~lato• ~M:r...,ha4oa 
lu.,.tin~l .. toiolâal~~· l"i'.....,lw·la s..~~riin~l•• rdlonl•h 
Olojatna U.lt 14o• ,.... ""''"" 
Pestqae, no .,•t•rlor, 111 .. ohjcot"• 41< •·••••••J'<'ndo~n•l• 
ta .. , ,.,.chh 
TaXa .. 1011111- IIII oilti- ""'"'- 1111" •· ,..Mtar.•• fora ""• t.t-rirhoanQr.&la 
4• func'l..,_•nh• <IoM ""h·Lw~s. Ta•n olt• ,•.,lt•tll "'' ..,.I.,[Lft• 4v H•UIIta. 'Ta 
u tio ratln.d• fora 4os horftrlo• MI'Mh oko llbo•rturn """ 1.11ldo.iia. Tua .. -
""'t•~raatant•. Tan ..., .. ntr<'l• 4~ "''""""''""'"'',...."<lu. 
Ta .. 4o anoa• .. .,,_ntn 
rr•roquo-nto 
Ko<laliolaodu til! fraoqu..M...,III,.. 
Praroq ...... nto doa olo}.toa d .. C'OU .. pnlldrnch 1 bnrfo "" IUI•loa 
T1111 a• t•so d .. ,.,,;!'Ida"" l.n•llti<'LC:I'Iri~ 4<" fnnquo-ntn 
Cu,Õ .. ·rt-•I'O•t• lnta~~~a~l"""h 
Olojl'toa pOitlih l!illf'floiiiO• 
-..cirN•• Ma<llrl<·a;lic. ou ~ornoç.io dt• "'""'"''~" • p~oft<lo •o r._taata 
&lonpdlç ... 
Objatol< of~ ~lstrii111I~,P IIIP"ad .. oL, p,,.,..,lu-r::i" M<> pll[~ 11 .... ripe..., ao~ 
tent• -
Fr<~lblçÕVI 
Coatr<~lo a. L ta"''"li,.lo 
,.,.., • llpre'._..nucio i'l nU:'ind~t" 
111.-..lto• •olu.:~nodro~ <• outo;u• dlraho• 
OlojviOI ,o•talll lavMo• oll' h:asa" •~ din:l.to" 
MulacÃo. 4o• <lln·ho• llluanvir<'a ,, """"" llllro•ifoK 
Aaci ... c<>cr• 

Olojato• r .. ~;htr&dotl ,. C'art.'la rooa .... aor •~·clarado 

4], Achdn.iio 4oa objo:to• rot:latrado• 
-44. Tau• ola• Mj•to• raxllltradoa 
45. Adt•baiío •• l'lftAI - valor datlllradu 
46, Canu co. val<>r ol"clarodo. Oecl11ta~.iio de valor 
47. Ta1111a d11 carta• ··- •alar Mdarado 
41. Aviso 4a racabl-to 
49. lntrap - üo própria 

Capitulo UI 

loap<OQubllldad~ 

SO. l'ri...:l'plo • nt"'""iõo da r .. p•mubt11.41d" dai lu:l•lniacrac:õ.aa Poatala. Cloje
toa raalsu..tu 

!H. Prb .. :[plo • .. ta1111iio d• raaponnbllld•d•· do:r.a Melnlauacoàas Postaia• Car
ta• "'""' ..tor H~\n,,do 

52. l~e~nc.io ti• rorapuna,bi llol11<lo: daa ol.dalnlanac~ .. !'o11tllla. ObjO"toa ra&btrado,. 
53, I-.io da rupo>nll:>bill411<l• do11 Ad11lnbtr:>~;;.,,. l'ulltola. C..rta• cai! Wllor 

4aclarado 

... t. 

54. a .. poo.ubllid..tl do .--u .. to 
U. 'Detar.loaçio 111 ruPOnaablllolado: lfltra •• A<ilinbtr.ecóa• hstaia. ctojatOI 

nalatrlllo• 
Si. Datanolnaçio da r .. poonbilldlda aotra 11 Adllilliatracõn Postah. C.I'UII 

o;otl valor d•elaudo 
n. Data.-.loa ioda r<'" onnbllld1de antro .. Adltoiohtu - • h•tah e aa 

.... ... 
"·· 

~::.'::o dd. tí:â::l~!:a:ano. ~>u• c01 val<>~ otao:lar~~t o 

bnobollo da lnd1ni•uç.iio à Adel.l'l{uraciio que afatvou o paa-e~" 
bcuperaçio> uv1Mulll d~ lfloltnbotio jlflltO ao r-tanta CHI H 4aatl .. t.irl8 

Capitulo lV 

Atrihulç.iio da• lõlllllo De•ll'<'Ua d1 triul.to t daap<>•aa ta .. iads 

61. .lt-di...lcio d• taza• 
6z. ~~e.,. ... de tr.inalto 
63, Yal>llaJ. de: da•!!aa• dt tt'iloaito 
14. biapaus t.-nlnala 
65. lllflc.iio de da~na da t"riioaho a da <ltspalll ta.-.l.aah 
16. Sar-vko• axtr.ot"dha.irl.,. •1. Contabi.liuç.iio 4aa ola.,.:,.... da trinaito • d .. dal!'alll• tano,iuh 
6.11. Pa _,to olaa d" ... a da n.insho 

a ••• de tran.,to d.o.a ~""' d• 1>ã1 d•avladu ou .. t-nc-.i-nlt.adaa 
rwutl axpa •toes otC '" "'"' 11-• un dl«<as • ~tara• jõaf"'aj a dhpo.~~l~ 

t:io da Or1miKat.iO <laa lla(ÕI• U..tolaa 1 r011 "' uvtos • aviõaa da pan.a 

1'at"ctha parta 

h•naportl aõru do• objatO• do correa ........ nd• 

Tit10l0 I 

Corrupondinc la ..=raa 

c.prc .. to t 

l'llapoaicÜ<!a praia 

)1, Couaapoo.sõi..., la ai na 
n. Mrosn-a 
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"· ... 
"· ... 

CerntJIO'I<Iiath Ára& Hlo,..ce.,._ola a n1o aobrataaola 
.. loratel<U •r••• 
1'uaac...,lu4 .. 
-..&.IUoiHu lia franqua-nto 

"· "· ... ... 
Cltrnapond;nc la airu Hbrat ....... nio ou inluflclanta .. nta franquuda 
bc•hh.to•nu lia <:orruponúnda air.,. a du a:.~p11Uçõ.a Hnaa- u.lindto 
Pdoridda lia trU••nto da rorr.,.ponlliinda aoiraa 
te.x~ifio IIII corrnpo~nd11 airu 

" Dnooluçio U. corraapondli11ch aoirea ;, ada-• 

Cep(tule 11 

\ ., .... 
u. 
"· ... 

rrh.,:!pia~ anda ' 
Tao~• b.oidcu a dlci,Llo daa dnptiiU d1 tu11apon~ aireo r.tativu h 1ap1 
4icõ.a fact..dn -
c.ile11lo 1 Uqui<lacio da .:ontaa 4a dnpnu da tnn1porta Uno 4& corr11 • 
,ono~;ncia Uru .. trin•lto • dncoborto 

"· :'~!!~i:"'! ~=· c!:::~a~:r.·:~,:: !!"~:5~!l~n •:r::.::t.!~!!rior 4o 1'''' ... ... r...-nto ••• d••~••• ~ tUfiiJI'I)rtco aO:rcc , · 
h~:peua da tr ... aporta ftr•n Ua akpt'lillçÕ•~ 011 du .. tu duvida• oo.o 
-l-nculnha4.aa · ... ... ,. .. , da t..:o•n~porto aoino da Ufltl pt>ltll pt'rdida ou dun11fda 

~ 
C:.ga tonal da eurrHda tUIIIIpono~a ror via aérea (S.A.~: l 

:: t:e::: ... r:l:.;!:.•~:::et::,!'l'!H!~iF~II d~ M•a-rf(cla 

Quzta ~'lU 

Db,..d~a Uada 

fl, Coaoliçõea llle apro,.çio lllaa propodcõea rd•r•ntu i Coooluio a a H11 a.&l'w •-te llle b.cue.iio ... 
f:l, KDN\:io o •uraelt<! 111e Colll""<~o 

PltOTOCOI.O FINAL DA CONVENC~O POSTAL UNIVERSAL 

.... 
I, Etinho lia propddada aobn 01 objetol "'1tah I 
U. IXcaçi~t 4 !"ranquia ,.,n.t - hvor deu CICOI:I'-1 I 
UI. lq11l•ahntaa a tuu ••pnhla, Liahu úd-1 1 
IV, a.d11 io da• U:O:II da fran 11e-11to d111• ob •toa dll__co_n:••' ~~~!linda 

Oa~. 1'1-111 

Yl, Darr.aaçio daa lllillll'n.c;.a .SOa objatoa 10b 111,.t0 pa 
'rll, ~MI 11\C...,adll 

nu. Poau_... de objetol llle co"r .. apondir~cia no axtedor 
IX. eupo,..-reapoata ir~tar...,i...,.h ~Ditldoa ar~taa 111e U' da janeiro de tn5 
Z. ..t C'raol.. Ml>dHieaeão ou corração do tfld..re<;"' l 
XI. Tuat. upeeiah 

ti~i. ri;!:!~O::jtlh•• a dlnltot. duanalrot -
XIY. Eaunaio dt. ruponubilidade d111 Adainhtrii(:ÕU Pt>etaia 
n. !:;r.~;.::1rnponnb~Ud"-JJc daa Adatnl,,~ucõea roa~ah. 1ttol 

xn. ra-nto a. tnd•ntuc.iio I 
X'nl. Dlapeaaa aapadah de trinaito pelo Tr...,aiberiano e pelo f-a~:o lfaaur 

~~~- ~t~: ::::~~:f: ~=!~i::~!:::~: it-'"::!,!!1:.·> I 
D. hapeaaa eapuiah' 4o •ntr.pouo ,... p--..i, I 
DI, lol)"retaxa M..Ca n:repdoul 
DU. S.rdç~ta utrao~di~"rloa 
Dili. Ehc.-i~nto Obtiptório indicado palo -,.ra III• oÍ:l .. • I 
:!~ · ~~:!:!i:i~:~ ~=~ •::i:!""!:t:~!un hclladat j 

ran r•u.o• _ao 111n r~ !> de "'"ún!~o d~~t~~i ~irlo 

COKVENçAo POSTAL· UNJ VERSAL 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

0. abai-adBIIIIoa, !'lfl(ipototflelárioa doa Covoernoa dOI rat,j.,a oloeabroalllaUniio, 
tlll-'o n 'f'iat• o a'rt~JO 22, f 3~, da Conttltuiçlo da Unlao Poat:.l.Univaual,con 
cl•ilta- "ia..a n tO d• julho de 1964, tltiputn .. 11a p'rUitflt.: Conv.or~çio, di 
- a<:ordo • UIPIIIltado o dbpoato no uti1o 25, I :19, d& .. tlll'rlda Conatitui
eio. aa IIDraat c-.aa aplh:âva!a ao urvlço poatal !nun~adoi.al~ 1 aa dh,.,d
ciea nlati•a• - ....-v:lçoa da. pbjatoa d•. conupoadincia. 

Pd•irt ,_rta 

•-.. -• -.1 h:ifth eo e.rdÇQ ,..a ui latenaeton.t 

Capitulo 1 

- DhPoalei.a ,.rah 

Art~l8 prl•l"ro 

J,IMrdad• 4a :rindto 

1. o\ llbudade III• trinalto, c:ujo prlnc{pb latl lft<lntU.do no ani&o Í~d•Con• 
tltulçic., acanat• a Hr{&acão~ p&ra cada o\dalnlatra,.io Poatrt, III• •nctalnh&r,
llllfl'l palu viu .. h "rÁpiolu utUiudu f•'~"~ 'auaa prõprla• .. •••••· aa n:pe
olltool fublodu • oa o1oj•toa 111111 nnaapondenda 1 Hacob.rt~t qu. llw do ancra
au•• po'r ,... <MitU Alllllir~htraçio. lata olo~llaçio aplica-a• tpatMnt• ÕO cor .. •
poadincia ..Orae, ~uar aa o\dailllllt'ratÕIIII Poatah lnt•~•Hirlu partlclp•aounio 
lia,"" r••nc-l.ah-..to. ' 

:t. 01 pabe.-abr.a ljUIII ..H partid,_ ola ,..._ta ole c:t.'rtu COI!Undo aubat;n 
daa biolôaio:•• p.ndYih ·o,. aubetiadn radiHtivn tia ... hcaldada doo n;:õ 
... idr 11t11 ..... , ... •• t"riDaito a olutobarto atrayia 1111 ·nu uu1tôr1o. Oau 
• tra-to Mri oklllrvaolo pau oa âjatoa c:onnaatat ol• al'tiJo 36, I 99, -

3. oa ..,,..,__....,. """ do ••..,.,t- o Mnieo llla c:uua .,.,. Yalor dtclarado, 
oo.o ljU<I aio .. neponaabili .. a por utll valorn olunah o tralla,.,rt• chtuado 
por Mui Mrdçoa aarid•• 011 Preoa aio, ontr.tanto, obripdoa a an~o-{1\h•r 
ptolu d•• aah rifldaa •• axpeodiçÕ<.'I fechadu ~.,. lbaa for•• ••tnau .. p11la 
oo.>t'rU U.iaiatne""•• Bll t.ua reapa'naab!lidada Uaha .... i'alltiHllllcidll'. pau 
01 obj•to• nabnHoa. 

4, " u ........ ht •• trialito •a• .~at:-nllln poatab • ~I'I;'B .a·~·a{-;.badu pelu 
Yiaa to"rrutna a Mdtiua llaha-ao ao torrltôrio •o• .. [aa• que participa• 
deat• Mf"ll'lço. · 

-'-•-- _ A UH'rdade lia niindto du 011~1 poatah aoir111 • ••nprada aobra 
tolllo o teniddo da lniie. lntr.tanto, oa ,.,..,,_,....,, nic. tipat.irioa olo 
o\conlo rafac .. ta i1 IIIC-ndaa poatah r~io poot.,• ••r obri11do1 a particip•r 111o 
onc-ln"-11to, via aupuflcia, lllet nc-...,ndaa poatala aoinu. 

6. Oa ,.r .. a-.toroa .1i1111t.iirloa,... Acordo u!en•t• •• ltQCOBC'wlllpoltahau 
ljM r~io &IHF'r• o .. noleo .. .-ndaa poatria coa valor ...,lara4o, oo.o ".,. 
Rio ac:eitaa a ruponaabililllelllo pelo• ••lona dunnu o tran.t~tto 1tfatu.edo por 
aoeua ""Jçoa .. dt'-o1 oo.o airaoa, aio ob"rlpdoa, OOt'rllltanto, 'a' "•ncaalnhar pe
laa •laa aab riet•a• •• exp~ollcõea !acbadaa 'f\'lt lhlllt. foraa ltotnauu palaa ...,_ 
trai o\dalnhtracooa, ...... n...,.Mbllldada Ualta-u ià -•Hhclola para 11 
t.nc.o..adaa poatah .. -- ,...,., ... ••lor oledarado. 

Mtip Z9 

Inobu.,incia llla llMrlllada llle tr;111i.t~> 

:=~~~:~:·!::~i!: ::~:ti:..:· i ·m::~=· .:o c:i!!f:o~9 a~·,j!:~!~:!:~.· 
Poatah llloa oo.otro1 pa[1011 c;. o lllinito ..., aupriair o Mf"ll'iço poatal coa 11to 
pah. DeY•, pravi...nta, dar dinc:h llleata -•ida, por talaar_,, ia Malr~h
tr.-çôaa l.nt~traaaadu, 1t c:oeuuiear o !ato i lecrt-tarb llltltC'IIIC:iollll. 

Ardao 3~ 

1'"rinaito tarrltor1al . .- partldpaçio ... p•ra .r. trinal.to 

O traDapOrtl - uiinaito, IIII ear111a poatal atra•oia 4a -,.[a, IIB a partlc:lpa
;io doa Mrviçoa dnta pah, ••t• condido,..da io p'riiÕYla au.todxaçic. do pah da 
trinalto. !lu for .. d• trindto ais l.,.Uca ll4 l'llpOQ .... llioldlt 4aate iiltlao 
('dt.. 

.uttao ~9 
Suapa111io taaporãrh e r•at•bel•ci-r~to olot Mnti;roa 

1. QLt•ndo, ea cn~la 111e drcur~atirodaa axtra~rdtaitlu, ..., .W.Inhtra
eiu Poatal ... .,ir obrlaNa a autpandar, t~"rarl....,lltl • d111 ..do .. ui "" par
doi a ancuçio da •uaal'lulfr urvi:ço, ai• oi obri&ada a dli'r i-dtata di11cla do 
fato, .. nacauirl.o por td•JI'..._ 00.0 tltl••• i ou iia M-iolltraçõaa !Dtaraaudt.l.z. 
indicando •• ••'""'l a olur io· rOYi-! ela....,. ;o doa ••rvl 01. T•• a -• 

tllt IC -DtO I .. rv ÇOI IUI!"'IIIOI. -

2. A kc-retarla lntiC'IIIClooal ola.,.. Mr lnfora.<ia .-. IUIIH'"''iio "ou raatabd•d-

:-:!:o ~~~: ::V~~:;,:"l::..:: ~~~ç::...:·.~~.!:!r ci:·=~:t:t-::~;::i;!: • t~aa!:: 
- ou l""r telu:. 

.Ardao s~ 
Direito dR pnopdllld&da aob .. 1>1 objatol poat.ab 

Qutlq.Mr olojato poltal pertaoca ao r-UDU anquanto tiio tiYir tido antrti:U• a 
..... dr direito, ••I"" 11 o n!arido oli>jltt<> for apreandido c..., conuqUiinda da 
apli.caçio di l•ahlatio do pata da daatino. 

Cd_&Çâo .... ........, .. nico . - -

AI ... lahtu;õaa podia, IIII c._.,a aco.-4o, t:dar - - aa..,ieo aio I'X)IUa.._ 
ta pr..,l&to ptla eon,...n.çio. Aa ta .. , nlatb"' 411 MM aanlee aio rixad1111 pcli 
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,...i..tatn~io hltuauada, h•,..ndo-M .. conddnacõ.o .111 .. .,. .. , .,.nct-&h 
.. cor'l'ental <lo a.rvi~o. 

Artiao 7'1' 

""' 
1, &e ta:ua ralathu '"' dihranua nrvicoa ,..a~ah intarnaclo.w.h aio lhe!. 
oka u Con· .. n~ão • n<>a Acordo&. 

2. I proibida a co~ranca de ta:<aa potlda, da.qudquar naturau, 'I""' nlio llt!. 
J• •revhtaa na Coflvcaçio 1 noa ~ordoa. 

Art:l10 19 

IIIIMU-p.dr.io. [quiva1íinriaa 

1. A Ullidada -uirh I.Ltiliuda na Convancio • ftD& kordcoa, be• c...., •• I'"':!' 

::::!;:[:~~· .:.· .. ~:~~~·:. •c: .. !!':~o;:~~:· ~!:;l:~: ~~c!:~:rG:l "{~~t!~:tc•z· 
at .. l•nta o Dirtho l.apu tal de Saque (D&S). 

2. 01 paina •llbroa da Untio ti• o dirdto da ucolhn, da co...• acordo., ou
tra tm:l.dada •'"at.id•, ou _. dto au.aa moedaa nacionall para o lltabdac1-nto • 
a u..,tdacio da cone ... 

), .. c.da pda-bro, 11 ta~• do anahlacid .. a p,artlr <k uaa equ[valil)
cla, q.,. correaponda, tio &x•u•nte Cl"'nto pouivel, 10 IIES III •ed• dea&e P•••· 

4 o. paín• .. uro1 da Unlio, ~uja rota~io dat -du ~- ralleiio ao D&S nio 
,;,. calculda pelo fKI ou que nio faca'" pane duta lnadtul~~o npe~hUuda, 
aoie cotWidadol a cledar.o.r uallater&l .. nte .,. equivalente entre auea -daa e D .. _ 

1. C.<i& lulm.inhtraciio Poatal t" a ra~uldda ole arred<>!!o!ar '"'' uxaa.para 
•la ou para Mnoa, 'confor01e o cuo ~ naundo &I convenlanclu de ''"" IUteiU 
-drl.o. 

6. A• AdooiahtracÕ•i PoHda ni" aio obrlaadat 1 ..,dUicu auu equhal~n~lu 
M. tiiUa ptevl.naa na CoDnQÇiio e no• Mordoa, ou o puco de YIDdl doa cupo•· 
-..,oata l.nter!llclDoall 'l""ndo, •• conaeqlf~ncia de flut"'~~~ do nfuanclal 
...-rec-do p~ra eJtal>elccer ai taxu eoo cnnforwidadc co• o prcaente antao, oa l! 
alt•• autorhadoa Pfh Conventio nio ~eja11 ultrap .. udoa - .. b ele tS:t. 

A~rtt1o n 
S.ltll poJUia 

l. a-nte aa .W.lnhtroçõca 1'<>&tah e•ite• oa Ml<t~ poacala deui:11adoa 10 
l~taloqueiMIIIto, 

:t, Oa t. ... l • 01 .. dvoa doa ui111a .til a devno eatar .,. Clllnfonoidad• CDII o 
" r te re.-ulo d11. Conat tu ao da UPll e c001 •• et•-• t0111.daa · ... 
1. 01 tntoa, c<ttea e diiOI'n~ii .. ~ dn1< for.ulâtlos d<'W('rii" Rrr oa preacdtoa ;_,, 
•r.t•l-·nt"~ <M c-..... vo•nç.;., ,. o1 .. ~ Ao•oorot .. ~. 

~O "'" r .. r..ot.Oo .... oo<>Col .. ~ ... b~ ... ~ .. ; .. ;~, O.O~OM•~ , .... O "OI'IN ..... hi~'O"'" r<'O"Ípi"<><'I010 *"'• aer rt'4i&ido•,.. li~ua !r•nc~••• CDOO ou u• traducio hoterlincltr, •-• 
...., aa M.ini.atracões int.,reuadaa dbponha11 d• ouuo •do .envia 4e ae~~~rdo d! 
HlO. 

3. Oa fonaulido• au u•o du Me!nhtu Dea Poat•ia b .. ...,.. •u•• enptua.h 
011 .,.....,. ••r t~tendl o• de u ... nur.io u~ aa na~r oea &e a• r e~t-n• 

te ,., YC"U· ,..._. •r 0 ."'"'' n• • nan .. , 1 do a ,.. • nutracao _..,o vo • <>u • 
r-rte .... >ntercua.da. - - · - -

4, O• fo.-.liiriol p,ata. "'" do público oleve• trnu ...., tuduciio interlinear 
- lincua fUPCitJI. 0 .otuat~do nào for'""' i..,r.,aaoa neau t in&ua.. 

uciao 11 

c:a.netra• ole id~tndd~tda poatal.a 

1. Cada Ad•lniurac~o Poatal pode tornecer, iaa pnaoaa que o .a.olieitarcm, e.o.r 
t.~th•.aa de idatotilllade pona.ia vâlldat cOM> dOOUNntoa ~o.probatorioa para •• DP! 
raçÕea poJtnia eretuadu DOI pai'Ha_..btos q..,. não unh- notUlo::ado aua reo::u-
11 - admiti-laa. 

z. A ,..,_ini.atrao::.io que nitir"'" olutaa c•rt~i<u Ou autorbada • cobrn, 
a ltlta dulo, ,.. tadh que nio podC' aer aup..rior aS fnnco• (t,6J IIES). 

l. AI ..._inlatn;Õe~ Uca• l.•en'taa de qualquer naponaabili'dade quando fic&r 
4et•noi.l\l.do que 1 ancn11 de ,.. objaco poaul ou o pa,..,..nto d., - val!r t.
lullr -4i.o.ntc apr•ioencacio dt',... c•n•ir• reauh-ntar. Ta.l>P niio 1.0 rea~ 
Úfth, p•1a• c:onuqllind•• """' pou.,. decorra r da puda, roubo ou ..,reto fra~>
"'"lento do..._ caneir• «:sulallll!nt•~·. 

4. A urtdu i válida por ~ •no• «>ntado• da. <lata de sua ..,.i.,.ão. Cuu, 
toollvb, aua vali~•dr' • -- ·• 
a) lilfU•ndo 1 Uaion011 ; 1 do titul•r houver aofddo 110dificacoc!l-, • ponto dt' "'" 

_._ ~orrup~nd•r i fato1rafia nu i ducdei~ ~~~~ ~~~ra~t.,~i•ricn: 
b) otuando e1ttvn danifl~~d~ d•· t~l ..,do qu~ a v .. ri.flca~iio de 1111 oleteminaolo 

4ado nfeunu 1 n dUQn~or n~n ... i o for poa•i'v,•l; 
c) llfUirodCI •pr .. unur ve,.d'"'"' d" hlalflc~c.io. 

__ Artlso n 

IJ.otui•ilcio •<' eont•• 

111 llquld•tiiu ••• rC~T~U• lnt .. rnadonala nolatlvu.., uitep ,.n.t, •111tr• •• 
Ad•lnhtnçôu P.>et•h, ,.-.d•• • ., .. <"ondd•ra4•• .. _, traaucoaa c:orr•nt•• • •h· 
tudu .. cnnf~>.-.ldad•• ~·• n nhdaaçDu lnteraad<>n~~la .,.. .. ,,. •~~• pahn
l~r"' tnuruudrol, qu•nd" nht lr acordo a Patl ral,.lto. lia luaiada •• •cedÕ 
•utl ain.ro, uu• t lquld•côu dr ~onua aio •f•tuCidaa " "efl.for.Ua•• c- 11 
41apod~Du do llauta•ntu. 

Antao u 
~-luo• ulathooa i• -~~~~"' pt1n1.h 

01 I<>Yernot olo1 P"'•••-llbre>a CGe~Pr...,u.-a• a t-r. eu • pr111por .... , poder•• 
l•ll&lltivoa d• 1e111 ll"h••• 11 .. didaa nt'UIIirlalf 
a) para J~VT~ir a faldfl.c:acio oo~ .. a•lol po1uh, aind• """ ntlndo• ole d..rc:•l• _ 

~~:iio, ofoa c..,.;.1-u1poata int•rnac:ionalla .. a cartdrn•• Uet!tl .. d• poat•T•; 
b) pau punir o Uln 010 o lanoç-nto .. chculaçio: 

19 de aeloa poatah fahlficaoloa (ainda III""' teoboloo lido r•tl.raolo1 de clr 
culaçio) ou,.,.. ji tenb .. •idC! utllhadoa, ._ .,_ •• t.pr.aaõ.a fa! 
•ifio.o.lllaa, ou ji uaadaa, 4e ...,.uinaa d• fi'&IIIJ,..A1' eu •• prnoaa.a t.~ 
adflcat; , 

t9 ole .. .......,,~raapo•ta lntarnacionah fal'IUlc: ... o•l 
lV ol• o::~rtai.raa de lclentidad• poataia fahUiealaal 

c) pau punir o .-con1o rraudulentlll ole c:artehn .. lo&ntld•d• poat•h ra1,111! 
-nt.r••; 

O pltU prohir 1t reprl•lr qu&iiH:IUitf operaeD.a fra.,..lntll ole hbrt ... ciio •• 
tilnc-nto .. ctro::uhcin d• vlnhtll ~ Hloa - OICIO nct Mnrico ,aatll0 hl 
dficltdoa nu i•itado• de tal ...... Ira otue ,., .. HI'COIOfuodUoiO:ft ••vinh. t•• e nlol nhtdo• pah A,..lnhtr•ciio ?osul de- olo• ,.lua-btol; -

e) pera b1pdh e u for o uao, punir a introdw;iio •• "tono-cnltal a •• 
a.ubatinciu Pliconõphn, ha• cotOn de aubatindu ellploa(yaa, lnftnoiwla 
ou outua aubltincha pnl1011~, •• r-n•• poatah ''"' •• otud~;niio•otb 
ta 1:11pruu •ucorlaac.io p•n ut, na Con•~.io • """' Ac<rroloa. -

Capitulo l1 

Arti.so t• 
Pranqul.a poatal 

Oa ca.oa ole fra0Ciui1 poatal aio n;pr.a-nu pr"htoa ,.la Co>lawn~io e ,.toa 
N:o.-4oa. 

Aniso u 
••1tn0111h poatal rotativa ao• 111bj•to1 ole ...,rrea"""'iõnda do llrYico poatll 

-j.,,;iiili,;.do o olhpo•ro no ani!o 73, I •9, .. tio l"'ntOR ... llfUai"'lfUU t- poa-
uh o• 111bjt'tOI •e corr~t~pond•nda rdativn~ ao Mtvi;o pond cee fot .. l. ·-,, 
" 

.,-.p~di~u• pe-1" AdoolniRtra~.,,• !'0-.ta;.~ .,,. por-,-,;;~ •A~OdiJu 
,...r.uudeR •ntr<· "' tiriJii"~ '"' Unlâ<o l'oo~lal Unlv..•r .. l 1t na ,;,~DI ·~· U1l~1 
re1tri.ua, enr .... o• nr1iio~ <le~tiR l'niõc.-•, nu t'nYildol por tala <iriJao• •• 
lld81.ni.nucM.~ Pon•~• ou a '""'" •~\..,ria•. 

Aniso ll'i 
f'riiiCIIII" poaul niatl.va ii coru•pond.incta do• prbl!meiroa .. ..,,.,.,, I! i.r•ma~ 
doa ch•i.• 

l. h-• .ul,;ado o dhp""'" no utl.l!-n 73, 1 ~9. ·~til<> heoroa de llf\lliSotoln tiUI 
oa objeto~ de corr"'"l'nndê""la• •• O'tlc...,nd~~ f"'"t"i• inr•rn•dnn•i• e 01 valo
rei end<"rccadDI aoa rrhlun<'lroa de aunu "" por t•l>L'II ·-•tdoa, llfMr 41nta
_...,~, qurr por intcorWdi.<> da- ,,~nda" doo inf., ... <:.De• pnovlaua ~ •rt. l:t:t ü 
Conv<"no,;.C.o cf1 C'.enebr1 relativa "" ftl.ta•ntco dnM pri.,;....,.(roa de lt'""""'"• olc 12 
de "l<'"to dor 194'1, e d& A~nri• Ccnual de lnf,.raac&-a •obte oa pdaionelro• •• 
11nerra pr.,ht" ,.., anico 123 d• -••3 Con-uc~••· (I" lo&'li .. r•nua reeolbiolo~ I! 

~.-int<'rn~doM .,. ''"'· p.o.i'a nevtro aiio •••i•ihd<>l ~"" pri1ionori.na de ~r~~crr• propd~ 
_ •:m~e .. itoa_ no llfut' dh HIPt'i~o ii apli<"ao::iio doa <lhpnd~ivea pr.cad•ntltl. 

2. O f 19 _lll'liu-ae, i"'alll<'nte, ...,,. nbj<'to~ dt' ~urrel)><>n.so;'nch.,.ia•nc.,...nda& 
pollah., aoa valor"' pruvc:lll<mtea ele outr"' p~Õ•••• end .. rt'çadoa ,.;, clvh in
tltrnado~ viaado~ na Con~nçâo dO' Cenebt& n·lat iv• O. prot.,cio doa clvh •• t.-.po 
4c ~""""· olco U de- •'!"~to d• 19~9. nu pot .. 1 .. ~ "'"P<'didoR, ~ dlnu-nt•, 
quer por inte.-.cidiu daa Aci=nciu de lnfor•·•<<..-~ PT"Vhta• "" artic:n 136 e <k 
Ar;<;ncio C('nttll ...,,lnfo..-cÕII prlt"lrhta no :~r~iao 140 da-- ConV.n;iio. 

3. As ~ndat K•cionda dC" InfonoaçÕ<!a <' •• Acênciaa Centrlia de lnforucÕia 
act .... c!ta~•• aoz~ •• d~ ..,, .. foraa. <I• fnnl)uia pollal para oa objetoa ""' eor
reapondcncu, n eric.,...nd~a poaui.a e oa v•lorcl tO!I•tivoa ii pi,..,... refertdat 
''" p11dara.foa 1'1 t' l:'i' 7 qu<>r rc...,UII, qu<'f r•ét"-· dir•t•-nt• ou co•> inter. 
diârl<os, nu condiçi;u pravistn uuc cit1d01 p~r.aicrlf••~. · -

4. AI< cncOMndu poauio ,;;.; ~d•itidu ~~~., rr<ii111ui"' po1tal nC o 1'11» d!S01u! 
Ioa. o li.,iu d" peao C etev•do para lO qui lu" para u~ objetoa cujo cont.,..do '! 
ja indivhiwl e p•r• aquelorl qu• •d~oo <"ndH•·~~olos,. u11 <"'"""'ou • ....,,. t-na 
d<' conf;~n(" p•-c• aer~tao di.nrlbufdot ~oa pdaionclr"•· 

l!rtl;n 1 7 

Funqui.a poatal relativa "'" cccoJI,r.....,_l 

acaulvado o <li&poato no •~ti1o 73, f 29, os c~c·Oji.UIIU .. tio iaentOI da'liU 
•• fnniJue-nto, dllll tau~ ••p•ddl •nUIII<'tAd.oa "'' onl.ao 24 f JÇ, • •• ·t.all• 
de t11tlíbol10. 
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....... ,. .. u 

•l.,..tçõu rdniw•• .01 Clloluo. 1111 nrr .. ~nd3 

C..[tqlo l 

•lff:Oilch• IIUb 

""' .. 1& 
O.JetDI ol• corniii'O"Ii;nc 11 

O. ohj1to1 M corr .. ,ol\dii...,le co.pr1.n' .. 11 cartel, 01 c:artõea po1Uho 01 t
~11801, 01 «cOSTau• • •• ,. .. ...,,,_e_....,, 

Aniso 19 

'f ..... l <11 frm>q~>a-to I lt..ir.l ~ ,.10 I di...,IMI, Cond:içÕ.I pt"ah 

1, A1 taul IIII fr~ue-nto pu• o tUfiiJHirU do1 obhto• de corn•pondiinda 
- toll1 1 1.t111do IIII Uniio, Mil c- ol lt.itu d1 ,.,o 1 1111 4i-naóel ud.o 
!ia11<lo1 O::Oflfor.. 11 iDdi.ciCÕ<ol du tolUflll 1, 10 ) 0 6 I 7 do 'iluaolro a Nplir, 
Ali c .. _., tl1 bu• {co1, 3) podnl Nr -joudu tl1 100 por cinto (col, 4) ou ndu 
d .. l <11 70 1101" .,.ato (cal, $) DO wi:d.,, llu e~rua.s.1 , nlYo ncecio pre-
,.bta DO ll'tiiD Z5 0 J0111"ii&rdo 59, I lfiU'III dOI objetOI 1t0 d-.idlio dOI <lclti
-tiÍI'[OI0 ol•-.d• ""' 11U uroicD olot olht'ributc.io ••t•J• orpniudo n<~l pahu 
.. H1d!IÍ> doi ObjltOI .. 'IUUdo, 

..... _l.ooo ...... 

..... --· ........ --· 'IIII 1ocl lllll 1 ---ZJIIool-1 --· -···-· ·---···-· 

--
- ..... -· ····-· ·--.. , .. ,.,., ·---··'-· ·-· :-..::'-· -·-'-.1 -·-lo ___ --· 

lU,J I,JJ .. . .• 
~ I;'N 

•• •• - •• - ..• 

'4-'too -•Jan• 
.. ooodloo ... ,. .... --· • 

•. ,. 
~ 1,n - ..• . .• - II,M - 1t,n 

LWo .. 
toi .. IMOO 
...... u •• ·--· • 
n,u l,ll .. . ... .• • •• 
:n•.~ ... 
w ..• 
IJJ.S .... 

Úo.iuo -
... 

:N,7S ... UJ,J I,Sl U,J I,M 

••• ..• lU,$ ,,,, 11,JJ '·" , "' 
(Oo ···-""" ..• .. ,,, o.n • •.u•u-----· •• •. ,. ~ ,,, ... .... ~~-::· - •• ... ..• ..... _ ....... .. ,:11_ 

•• I,IS '* "' -· .... :-... -:--... ..• - ~" ... .. .,_l.ot_ ... t1oo100 ... . ,,, .... •• .... , .... -· 

-,,_,_, 

·-·-~-.... 
~--····-·-oolk-··--· 
-·· ... , ••• ! ..... ·-·'··-· ____ .. ! ... 

-~·-··-· ..... a..._ ..... :" ... ~ ·= ..... :.:.:!!i 
-lor .!:.::&.. ..... •! u---·-u-a..to••-· ·-·-·-.. -·--·~ ...... hlu'-nooi'Oo!OO
--&olo,..._l.a .. ·-......... _ ..... ·--.. ···~ -··--·--· _ __. oo)o"'"' -·-----. .., .... _ __ ......... '" .. ·-· •-·••u•--
----~·••-· --- ... ~-· !ir~ !.7""wt ;!~ 
--···~'· ·-·-'-·· , ...... ·-·-~ oolirl-•--· 
--·-~oo•
___ .. _ ..... ---- .. '-· olooto••-· .... _, __ 
··--··•11·... --.- ·--.•t-Io 

::r-..:·:..~.1•-. ... "' .... -. - --·ti ... -·---·" _ ....... 1 ... 1 .. -• .. _,_, ---=- w.n .... ••• -······ --- - .. ,..~ 
~·--· a.• ·--· -···-1 •• I,JI .l.llle ·---~-'-1 t=e':.:J"" 

... .... -
o.n • ..• ... 

-•III•'" ... ... '-*~ .......... 

"'""'" .... UI,J ...... ----"' -· ~- -Lootoo..-........ ... , .,, ~n --
••.a. ooJ- ••<•" ·-........... . --••"'•WI•""' a-. ' 

... -·-·-·· , ____ ,.,;.... ... ,, .. , -~-• ..... •t...,..,;.. ~ I• .... ......... _. 
l. Ela car.iicer 9R'cpclooal, oa palae.-.!>mo ,od- -.IHieor a ntrut1.1ra da1 

:;".t;: .. !" .. :::· .. !~~!::: : .. ::~~:!0 ..!~ :.::!·:t· .::.-:r::::::..:~~,~=~~-
Ã .... ,. ...... ., .. 19: -

lo) pau .,.,,, nt•aorl.l, • Ül~i• •-c-olo •• peao Úo ....... ultupnbr o peao 
úxi- hulludo no p.a•i1uf<> 19: 

c:) pera ..... o:ltl~tMla, •• taua rateront11.i• eac:.al•• •• peao adoudalpDI'_ 
,.,_.,..., de'"• .. ,.t•r. entn ai, 1 -- tel.acil.o uiat•an lntrC •• ca
üa H boH oa ••Uutul'o ,.11' .. aut.a •• peao preYi1ta M p.~ttiaufo I9, 

S. b uriitior ell.,..pdcmel,•oa'l"{ .. a~all..,.. auprt.iraa oa c.anõe•poatato 
- ute~aârh dhti11t1 •• objetoa •• nrreapoNiinc:h .... ,.;,.·,.,rvicoa iatc1:11oa 
tft 1 hc:ul,.ola •• lplit:U I tPO da C'&I'UII aDI tlttÕII ,...tdl ... N"'lço ia-
UtMcf ..... t, ,_ ' . __ .. __ _ 

- "· ,... •rNpeio llk!l• ti 19 • :t9, latra !• aa """h•l1tuc& .. l'HUie tle , ro .. , ...... ...,u,.. .. - , ...... _ - ...-1-lr• ,..... .. , .. 5D a•-·· .. 
S, ..... ha4o o llepoato 110 ertlp 19, t S9, 1a t1u1 etc:elld ... lo ... lt.f.tu 
,findo• ftD I 19 •"''"• '" ••t•• lo pouh·ot, .,.""" entre d a •- nilecio 
111'1• n t111n .. INH, ._ urhu enrpd0111l • 1101 Haitn prenrhoa 11a 1 l9 
ulo ,..inhtrJoç.l,o "'•ui flu Une''"' 1pHur h tau• ,.., c-art.;..1 peatd; 

:::.~:'::-::. "';p.~:.'i~":::::'~~:-:::::~~ Cllll 4• •Jo,oçlo ou 4• n4vcio •! 
•• • C.lt ~lnbtrll(~n Poatel c ... I ftc1.1ll1dr I• otCtM .. er 101 jorul1 1 ~U
eacon pniodiuo adltldo• .. "" po{l - rldutin 11.,..; üo pOde ultrepolltr 50 
po1' C!nto la teu loo l~ra;UO,!'o acoopr'! 11r l'lf01"11'1ndn O .ireito .. H•IUr IIU 
r~duçto ••• jomth 1 pubU~oc01• plftlndt~ .. !fue prunch .. •• cDftdlçôe• ra111 ....,d 
••• p1t. ra1ul"'!ntecio i11torno p1ro a dr~"l•eio.;, u:u •• jornob, bt~ 111 ... -
clu(dot lo raluçoo, .<tudqun 'I""' aej, 1 reaullrldtde •• '"" pubHr1çio, na .1.
prauoa c-rc:bh tah c~ rotilot.ot. p'!:ntpacloa, Unu de pretoR,,....,,, o 
.,..., ocor.-e quanto 10a anun~(op p1.1l>lldtal'loa 1-.rruot n ent:ortel 4e jonu<lt 
a publiCICÕOOI 1'•rlc\'df~n. 

7, h U.lnlatroçÔII po.t.• taab<i• ototlc .. c-r • .. , .. r .. açilo ao1 lhi'DI • lm•
chural, io panituru olc .Utiu • aoa a&JI•• ... o~ltlcoa q....,· 11io c.,.tan~ ,..,.,_ 
quar )IV.blicidodl OU lnÜftdo, e'll"ltO o qui fllal'l na C:lpa OU. folhll da 1'01tO .... 
til objltOI· -

·1, I. teu ~lidnl 101 iaproiiOI lndUIC .. DI 101 -- .. ltlnadrio I 110 -· 
.., t1"tino, hocluldo• ·• IIU 01.1 voiri11 •ln upeciah, ê ulc\1114& Por n~•l•i 
.S. pt110 •• I quilo, ati alctnçu o po.., total dt cah .. 11. U ,.,l.tliiU&CÔU 
ti• a faculdodo 1M conc:tdtr, p••• oo iapreiiOJ açtdido• por .. tat e•pecllie, 
-. raduçio de to11o 'l.\11 poda 11r do ati 20 por Ctnto, qu• JIOd• tU iniopeiUIIa. • 
... rdi.ICÔel uhodu no• parâaralo• 69 e 79; bt .. objatot nio uiio IUbtottl•u• 
aoo lbtitu d• JIUD lixado• 110 pa.rii1r•fo 19. Entntanto, do pod.,. ultrapa.e .. r 
o )1110 .,;:111.., oie ~ 'II.Ullo• JtOr .. lo. -

9, .A. Ad•dni•tr~~:ãn 11 cori&ea t<'ll a fe.·uld;ule dt tpHctr ãa rutn e - 1.
prono• tob anvelo,. não )ladn>nhodo, do priaeirC> porre, ...,. c:- .;,~ .,61-t•• &<ob 

,I. f'r"- da tlrtõ..a """não )ll'lenrh•• 11 e011di~ÕI1 l.n~ludu 110 1rHco 20, p1ri~ 
'1refo 1~, htn b,.,.. t.Jn 'll.oe nio pOde ter IIU)I"dor i tad. e1fn~nre ..,, ol>J•· 
t.ol do &11"1\dn p(irtf'. A .W•II\htrltC.i" de nrl~• ,.,.te to.toi• •pllt•r • .;,~ enrt••' 
e &OI 111$1reuna tnh !""<'lop.t' ..- ,,. """" •uiK'riC>r 1 20 A••""•• 'I'!"' 11~0 "t h h~ 
ç- 11 out .. oa eondieo<>a .. nundodo• no 1rti1n 20, I 19, ..... ta:u 'I"'" nio JK!d• '''' 

_ll!)llr1or ã "orrupond•01ot• .;, ""'"' ....... ,.., •h ... dd i-oilltiMIIte 1d .. •• ,..,,_ 
I• • """ pnt~ c-rotl.,_..c, o ol>jer ... . 

10. I Pln<ltlll I rolll\iio, -..,... IÔ re-nl. do objetol peu{ ... la elo. IIIIfau,... 
t•• teua, c-oa 1 condlçio •• 'li"" o pito tout aio ,.,j, aUJ>~tlor ao )liso .U:l
•• e•t•JOri• cuj• nu nja • ada al..,ad.a • .A. uu lplidnl ao· P,..a10 ,ot•l ., 
el>jeto ê • <la CltiJOth' <&a nu .. h ahvlda. 

tt. O. "bJ••o• III• conal~ôinch rtladvot 10 11rviço poatal c.-audo 110 "''· 
... l5'11io •a tio IUbllirt ldol .... ll11he1 III lP PC!ID I ... <lt-•Õ..• fb&doa 110 f 19, 
llltNt ... to. ,.io·lkv- ultrapaun b ,-.., Md- <le JO quUoe por •11, 

12. M A<lallll&eneÕio pod .. apllcll' aot objO"tOA .,.. "orruponditoda ,...c&llol .. 
...,, peiNa, o lbllt• d• ,. ... ...;,.,.., pnacrho pera oa objero, •• -- .. tUTe
.. - NU '""'eo lllterlor, ôallle Q.UI 01 oltjetoa do 1.1Ünp.111 .. c lbaite .. ,.. 
... •ociouado.., I 1~. ' -

AH.Ieo :ro 
OloJMoa ,..r011f.....,, 

.. ................... dlaifollcõe• .., •rtl ... 19, • 19, ... _,u. ...... l ~roa:~ .... . 
=~~~~~::: ,::n .. t.:t!:":;!::.er::~~:i&~-~:.= .. !: .. !:::-.... 
cio, i1 ...,.hotn t:01141Qõeu 
ã)- 'i\jtitO&-- iil'lii!~-.-

19 Gt.jHoo - lftfllOf'l c:-; 
diMMõe1 •!niaur to a 140 -. c- ,_ coter-h .. 2 -• 
dt-Hõet aid•u 120 X 235 -· COII - totar_;acf.• d4l 2 -· 
,. ...... "'-· 20 a; .......... r&"""'-' s ~ 
et.ill db.o, ~ aoM-Itcrito 11ft "t1t ilo ....,,ii-tio oio enydop.o; hto I, 
alo _,,.o 4a alo& <&a faciM ... to, • .. """ "•tolll."b" dtu .. l 1 -
4htiade •l'al .. ft• 
40-.., .,.rdo -rior do -lope (Colarioci.• 2 .->; 
1S - fô t.or<lo. tat ...... , ... ,~0~ 
lS - do ... ...., illf•rlot; 
1 a - dht.iacla aã:i.al de. 140 - .., ........ lateral •t.nlto:l 

29 Mjeto• • ....... tope ~ J-1• trnlparnte> 
4laluõet, ...... "piiiUI'I doi ••J·~· - _ • ..,. -· ....... 
eealllic;&o• IOI'&h .. ...._i,teio Uudaa ..;., attlao ,12l .., ~~ ..... 
tu otojotoa ...._ MtitfaMI' i1 HJUhtca t:01tdlc;õet~ 

=~~=~:.t! ... ,:'~::: .. :U:i!C:'l~' o •Dd•reco •o dntlt•t•do ~ 
4CI • Ã Mrdo IIIMI'ior •~ -lop.o (toledDCi& 2 -h 
15 - Ã t.orolo I&Ural dlreito1 
l5 - •• 1>ordo lee&rd .. l!U&rio; 
IS • "" loordo lllferior; 
• J-1& alo ..... ••tar ~llalt .... • por t&lu ou _l..,ra colori .. ; 

)9 'll.u.lt.-oi,.... obj,to• • ,,..,.,..,.., 
• ...s.~o .., ..-t-t•, • ....., u~~"'' 110 - ...... .._ .. r C'Olbcaolo 
...,tro <lo iiiJUlo Ml1"rior ,..,...,,.,·; ••t., l~lbacio "'"' 1 ..... 1-te 
.... reuroaolo pare •• -t•c-• ou eti..,.t•• .. M"'icc> 'IIUC .,......, .. 
fbr o e••o• Mr col.ol:ad•• ob.aillD <lo ...ter..:o do• r-t.nta~ •• ••ri.•• 
"""'• 11r facbadM )IDr •lo •• t:olal .. .,.,..t lnuo ... ·aq .. f•~to 
.., lfnnloprt 

1>) .._, .. , - foraa ole cartÕu: 
111.•111.;,1 • t:Miiu&.ei:• de CorcÕit ,Otuhl 

c) I'Mouo~ aondoatd .. DOa lt1n1 .. e )1.: 
o&o lado <lo e.•lornerl.to, que devi MI' .aloca<lo ao natl4.o do _,.-{.,,.to, 
- eona ut.acul• III 40- (~ 2 •) •• •1tur• a .. rtli- do·~.,d .. ..,... .. l...,r 
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.. 

a •• 14 - •• 11-... ~to O parti\' 4o llot4oo i&U'Oh"'o • ..,. Hl' I'OIOt ........... 
l~:a.....,e .. onto • :i .-.utconçio. lk> iat'lrior Mau o<>~~. oa .. tna polt..l.h 011 
•• ~nõu n lra"'ot-Uo ..., .. •" edocoolo..,.. caato .,,,"lwr·•U.rol ... 
....,... -taç1. - ar•fl- L.,;tU, .... 1 .. 111:' ... NJo, ...,. opneeu 
~ ......... "'~ 
- I •l~lc.a •• .... raça o ,...cl1: 4a -., .. rr-..•-t• a oW.1t•\'ação • 

adi o ...... bfulor ola "ltjoto, 
.. a o....n. <h ..... ~ - - - Co ,.to -• lS - ola l8rpro, lado 
.. priMha 1bU olo e .. noço ... ~ .. illhr!.r M oltjdo, 

- - - - .. 1J - ... altu,.. a partir •• Mnllo laforlar 4o o1:dato • da 
140 • .. te.pr&.e11U. a .. rtir .. -.no •tnlto olo oltjato. lno IOIUI pe
M -.raoU.r-.., ,.rtb!Mau, -ao -• at.. 4oUniba. 

:: ca~ .. ~=~::::: COiia alt)otoo ,..roab•" 

- u -!•n fec:.haoloo c• p-.poa, Uhoaoo •tãl i coo ... eoltMtoo lobudo•: 
oa urto,. ,.rfuro4oa r-Hdo• o oloou1ootrto <•• O'IWilo,.); 
.. -~~•• Dlljo o!W'do,. foi' coar.co:io-.lo - .,.urhl •• '!••• propd!. 
..... fbicu r...a-atat..•t• •thrSilt ........ .,d (acaçao f•h• pau 
• -t.adal •tllluoio ,. ... a c•tec:o;iD •• ..-t• traaaparnts • -lllopo 
- Jaaa,h.)r .. ~~ .. •• -~..._ ••J•ta• .,, •l'l"'••at• ••Uillcia~; _ 
.. caTt .. ••"'r .. ll• t-eu .. • ... oo.,lt'to <- •-lope) .,. - ror .. fi
...,,, •• teolo" bl lllillcu• • """ Üo apraaannr• ,.. ric:lolaa llol!lo!illllta p•
n ,.midr • tze~t• .eüalea. 

Artqo:t1 
&Uadaclaa ~ioÚI&iu• io-nc[ .. b, tl,.atiiH:iaa r .. loath•• 

1. &. ..... tineba •toiÕIIlc:aa ,..rao:hah a •• ..,loatiaclaa r .. loatlv•• ao:ondi
d .... •• • ~ .. Ml .. u ....,......., - na,.o:tlvaa oUapoaiÇÕoa <ilo a.tjlulaonlltO ••ti., 
..,,_t1ola• i terUa U .eart•• r-.lnraoba • .,, •haio &ati li-:ltMf i,. r<~~la
ç;.. -n• C'l~ ,..h••-~ro! ~nJu .... lnln .. açõn Pctatah oata""'!•t:.or .... •ntrt: 
,u.- aeat'<&o ,._."' • Kaltaç.., d ... tf'a ohjc-tos, """r-,,.,.,. rahcoo:s T«•emt:~•. 
.,.,.. --.,;:; •••liolo: T•h -••ti .. d•• ,.;;;., •-h•bruJ;,~ 1'<'1• vi• ~·· ~epLd"• 
.,.,..,_. per •"- .. , .. , -..1.,...., • ,..ll_ ... bl ••• • .,...,c .... ao:rfa~ C'i:ll'1'1'ft

pe•l.ntf'a, 

2. A1& •htê, •• .ukti•d .. loioloÕI:le" paradvah ac.~nte ,.,.._ uor ptonoo.•t!! 
••• -tft l11MratÕ~fo• .,allllr"""• "tlrll'l•••nu' t'f<"OnM~itlo•, •-!llllo Jl.& aub!. 
ti.claa ra4i.,..th·•• ai> 1"1<1'1111 1<'1' ,..ai:llilos 1'01' r-C'~...,l~ll d~vw-·ntr ••uõrt~n-

•••• 
&nlp :u 
O.Jotoa U.itllo• ,.,, na~n... 

~i.:J"!".J~ apllea-, pw -• .. t•, - •Jr)nll vt.uoa.., llrtlto• J'• 

), Aa .._ .......... <:'GIIti. Ól MZ... MJHos l'"'i"l""• ... &YtiiO " a CUI fa-
r-o .-J.tUo1 11'1'~" ~..,. ""' ~feio, -.. na1U.:a ............ •• •ta,..dcõ .. H 
•n~d""'-· 

Anl ... :a' 
......... • atador, .. -"J•ta• * o:arrw.,......,l• 

lo ....,_ ,.[,......"ro t• a ~tpe.;.. .. ,..,_l ... r, ~ .. <illatriMb ..,, ... 
t:batldoi., •• MjaUII .. CIOt'I'D.,._.iwct.a c- cuat.,. ... r ....r .. tll "-teU:lHoã 
- - tHTltHlo ·poau,_ M ....U.n. ,..•t•r • ooit pó• ••n-..lro, •INON • 
-.-uda~ ... tau• •h Hlzaa ... •f aio ••llealaa, o -- ..,..,..,. e-
•• aiiJat•• .. •t• •""d• poat:aoln • ......... c-tl...,., ....,. tala IO"t.,_.. M-
J• • üo afat ..... • - • flull..,... • lonefldar-N -ta .. •h ... , .... 

2. O pM'ip.fo 19 aplica ... - •t.cllldo, tuto pHa •• n.aua otpaiall .. -,.r. • ralldineúo • .._t .. te • tr•apcort ... •, • ...,.,,, atraft11 .. fro.
nba, .-co para •• -•u• ......, ........ • ,.r. ·•"r...-lro. 

l. A ... lnbtraçio {lltal"tla .... t- • <illN<lte H ""'"'"'•r •• .. Jitll i ed ... , 
- .. FAVi-lal coe 11181 lllul Jat-a, ... O -la'!'tl l"OfaiUr-H 11 Pll&"l' 111-
UII t: .... , ela .... <ill.,...r ..,, •Jetoi> • N~~~faml• ... - • •U,....to - - la 
slallcie 1-tataa. -

4. ...._ ,.r ....... ra • ~r~ • -ltar,- • ...-liiMT,- a "htrl• 

=!:.: :-=.:::o;.;::.t~"'; .. :..t'0==~·:::~:-!."1:"; ... ":!':: 
Ma -.ldllo. Aa ,...ldltraçõ.• l•t•rel.....,• td • •&l"tllto ....... lJNr ulia 
-"J.t- i • ..,_.., .. aatre&ii-loa •• -~ .. ~- - .. .n:ltolclo .. t"""'•· 
AnipN 
,. .... ..,..::lll* 

l. a. tnaa Fft'ht" u en.YttWClo • .- .-., mua.-. ali. .. , usaa M- fraa-
,..._to J .. I'"H .. M ntlao I' lio .._,..., ... "1:.,..• toQIIC'Iab"' ..... -tn-
ta Mrl n_... _,.,._ -. "'"'"_.' .. "'"" .... ,8 ... _..., 

o) 1::~.: n:·:,!.:!::;; .... 
11) uoo "' -·- 1...,. "'' .. ,! 

oloo •-h"' -noro "'• •••lol• C.Onl.,. n. ,....~, .. r.:r.l 

o) tou 4o ooloto • ._\dilo ilo _ ..... 
Cortl,. U, ,... •• .,. )f) 

., ...... '"''"- .......... .. ..... , .............. '"''""' (oUIIO n. ,..,ola.,...lo .,., 

o)~:::,:: :;:•:;::;:;;·,.,, 
n ••• • -HP ....... , .... .~. ·----e·--" .. ,. • , ...... 11. 

,..r&poto H) 

•'·-··---(ou\ .. 161 

11) :r.:;:-.::::~~~=--~.~ _ ..... ..._.._ .. ~, .... 
~h• ""'" ~. '"'''-'"'"' ,. ..., 

n ..... "'-·- tonl .. n, ,.d.roloo :r., )f • MI 

J) to• .. .,.., ..... -""" -•••llllo.,o. .. - .... 
(0<1110 ll, por4loolo :J9) 

., =·= ~·=.:...~·.-

--· 

·- -aol· i •••• ~~- .... lolhl.,&o , ........... t-•1-· 
... J••• "' ....... ~•·<~• - .. ~o --....... ....., ....... ·-··-· 
•- •u .. -tttrllo.-.. o •-..,,.'-1•• ..... , ... ,.._ .... ... .... ...... -"" ... """'-· .. . 
- ""'"'" .. J, -·-• I o-· •• .., ... ,,,.,.,.., "' r .. __ .. ••J·--···-- .. .. --- ... { ........... , ... .. 
"tor Mrou-ot•oo•i o'""""' 
,,...,_.,., 4o, - -'•'•• I rro-
~!~:~ 1::!.:!'".,.\od"' 
.... ... J• ... ,,, .: "'"· ... r•l•, • -........ -·-···-....... ... lo.oldo 4o ""'ol-ho o 
., .... 1 .... o<r ) """"~' U &) ~.ti 

1) uu"' ... _.,cJ,o. • -~ .. ;. -- •- .,. nal• 1•••
(ortl• lol. pooÕp'ola u, o onl 
ao n, ... AJrolo "' -

to) t.ou • ,....,-.. ,.' on;.,."' I •-• CJ ot ~~ • .. .,,., 
(onl" ,., 

, ___ INPol•-• .... 

••Joo .. n-•.-•• ..... , ... n !:"W:: ;.~::W:~:'~!i;" 
·~·-r.-

aooo cooo"'" "' •J••••• • 
:10 dotl•o (I I~ DI,), .... oJoi•, 
- uoo .. 00<0010 o -lo{Uo 

lo ...,lalo«otk •-•tololo .. llo· 
.. J""ioJ. ..... , H ,..lHo, .. cokO . .......... -... 

.... --lo-·-··,_ .... uotooloa • ortl• at • ..,.qrol• M, .. -'"''""~ ............ -, ... . .. <••• .... ttirlo, - •- ai..., I ,.," • 
Mo •lln.,oooo ol- •oooo o'"""""' .,., .. -""· .................. ... ;: 
-· olloi.,.Mo ooootlolo, - , ... --·-... ··- -· - ...... -·!. - •• "-·'•"• ... lulaoo .k ..... ...... _ ......... _,..,_,,..,.! -· ....... , ..... ,,.,..h.--· ................... ,. , ... -~ 
..... ,..., •• u. 

................. -... -.... 
trnWo~ • oro L .. U, r.orJo<>lo H,' 
oo ...,lolo<rock• ,. .. ,-. - \o••or 
.. u ... •lt:bl~.- '""" ., .... , .... , 
.. ooid-. 10 ··-·· fla1l.l!!I!J· 

c.n• ... ,...,.,.._ ,., .. lt ,_ .. l<,_l .. 4 ··-u..u 
!r .. :.:;.:t:::.::/r';!.!::. ·~ 

oo) =:.: u.·::e ... .., ,,._ .. -'" ... ""'" ..... ~~-~·.1&-t;:.::;.:::; .,. _.,_,.. 

...-u. ..,,, -•IM•oolo"' 
.. ::!":. -'"""' ... '·--~;r:-'--:~:.;.::; 

·-~ 
11.-~~.- •s-

- ... ,_ t ··- :lt~l .,, ... 
:':r-....!.~; .:."'i: 
,_,- 1/J: - r!.to OL oHalo .. --_ ... -. ~, ...... -
:r.:::."'.:::·!::·.::-"'": 
•'-_ ....... ._lt ..... -··--'"" 

d ==:.:~ ... ~-- :.:':.:·:.J:!'..:;t!:.~--· 
1)-• .. w•--· ,,_.,. .. )..-.... 

c-tfoo u. _.. .. ,. ·~ 

., -· ---•.n..~.o - .C..'-1!.!!..!!!1.•--'c.n ........... aLe • ., 

19) ..... --to _,_ ...... ,.. .. 
.., ... -. - _,_ u. _ ..... . 
•• • -lalo~•"'""• ,......-. 
• 1- • ._ .. tdoi.o, - ·~ 
., ....... _ .... l ..... _cl•· 
•-•••ao•looúla. 

ft) "'"' .. ·- _, ..... _ .... ... .,...._,,- ... ,.,.,_ ... ..... 
-·---.......... !. lt-oi~&a., - •- -lolo 
-locoo r-< ov lot:loiocl.o lo• _,. .... -, .... _, ... 
.~a ....... --.- .... 
l.ocio- oll}otoo •••l"'"""' • 
k .... n .. •- -lo• ""!"'-

1. 0. ,., • .._.. .......... u.,_, - .... "'"lco iltlrDD, tiUI 
... • ,.riarato 19, "tia •tul ..... • 1 aplint 11t111 •-• t_, 
e'-1• 
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Anl11> Z5 
,..,.11 H ,.,,u_ •• 1ittl .. """•· ,.,.,. D ,..atai" fon H• llorhi01 110t11o11b tia 
(uncinn-nt<' ,.toa ~;uh·.,;,, Ta•• of•.o:ei•U ""' ""'-'dlln 4n ,..,.tanta. Tau olot 
n.tlnol• rora dnl bcu·ãrioa ne>rtool• •• akrt11n oloa t•dchia. T••• H .. ata~1'u 
unt•. T1D •• aatu~ 4a paquana•-n.e-ndna -

t. AI .w.oh•htracite• urin .... urbaofu • cobrar d11 r-t...ta - uxa dlcia
aat d"!nTW n ,,._ lcahhçan, para nt oltlatoa ntr'·•~• a aaut lltf'VIcoa da •• 
,...ic"ioo Jo úhl-.t horll. -

:r Af1 -..f•lnhtnc1i•• .. ,.tiio autortudu a .. ..-rar dn n ... unr. ..... taxa acll.d
..;1, c:.,..ror• a •ua hahhc_;,.,, ,_,. na ehJaroa I'C'Uadoa no auto:~ tou ...,. bc>
rãrloa aor.h dfl aMnuu, 

:s. ,.. A<talllh~;..,(n.a .. rio autortud .. A ubtn "" ~a'llta uou r-.. .elido
ui, .:onror• a 1111 taal.11l1~.io, para oa •bJatoa raeolhldo" a IIICMolcCllo na cui-
•odol "'· ~O'UI NnitOI· --

"· AI ,..Jnhtraç.;..., ... tio •u!ori .. d~• a ~~u do liutiutirlo IIIUI.uu Hi
d,...l, conror ... • ,,.. taahhc.o,, para oa ebjttoa radradot no aulchu fou 4a. 
hor.iiric" ..,.r.,ooh de fundona.anto. • 

5. o. objutn" rndeuçltdoa i I'O•t•-r.,~tante poo~ ... aer srnoadoa, pelaa ,W,oin.h- -
tr"'O.a dna pa[a•u• de llleatino, .,.,. • tllll~ "'fM''''-1 IP'VIIOtual....,t• pnvlata por 
.... 1~ 11 htnciio p1n "" objatna "" ..,. ... nntura•• nn Hill- (n.tenoo. 

6. Aa .t.dnllnhtrlt,;...l dot pa[,.,,. d" dr•tino eotio autori11d,.. 1 cobrn, pUI 
C:l4fl I""''UC'h"....,.,.."-n"'" COOI .. ia d<' 500 K -tUjiUI 110 dutf.ll.l~il'iO, I tl>!l CIP<!;· 

dll ....... t.u "" •niAO 2•. I 19, f.t ... ! . 

Artl.p 26 

A ,...tnlatflc~n d• A11tlno 111ti lutorhlldl a cabr•r, Mllun<IC'I IIU& leal.alac.õ_o,,_ 
t.,.. •e , .... Í•n-·nto parA qullqu•r objf'fo de con:••P<'Ddincl• que ultrapun o 
peao .rc ~a. qwo ,.-., tenb<l lide> ndrallo pelo deulnuirin dentro do prazo d,!!; __ 
re11t11 o ,.u•l o objeto ~Ntr-n•ccu 1 1ua dhpodc.ina livre d• d .. puu. Etu uu 
IIÕio III ,qll~• 1<>1 CII<'O&"'INIIo 

.Ut ... :l7. 
n..,..._n.tco 

1. ..1"'1 sud, 01 objeto• -..I.C"'dO• nn ntiao 11, ltiiCittullklt ,.,...., .. indlc! 
.. - ntipl 15 1 '!• ,..,.,.. ~r cOIIpht .... lltl fnnq-adot .,.lo r-tant,.. 

;t, j, Ual•htra<:io do ·,a[, dlf oi-b ... t .. a heul~ ft d1V0lftr 01 ol>jetOa 
.. corniQ'Ofldill<::ll aio ÓU lnauUC'f.,.ntlll<'ntlf frarrq-..dc>a 101 n--tea.tu, l"r• .,a 
..UI CIPIIt"!Áot._ JI01'" pl •1•• o funqu<'....,to. 

S. a ,..l,.btuc:io III• oria- podl taei. encatTepr- H tranquur" 01 ot>J•
C.a .. eurn'apo10Cii..elt o..ip fr1nqv11daa ou de c...,llftlr o fnnqu•-1\to doa obj~ 
tN IU<~flcieate-te hlnq~Midoa e llc debh1z ao r-Unte a a0111. fllt,•ntl• 

-'• h • ..._latatraclo olo ~.r, 11• orla .. llio 1pUcu .,.1\hu- oln f•culdadll 
pr.,lltaa - paziarafot ZO a li' "" lt- o fr•nqo,.,...,Ato aiio puder aar 1:011pletado 
.. lo ~t1111.t1, •• cern• • ClrtÕ.a p<>ltllh ,.; .. ou lnaufid,allt-nte frtaquu
•• Mllprot atriio enntriahlllo• •o p1h 4a H"th""• Oa DLitii'OI obj•toa o..io ou ioau 
flcl•at.-Dt• fr•"'l\\l•do• pod .. u.t..r. -r •~~enln ... doa. • -

5. tio IMIIIai.deradoa olevl"-otu f.....,q ... adoa 01 abj1tna raaullrMnt• fr••uru•a- • 
.toa p•ra Hu pri ... ho ,.rcur•o • cujo c....,l••nt<' de u:ou. teM• dilo pap 111taa 
4a ""ueXpadicio. 

kt~p u 
tb!IUdallta c[e fra~,.. ... nto 

,_ ., 
• ,, 
., 
•> 

O fraa.qu .. •nto tM 1u&11'" por Mlo de ,_. ola• ...,alf.dàd11 Hf'lnt .. • 
Mio• iapr-enoa 0<1 colido• ..,bra 01 obJ•tol, 11 vili_doa no pau dt o;iaP.~ 
-re~• ole !r.., u~-nt_Q. U.ll ••ithl<~• elol d atributdont auto.ii~i!:"'-

lllt-1 •doa •• o\4111 ua ~ ~._ta. a: 
roe..,el • .. ""'"'' de ~tanquear o .,f.,,t .. at.- aclot•d•• a que f.....,lone• 

_. a i..,dlau Uaclliur.õo da Adainhtraç.iio l'c>~t•l: 
•!t"'l'•&ea,obUofa por prenuae• Upoar.iif;ca DLI outro• pro.:ca ... a d• i~~pru~ 
HO 1111 de Hll& .. d"'acle ,. ... t1l lilte .. teja euto1'1zado pelo aeaul-ntoda 
.Adai11htr•çio de "ria••: · 
Mnt:io •AUiutur• panal .. • fr.aaq111t11•nt'o 111111ndo .-. d•• _...llid•de• pre 
,.ln .. An1 iten• 1 1 d fl•u oa jozuab ou piCOta• d• jonu1i1 • publ[caçDei' 
l'lfJ'i.S...icaa •"''dídol ;;. virtude do Acordo ref.,.r-ota i• ,.,i ... tur .. .!e jor~ 
•ala • P"'bl:l:c•cõaa l'lfll'iÕ4Jc.. · · 

I. O frlaque.-..to d• b•r-e•aoa ..nàreo;•o.lo~ lo .. ,., dutill.ltãrf.o 1 pq.o o IIC!I 

• 4ani110~ •coMJciOQado!' •• -:~1• "pedal, pro~tUI~H por '*dOI -Jos tratã 
4ol 10 ..-,rearafo 19 e deve •parecer 100 nlor tot1l, 11.1 etiquet• da eDd•re~1-n':' to"'_, •. 
A;ttf.t;o U • 

rr_,...•~o d'Os' oloj1tD1 ole corre;a~nci• • bordo de aavio1 

1, Os obj1t01 p<>st1do1 1 l>ordo d• - OJiv.l.o oloraatt!' '"' .. nadi4 101 olob Poato• 
--1 olo percUrl<l OU -- da ,.,.., IIUI•t intl~l.iriaa d:t ..... nr franqUit• = ::~.::!:t~. ado• poatab • coafor. • t"fl !lo "''• ou iauu do qud o roa': 

2. S. • polta ... • ~o c .. lupt .. alt-r, 01 olojetol pojlea lltl" fz•oqun 
••• ulw r.c:ordo ••p•cill antu.•• AoloQnhtracón i"tlr-etaad••'; por -lo de ,; 
lN e H..,ndo • tiU llo PIÍI 10 ""11 l"'ftlntC' ..,. olo ""'' de,..nda o "dudo n1vi8. 
0e olljat01 fr.HqUIIdOI•Iillltll cotlliiJçÕitl ..... H'1' ll\tr1au11 i ••PMÍil polt•l Ü 
~·aea11, 10jiO qUI PGIIiWII, ~'·' elolpdl olo" ..-fo, 

~ ,,utubro de 1989 

Al'tlto )0 

1'••• .. ~ .. ., 4• """"da .,, ln ... UdWow:b H rr~"~"•nto 

J, .. uao .. auainel11 ou tn•uf'lciind• ... r ... ..,..,._to, " .... hthtraçlo III• 
1d1 ... ""' H n><>arrít'p'·'11•• franquear 01 .,.J•tcoa ... corN~IOCII niío fn~u 
"'' ou •• a001platu o tnnq11101110nto 11101 objC'tOif lftlutlcllf•t• .. nu fr111111111olot i 
"'ol•lllui ao ~t•nu 1 •- falunu, utã autorllllll& • c""r•r.., r-t•nt• 
c.-.. • taxa da tut1110nto prni1U no 1rtlp 14, p1roiardo 19, ldra ~· 

2. 11<> ''"'" ~• qu.__ '' p.-r.O,r.,r .. 1\' ni.• I••• upll··~•"• cr~ objoto• ...lio ou lnlufl
çi,..,t.nt~ fr,nqu.-11<1"" ~ii" o•u••ivcla • ~·· •n•·•ran dco ••tlftltirlo, ou do n•
c-te qu•ndu ~·· fTIII~~ olt• uhi<'l"~ d••v<>lvid"~ ~ •• '""" ••,.••·ld pn!'htl" no •r~ 
ti., 24, ,,,.,.,;10rllfn,l'?,\au~ t!• 

'' C'l~ oo!rojt•to' ro•Jtl~tr.l<ll•lo •• "~ arlna •••• Yalor ••·•·lulolo ..io condllarado•, 011 
~ho .. ""• dt•Yldn ... •tltt' rr.nqu<·~d·•~ 

Arlf.Ju 11 

C:upi;e-•-n·•p"lll" lnl•·r"'"' iuu11l• 

1. A• A<hlln;nr•cO.• "''""" rr. • fllC"IflU .... -••r 01 eorpô.l-fltii'Oitl b
ter.~don•i~ ~t~~itldna Plfll ft'<'r .. t•rl• lnr•raAC'iOMI • .... ll•lter """ .,.nd• 
confor-ldade .. ,. au• le&hill(iff lntnno, 

2. _ o "'!cor aQ curio-rn,....•t• ~; ~1utl jo'!. li•It• aunri~r inoUc..su ... ·~tl,o 19 

r:·.s:r~,!~~ .. :::: in~:;:~:~d=-... ~~·~tt .. · .. -~~ r;r:i.:.":;:: ::,:~"· u,.. I> 1'!-

), na .. ..,.n..•-•••P<••r• .;;,. r•·...,<ltiv~la, •·• qual"'"'f plll•--"ro, ,..,r- ou vi
rinl '"''"• '"l'tO'~<'ntondt>" fUIIfl""•-nl<> 11inl• ola._ <'lll'tl •r4inirl• 111!4'diü 
JUI n lflltr.~n,.,olro vi• 1upcr_Urh. fllo.o .,.,,.l-tt• ob ,.._lllhrr•rio olo ph ole 
troc• n ,....,.;,Ir. "" .-.. ,..;... .. -n.""'u" •io r ... M. pe...,t._l• por Jat•lro• po•
t•l•. ~ IPf<' ... llt;&cii" de '* ...-,....., ""fidNHt' 41 ~I....UAI"''Ia, 11 .W.inf.atu
cóel ••""' ,.,,..., .. .,. n• ••lo• JOIIllh Df'<"•••ãrln• ao fr.-r--1110 •[nl• da -
caru ordlniria,•·,.nu!>(Jndt'fiU • ·- """ c~rlllll• "'"e·~, ... Aio •••1f41 20 •r•
~· Hr •"P"dida por .. u ,.crr• ~- coblcu• at<brnu.adn ou n10 10brcu"'ii<!'- , 

4, & AOlnhtr•tiu• d• - ••h-bro ,.d•, por ooorro lado, r-eaarv•r-H a h
c.,ld•de d• ui&:ir • ltlltr•.- 111-ltinf'• dc>ll ,.,.po;.•-n•I'O•Ia 1 oloa olojUOI 1 H
..- tunqueldo1 .. rrOC"• d••t•• .-u,.Õ.•-rf'IP'>•t• • 

Artip 32 

(llo.jetoa potuh npre•ao• 

1. lloa P'hc:~ cuju Ad•llll•traCÕ.• .., ~•rr.lll" !leu• lll"\\f.ço, era objetoa ... 
con.,.pondôit>cill •.Õo, 1 pedld<' "" ,._hnt~. ollttrlllu[..., •• por port..SOr .. ,...,1•1. 
o .. 11 rqid-rtU po~alvel •r:oô1 •u• th~otMd~ i unlol,..., •• 4bt1'fbulc-.; •acr-e~ 
tlllto, 11<> COC'ICn"l'"' i~ ••rtll~ ,,.,. v•tor "e•·)nndt>, 11 Aolalflhtr.-.:-ão 111.- ••tho t
I taculolada. ""~ndn prnll~• - "'"" II'IIJ!UI;&Mnto, ft t ... r • ltlltnp lllfr'ltau M 
• IVIIo d" che!!tob dco objvt<>. o• .w., 11o .. t>]c:to ,;,. ,.{. , 

2. "ltt11-i-a••••• quallfh·•da~ olc, .. ellpol'u•a•. •ado •""-flUa, .~,I. t-:;,_
u •• fr•"'l•w-nto, it t111 ••pedal pr•vllfl no ll'fip Z,.,. l"riarafo l9,1etr•l, 
"ll~l t~ deve''"' C"'"!'lau.,.nt<' p•a• an~~dp..,..._nta, -

l. Qo~~ndo • ~tnnep •~preua "''lrrott•r, por• • """''"btr•cio IIII ..,,.dlld, obrt 
"~"' a~p•chh n" toc~nt• i t ..... lhlt:Ot> .t<> .....,leíllo lllo de.rl..,tirlo ou•llllã 
011 hou d<' cha•-"" â o_.êncill 4t: .r,..tr ..... ~ •·ntr.,.a .... .Wj<'tn • a IWintull fl>

ln•n.c:• d• '"" taXI c....,l••nl:•t ~.;., 't'll"l'lllt'IOt ..... •• .,..t .. • oiiapnll;M• r-el1tho11 
.,., objetoa ola ••- n•tur•z,,_ "'' '''";_. inrer"''· 

-4;, lta n~•••• Ollpr.-•n• nS•• <'""''">lct-·nr.- fr1nqu.-lld~•,.... _t...,tt!' totj<l d~• 
carc•• •••.Õvria "ntedpnd-nl,. ~;,., dhHIIMlÍd•• fK't _,,., t>I'IÍ:lUrioa. • ·•
""" tc:nha• tld" tr:ot•d•• , . ._. •••1•1:•·~Ka~ pt•lll •ailldll <Ir- nrl..: ... ..,., .. Uttl- c• 
tio, ... abj•tn~ •arin ta""'d"~ ~ ... nr .. ,.... " .. n lao• 10: -

5. li: facult~do ita Ad•lnlnucli~a lazer<'• """ linfc.a tent~tlva lic: lntrcc• "•~e
prnu", Caau eoU tcnt<ltiYD rnult.- infrudrera, o ebjcto pod.- aer tr•tld'o co 
• r-• .. ordln<irh. 

6. I• o bful-Gto da ltd•lftiltr•cÃo de d<'ttlno o p.-r-ü!.r, 01 dud111tidoa 
pode• p-oodir ~ uni.bda dlt dlurlbulcDf que D~ rc .. uu '1...: n .... t<ll•• 111t .. inh3-
du ...-j- <liotrõbn,daa P"" ~<ÇI<> '".-•pnuo" "'""""'" au• ~"'"d11. llt>lta cllt>, ..... l 
nhtrac.õo dC .S..ttlllo uti •ut.,.rb~dn a cobr .. r, 110 -nto 111 dhtrll•uJc.õo, a rã 
u aplicây.,l •• •C'u tc:rvico interna, _ -

Arti.p 33 

ltotir.dn. Mod:itlcacio ou co~ti'a~io d• ondercco 1 !'l'didu olo;o r-unto 

I, O u.cuntt dt ""nlq..,f objcto 4o corrctpo...,;:nda ,..,.e retlr.i-lo do urvi
t:O ou ..,diU~a~-lh• o c:nd,.uço. anq11anto o o>bjeto• 
a) niio houvor •Jd'o antn,,~taod~atô.,.tirlo: 
b) não hoiiYCr ... do eoftUac:à<fo C>tl d .. truido ,..h .auturiüde COIIpetftlta, por ln 

fr•e.io "' atdau 36-; ' -
c) oie houYt-r lido 1prulldlolc> c:• vf.rtudo 4• lllt;ial•cio olo l"h ... dltlll.,o. 

2. o ~dldo • an ro .... tad& ""• ••te: fl• ... ri rrn-J.tlolo, por wl• po~td ou 
telitsriUo:.-, ia <"Uitll llo .._tente quo d...,., papr, ?Ar• e ........ toSo, • tu. •• 
p~dlll pnvhta"" 4rfi&O 2,.,•JO<Ir.Õar•lo 1'?, h.tr.i. ~., pHii&o lh•u 411e Mr
tnqaaitido "r vb tol~aidfica, o re.corenr.• dc:vv I"'K-,r, ati. olbto, a tau u
lear.ifi""" ('cOfrtlpundann- •. k O objc:to •ncontr•r-...-· ;ajooltr roo pd1 IC! oriac-, o 
pedido ele dovolucãa, d~ andifi~•;i;o ..,, de: corn-e-io 4.- lftdorOt:ll e procenado co.. 
forat & le~tblociio d..,ato pda. . -

3, Cad1 .Mooiid1trn'eio e" obripd• & ac,.itar 01 ... M.so, p uchH1 ou de _,...~,_ 
fic1ciio d'• ~&T'<!(O u!..,T'<!ntu • quDlqucr objf'to 4e cnrnlpondincil peludo 101 
Ht"f'Ít:OII U1 outr•• ltd•i:nl•tra~a, 10 1 lof~hlat:.iio o ,.l'llitf.r. 

4 •. s.. 11111 rc:to ,.;,.., efttra .d(lh ah ... ..., .. d' .. ltã'i ri,"te"i_:;,to,_ • -~~~ 
u d'"'a nl' au n <:'...., n por 11 • tC!' •ara ,.,. daa 1po1 • tõ..aa& ,.11 •sin':' 
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~= :..,~~";,'";r:•!:~!'"!~ .. :·~ r.::!":.,~:a:!;::.:~ i:t!-r:!!!!:~li;_ ~.::":; 
vtUb-..;ic, "" td•&~•-•• • hu ul•ar.ifiu -i • H- ui•&'~' ... t- rnpot
ta ~. o:..lcLIIM• ..,br• U pal111r ... Quondo fer totlllu~ o t•l~•• a uu tlle 

:=~~·.~:":.":r=~!:l: :;•;:;~;; ;:/~!~!~lo,- .. ..., Mrat•ntt quea,.I 

:!o. hn , ... ,..oli4o ol• ntlr..,. 011 ole ••••Hrle~~eio di.' •nllereço nfertnU i. d
rloot Hj•tou ..,tr<>IUr<'l lillllltltM...,nt• ~ .... an •&inth, p<tlo _...., r-t•nu, 
=:~~01 - ..,..., 4utL,..tirlo. ~ <i tGbrda .,.,, doi t1111 pr..,htn 110 p&r,! 

1. O.. 11111'111 c-orrrçio d1 andueco (n• ..,\IUie~din .Jn n._ ou ••• o;ltnete
r[lttl.<=llt o1o dnthllltlido) podt •..r tn\tdu~G oHr~tt~••nu ,.,to r• ... t•nllr io •a~n 
ela •• lllllntlll<l~ lato ri, 11111 o ct.mpd-nu• do• fur ... Hdad .. 1 -o PIJt-'!tO IIIi 
ta1WI u,.tht p,nvlna 100 ,.ti&ulo ZY. 

l. A '"Yoluçio d11 uoo obJ•to i. od11••• "'''""' coe~••qlf;;l'lciA ,.,. ~ pedido dr reti
ra .. , uo• luan pol" vie ...;.,..._, q11•nd"' o n·-t•ot>te ,.., c.,..f_t•r • ,.".r • a<>bre 
lau .C:r .. ~ornfP<>ndnte. Qlull'l<lo ... o'lojeto Õ r-~~:pr41do 1>01' vi• • .;,.,. .. con~! 
,.ainda ik .. potdld11 de ...dlUuçii"' da enclcrc-~n, "' ... br••top •êi'GJl eonuponden 
te - -'1'0 pen11no ê o:abr..tt. .o d,.tlutDria • pe~n11o:• c-. poohr ola o\olllinh-
tr~o olhtrlbul<l<>t'•, 

olrlt.,·l'!~ 

..... .,.-dt.;.:... 

l. "" 0:"""- ,.,. •'""-"~" "" and .. r··~" do dO'~t tnat.oirln, u• 11bjuo• de O:ll1'1'., • .....,dên 
d• lt. 'lt.i •• "'~'"''''"id<•" ,.._,,u,.r,._.-.u·, no• •·undico;.,• ,. .... ~riu-• "" lio!rviço ln~;, 
""' 11 •·- qol(' o ,.,__,t,•nt•• "''" tt'Oihll .t.,,,dl<lln 1 re .. xpediciio por -t .. dc- en.> 
taeio feita.., """""""rifo,,.__, l{n""" rnnhacid• nn pala d• d .. ttno. lntn-
t-G, ,. "-1t1'•"•11o:iu d•• ,,. l'"'h 1'"'• O<ltrn -nto: t.- lu .. r .. "" <>bjat(la ••
tlafl .. ..._ .. '"" <:<ondh:t...P. 1'P<I!Unld"" ""'" n,...,,. uÔin,.portO'. r .. .;nb d• rHxp<tdlo;in 

.. ~ •t. ...;,.,.~. aplh·,.,...,.~ "" nrtl~t"" BU, por<i~tuf"• J.'l a w: da Coowlll(;ii"•":aoo. 
... ..,,..,,_nto. 

:r. c...~~ Adoolnbtreç;jo h .. • h• nhl~•h• rlv .. ,.tab.:l .. c•r- •r•o:o <lc- ......... tç.ã,c, 
......,r,.,... n ~r:••• ~• vla·•r - """ ,., ... .,,~, htt••-· 
], b .W.0illfOott,1(.;...a qo ... O:<oltr ... , .... , t .. l<OO p11t8 <>JI po1didll• dOI r .. OIO<Pt•cllç.ill .. MII-
....... ,~ ... ht<l'l'"'' .. ~tico aUf<l1'iMd.11< 11 rubr.or _,,.t., .,.,_ t•><• an •vrviço !nt•rna
.,h, ... J, 

'· A """""c•otlo:io" d<· <>bJ••tt~R .!o '"'"''"t"'nd~ncln d~ pa[a • pafa "~" .Joi '"'"' ;, 
ll('r~io. olo· no•nlo•••l ~upl•·-nt" do• tóO~"• ~"'"" ~·~o·o•<.:k• pro:vl"t~" nn ""r;ul-·ntot. 
.... n:1:..,t<>, "'" MDit~l~trao:i"'" qoo•• cCibro:no ,_, tn.a d<r rec:xi>Pdlcio.,. •~" .. rvtco 
hot..-- ••t.õa .,otnr\,adu• u IW'trO'h<•r ''"l" ...... '"""' p•lÕ• <rbj•toP. dr c:orr•IIP<"' 
.... la,... r.·xl_. int~rondnn~\ ••·•·M~~rlloh"' ,._ """ pro;prl<> """'te... -

'-' ua <~bJ•·t- "" o:urr•~P<'""'~"'''" 'I'"." ,.;;., r<"C'"'\C"'IId<•" ~ •ntr"j;'"'' ao• d..-ati
Mtliri..,. eo>ntr<l p:o1.1o·o•·nto d.n '''"''" , . ..,. "" 'l""h r .. r- sr•Yalk>J~ io Pl'rti4"• 
i~~ •~• <iurall\t• o p('t<'lltJ~<>, ,,_, '''"""<'<lllênc!A do• '""' r•vll,..dio;i,n .,..;aoflr! 
•'"" ,. . ..,..,"'"• .,.,. pr•·Juiuo du "''"''"""''"" olna d[nlto• ado1andro• au outr .. 111!1; 
...-• •~l"t<'l•b. p11ra "" <l'"'l" " 1"11" .!C' do••tl!Ml niió r<>nc:ad• • anvbo:i... -

6. .- ., • .., ""' to'<'xp;•dlo:io<> "'"" ,,. autrn I"''"• ,.;.,. anuhd••: • t""" d• poatl
--,.. " tao:a da "P"'"""twç:Õn ;, :~Uiinol"l:."· • '""" oh .,,...pn:>lt<MI, • tax! ol11 
-1..;..." 111x::. <'o-.ph•.-ntnf do• ''"l'r<'a"''• "• t•"" dr elltr•ll" •o~ doulo•t• .. 
... ... """"''""~ ""~ ...... diiK, 

IIWIJC~P lS 

•J•t,.. dr diAtrlb<llçiin I..,.. •• h ... !, Do•YO]nçiill •~ P"tK d• urb,.. noo ao r-t•lltr 

1. sSo C:O<IJ!d<'rlulo•·lll>jO't<'ll dt• <lhltlh<l.l~~n iiOpO,...{v•l •qoo•"·•• q•,., por-
.,..;,.,. .... lq>H.•r, nin ...,dt't<"• .,.., •su.rt1111ta •n d"'tl!'nirl... · 

:J', 0,. ..e.}•tna d<' oHMtrlbulç~ro I..,..Ka{vC'I ,i.,.,.,. -• t ... diat-nt,.. d•volv~d<>a 
- P.flh .... .orl&-· 

). O prn<> di' lt!l"rd• dn~ objo•tnl' p<"''dc:nr••• do• ..,lu~M,-nt\doa Õ. oliJ~poal.c.iío 
M• okatlnotoirlo•, uu cno!C'r~"d"" i~J~t:~-ro•at•nt•. 0: fb•d" pC"lll -.ot~ol-~>tn 
4• JMN;I.nlatr•cio do• d..-Jitlno. Ent ..... umt.,. •·•tC" Pr•z" nio JH>d<'. u-~rlli vrrt, ut
tr:op•a!L31'.,. .<:a, ""Ivo •• ., .. ...,,. .,.rt1ciol~.,.;. ond" D- lu;\a[ni.tt•~;iin d01 d~aLI.,.., 
j 111rl"r _.,..,. • .;d,. l'""lllnt~ü-t .. :1t; dooh •• ..,.,. "".,;,.\.,. A dC"v,.tuciin ao pais ... . 
11rlp-. dC'YC' U.'1' 'lo'(n c-'* pr11~• .,;,. rnnn '''o r,...·t•ntoo •••i• ... lidtar ... , 
-to d<'.,.. "'""tnç~u f..-It• nn ,. .. brra•••lt"• ... •oioto lin...., c .... toc-cid.t~.,.... ,.._ta • ..... ,t..... ' 
4. 011 •ot>j<'tnA do tC'III•· Óntrrno•, <'loill +IIMrrfbnlc ... r .... t...,nadv.l, ,,.,_.,u., 
a..-riio r•QICJ"C''Oid"" J'l''"' n rlltC"rlar, ,...,. vl~t.oll 11 """ r<•attt11lcii<> ""• r...._.tC'fthA, 
M eatea ..,,t.riz•r•._ .,. c:.>niio::,. •• n-quo•rltl.o• p.nr• """"" trnn•l"''l"· 

S. O. urt~a ,.,.,.b • ...,. .ão t~•n. o ....clonc11 olo ~tntCI' alo Mrio 4•
.,..l•Uo•. 'tod.Ad11, oa ..-artõa• po•teiA n~:latudu dnd lU' • ._..., HMtd ...... 

:~~-~ !."7..!"~ ... ~!..~~;:-::.~ :i:!~~~~~oo!:"J:r;:t.:O!!~!.." .. ::t: ~~ 
J<oto, - - Unaua conhe'<:i<l• """ pe.;a H ;oatiow. oa .l~n•ao• nahtr.adoa o " 
Uvr.oa ..,_, •.r •~ d-lvW..•• 

J. · .. c.•<> H devolucio.., pd• ·.se orla•. "r vla Hr•a, .. lic-.. •• •rtl~ 
.. IJl U Cotnralo;iio 1t :ZOO do bau~ato. · 

.._ o. at.j•t" de corn•p<>~~dincb, c:uja ·,H•tribllielo fo'f ~.r .. t. ••wl'ti-
4na - .,..,. de orla-• .io ntr•riua• .o r-teut• aob •• coodl;~• Uudu Wl 
•nl.- )4, l"'ris:r•fo S'l. l!:•t .. ol!i•UI• aio di,g 111pr i ,......-apeio h ~ n~ 
pl_t., H t•:u, re•nlv..U. &a axu;õ011 pnvht•• 110 ...,.,_,.1:o. btnta~to. 
u ·'*bolecr~~ÇMa """' .. ....-.t-. - tua H d8Y!;01.uçiio - H:<l ""lto lntenoo ••
tio ... to-rl .... • • t<lbrll'l' euo •- tau .. ta. e-.jeto• <lo ns• lat-cilleal 
'lU" Uoe• fa'l- 0\oolvloktlo ' 

...... ... -
I, 11&. U. •ltlloa ... ebJ•to• le cone•.....,.sinda ... ue. flOr ,.. • ....,lq•. '"':! 
... o(•Utlltr ,.,,.., ..,,. a11..,t .. pont•h, •ujer .u ••t'uior•r o• ..,troa "J•tN 
ou o ~ulp-otto ,a~t•l· O. \~'.....,• Mt,Uco• '"" d"- INtra f.cbar tele Mje
taa-'ool""•• .. r eonant.,.ln.,.d ..... t......_illpedir a ... .,11çio.., •roUco polt•l. 

t. bcU<.t•fwl'-•• •• r•rta• l'lt&htud•a - • ...,.,., .. f•rlla<lo • •• r•rt•• c• "' 
lor .. c:laudo, a• objUII• ,.,•t•h aio ....... C'onter -•d .. , .. pai~• ou II!Oitlii 
'IUOr v•loru •" porhdPr, C'he~u•• •• vha ... phtina, ouro 001 flrllC• -rat•i "W•- Mo, .... drarh•, jóiu Q\1 &~~trol abjeto• prec:ia•oa, ' 

3. a. .. .tv&du •• e&coç~• p.revhtu toet la&ul-..to, ,.. bopr•no•, cao:oar-.r 
e ~"·••~tnc..-ndul 
a) _.,, fl'>d- nuer ~>•nhu .. •notaç;., 111tt1 <:Dntu OJU•lotll•r Mc,..nto •IHI ~ 

• earoiur •• o::onupondincia uuel • p.u-11 

lt) =.::~c~!~r.:n::1~!: ::::~';.::-r::=.!~:"!!::: !!~~-toweltl! 
4. llfTC'l .. lU • I11C:lu1io, .... NJ•to• "- corraa,.....iõ.cla, doa it- aNU.. 
•aelooado•; 
•l éj•tna 111•• por IIUA utooru•, poAIU ofn..,.l" perlp eu prooooeu a• 4eta-

dor•çÕCI'• natadaa "" ,.-lir,T•f" 19; . •> 01 Ntol'pK•at .. e aubnii..,laa pal..-ot~l..-u.; 
c) H ent.b vlwia, .Xceu .. _.o-M• 

19 aNibaa, ....,.. ....... .,. .,ldoo.....,.-Md•l 
19 Hr•ait•• .,. •nnoidan• fe l~<Ntoot oond...,. •nl•..SO• oo COMrola ... 
-- tal '""to•,. ,.....,t..,r.,• ntre JnatltulCÕCI'a,oriclel.Mnte ft<:GDh•d .. •i 
t.....,h, •• • ...,,.,;... •IK:loooeoA• ..,. ltan• 19 • Z9 ad .. .ão .. epllc• 
h o:aru• - v•lor <l•c:l•r...,; 

O ..... tind .. •çla•lv .. , l .. n..&vda ou aortr111 aobniõodu ,.rii!ON•I ..... 

;" ... :i!:f!":• .:"!u:::;.,:~:!"!~~:~!!:t:~~;..:: :":~!r_!•;1~latõ1 t .... 
•) 01 eltjetol obacmoa ou l•nh; 
n ...... .!llltlll O:lljl ,.,...ruo;io .... dr~ut.do .. j. JlrolbU. .., ,., • .... nl•. 

dvet Ar• ue • ln o~ 
" ..... tiO 111'1 "'11 

HC •o • •t• 

~. A• ""••••• .... C"Ontenh.,. o• objctn• ...,ciOt't.Ado• "" pecoi~:rafo lo'l " •"' ..,_ 
U... aioko ..-it id .. por ..,&•no O. oc::.di., d• expe<l:l.cio, .. rio n•redu - ..-fw 
11illlH• ~ • l•&hleçio dn peh d• Ad•lnhtr•cio qua conatet•r • ..,. JIUMGC•~ ... 
cerna ..., pod .. CGQter <loe......,to• qoc tan""- ..-•r.iter- H oornapo...siinc:h •r•• 
• ,...._, ,.roout•d• entre Ôlltt'o• qu..- aio o l"-t•u•t• • o doatiN1:.irio 01.1 01 CIIW 

- •""• "-bit ... C.ao ror .,..,,tuad• • pr .. .,GC• "' ub .,..,_toa, • Adaillilt
tr•cio 4o p•h d• arl.ae~• au d• d,.tin<> turoi-lo• .... - coa!oreidad, e ... aua te
llaleo;~. 

7. lllltrcuntP, a• ,_,.,..,. que cPnUtthA• o• objetna _...,,......,.,,. .,. pal:oÍII'do 
49,l.etl"U b 0 d • '• tt.itt .. rio .,,.c .. inh•d•a.., o!Utlnn .. o:eao al~:ue, - .atro
ava• - ..;acT ... cido•, ._ &o~r~~tvidn• i oria ... A ,..ioobtreo;io d• U•tino ,... 
.. aatnP! ao d,.tlnetido a p.ru do cPnUiido üo •tüor;lda pela Jll:'Ol .. lcio • 

1. ., ceao .. que .,. nbJ•tn •d•ltldo i •:q:~ediç:.O,..,.. ..,......, .io for ... volvi.., 
i. arl..-, - •ntu~e •a d••t lnatoiri.,, • ll<ileiniatl"IICio ..,. ori.- d- Mr ie
lo...-dlt, - .n.ou, a<>br• o tut-nto:. •pllc:edo 110 objeto. &at• lata~cio .._ 
ve !Miar ol• .. eha rech• • .... tbicio U<l i~U:idc -'>r• " o •to c..., 

ata• ..,.. .... u r-• iõ 'l'i:;.nollio • 

9, ''""• por ovtto ledo, ren•lv•do • qu•l<l-l" ,..;.......,ro o oll ... ito ..,. aio 
af•tuer, aob .... HU torrritõdo, o> cr ... •t>OTt<l .. tl'iiadto • •• ..,ot.ano .S01 obj.,.._ 
toa d• cOT...,•pMKiêi .... ta, """"t100Ddo-•• •• c•rt•• ,. ..-.ttõtt. JI'Oit•h. 'JUD uiio ...., 
tiaf•coe i1 diapolitii..-1 lapb 'I"" r&J..,. •• COC>cllo:õe• de 111a pUbticeçio ou ..._ ~ 
au• dr""l•ti.o ., ... .,.;,., E•t•• objeta• dC'v•rio _,. .....,olvid11• i Adaiahcr.-c;. 
"'ods-• 

Ardao l7 
Coatroh •H•...S.aOirl.o 

A &dooinhtnç.i11 Po•t•l de> piÍa dr or,i& ... c a do l>Ah d• dutiao el~ ntod
•• • aut..ter i rhcdhaciio aH•nd..-aiida, -sut>do • l•aiala;io .. Ud p!MI, 
ea objoto• de ecorr•at>Oftdinc:i•, 

Ardp 38 

TeÚ da epnHnUçio õ aUindop 

O. objetoa au .... tido• à fi•c•U~t~~çiõo dhndo:&lirh no p!• •• ori!J- ou .. .llliat:l 
n<>, c1111f- o ..-.ao, p<><le• ..... ar•vado,., • dtulo po•t•l, roe • t-.._ ,,,..dsl -
.r..,ht• 110 •rtip l4, periardo 19, l•tr• •· ~vu ,. ... • ,...tn~:• i •lfillcl•p • 
..,., dc...-.r~~c:o •lf•lldeAOÍrlb0 """" • ._,.~~-p•r• 1 ... crep à ••fiAdep. 

Kdaol9 

Diral.toa a.Sue•l'lroa e·outroa direito• 

1.11 ""-inhtr•o;óa• P,•tala aatio aut<'riud•• • cobrat do1 r_t..,tu ou doa ..... 
tl-toirioa dn• objet"•• caoro~ o uao. o1 oltr•ho• .....,.iro• • ...,.,.,..,., -
troa •tt"dto• av..,tueh. 

-A:i:tli<i 40 

ObJ•toe ...,.tala lMnto• de t.,..• • .. oUrcito• 

1. b• hllcii..-11 •ntr• o·· ,d .. •.....O~oa c-aj ... ..,_l'd•trec;;,;• Poatt.h dacbr•
ta-lt" H acordo """ rch~ia • eate •nunta, oto ..-t•ar•a ,f,od.,• to•••r 11'..., ,;n 
cer.,. ••llll•t• d•elnnçio pr;:vb i a~arl• olC' od-. • totalid::.da .da• t:aiu ; 
M1 <llnltea ~· auvio. 111 r-•u• .,. eot.••P.· bCI'ad• ...,., 'o ob~•to Uo tenha ai 
..._ -~ • ••Unuoirio, o;. , __ uat.e ,.....,, ..,.tarior:-ttotc • pa•u.-. aau= 
elua" """' • ........ ;. antraaue ,li•H <le t.,..• • "' .. lHho•• 
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~ ...... 
Z. .... Cl..-1 rr .... ltllh DI> pnTiijlrnho 19, O~ ll'r~hntu dtve .. ""1'11'-tf'f•u I 
.. aar •• l....,ruo.~b~ "ut> pe>u~ro ur ll'ed ..... d•• p•h 11anrh d., •••tlnu •· qutn 
H for o CitO, ""pO-Itar u• tlntl tufid•nt<'• -

J, A U.lnhtr~~io de orl~t~• robu dn u ... t•nt• 1 UMI prC'vhr~..., anl&~ U, 
,.rliart!o 19, tllnu n, it<110 11', qmt •h conurva co.o r....,nc-rt~.io pelo• urvi· 
COI P1'11Udo~ "" pdt-d_r orl&ewo. 

'· b "''" d• P<'di~o fo....,hdo apõt • potto~:C'•, a J,.l,.inhtr;~t.Õ<> "" orl1•• o·o
lort, al.ÕI dluo, "UK3 adi.dnn31 prtvitta "" trtlt" 24, pat.ôr;uro 19, •Hnc~ n, 
i~ Zl', fi• o pcdi.Ju dtYc '"r trano•hido por vh tcltar.Õ!ict, o ra•unt• d~v; 
tMIIbiu P•ln • t•"" ttlrarlifica. 

), .A '"holnl•tr•c"" d<· dt'~tino l'M<i '"'toriMdl 1 p..ou•b,.r, pnr r.-•~•. a t•u 
... c--inin pn·vhta • .,.. •rtlt:,o 2~. p.rr.i11 r~r.,.. 19, aiiMa-n, lt~• JQ, lata t&u ê 
l......,....,d,..,t .. <la pr<"YÍM• "" .,rtl~to lll. El .. • •·cobrada dn ia-t~nt<' c-• bon•Hd<> 
.a. &aoinbnaç;,. d<- ~e•rhÕn, 

'· Qu.alquC"T ,Y.,!nlotraç.in te•<>dlultod<• li.,Ltaruurv(ço do~ oi>J•toa l ... nt"" 
.. ta:u• a da dlrtlto• .ia u•aua roq~lurada~ ~ ia rucu .,.,. valor derluadv, 

&l"tl•o 41 

...,laçio d"• dltt•lLoo aduan<"iro~ <' outroa dtrdt"~ 

M ...,lnlnr•~Õ..a Puotah ......,,_, •• -~ .. a int•rvlr junto aoa Nrvlçoa lntU<"a~ 
......... ..,.,,. fWibaa p"ra qui.' oa <lirdro" aduancdr<>a a outroa dinltoa uja• a~ 
_._... • .,,,. ,....lnc-., 110a objf'toa dcvo!Yidro~ .io ori~~<·•· d<"aautdoa por u:uu cie .,.,. 
'lo!bl •••rb do C"C"IIIt<"U4<>"" rcc:><f'l'dldoa .,. •. ~ .... to•u<'iro """'"· -

1. U rerla-cõ,•a ~ .... uauãrio• a~o ada1tldas dentrn de pr.nc da .---.no • c:on
ta~olo dia M&uiote ao dh ~ .. p•u<•a•·• do objetn. 

1. C.da A<lalnlotnçiio ê Gbri&ada a tratn du ucla .. ~õaa no pr;,~- .. ; • ....,rto 
poaah-.1. 

3. Cada Actalnittraçin ê nbri,ada a orcitu •• ncla-côea rc:rarantea • qu.ol
....... obj<'tO poatada ~n• ~crvh:oa du outrn Ad•lnht r"çõea. 

4, .. 1Yo ae o rcac-tcont<' joi huuua~ paao a taxa pnr n• avhn de ~ao:el>l .. nto, ~a 
.. nch•ciiu pod~ dar luGar i p•rc<'pciu d:> tna •MP<·dal prnht4 no artlao 2{, 

pariaraEo IV, letra<>. S.. ror aolidtadc a ut!Uueio da via tde1r.iiHca, a tau 
ccl•srãti.c:-a de t~anial.aaiio ela ~c:da .. çi" "• .., for o c:aao, naa rclatÕoo• aotrc: 
... la NÍN"& ""! adooit~• H!! pruccd!~nço. a da Hapoata, aao cobradaa e• ac:rca-
d- • t .. r.ta <1c rarl .... ;ao. r.to .-aso de utllh,.eio de talc;r ... a p~r• .r rcapoa-
U0 • C.,.. tch:&riÍfica i a da ... tclaar ... coa reapoat.a par ... c:al....,lada -
..._ - lS palavra&. Quando cc f.o• uRo do telex, a taxa tclcariirica colorada do 
..-ente a1"-a-ac, - prlac[plo, ;,o ..,aao -ntantc que <> pcrcal>ido para naa•
llltlr a ncl ... ciio por totlcx. 

S. Sa a rccl-e.io dh rupcito a viirlo• objetoa l"'•t.odo• .ali..ti..itiCa..,nf:e- na 
-- qi;ncb pelo ••- ,:...,tanu, enderaçcdoa ao ••- dectlnatário, anã co
•uda CpcRaC U- Ünica tau. l:ntutanto, c.asode tUttadeobjctOI na!otUd-aa OU 

.. ccrtla c.,. valor declar.t:do que prcdaaraa, a pedido do re-taate, ur ancc•inh• 
4aa por tfU .. rentu viu, <ii c:obudc ....., taxa para cada ,_. daa viaa utilhadu.-

6. a.. • red•-~iío for oioclnda por erro de aervlco, c tau upechl -ndona 
4a- Jlar.iarafn t.V acrii rcatltu{do pch Ad•inhtuç~a que c racebeu: entretantÕ, 
cata La•a nio pode, .. "aao al1Jtn11, ... r ... t,tda da ,\datnlatucão ii qo~d "ahe 
paa-..to de i.ndcpiueio. 

eaprculo 11 

Objctox ret;iftrado~ • c:.ort.oa c- v .. Jor declarado 

A:rti ... ~J 

Allalaaão doa objetos rcaiau·ados 

1. Oc objctoc de ccrrcapOndoiori• dcaisnado~ no> .. rtl&o 18 podea acr eXpedido; 
IIOb r•t.lattcr. 

2. U. redbo d•ve au ealtldo cruulta-ntOI, DO -.ooto da post.oa.,., ao r-
ceata d.e """ o.bj.eo ro1!atrado. 

). Se a h•"l•hcio inhTTia do~ pai:ac• de orla•• c da deatlno o pcr-lf!i, 
Urraa Uf~:htradu c<~b •nvqlapc fc~ltado pode• cootcr _d.,,, papel....,•da ou 
..,..lcqucr valoua ~o portador, eloc-q""s de viajttll, ptarioa, ouro ou. prata, .. .,,._ 
fotaradoa ou aio, pedraria•• jiih~ e outroa ol>j•toa prede>ao1. 

Al'ti ... 44 

T..a..a• cloa ohjatoa u~l~nado• 

1. I. ta•a doa obJ•toa raalatradoa devnii ur pap adiantada-ou. C~wn 
cate t.axa de: • 
a) tc-de !ranq _ _..,to do <>bj<'to, ce.o;undo aua c:ate5orh: 
lt) tu:. fi.Q <k- rc;i~<tro prcviara no •rticu 24, pariicraro 19, latr• ~· 

2. lloa cesoa c:a que _.didaa ..,.rcpdonaia d<' ••curanea for•• tK!~cuiirlai, •• 
.-J:a:lnrco;Õ.I ttod<'a cobrar •• taua •apedah prrvhtas nu anho 24, p•riisrar 
fo 19. cHnn P• col<m::> 'J, lu• 29. 

l. o\a ..,_[ohtraç;;.,,. Poatal- ciÍspoatu • cnr•rraJ;ar-M daa rhbla 'lU'" po•••• 
re..,ltar da - caao dt• for~~ .. tor catão •ut<>rh.ad.-.• e cobrar a" tua aspocial 
prcdata.no artla.o 24, pni~traf"- 19. latre !• 

~~lao ') 
u.luio d~. ~ .. r .. .,_ ••lor ... ~hudo 

1. Aa carta~ tont.,.d<> valorcl-pepe-1, dftcu-ntol ou ol>jtto1 <h •alar" k-i· 
..... , "carta• coa v.olor dcdarado" podea aer periiJtcdaa eoa 1r1uro do contaúdu 
,..lo valor <lerlarado P"lo r-t•nte. lata po"""t• aRtol 1t•hada ia retacn.• an
tre oa pahco-aeabroa euj .. Actalnlatrae~• Paatah dcdararaa-u dr acotd<> quon 
to .;, ateitaçiio ""'n"a ol>je,oa, qv.-r •• auaa r*lcotõea r•dprocn, qu•r ... ,_ ~ 
Hnt[do,_ 

2. U.. racibo ~evc aer caltldo •r•tuh-nt•, oo -nto ~a poataaea, ao r-· 
tante de u- cnta coa valor ~aclaud<>, 

),-·"Iii Adainhtracõea t-rio .ia nuauiidu -didu para •a•aurn
1 

uato'l"'la 
to paadnl, o ••rvi;o dac "artaa c.,. valor tfednado .. todaa •• •••ndaa .. 
... ua pahra • 

.Jirti10 46 

Cart.aa .,_ valor drdarado. Dc_d&raçiio de valor 

1. O -t•nt~ da d•cl•n~io de valor ii, •• Jt"Tinc[plo, Illaludo. 

2. Cada Ad.iniatraçia te•, todaula, a faculdad~ da lt•!.tar a dcelauçii~ da -ve 
lor, no qv~ lhe toca. • ua .,nunte qu~ nio poda ••r Inhriar • 7 000 franco~
(2 286 1113 DES) o~ ao ..,nunu adotado c• NU urvlça incarno,· ,.......-rn for fnfa
dor a 1 ÓÓÓ franco• U :.6.113 ~IS). 

tho"::..!•!:~õ::.:"..!!:01':!•:=o::•a:d:~:~:: • .,;lli.,c <!Irar· •tt••· o U•ita .. ta·: .. 
4, A dechraeio de Yelor nio pod* ultrapuur o valor raal do contcÜda da ra
•••a.. -• ê par.itido <ledarar aoaanta...., pnu dnt<" "alor; ": -ntante da d!_ 
elauçiio doa pap.;h rcpruantativo• da.,. valor a t[tul•; ilc dupuu por.,... •• 
tabd•cl-llto, 11io pcode ultupanar e1 da1pa1aa d• aubatitui~.i<> •nntual daatei 
papêia. aa na'> ola perda. 

s. Qualquer d•cla"Ta~io fraudulallta d• valor lupcrior ao valor ual do c:Dtlta.:í-
4o ola .,.. r~11a é pcuivd d.aa ,....aUdad ... judid.iiriaa prevhtu pda I-eaiala 

·~~h-- -
.lrti10 47 

-Te••-.- da• cart.oo .,..., valo<' okdarado 

t. A ta~tt da• carta• ......, "lor dacl•rado ole"l'e aer pq:a CDUdped-ata. 0..
JIÔa-N da: 
o) talta de fraaqua...,nto ordi.oirio; 
!;.) t.,._. H~tt .r. uahtrct p"T..,hta no artiao 24,. p.nâaufo 19, 'atra E.· 
e) t.,.. da UJUro ..,eviata oo artiJP 24, p•riicref<> 19, letra !1· · 

2. llloa caooa .. quG for ... nc:cua.irha •dldaa axcepc:ioaah _de•..,, .. r .. nca, u 
~!.nhtraçÕ<'a pod~• cobrar •• t.....,• aap~ciah pri!Yhtoa oo a~:ti;o :r~. pariiara
ro 19,letr• p, ~aluna J, 1t .. 29. 

Artico 48 

Avi.ao d~ rec<'bl-nta 

I. () r....,tentc de ua obj~to re;htrado ou dr._. carta c.,. valo"T ded.orado po 
de prdir •• avho _de r"cebi•rnto no ac,..,nto dlt po~r•a"• -dtante paa....,atb <(i 
uxa previata 110 artia:<> 2-4, par.tÍj!:r.o.fo 19, letra'•· O aviao d~ rcc~bi-nta ,;; de· 

___ 'uo~Yldo ao rcancnte pela via '""i" rãpida \c,.;reã ou de auperHcie). 

ATtign U 

Erltur;:a .. -.io prôpria 

1. Na& r:ol•çÕea cntr" •• A<lmininradica qu~ coa lato cancord-, os objctoa . ..., 
•iatrado• e aa oearu.• """' -.aior dechudc •.iio, a pedõdo d10 re101:tcnt.,, antraauc:Õ 
-.;,o própría. Ao ..\d.Joininucõca pode• convir que uta faculdade • .:; podeTii aet 
ad•itidc pua 01 cbjctoa ·r~r;:htradaa • a~ canca .,.,. vdor dc~laudo a.c011pan~•· 
<los de aviao de uceb.i-nto. Moa doh caao1, ·o r-tente papa tua eapccial 
p!'C"Yhta no arti&o 2~. par.ii1ra!o 19, t•tra!· 

2. ll.a ll.dooinhtracõe• &ó eatiio obri1•du a !'a-r..,.. ••aunda t~tath' .. da an-
tra&a dute• objero .. ac bc>uYar ponll>illd•d• da r• .. ~>lt.odoa aatidatórlOI a ac a 
r•tL~h•ntas.io lntern.o o ,......itlr. --

capítulo III 

... pon .. bilidadt 

Atd&o SO 

P"rlodpio c ext,.<uio da rupoa .. biUdade 4aa l.daiaianaçii.u Poetais. Objatoa 
r.ah<ra4o• 

1. .la l.dallliatudiça Ponah aó rupond<',;, .pela pcrd• doa objctoa i:a,li.tridOa. 
Sua r••poasabili<l;,de ~ui li&~d• tanto aoa objetoa tranaportadoa a duco'berto, 
qucnto•aquelu clt<:a•in'hadoa •• c:xpediçõ..• fcs~•daa. 

2 •• A l'lpolbo;io· t~tcf oU a avaria total elo ccmtaúdo doa ol>jato• f•ahn·.;... .; 
.... tallada .i JI<'Tda, dude q"" a •llbalaac• tenha ai.do rco:oobeo:ida capa.o; .. pran 
tir, da -.lo eflciet~tc, aeu eoorcÚdo coatl"a 0-11; rlac:oa KUntah 4e alpol~
OUr!"•'ia. 
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), b .,._1nlltrac~l poo~ .. ~• ~--t•f a e<~lorir t ..... ~~>a rbtfll ,.... ,.,. 
- C.cor~rn III• Ull UID IIII fnrc• •lnr, lio 111•1ta c: .. o na~aMh, ,..,.11u " 
nMhnua tio~ obj.to11 pdlludo~ .. nua pa[a.a, ,.1 .. ,.d.a IIIHlolaa 1 ,. ,, ... 
llle to,... •lor !"' "oh•• • a1:11rr.r lllunlft• t.,..o a ,.rrurao:o III•• •loJ•t•• ..,.ll
tu..l.,.nu inc: tu dto o pnc:uno ü reeapdlcio - .. lll"••lucio lllo Hoje~• l arla ... 

4. loo cno ela pnaa •• .,. olojeto nahtnolo, o r-tenta t .. llllnlt• a - I• 

=~=~=o,:!" ,:"!~:~:d:'!" ,g~~=~~::, ~.::~;c:s~l:~:: ::! :: =~·:.::,,•::~ 
JNIC:bh ""' conunhea "' L..,nnoa tnUoloa ao atdlo U, pula'<afa 19, a aape
tli4oa 110b Ullatro, -- -- --

~. O _t...,u c- a fac~&Lda<k llle ••tnlr lllaau .Snho • t.-r •• tl•at'-r 
túte, O c••tante,.., o llleatb111tirlo, ,..,., aot•rlur- tln:aha ,.,_a H• 
ato.r a l_..r~laaçin, •• a l.q;hbçio bura• • ,..r.lth. 

•· hr lllarii'O~açio <I<> .. ria:rafo 49, • 4udPtido t• lllr.lto J 1114nh.açM 
ar.&• tu nub[do .. olo.}.co totaJ.. .. h aapoll .. ,. ou. ..,arbolo. 11o ..... akh· 
- ....... olhe[ toa • f..,..r .. o r-taate. 

7, A .,.[llhtr-s,ão .. orta• t-. a b(IU14 .. • ~! Pllllllll' •• 'l'•at.a.taa • •!lU 
pe{a •• il:MI.,.,h:-soaa prnhtu po'l' 1111a ha;h\aç.ao ta~araa, pwa •• •".S•taa•ta~ 
a;htndoa, cO. a c:om'dição ~ • .,. aaua aão .. J .. :lnfacl.«aa ia U.a .. -. .. pari~ 
~alo 49, Oa -tantaa fbciOIIIIoa- pa~r.afo •• Nllltl .... , •t'l'ot•t•O aplici• 
,1ala1 
1.• - UN 4• ncurâo COIJtn -. Aolo .. l"'lhtraçio taapoaai ... lJ 
:t. aa O r-Unta llaal.att da -· 41Hitoa - favor de 4aatlaatlirf. •• 

AUi&o Sl 
Prlactpi.o a a:t~~~n..;.. da uapoãliib:lUII .. a 4a• .W..ialattaç:Ha hatah. c.:r .. -
.. olor <lachra<W 

t. •• Adailli'Otr•çÕu P.,.Uh ..... ,..... ,.la ~da, pala aapattaçã.. .,. ,..,. .. 

·::r':.:;: .. ::~~~:d::: ::!r ~!:::~•-=-!~r:·;.~:-:: !.":!:r:.:,.:::!::.'!· 
.. KGM1'to, 'l"•to para aa -c•Í""*'aa • upe4lçiaa fecWaa, 

2. lta ,...lnlat~açõu pod .. M _,.:•atlr a c:ahr[r .c-... oa 'l'hi:N *•·"•
- 4.con« de W c:aso oh: força ••'-· aio •tio~raa~aivah,~. prr••t• H 1'•!,. 
untca llaa cartu pottadaa • .. u pab, p•1•• l'll'l'daa, aapoUaçcoaa ou ..,ad.aa, 
d..,i<llaa a u. e .. , ola força ... l.or ... paaa ... ocortolr .. rarlta ,!Odo a patclQ'• _ 
4oa ohjatoa, in~tu{olo, -tuat.aftta~ o parcurao ola raapa4tç- w 4a drloluçao 
i ....... 

:1. O r••tcnt• t- .Uroho a ... bool•niaao;ão uori'aapoD4aatol 0 - pl'iactpla. ao 
_t.,.ta r!•l da parda, 4! .. l"Ua1io "" ""' ..,,.rl&J "! •-• ift-'lratoa ... •• "!. 
•cflcio• "'"" re.,liudo• """ aao t~11a .. çoo.•W•r~••· t:nttu .. to, aat& b••~. 
•h.-.ão nãc- J"Jdc,- • .., ...... c:aaõ,-•Unpoluar o-ntnnt• ... tr.aa.co-MDCI, .. 

:i!or ~"~:r~t.~"c::•c: !:~~~~tr:o~•.•::::.:::,!tü!:~i r~i=:~~I~ 
ta • acsundo'pucuno, i ..,ueada ia r-••"'• ""c•lo.had:u por ••ta .. ta. -

4, Par ... rrot.:~><;io ol"o l'ÃT'ietaCo'39, o o:lead..:Otlirto·~· .. halto ll:n4nbaçM 
opÕa h:tvu recebido -. e.arta COII ••lor 4ac:lataolo • .,...tholla N ..,orrt&o:la. 

S. A lntlaniu;5o ti calculada a J>&rtlr <lo P'tat;O eorranu, COII.'nttl4o- fr-.
coa-<ltlro..., DtS.' doa abjetoa ic''!.I.!Of 4& -- Uturau, •.., local a i'ipoea .. 
'tU• for .. auitu para tranaporta: !Ul hha .. Joraeo c~inl!u, a lM .. t.-clo i 
cale11hU a parth 4o valor ordinido llot o~>jetoa •••Uallloaaottraaa--a~~· 

6. Qol*nllo''*'l ito<leniuC'io ~ halda•rah porda, e eapol(açio total CN a ..,ada 
total 4a - c.art& c- Yalor 4actarodo, o r-c.nu Olo, pllor aplicacico ...... rã
a;rafo 49, o daatinatãr,i.o, t .. 4initc:o, aln 4hto, i. raetitulçio ola•. t._l' • 4! 
taltoa pa&oa, •acet..ando-.. a t••• d<1 "1uro OIUa ,.tNII•~ - '"''.......,. .... 
lWrrblbtrG<"Jto ~ or{snr, ,.. todoa•oa caaoa, 

7. O .._t•ntc tno • ta<:uld&da da "brir .in dr ••u• 4iraitoa pr•vhtoa • J>&~ 
riarato 39- f•vor 4<:> d<"thoatido, ll!veru-nta, o d•nlnatirlo t..,. a f.aeu14• 
.... abrir .tio de a<:ua <fl.rei.toa prcvht .. no pariar•fo·49, - f.,.or ,&o I'CIIet•ii' t•. O cc-tentO' ou o d<:atl.n'lat&rio po~eo: autorlaar u- Utreeira 110110111 a ta<:el>af 
a ladaDiu,.:io, euo o l<'&blaiio intuaa o p•nldr, ' 

Arti.p 52 

I..,çio de r .. p.,...ubilida~e daa Morilllauaci>ea roatab. "'J•toa n&htriodoa 

1. .h Ad•i~iatncõu Po-cah 4a'1J<Ur ole au taapond,.h ,.toa ol>jetoa n&h
•.r-.!oa c:uja.cq.tn&• jã t•nh,aa,.(e,t~IIO, IIIU<If ... co"'!lçôei., .. t!puladaa- .. ,. 
raaula-oto pa1'• "" ob ~tQa da .... ll&turaaa, 111.1101' ••a,eO<IdiçDII!a pr,vhta• 100 
artio paT.:lra • ' ''' 

2. Aa A<f•hti&traçõea l'o1taia o.iio àio raapa.,.ãvdu 
19 pala poor4& oloajpbj~alatradoal 

a). - c•&o ~rça,.a'io1'. A Adainhtr•eõio - eujo1 .. rdco .eorrauá parola 
.ar... olcd4lr, da acordo c- a l•ahhcio •• Nu pah. H aata ,. .. ,,. f,o, 
"""'ida a circunatica<::í&a q101 eoaat:l.tuea- caao ·~for~ •aí'»' I tdadr 
eunatiineiaa aerio l..,.daa ao conhaeiMato .!• Nlaial•tr.P. do pa!• Ú 
eri1••• caao aat• últ la& o lolidtor, Tad..,h, a ras,...NlolH4Ua 4o 
pGil l'C-tante 'III• acoitou c:obdr o• rhcoa 4a forca .. tor diWI• aulo-

h) :!:!~~-~~~~~a~~~~r!!!:!o ~; 4a apraaontaçio 'dC prova 4a .,,.. n......-
.. biUdade, o.iio poaaa• prcoatar conta• ""• ohje(o~ - .,.,........ac:Y, .. 
••'trulçio tloa doeo-ntoa olc HI'Vi;o por -t.t-• 4e fow... ,..ior1 

c,J 'luron'4o o r-Ut!t• •d100u •• fo..,lu IIIHI'Iuar r•c:l-eio .., praao ~ 
'OlUo • arti&ot U 0 ,.rii~:r•fo 19; -

.. 

.. 

.. 
::lN Hjnaa rc&h.tra4oa 01un, ••au...to Mtiflucio •• .W..lnhtracl.o4o""'" ,.r:;•d-, f•T- tetl""• ... ••~••,..'•• - "'h'tvola 4a laahlaçio ... ta 

,. ••• ahjat .. nahtra4oa confhedoa ou 4ntrur ... pda outOTI4ai&a eo~~pa~ 
C•te, ,........., .. trotar 41 Hjato& "ujo ~taÚ4o .. •l'llllu•dra ua pnUol~ 
.,&.a tr""htu"" &l'til"' :\1, parãaralol 19 a 3\',letra h a "91 
paiM .. J•tóa ra&hLratlo• 01u• taabaa aofd4o - •vatiil 4•corraata .. utu 
reaa H ta•laÚ4o 4a ra•au, -

3, M ,...laletra;õa• hatah 1io •u- OI""I'IUGr raaponaabili4a .. .,.,. raapai 
t• h ...,laraçõn "raatn4&a "" alti"""'a•. aual0111ar OIUCI. ••h & for..••ua totthaii 
...... d ... , - ...... 4ot;illoiu t-da• ,.,lo• ..,rvlçoa a4u•ndroa, .. tenf 11~:~~i4&• 
4a -o -!tlF 'Jt,, ,.raarafo "• latr•!• •urondo •• nrifiuçi11 ••• •t>Jnoa ,. 
c.rra..,......,ia &\l.._ti .. a H eoa.tr•l• a4uandro, 

Arda• P !.-:\::O .. :a n•I'OIIn.,lllb• ~· M!rllninr.:.çõn hat.ah. C.rtu -c-. "'•lw 

1. A• *l•hna~Õu hot,..h olalx- <la Hl' uapon•á...•h fdlB& cSI't•• eoa ., •• 
ler .. c1au4o 4oatla ot~~• t•h,. datuado sua antta!P ... eoouUfÕO• ,.I'G.acr.IU. • 

:r!c::.,.J-:;~:. '~::r::rr.!:f:• ,~1!~:.::.,~:~,:::";:·~ .. ~.~c:-'.!!~r:.~~ 
a) ., ... o_., .. ,..uaçao ou -• ..,.•ria for eanatAt.la ancn 011 ~aiWio •• ..,~ 

tl'&s& ...... jota No t&M O paNlta a \qiahçÃo iatar .. , ......... o 4a•tiu'" 
tiirl• •• aa for e' CIIIM, o r_.Ea'IIU," for fel ta & lb.,o\ução ii er(&
!r::~•r raautv•• i ..:adio 4o raeahiaOllta 4a ..., ahJato ••poU .. o " ;., ... 

.. ) .... o • <laat:tutiirla 1101, .. Uao 4e daYet.ç:ão li 0\"ft:•, o r•atnta •• ,. .. 
ur •• •iatiad• •• ~lho tle •rtll! "••ado raplanonto, 4ac1&rar •• 
._ra. i ,...ialatr~ ""' procd•u • ntnt• llo •"J•eo, lww..- COftatat .. cro 
- .. •- • rar...:er a ......,.,. ,. ..,. • aapoHaçao ... • •ar i& aio ec:ot"rcu 
.,.. a •tnsa • 

.. 

.. .. 

.U .W.bhtraçÕ•• .,-. .-, UIJIOI\aivabt 
,.."la ,.,..a, aapoU.açiio ""' ..,..,, la • c:arta1 coa ..,alcn: d•ehr.,.ol 
•) .. cal! 4a lar<;• ... l.or; & ...,11'1htr•çãc:o RO urv[ço ola ot~~al a par4a, 10 .. .. u..,. ... - -•rla c;..,.., 1vcar, •a:a ol•<:itll~, aaaui..- a 1a&hlaçia •• 

- pa'la, e a aet& ,.... .... aapOllaçao .., ..,.r 111 foi • ..,ida • circuaat ... ~ 
daa ... conat.ibu., - caao 4e força .. :lor; aataa circ:o.onatiôada.i aariio 
1 ...... ao eonlwc~to ola !Walill!att.-çiio do p!a 4a orit;• e.1o aato 
iltbw o aoUelfar, l;atratanto, • rafponuhllillada •• Adoai11htração 4o 
pa'la r-..reata '1"- ecdtou co:>hrir oa rbeoa da força •aior !»Ddw.o& 
.,. .. :latindo (artlto SI, pariivofo 29); 

W ~., .. .,, ..;.., ....,a.clo eutn. .o4o 4a fo~ur • """'!• ,f.a HlpolllaGbi.\IAa41, 
..., ,..uao ,...atar çonta 4oa ahjotoa c:. eon.,.qttl&llci& .. 4altnolçio •oa 

e) ::=!":a!: ::r~~.::: ;::U!~:O ":U ~:!;;;!~,~oro&!\::!~!!r ..... rol 
pi'WCIIIi<'loLa 411 COIItOU4o 4tt O•J•tOJ 

11) ~" a<> trat•r 4a ohj•toa cuJo o;ontaõido eatcJ• t.adut<llo ... ~lh1• 
Çti'('O ,.n .. bua ao arti$o 36, ~Jir:nfo 4t', • ••M• ., .. eatn •hjatoa t~ 
•"- aiote eonrlec:ua. ou 4oatru[cloa ao ro~ÜO da - eoataúolo, pa'la ..,t'; 
dol .. a ccwopot .. ta; -

a) .. ando..., tratar .... r-•aa• .,. for• obj<'to llfa 4eclaroção fr ... t .. ea 
•• .. at.,. ..,,vrfor O<t Yalor real olo cor~teú<fo; 

f) .,.,..,a r_r.,..t• •io loraoalou 11""''-a roet-..ção ao pruo ,.,...,ts&o 4a 
- -.• contar • .., til• l<'~illte ao ol(o 4a p<~Ua~ .. <lo objeto· 

::~:~ ... <:11~":1.: ••lor·•<:eiGn.Jo. aprocDdld.u ... Yirtl:ldc !la tcal;laçio ola 

.. •atKi'a ... ti''I!!'"I'Otta ..,rhf- ..., air""• 'l"ando rtr .. r- ... bttco ""~~' "iQ 
eatav-.,. ea•cU""e" •• au-[r • rlll'lfOnlt.lbilidadc ,...Joa valores • bordo 
40a aavioa • 4e>• _,;.,.!"'r aba uti\hail<)•: olaa .ancac•, ,..,trctanto, .,.. .. 
T& • criadto 4aa Ul'tllll - v•t ... dc·~hrlldo c'O OXI'C"'Iit>Õ"' f•cbada• a rlll'& 

pon•ebllJoi&IIJc """ i Pu""i.J'toll ptlt'4 "" ohjut,.~ 1't'&ht.ra.J""· ' -

3:: .. Aa Adool'lh~r.:~çi><'ll l'o•t•l" ni.o ~,.,.,..,. Ol"·~l'lu•r r•••l"'naabiiJd.-le toa rcl•
çao ai ·~l;:ar""u"~ ,...,,.1<~•14" a:o lllhaoJ~n. qu:>.l•l"•·~ .,., •d" 11 (ooraa a •''" ,..,~ 
4<'(,., lll' aa'4r<:(,.,,..~ ~·b~ \K•\<>• ,.,.rviço!l oo.lu<1neir"~ """ndo da vcrHltliÇiin
ck>• vloj•t"• ..,t.,~~idol 110 <'<oni~Ol1.! adu•n•·iro>. 

Artiao S4 

JooapciaubH lclrula do r-t...,ta 

!;. ,:,:::~·i:• ,~P~•:"i:!~t:t ~:~~:':";..~:!:!. :.:.::'7-!::•!;u=.,~:::..: :{ 
o.,Je,toa poauh co eo.,..,qUinc:i.• ck< a~q>o<ficio da objctos n~o adaiti.oloa par• trana 
)IOrt<" ou da inolol<'rtii'IC'il dila condiçÕe-a de ad•h•io, d•l'<lc qua não hnlla otorrT 
.., ~db.o ou Mlllaênda ""' Ad•i•l.atraçõ.a ou doa tr.-naportadoraa. -

A aedtaçio 4a tal obj•to pala ol:ineie ela poatap•, nio aoc* o r-taat• 
• ...a n•pooulo1H...,•· 

)~ A ~f.nht"hclo , ... cona~atar - dano d..,f.do a erro 4o P-t"""• iafcmu
ra i.ato a A.cloiahtraçao "- ona• • ,..,.. caiHt, -for o UH, ~a •c.oio con
tra o r.aatante, 

AI'Hp·S5 

Jlllot•muc'lio 4a rat.-aahi.ll4.acla .otr• •• ,...inhtr.atõea Poat•i.•. Ohjetoa HSI.a 
tr..._a -

1. Atii pl'OVa - c:entriirlo, & ra.......,aahl.ll ..... ..-1• po~rda <fa • objlto na;hu• '"""' à Mloild.atr•cico. Poatll ...... t....ro t«•billo o olojato - f&Hr ob.,.t
..aciea • aatan4o .. poaaa '4• todoa oa •i.os ftl'ol .... lltar .. ola bnaatipçâo, Dia 
,... Jol'o,..r • •tn&& .ao liaatloatárlo, - • traoMiaaâo n.,br a- outra 
..,.ldatra;io. 

.1:. IJIIa u.inhtracio latar.edi&ri..a ou ole deati110 aati 0 aci::pr..,..- eo~~tritio 
a ta...,IY&do o 4bpoato ..,. ,.riarafo 49, h••t• .. '1-1111.1101' raapODNbilidad .. 
o) '!UIIrtdo Hu...-a 11 attf.ao "''• Mo .,_ •• 4i•poai;õaa tal&tb•• ;. wri-

flea;io .... _,..rt~a e i te~t.~~tataçio 4aa iuapl,d4a6aa; 
.. ) .......... ..... ptoW.at "1110 ÜO t- coabee'-atll 4a fGd-;ia MUO 4a 

llaacnlçio •a .._..toa 4a &anolco nlatilfOa ao ahl•to l'rocur .... apõe a 
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•> 
ujdrado •• pruo •• connf'Ya(io pravhto ftO artil• 107 H .. aul-tal 
ena nouah• lllio pujltdl.:a oa Clrahot 4~ ucl-llt81 ' 
•vaDio, .. c: .. o Ca i11acricio J.ru:t1vld..,al •u objatoa nat.tr~i •• ,o -zwt. 
r-aviar Co rWJato proe11raolo do poda aar utaNiadda JtOntUa • .,.laiHra
cio •• eoctr.a .. ~. oharYOU' utlao 1,7, parisnto ltt, • aqui-Dto, n
raraau â :ln~cric.lio ••~•ll•aol• ••• objauoa nahtudoa .. folio& .. "'" · 
(: U ou naa lht .. 11-c>"dah c 1), 

4, lfi~Utanto, u a ,perda '!"01't'e<l 4uunta o uanapor~a, na ,.,.. INJa ,oaa!ftl 
anai:Httacer-n .. ~~~· ta~ltorl.o o. unlco da qua pah ......... G, flltO, aa .....,(. 
•lan.,c"• .. qu.,.t&o are- ., •• o pnjuh'! .. l"'•t•a iauda. , 

S. ~ "! Ô\>J•to u,k'"nndo 'tOi ·~o:dido ""' 'citc,.na~i~iaa u toru .. l-r.. 
a ~ahtrat:ao .. tuJo tndtár.to ou MN[ço ocorreu a ,..ru M i UlpCIII ...... l 
,.nau • Aolootnhu•c•o reMteata qv•ndo o, doi• p•[••• •n:•rn ~ 01 ""'" 
I'IIIUltntDI de - ce.a <il<r [or~ .. ior, , · 

'· O. <l.lr,ito• 1dU1a..lro1 1 outro•, cuj1 •nul•cào nio 11 tl"<\bl po4.14o ot.u·r, 
Uc .. • nrao olu Adainbtn~• r11~n•á.,..l• vela perda. ' 

7. • Whoi11htr1çio ""'"' ef~t ...... ·o·paJIMfiU di hodoeniuç}o aub-ro&•·n MI 'olt
nlto1 h "Pe•- ..... e ...,..,..1:"'riçebldo,' atli o li•lta' dO _t.oh '<~ana .IP..,..Iu 
do, .. r• ...,.tq,.er racurao a"ftnt,..l, cucr contra o deu lllldirio, ·cuer Contr• o
_-t.eatl 00 t•J:"Caitva. 

At:U .. st ' . . 
::~:~::t:~.:: II'UPG!'Ubilidldl llltrf I~ Adf!linl.~t~I~OI fDitlil,o .C..:<\~.t( 1;._ 

1. Atri pr,... _·.,;,..trádD: a rellpOD .. biUdade ceM i Adodo.lltr~o' l'l:rltal .... 
t_.o ritlb.ldo o objato - !a~ •Uilqu•r Db11rvacio 1 aatando de 110~~ J1a t ... 
... e• •iu tal"l-t•r•• 4• l~W~niaaci<>, .oio PGIH p~r • ln~r•P .., .... 
t.._tido u-. 11 for o caeo, a trl&!l.-illio u,ul•r .• outra .Mainhtncão. • 

1. a.. Ao~~~Í..i.at'uciio int•~diirl• 011 4e dntitiD i, u,f ,...;.,. - CODtr.irlo • 
n-t'fl4o o •4P!'•to 1001 puli_.-•fo• 41!', .XI,. eq, iunu d• :llll:l~q.,.r nàp(ladt>! 
l:W.kl ' 
a) ......,4o , .ot.urvou •.• dhpoli.çÕ.I do . .artliD 165 do . .bl"l-to, '*-t.d,..l 

., !.,::!f~t~!":!:!:~·!~·:.~:!:., c~!i~::~l:!•:::l~çiio ~ a,õ• 
a ••n.u.lcio do• doc-tol d• nrviço rel•Üvo• .a obJ•to procu~ •. .,.;a 
o1 ,a.,i.r•tio ,do f'~'&EO 'llc conHrvar;io. pr1orhto-"'> artiP 101. ola bJu.I.-C.OI 
olta Ullllv& a.<> pnjud.lc• 01 olirdto• d1:10 ract-.tote. ' 

S. At~ P1'0V& - -t-r.i:d<t• I ,AIIIlfA~ItUçio <i~· tr~itlu - .~r~a.~. ft\o.: 
<IIM::la1'.., ,. - ...,t-ra ,.,,al.,.tr.açio .. toi ba'nu, ri.' "lualq""':.; 1'1111'0"11bUtAaola, 11 
•. _...lo PITaatlntO, lO· '(VIl fqi oati'IIUI O o~jlttO.ÜO [ltl cbapr io1 ~~ <lia 
~latt'~ r-~•nu, ,.,. r:rt..ir• car1• puta.l 11tUbivd apá1 & 'M1'ifka
-""•- pto cOD.Itltaodo 1 •'!••nci• ova .alton<:ào, q110r ola't ..... o ....,cor..•.~ 
_... iMcl&r1olo1, q.,.r olo prop~rlo ot.jeto~ . 

4. lo 1 par41, a ••poU1çào Ol,l a av.ada,ocorr•u 4uraato o t1'nlpoi'CI, -.,.. 
•j• poaa! ... t ••t•bll•cor •• "'"• t•nitCÕJ:"lo ou ••n~i.ço 4• <ro>~ pe[e ,..._.. o t.a-
1•, 11 AollliDhtraçÓO• ~ .,.,. •• arca• co. o. prejuho c. p1rt•• . .l&'lahl. ltPC.Utl!'l· 

:· .."..,:,...~!!"=.~ .. !.~":~~:.~:' .,:o:~:~:~ .. c:,.Pz~~a~:~!:io ~;.;: ~.· · ....... 
•) .,.. -o p~.:oto 0 o ... wlopc'otl a -11 • "" fuho, ,... a .-,,hl• o o f!, 

cho .., oloj•to tl'ad .. ....,at ÍJI.o• IPU'cntu d• npol iatão ou de avaria; 
•) .,.. o puo coa•t•tado qt<~ndo d.a eaíd• d• a:opc<llo;ão nio Vlt"tou. 
q...1o t•l t'l:"O'III foi fomcctck pela Adalniltucio da de1tlno ou, •• ·for o.,...,, 
,.la &.t.llobtr.ao;ão d,. ot'l•••• Mnh\lal du outnfl lldoo(nhuao;Õu .. c•uu pode 
o:d.!r-n doe lu& pareei• de! tul>"naabUldade i•WOI'IPdo p ,arl....,nt,o ,d"' '1..,. o qb
Juo foi llfttrcau• ••• que • Adoiqbtr.açio ••1utnu, unha, fo~ado <lbJ•çÕII, 

' S. A..n•po~a•b.llid•d• d• u• .W.Lill•tr•eio cllll nllt~~ ~•'outru ~olnn
eõe• aiio o~~t.i, •• nlnh .... cuco, c:o.pr.:...tid• •lê• do llliidWI d•,'ll•c:lal:"~io -'• Jfl• 
lor por •t• 1doUd1 • 

6. ~·~do for pnd[~a. up~lhdo ou •v.adad;~.,.. 'carta cooo vato~r Qc:l•ndo
c:ireuDUilld .. a da foru .. tqr, • Adainht~r.açio .- c:..j<'l <ilj>IÇD tarritortal ou -
C..!oa Nf'J[toa ocorr•u • pud•, • 11potiaçãQ, op 1 •v.rh, .q <i n~llánl p<t~ 
1:-,I,M-~ ... t.t~ao;io 4... "~h-.." .a• olu1a .W•i'lli..tr•e<ie• ,.uar- ·C-oOI rhco• 
n .. dt•nu• do caao ..., fqrca .. i., r. 

1. h 1 P•ndl, • ,..polhtio, 011 1 •vuh, pn>du:du-n no turit.irlo 01.1 llrvi
ce «• ,.... Adlolnhtr•tão lnter-diirla ""'"' não loruttc• o unito .. c:ut•• , """' 
-tor 411Fhu,_,. 'lllt .sd.otou ,,. .w..;ooo Inferior 10 .oot.intc '111 pe.:da, ã Adoi
ahtracio de or.l1 .. .arca c: .. 11 pnjubo ••• 1 cDbut .. n d• ~iíol'•tn'çh 'ioit$~ 
Mdiárb .. v.lrtud• do arttao pri .. Iro, paráJr&fD », • <ilo parãardo S9 do pra-' 
&iut• art.lco. 

1. A 110~ p-r,....ht• no pu.iJnfo 7q ê haobia .aptic.ad.a .. t&IO d<! tr~aapon:ll, 
Rr.o - •ríti., •c; • ,.rd•, • ieepoU•ci~, ;,., .a av•ti• 'oc:oir. ... ao1 'Hrioii;oio d• 
- ,_iai'lti.açio ~~~., n~o 1Cdt• • rupon .. brUdadC! (ar'~(&Ó 53: Paiêar.afo 2,.., 
lt-l'l). 

t. 01 4.l.nitol adll&:'l~iroa • out_to•, c:uj1 anullçiio nllio' pZde. ·••r ~ieâo-!ld~,,'f! 
c:- 1 c:ãr&o"4a~ Ad-.l.aht~ap~; ·~IJ>OD'!iiveh pd• puda, pall oi.,OJ'ilo;io qti pah 
nert1. · -· 

10. A Adiaiohtnçio 'I.Uit •fuuou o p.as-..to U t.dad.lucio 111~-n Mi.•i.
Nlto,• ...... 01~·1 1"1C!Itbll,., lltê o U..tt• .. --~-t,ai ... ta .l .... :l~." ,_. 

n 'lllll..,;ar rM:ur.., awntual. ,....,, I! .. Ua a .. ,.tl .. t,rlo, .-r ~-u·a o •-''"!!. 
ta .., tarctobaa, 

Al'tl ... ~1 
temlà& lo ti• "' nu~lll'll&d• ntn •• Aole.lnhtu ~ a eub • •• _ tun. 

• trannortl N ... O. rtal t- v& or •c: na o 

~a ,.ru, a ••poli•o;il> ou • •••d• pro4vdu-- MI Nnoitoa III• - ..,r•· 
H •• tunaporte 1êno, a ""-lnlatr•eio .., JOdl ...,. .::<41'1 11 ... ,. ••• da triRI
portit MIPIIMID .• nt110 "• ,.rlarlfo 19, i ftr.laHa, UU1ha4o o 1rtl10 rr.t ... ! 
n, pa1'1ÍS1'1fo Jt, • e artla• H, peráJrlfo 59, • r••oltol,.r i .W.Inhtno;10 4a 
od& .. .., .ladlnb•ti6 P•a• ..., -~•nt•· Clbe-1 .. cobnr eate .,nunu •• ..,r•
" •• tr..,lpOrta .Creo fiiJOOft.inl. &e, • jpl.\-t,.dlt lllo artlp 16, plriÍJr•fo 29, 
a .W.lnl1tr~lo ft orl.- pqa •• deiJ'Iau ri• tnnaport• •lntaMn~• io c.....,Mh 
~na, ..._ .alldtar, po~r d ..,_,·O n1.e>oho 4& laohtDiuçio i citada 
CGOpolnloi•·' 

Artlto ,5I 

• ... - .. r·o ... rn.anluçiio 

t. .aaualndo o 'llb-Uto d• net~no (:OfttJ:".a .a .....,.tnleu- re1ponJi,.l, .a o'Pr! 

::1:'l!:rt;C·",.! !:~~~!:·~: ·!::~;;.C:;:;.â ...,~·!:f:r;r.o ,.ot;.:;!:!";q~u;r no ·-~ 
tiao 5), ~àiar.ato n. · · 
z. KIU paa-nto •• ,. te"!:" lupr o .. 1. ~•lllo ponl-1 "'• .., •h tard•r, • 
pJ:"uo •• IIli,•••• •.c!H'-tlr' lllo 'llla uau~n~li .i .. t• ola nt1-cio. 

s. Qwuodo 1 Adaoln'iuuciio i '~"" ·,M....,. o p1a-.to aiD acait• ...... rr o• ti!. 
coa H1ultant11 III• C!llo da forte .. lor, • ..,....,, .ao tiini,o •o pr110 prevl•t" 
100 ,..ráar.afa Z9, 1 lll"'ltio d• ubeor a<' • pt'rd& jt;Ode ur ~•tlcla a.,. cno.dc•-:. 
t1 ioajliHlo ioiolol •tn.í•'•t.,idUa, cll> jK>II•,' oixc'•pdonll-.Dntl, adi•r o pa;-'1-
to 4& .llllknlnçlo por outro• 11th .. ,..,,, • 

•· A lodlll.lnht~r•ciio di .IP1'1 ... ou Q 4c~ttno, ~ohro ... e cuo, eati .... corlu41 
1 I.Hno~a~.-.111""• lllo lllfnlt'!'," por coot• III• _.hil,jn•çiu que, undo pudclp8-

.te 4o tr..,•port• 1 t•ndo 11.., r•l"l•...,.ota lofo~, Hl- .... 11 •acoa•-
clnco •••a~ . 

•- .,nHntlf 10lnçito lllcflahlv• _. pnobl,_ .., 
'""'ttr•t-ado .., ~.l'loento <~~• Alllioiltncio • erlpa ou <111 .. lt.IH, 
~- • c.a.lllt' o cuo, •• .... .a perü ,..-.da ...,Ua • - nao .. loqa 
Wli:h1r·..,,... e Hj1to Mll.la aUo retido, coaU..,...,..., autn.oldo ,.t.
tod...._ ca-p~~tontl'- r.a&io .. - oroM..UO·ou .,reaMIIII.,.- e:lt:t"""' ... 
t.ii1bt~io .. ,.h • ... d .... , 

Anlp H 
~J10 ,..,lMnJ.uek i '..;.u.luracio ...,. a.l'ot..O o ...... oto 

L, • • A ,U,;.lahtr.açio r~•~sáv•lo 00 por ~E• •.a,.,et • ~to t<!ll\rol doSe 
ara~lllo. '111 eOAfo'JIIldaol.•.cfll' o art~ ~51. .f.J.u q~rik.S:• • r-boiHr ,.a .W.lal.,! 
troçao ..,. lfatuou • fl':-nte, • ... • ._[.,ada .W.i•htr•çio pac,.....r.a. ~ 
-ta.ta ... l .. ••luç• ,.a~~& a •• •• olirdto -• Uaic•• 'llo artiJo SO, par.a• 
&rof• 491 411tl ,.._to •wui Nr d'•t>~.S:o -- pn.to <lit .. ltro ftc:11t1 a --
tor 'lia bta 'lia 10dflcaçio da ,..._•"'· ' · · · ' 

Z, . J.i,a .tiotdenl .. ~ .,.,...~r· & 'lli.,.rS!• .-i.al;tr~çii••;., C:D11.fonidad• .,_ M 
•dto• S5 o 56, • tot.d '111 bKionh~~,;•o dltV{d,l •w•r• ••r enditlllo • Ewor .. 
,..{o.{•ttll,;io fl;l;:adoro, &O pr.a~ pr ... J.Ito QO târ~r&fo U'o riat'a prilol{U Ãdlli~ 
abtraçio .,.t. tOIIIo ,...,:14--te rec:ab.ldo o· ofojioto r.ct:..:..to, .....,. pu cr PT• r 

:!r ~::.~~~~:.::.~b:~:::· .:,.";..:t';! .. C::':!:t~=~= ~ 
ildeo.lta.ç•o. a ~- .., <ilhdta. · ' · -

), A~ .A!Iodabtraç:õa• da •r.ll- • •• ol••tl.!ao, ·,..._ aotru • •c:orolo para r-r. 
nc:al\" a ,,.,,.... .. ~illllladc <lo pnjvl&o •obt'• • •J•ltotuçãu •ntlrU&..,• olo llf•
tuar o p~~,•mtó • .. -ola 4lro:lto, 

... O ..-bot~ ii. .W.i~l~t~..,iia cndor• ôi oir.tuado COI>for.a •• aoP.a• doi ....;,. 
_,.to pr,...btaa 100 art:i&l' 12, 

s. ~·;;,o a ·~••ro-••bilUaole tivu dolo ro::conlo.,d~.a. ~ alnd• ~ euo pr<~~~btll 
.., lr't(so 58, peraar•fo •v, • -.caata: d.a Uocl•n:lu.çao ...... t•béoo "•r calor ... 

:..~!!1:,!!:d:a~!~!;,:~I.,;., .. :::"::t!i.~!!,.i!"' ~= :::!:~~. c:::i.::r:!r:!j: 
t.a1- a Adoiniltr.ao;ão,r.!"pcl'llliivd, 

6. ..1••Hat~n~~~U •SOÕ• .bavar filiO a :lad.,h-çi.,, 1 M•la:lnução par;Ador.a d.ave 
c:->n1clr' ã 'o\boiflhtra~io'rifi>oío•ivcl • d1t1 e o -tai.,te do P:oa-c:lltO c.f,.tu&olo. 
ac.·- a..C. .. .;, a <lista o~,õ·Ui>oo~lç;., 111" Mltoriuo;io de l'<'lt-""to d• fodc.,.tuç:õo, 
Jl A&o.lnfltta(io p&;adol'• 'ftio 'tiver c-nic...to ·a dllta e o _.,tante elo p~~-~to, 
101 •io o 4ebltoo.i • c:oau'.lol Adolnhtuçio ru;.td•iiv.,l, a aUtorbaçilo'Cica con.
d<ileuoU •- o.tolto a à .W.td.lnr~io ..,.., .a ·~·cllloc:\1' uio .. 1. ta:a o •l~eito d•e 
n_c:l...it ·.o' r..-bol .... .'IM.a.r.iuçio .,.....blalMarit• .pll_l:•· 

1. A. ,...i,.,IItl'lçio'cuja'ill•~n~Uidlll• tcnh.l' ddo dcdd-<'ntc ·.,nabc:hc[ola 
a .,. lnicbloantlt •• t•nh& ttcu•lldo a afet ... or' o ,..-ç•fl'llto, """" t-r .a aca .., 
caqo todol •• deiPIIIU ICitUÜrin rt*'h•llf. .... do atuao irljU•r{fi.,ado ao fllll;t.':' 
"""-to: 

ã. ·-.~. -Ã4:>1al.t.CriÇÕn '.lcut .. U:tru "' Acordei p:on~ ~l .. id~; l'"'dodic...,at• .a~ 
iaol~nl:aaçü"e" Ôl"" t1111h.l P,i"f" ot~~• de: dir.,itO O Pua n• ,.vah h..,i..- rcconhccl-
... t. funlh .. enuçio. ~,' ' . -. · · 

· Ãrtlp 60 
lkcupjlraçiio .....,.tuat ola ~"'"-bacio jvnt<'l .a ..-tlt,fttlt oa 10 d,..tin.atlrr? 

:t. ·a., aJ>Õ'! .u ps,._nt.,Ô~d~ 'indltnluçio, • ottj'.r'~>, h1htrado "" - c:•rtl COI!' 
•alor.dec:larado...,,... .ctyn,.cl•eta obJ•to""' .,.rt"' anterio~nh coo1idnedo ~ - ,.r.ldo i ue~U:optreclo, o r-t•nt• ou, por aplicaeiio olo IH'tiao 5(1, p•roiar•
loe SO • 6'1, • 'llo artip !J, pu-'ar.afo 79, o 4,..tlQitirio l ui11do III• que o ob, 
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J-t• _.,. .. ..,,., • .l .... oll•r,•lcio ,...r ... ,. .... r....r,.. ula -•· _,_ 'l' ...... T 
.. .. -t•ato 4& onoknl .. c ~ 1'111•· ln-\llfo-á 1C'olltit .. & 0 • •- l .... , a ln: 
llllucM 111o - III& ,.._ ..., lnn ltuldo • ...... N~.r.ii "" _n,... o .. Joto • 
.. u ... •• r-cu&& ou olo auaincla ~. t'&&p<lata no pi'Un o:onc..tldo, a •- proYI.
,._U au.ií t,_cla junto ao ol .. tlnatirtc. "" .,. r .... unta, o:o..for. o e&"'' 

:t, a. o -r-tallta "" o Paü .. tido uu" o "juo co•tr• r..-<>ho 4o -*t• U 11\dant .. e.ioo, ut• .ontanto atri n~t ltll(do i Adoinhttaçiio ou, .. 
.....,., i~ Adoolnl.au·aeM• 111110 arl'•r•• r- o praJuho, ·n.,. pruo d• u. ano a 
-tar .. ~ta do H-.bol.o. 

J. .. o ,._.t..,te Ou e ftatlt~o~tirlo UIKJndaa a ucabtlr voo olojoto, .. ta to!_ 
-~H-i proprl.,.ada U Ad•lnhtracio "''• u rouNr, du Adainhtraçõu qua u
cu- c• ., pr.Juho. 

... Qw....&o a prowa ola ontroa• • "Ptu .. ntoda apD• o pUlO dt dnco •••• praYl! 
t.- • utl.ao U, pariararo 49, a lndcPhlçio fica t. ur10 da lod•lohtuçio ln~ 
tt.r..1U.iria <>u dr dc•tlnP ,., a a..- pa~ ,..;., pudu, ,or ., .. UKâo qual~un, 1n 

neo.rperHa <lo r-t•nte. ' 

!;v.. Z:.J:~:: .. ;!::i:!";!:.. po.:~:!' :~ :: ~~~ ,:~~~i .. ~":o "~:~.::~1:! ·~:d .. :l~:ç;:;e 
,.. .. , o r-trnt• 4•"• r•e•bohar o ..,nttnte duu ind•nhaçiio contra •nna1a do 
altj•to, ... pr•ojuho daf cnn••'IUind"' """=orr•ntu da d•claro~io fu.udul•nta d• 
•alor ·trnlda nn .artico 66. pa~i&rafo 59. 

C.,hulo IV 

Atdloul(io oJaa taxaa. Dc•J>e••• dr trinalto r dupt'ua t•nloda 

Attl&o •1 
Atdllul~ o:l• taxao. 

... lwe oa ca..,, prrtlatol peta CoaYitnçio • oa Aeor.Sf>,, çada Adalnhtraçio Poaul 
-"' aa uua por •I• net~tr.i.to•. 

"-'dp 62 

..,..,. .. , •• trioalto 

1, Ka•uhado o dbpoato..., anlp 65, •• npeoli~õc·· fccbadaiÕ P,....Ut..ta .. •ntu 
..... , ... lalana<:ÕCa 01.1 aDtr• duaa aa.indaa do ..,,'"'> pa[a poT .. lo do• ••rvico•. 
dolt -ou virtaa outraa A<IBI•htra<;Õ.a (urvlçoA terc•ltot) lltatio aujelua I .•. / 
• to da~ du "'de trlhodto a thuto de uulbul io alaa «at4çÕ..I 

!!" so rt lltrrnt•• ao traoa to t•rT toru t ao tran• _to -r t ., •. .''•'. _ 

:t. Qaaodo u. pai' a aohoite qua ••u t•rritório aeja atrav .. ndo ,or ..,. urviço dt. 
.. tu.....,na .. rrauaairo "'" 1 partidp•cio de ..,.., uniÇ<>• ~foraoo o arti&o 39, 

1 ... 1 aa a'!fD!disõea .. ~i• •ocl-.inhadu lião eHiio Puldtaa ao ,..u•nto dn •a•~ 
,_... .,; tran1lto urritodal. - - -· 

). lie ot>aai<laradoa M"ico• da tarcclro•, a..,""'' qua haja ac:ord<> •apacial, 
.. n--.onu .. r[t:t.oa ef•tliado• •ofirortaenu •ntrr doh ,..r .... por _,0 d• 

-se ... -·~··· 
"· O nitlaito Mdtt- c-a no -nto •• 'I~• n axpa.Sitõe• N.o ponal no 
tah .. dt:t-> qu• att.nda o ~>.~do no porto ok partida • tanaba •uaado alu aio 
•tr•aua• .., .c:ah .. r[cl.) do porto d• 4eltlno. 

~ 
'tdo.laa ... dut>!aaa da torindto 

1. Aa 4a• ... de triaaito nvhtaa no arti <> 62 ari rafo 19 aio .:alcula~ 
a en r du t• n ~•du no ""' ro a •••u 1'1 

........ -...... -. '-- . 
1 .................................... -.......... l!.:s.t 

:L~.~~-~~~-~ .. !t!/il~~~~~~~~[~~ 
""'" ..... ::::: .. ~ , .. ..... ..... 
1,1>1 ··.... , ..... ..... ..... __ 

..... ..... 
::m· 
·~ ..... ..... ..... ..... ···-~· .. ~ 
'"' 

ktllia .. 
........ ~~~-h 

1. a .. ntwaolo o •hl't.lto .., artiao U, c ... .w.ioo:lltuçlo ... -~· • ,.,., 
pa-tu pelu wl•• lliina a da auparflda - •• ..,trn .,..IDhtnlõM•• -

:'1::1!:·:: :: .. ::~~~o:.!~ni:!~::ro"!!:!:.~~ tt~~~: .. : ::,:!:.:;::c~ c:...; 
ntio olu de1pe1U •cnr•tadu ,.11 Clrll poatal llhraadoa.al ""''"14a· a •h • 

2. A r-......,racio prtt'IOI1ia roo P•rÁ&rdo 19, por •11ito ol1 car&a poanl t1ca"ida 

:) 
1111

:' f~.:~!a-ouro (2,616 IIES) JNOU oa LC a ID (1nlddo1 01 Úlpl:'ttUDI atn•,.h 
7 1 .. tu upadah tr1tad .. no artla.o 11 1 pariarafo I'J)I 

\) ! frai\Coa-uro (0,653 Hl) para 01 l~~~puuoa ~P:pa4ido• por •laa Uflclala 
tratad" oo artiBO U, p.rliaufo IOJ ( .. tu ti).· 

s, ~alquat ,W.Inlnuçio pod• ranunchr, tOtal ou pardal•ot•• i ~Mr.
ç.io pr.,~•U no pariardo IOJ. 

AJ:tiao 65 
tnAçiio da dnpu .. olor trindto e do. d .. puu t•rallllah 

Jatio ba111toa du •••P.••• de trinalto t•nl.torhl ou •rtdao a du ol11p1ua 
ta-r.inal. •• ur1• poatal da luHrfld•, Cll .-,atol roat&h Mo dht~lbu!dol 
d•'IOOlwldol • orlu•, ba• c.,., u ......... de •1 .. ,..,taU .. ,.r,.,-: btal' .. ttl
.. , .. tao t-• Iuntu du dup .. aa tanaiPh U c:a_na "-'~11 nr~· _ _ 

AJ:tl10 66 

larvlçoa lllltuordinóirloa 

AI ,..,,., .. , h tr.inlito eapcdlle4d&l oo •nlao n üe .. apllc• ao tranaporta 
por •lo de urvicoa extraordlnllrio• aapatlill..,nte trladol ou -~Ido• por ~ .. 
Ãdllinhtracio hatd a podido d1 -.. ou viriu outru A .. i11htra;""l• Ali coadl.
cóa• dalta cauaorla de tranapoua aio rapl-titadu atrM• "" a.co1'11o ... tn -
•• .Mooi11ht raçõ .. itltarauadu. 

ArdiO 61 

CotltabUhatio P• du,. .. • d. trinaluo a da• ""''"'" t•nlDah 

- 5, Qd:.iquu AdDlal.•traç . .ii.o aati.autorb~a .-,..,-tu i apndaçio da-.. Co
a:lnlo de irbitro• ,., ""''"lt1d01 anu•h que, -~o ali, fo~a -lto difar811-
r..,1 da l:'ttalldadt. !:ata arbl.tra~"'iii'ã"cao•dtu~d• confo,... pr..,bto,lll> artiiO 
ll:7 do Jteauh_,t.; Cerd. 

6, 0~ irbltr<>l tÔ O diraitO de fl~r, aqllit&dY-IltC, 0 ... nt8tltl elas dalf'* 
au de trindto ou daa dc~pe••• tor ... iaai• • ur .. P,.a••· 

l. Aa de ... ,·de trin1ito eltio a ~ar o d;a ,.,..ini1tra io <11 o~ I .- da• 

" .. ~01· ... ;~::",.::v:~: .. :·~~; ~:;~r:~;~:~":: ::~::~,.:c;::nz~::··.,:~ ":~::.iV!l 
o d1fposto no- par ;as r a o 

!·tor .~': :O~~:,!·c~: !: ~ 0 l :!: ·~~·:::~ff~~~~·!:',:On!:::Fe~~:.t.t.!: 
pag1v"u a ·~nutr;as.,o c de•uno 110 caso desta arcar· cOD_ o• cultos rdaut1-. 
tcs a eate tun~>to. · 

3. lu da •n de tran& orta .. rid.a <lu e di Õois .,. tr;ndto • .. r a-

!:i:d•:ntl~:tâ;"~:., e~t~: :: .. i":~ .. ;·:~ r=~~:•, ;::~.' atr;~:ãõ ::.,;r- .. b,~; • 
an 1tracao Poata o por~o dr e ltnue anvolv 

.&.rti"ao' 'r.; __ _ _ 
-: iie?uu de, trin.dto du e-xpttdl.cO.u de..,.bdu oo .. 1-enc-inhadioa 

A~ a -di~. duviadu .,;;·~l..., .. c.;,i~h,;.~&~-~'.ii.o c~~.ide~.-... ;..,-- ua ";iti"~u 1i-o 
o •• <lc•rn• runa to.·c"""'..., t '"'UfB'UIIJ n au• v • no.,;,._; •• io.atl ,._ 
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Ar~ ir~<> ?O 

Pu .... ta d~ l'XprdlçÕ~• hch~du co10 u m>h!Adu .,i'itur• poacaf .i dispto•ição doo 
Or~:nniuç:i~ du tlac~c~ Unida• ~ COO> "" navio• • ... ;;,r• d~ &ur.ra -- -

), Exp .. d!ç~r• frch~d~~ p"dc•m ~n pu .... ! a~~· c"~.,. u a;~ndu f"'"'"i" dr, ."'" 
doa paiu•~...,toblo~ r r• cono~ndomcu du un(d.T'l~• Mllit.,T<'S pnM .. ,;, diopoo>(8<' 

~~,~~::"!•;c~:.~~:.~;~":: ~:.:d:~t:~ c~~ a.~ .. ':õi~:~';..!~. "i,"'dt:;!:içi~ 1 =:d~~ ,:~ 
ninçin du Nacõu Unldu por intcr.<:di<> deu ar•v;~o' tnritodaia, auiti<10• 
eu aCr.,oa de outros pa)ara. 

2, l.ho~ pR.,...t& dr ~Jq><"diçÕ.,o hchadu pode UA\bim UT dctuad.a •ntrr u •r.cn: 
cúoa poatlia dl' um doa paiau-.,.ll'.bro• o• oa COI'~nd,on<h de divhiiu navaio ou a,:_ 
reaa, ou da naYioa ou aviõea de aunu duu ..,.,..., I"' i• utaoioa.doa no' un•r 
tcho,o~ entu o comran<lant~ de"""' dauu diviaõao nav•i• ou •ire•• o_u ""-""'o~ 
1.1'0 "avio ou aviiõo d" ;u~n• do '""'""" p~>La, por h,t.,to..:dio doa auvi~oa tetth.!!_ 
TU.ia, -dti.oa ou aêrNa da ouuoa paíou. 

Jl, Oa ol>jetoa de corr"&J>Ond~ndoi i.noluidoa naa .-., ..... tratadu no• pni~;u
roa 10 e 20 .!""~ • .,. ""duotvaaont• cndouçado .. 0\1 provenientaa doa -~•o• du 
unl.<!ll<ka •ilitar.,a ou do cn•do-•~ior, ~ du ~ripvbçôu doa t~avioaouaviõeo de 
.. ari.n<> ou r-tcntaa du expodlçÕea. lt.s urifaa e •• c<n1diçõ.u de r..eua qua 
lbaa aio qUcivai.a •ão detot ... inadu, de acordo co10 .,,u usub .. nro, -pala Ao:I.L
oiltraç.õo l'oatal do p1ia que colocou it diapodçioo • unic:ad~ 11iliur ou ao qu•l 
pertence,. oa navio& ou oa aviêiu, 

4. Salvo acordo otapcrial, a Adminhtra~io do pa;• qu• colocou .iõ dhpofltio • 
uni.dolde ailitar ou do qual d•pcnd.,.. oa navio~ ou aviDu dr &<>UU IIi devedora,, 
,..r•nce ai Admininr•çÕes otnvnlvidaa, da~ dcap~u& do tr.inaito du expediçi'i.,a, 
calcubd•a oi10 confor10idadc~i1<> ~3 1 c~• dupuu tr"JJi~ds ~alcuhdat 
- con!or•id.od~ ~""' ço ~r~igo 6' e da~ d"opesao "-~ tn~spnn• ~cao ulculadu 
- coíil'onud•dr """ o •ru&o 85, -

Tncdra P•ru 

Clqo{tulo X 

&rtf.ao n 
Cen'eapond:Oncb aêrea 

Oa objetoa de correapoad~nd• tun•pnrt•dtu por via •C:rc.o. com priorid•dr aií<> d!, 
-luc&aa "o::onc•pond~nci• •ên~". 

1. ~a Ad!r.inhtrftçiio t~"' a ,fnculiladc de od .. ltir os "crosn.,u, que 1io ca~-
t•• ft(.'rt·~~' -

2. o acrn1;r.,.u ;; cun~dtuido de '""o f<>H·~ <h- I:"l>ol, c<>nvcnicnt~onlc dobrado, 
,_ tt>Jns <>~ 5<'\11 hde>o c:ohdo$, e cnjAI dim<·n~o<'-5, nHta (or"'"• dcv('m ICt u 
... JUi .. t<'OI __ 
a) di.,..n•;c~ •'Lni•ft~i liênticuir.prcocrit•• t>U-' •• cartu; 
") di....,notit•• .. ~ .. ;,. • .,, 110" 2711 -; 
e de tal s<XI<> que o c""'prbocnto lt•ja ir;u•l ou ~uporior :ii lar~;.uu •ultip\icadll 
por 1'1 (~Dlnr MprC!ldoo.:~~o: 1,4), 

3. O "'""~''"" do aH<>Rt~.> d~uinM-~~ .o .. ,"'~·~~"· ao fra"'l''~~tnen<o o i~ an,!!t.!!. 
SÕC1 OU <'f>'l'ICt:tl d1• r.rY~iço. 0CV<: trft,Ct, o~ri1;at~d~11'1entr, lmJ;n~<a & ·~ç.:~n 
Airo1:1·~"""" '"• hcul!_.:~tlv.:~.,t•nt.·, ..... , """r"~"'.' "'l""'"lcnto na hn~ua du p~u.d• 

~;!r.:~ o a a~~~~~-=~ .. :·:;;.:~;~ ;~~:r: ;:~\7;~~Jdn. P<..Jc m ~xp~d•d~ s~h np~-
4. C.éla A-J.,f.,i,:trn<;:<Q, no$ ti.,it~~ dt•ftn[dn• nn f'<'lt:Õr,r~f<> 21', fba as condl-
ç;.,, "" ,..._;uiin, hbri~~:;,.. ~ """~" d~s a~rn~;r<>n,u. 

!>. A <'orrr•l'(ludtn.· 1.~ ,-;:,..,.a-põStriJ.:~- ~-" ·actor-:-r,;.,,>- 'ii•" -,-;;o j>r<'Cil~6il.--:..- i:ondi
çõ..>< .ad:>:~ <',.tnkh·dd<>~, ;; tr<>t.,.lo "'" coníom;d;>J<> .,.,.. <> .11rt;~o 77. Ho cnt~<n
~o, •~ M!ooini•traçÕ<'~ ti:' ... 11 fnculd,nl~ d~ tr4n..,.ir\-l4, ('III tO<!~~ os ca•n•, por 
vio .t" &U)K!ríicic. · · 

Artlco n 

~r•ipOfl<l.i .. da •ira• 1obrct~ud" e n.i<> ovbrcU>.><~d., 

l. ,. . .;.,rr••pon<ICnct. :airh IUbdivi.dt-n, 'J"•-nt<> àa tu.u, eoo corre1pr>nd~nda 
~-~~tau<l• e coi:ri"•~ndinci• aérea nao aobret•ud~. 
. . . 
i; ~ priMíplo~- .: cott!O•Ptonaenci:a aêru é Oftcud•, ftli• du tuu autorhd11• 
... l• ~~ .- ;.toa divJ!no• Açord'oa, c- aa •obutu.u d• tr.auporu allireo;· 
M 8J"•tn 'poatal~_trau·.ro,; bDI •itlco• 16 • 17 lio p•~<•f""h .tu •-• 110.,...., 

. ~· ~ .,~,.. ~u••.f'OdO'ad• i .. _I....U corr.11po...Jê:nch aina ....,ret.,...... 

3M. Aa Adnoinlalo~~:~" t;:,." lar .. l<l.o•l•• ,f, ,,;,,'"h'·'' n•·nh'"'"' '·hot•ln•• ~~ toan• 
.,..n .. • : .... .,., c..;,. • c••"d; ~,;_., ~~- l.,r ... ,m;- !'>_ ~. lld.,J>i:•• •~· ;;~• --.~;;, r~ r•~• d .. dut ~ 
no; o• olojeto1 •dnitld<>l n~atu condl~&u_oôn d~nmajn_ad"l <<>t«,.pOnd~ndl aiÕr•• 
f\.Õo l<>br<'l•ud~. 

4. A1 ri,.uu~ ,..,r .. ,e~•"• a<> ...,,..lt<> ri.~ul, IO!'nr!nna_d~a ,.,,-aitts~ 15, .. ,.n
tnando·u •• pro~<'d<.'<>l<.'l d••• Ôrp}•<>• d~ UnJi;., roatsl llniucrul e du Un!õ .. a rea
triua. ft.Õ<> a~o on~ud.11o ,f, a<>br<'!~x.u aÜH&. 

~. O• •cro~:UrMo, UI• ~"""' <l~ocrhM nn nrrl~n n, .. ~r:;., oujrlr<>• • uou u .. 
t><'lO ..-n<>a lau.1\ ~ qur i ~i•lidwi, n<> rsfo do ,.,;,,,.,, • "'"' c.ort~ "·'·" l<>l>t .. tl
>o•da do r• im(o{ro r<>Til" do a..rvt~u in .. ·rn~· ; .. ...,!. 

Artl&<> 74 

S<>br.cauo o.:ru~ 

1. A~ ,\d,,;,.iur•~Õ~s c-tat>c:Jrr..,. a~ aubrotiOXu ah-ui: quO auir cnbu~u p,.l<> 
enca.,inh, ·~nt<>• ti•• t;;,. a taculdade de adot•r, r.arn a tiaaç:Oo dAI oobtetii)IU, 
aar•lao ,,_. 1>~1<>1 i:"lcdor~a i~ pr.,uiotao no artl~o 19, 

2, A~ ~"~"~nau <!-..., .... ~atar rclad<>naJ.u COI\ •• d<'IP<'II'-• do--tranoPvt t.; oõ
reo. ls.• o c~·~!"''"'·<" conju.,to d<> produto dao o.obretn•a• n:iio d~v~ ~ltr•r~~·M 
ao dnp< ~-~a oerco• p~t!(U por eHe tranapotte. 

3. A• ""'hrctu•• dw"'" oer nnlre>ro•c• 1•on todo o tcrÍ'it<lrio d-e"'" ·~-~mo pai:a 
de dclolioo, qu~l4U<.'r que uja v ~nc•minh..,rc11tu uti.li.udo, 

4. A~ Adnlnl&t_raçfõ<'s trll' a hculd~,Jc d~ [iur •~ l<>br-~tll<oia aérc""' •~dlaa, 
coneorond"'~" ~oda uo•a dcbs a um "-""PO d~ rai:su d .. d~aci""' 

.s_, A• •<>brNa><aa dcv""" ur pn&A< no -~n<o da p<>&t!q;""'' 

1'>, Cad., ll<h,,;,.;~unç:i,, o.vtii IN~o~iuda • t.:.Vai e- c,.;ta, p.ora o ci'iCu1n <(a~"· 
br,•t""" "J•lkiiwl D u·•~ corrc•l><>ndêioci:~ oétca. o pe!OO doK fonoul:>rioa """" u~o 
d<> 1•~bli~o evC<~tuahu.•ntu .>nr~>~os, O p~s<> do aviao de -..ccebimcnto iô s,..ptt• ~ooudo 

_..,. ~"'"'ldc>:~~i!'>· 

Aniso 7~ 

'Inaa eo.h!D:ad•• 

t. Por derr<>r;•ç.io do •rtizo H, as A<hoinhtr•~r• pod,. U"or as tarl.f•~ ,_. 
"l.ot.ad•• p<~ra o fnn')ue-cnto_da corre~poadê;nc•ll uõir••• levando - ,conta: 
a) o eu ato de ..... pre&taçoea l'(latau; _ 
") :aa dclpM&'"-'11 aeradaa pelo tranoporte &<'rc<>. 
A• .r.rLo>inlsuaçÜcs têirr. a f"ii01l<lade de rct<:r co.n cu~to. ntta rnwoa dalatr~ !.• •• 
tad!aa bi.tcss que fbar-.,. confon>id.od>.: """' o 1rtlr.o 1': Quando ot -n•voh 
de pto•o :adotados pau filar a• t .. •:!-s ~....,binndl& aão infer:lorea aoa _rrwlltoa 
Qo arti.1o 19, a~ tarifa• bidcaa pod.,. l"r rHuddas na..,.,. prop<>rça<>. 

2, bCetuando-a• 01 •rti&O$ 17 I &0, U dhpoafçÕca l:'efe~eDte& •• IIO'bretàa& 
Mre:aa aplic--••• por lnalOJI••&. 'tatif:a• c-l>iftadaa. 

Arlil"' 76 
ModdirJrtdco ft fr•nqu<: ..... nto 

AI ... du aodalidadu prevlttat no artito !8, o fr-que-rrnto rJ• oorrespondiDci• 
.~re• aol>rct.,..ada pOde aer rapr<>&entndn po:i- u•a •notlçõia indicand<> ciuc !- touli 
da<lc do franque-cnto foi P"&•• por e:<eooplo, "Ta."<c perçun". !:&ta anot•çao deve 
ficar""' parte aup~dor dlro~;ha o1o •<>t.•e•cdlo e"""" <:1tlr ac-panhad"' d• la
pre .. õio do c•rU.bo datadnr da as;..oi .. de ori&"'· 

llrtlso n 
Cou~apond~nd• •ire• ...;;brct.o,.ada n~<> nu in•ufi~iente.,.nt~ fran~u~ad~ 

1. A conupono;!ência •~rc3 snbr~ta~~da n;o ou lnsufici~utmentc franqueada, 
cuja reçuln~haç•o t"'l<>s rDIInenu·~ nic uja poniv~l. i: tratada da ae~:uio~e 
for1u: 
a) ""'ra~e> de total ;ou~ê;.,d:a de fr~nquc.1n1Cn~e>, "· corrcspondênci.• ni!re:. aok.!,;.

tax.,dn é,tt·atnd~.,., eonfvmi~:l<!~ com n$ nrd<:o• :!7,.. 30; a~ omeua• cujo 
franqucomcnto nao scj" obrignri'iri<> n~ p~rtida 1ÕÍo •ncominhadu p~lo~ -•· 
100s •~i.os de transporte non>ahocntc U~lliudo$ p.ora • corra&poadênci• aãu 
aobr~taxad•~ 

l>) """c•s<> de insuficiênd~ de fr•nqur•mcnt<>, • c<>ru•o<>ndênci~ •irca •nbr.
<ax.:>d.o ;; tranmltl<l~ ~or vi~ ~hca u <>montante pa,:<> rcp•••~nt& pelo.,.,
no• o v:~lor da f<>bntua aCr~a; cntrctanto, a Adtoinl.cu~~o d~ ofi&,. t ... 
a riu:ulda~~ de tran:ou;ti• c~t'll' r=cn.:a• por via a~r.:a qu~ndo o acnt.:ant•··.., 
p•g<> T<'prc~rnu prJo ll'lenos 1~ por crnto da s<>bi-rtoJCa ou 50 I'OY c..-..to do t" 
rifa <'""'binad~. o\.b;>i~o destes li,.itcs, a• rrn~caa:~s a~o u . .ou~ao.,. confor': 
•id~.d•• , . .,., o art. 21. Mos outt<Jt cuc~, o arllJ:<> 3"0;; .opliCÕÍ\'cl. 

2,_ Se o~ c!.,..,~nt<'• nCct'uilrino. ao .:ilculo d,; .,.,;;tnntc d" tarlf• a aer col>r.:a<l~ -
0.110 for;:... in~ic:tdos p~l~ Mooinistr~~;;., <I~ orit,.,.," a c"rrc~pondênci• s:O:rc~ ; ccn 
lidcr•d<~~ ~""'" d~vi.danu::_~c fuo4u.,~d• <' ~ .:<>•W~qu~n~,..,~nt~ tratada c""'o td, -

Aniso 71 

!nc~•irrb....érrt~ da corrupondi;ncia aêrca e du cl<pediçôu aircu - tÍindto 

I - --
1. Aa Admini:tr.,~Üu 1i"n Ohri&adaJ a cnc.:adnb.ar, ãcr•via dM c~nicoções -ai-

!::: .. !":~:!~1!!;icr:•:..: ~~:';s~:~~: :~,:~f~~!:.'":~':ir:'!;;:!i .. i:!~:~õ::. r!_ 
! •. Aa rl.d•iniatr•çÕc• dos p•i:t .. ~ que nãO di~pÕ""' ~<' '"" aarv_i~o •ér~<> enc•i
llhjft DUa coitupondência •êrra pcl•• viu 110ai~ rbrid.1a 'utilh:>dni pelo• Cor
'l:doa; o •• ,..o .proccdblento uri apJ lc•dQ '"• por um.:a r&Ü<> '!,Úal<~,ucr, o .,.-.,.1-
"h,;r,.ato "por via rJc ãu.p•lflch ohl•«r Vll\tqtnl &obre a "till.uçio 4a• li.nba• 
a~rcac. I 

So A• •p•llçÕo!a Únas f-=t...i .. 4!.,_ Rr ....,_{Dh ... ll .. lo ·VÔO pl!liolo .. 11 
.... bhtraçio ., ,..t. 4• orla-, r•nalva.k> o !'ato da ,.ua ltta •io Hj:a' •tiliu 

'i 

I, 

\ 
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.. 
•• ,.la ..,.lnhtração do pda ola u; .. .tu ••n a tunt.Jiu3o Ce ..,,, p!!~fl .. 
_ ,..ifo;Dea. S. aata aio for o u.., .., •• o t•,a, ola tnl'labor4o aio for .uflchn 
lo. • .W.Inhtraçio a ,.r, ola ol'ia- olno a.r ...... nwa. -

4, Oll•olo a ... i.tUrAÇio oto pata ola OTia .. o olt-ujar, o tr ... abor4o .. ..,,, 
Mloa MTii fdto oHut-11to, .,. .. ropol'to ola triir~~~ha, 011~re Ma _,_bl .. 
Ún•a ollhreatu, ol,.olu l!l!JO 01 c•panhi .. ai"no>a :l.ntcr•••.:wl_&a ac:dt- OIH&\1• 
nz o tnaaloodo o ""'' o A.Mlnhtr~M olo ,da ola tr.ndu oojo pr ... t-to lo, ....... 
AHI .. 7t 

Pl:!.d._.. ola trU-to H correa,ondinc~ .-oiraa 

a.! a...J.•totretõea t-rio tollla• •• pro~;;.., olnJdu pua1 
a) OOHpr.11r0 ua •ll•aroa COIIdicõea, o l'aupçlio o o r.ancaolllh-nto olaa ••

... lti>c-a Mr .. a .,., OUfiP!)rtoa .. "" ,.r., 

., .. 
_ .... 
...... leio ola caruapoediac:h Orca 

z. Oa -n·oa ti 0 do- eori'<Oa i"" I" ua nio •• cortu aliuu • oa cart~a 
•• a aantta 00 a.r ro..,eao n oa r v a Urea a po do oçnno o aa-

t .atar o a cno anc M C:OiiprooNta a~;.iaar .111 .õ"tuaaaa ou aa'tuaa coaôiu
ÂI CIOrraap<llld~fltal ao nove ,..rcurao aiuo, w atada •• aataa 1\)bntalllf "" ta
- ceMiruulu for• paaaa fo •aiacl.a u .. pdidora ~ ,. nrcdro, • coruapoii
Q.cla- """'atio pode .. r n•nc.-iahll•b por "la aaua; 110 pdMiro c .. o, • ao'"'t.ll&a ou a tax.~~ co.bi""da i cobrada, • prbcl:pio, DO -IIU .. ar~tr•p I 
~itui proprl.daole •• Malahtral)io dlatrilau!okrra. 

J, ~ ... ll!lltncõ ... '(UC ,., .. apllr11Cloo dn tu .. noobiaad•! pocl .. U101.,-, P,! 
r• a ua:çoo•llcio po~: via airaa, a.aa ccondio;õaa ,ravlat~l DO parap.ro Z9, •• ta
.... .,.clal.a ""' aio d.otu .. ultll'apaa""r •• taua ...... aa.~aa. 

4 A conetpGOdõi..,-la cun.hillla, .... ., po:balro ptoreurao, 1101' via da ..,,.r
t.ida poo~a; ua c.....ricõaa pnvlaua 110 parianro 29, Hr ~ida pau <> ••t!. 
rm por vb ait~.~~. A r .. :çoollllc:io h t•l• r.-a~a por vb ...... pau o haho:ie>r 
.. pa.[a .. ••tl.., aati aut.atida i raiiJI-aucao l11ta~ •n• pala. 

kt(&o 11 

.... 1ucio da conaapondtada •irN i od...-

1. u eartn au~~~., o• cartn..R aula a~reoa """ üo pulllnjã Nll' _lllhtrlbu! ..,, ., 7"' ev.,. nr .,,.,lv do~ a ".!!1!!. n uo ·pa a via uh rap a {~~r-"a ou d~ 
-,.ri d,.). - ----- - _ 

_ .. 
...-r.iH .. rah 

1. M ... ,. .. , .. t.raupona ,.ra .,..., .... r pnc11rao e.ino ., • .._,, 
a) .......... tc•tar .. axpeliciaa hclo.Maa, ir. Adodahu:acikl .., ,., ... •1 ... 1 
•> ......... tratar .. C~trreapooa;.cia Mua - trPdte a .. acokrta, :l-.:~11!, 

.ta a cou .. .,.......,ia .. 1 ... ...,..1....,.1 i. Mld.alau·acii.o.,.. -u uta eu-

.......,...Kl.ll a - ..era Aollald•traçao. • 

z. lat• -- .. _. aia ..,ikã-la la ..... leia• Mnu • I~ a. .n..- tclulte • ~ laaau .... .,. ..... tci..Ste. 

J, Ali .......... ua • .,...,t. .._, .... - -- .,.,,.., .... , .. ., -u-• .. -
...~....,l,uar .W.iahtrac;loo ,.,. faca IlM •u• panurao. 

'· hbo axhtinc:la .. acordo pra,...., a arat:l•• .. , aa ,.,,,. ..... u .. por
h Mreo ao h1tarlor 1&a pah .. lllutlao ...... Mr vnl(o~• ptra toolu •• ,.,.. _ 
·~~· Mna1 pr-ai•aua do nur!or, ~aJa ou aio r.t~llC .. tahda por da sina 
eata urp ,.atal. 

s. a.ho aco* •a,.cld .. tn •• .w.Jahna'"• latanaudaa, • artip n •· 
plh.a- à corra1,...,..dinch airaa para a~ua pt.r<:U!"a<" territorlah au .. rfti.,l 
-•tualll ... trataau, aio a.carnta ,.,.l,,..r ,.._,.to H lllupto1a1 .. tdaaf.tol 
a) 1 tr ... at.orlllo ••• • ., .. ltÕia ainu aura lllob HroportDI '"' at .. d• a -__ cl .... , 

llt) o tr•8f'Ort• ••tu exp .. lc:ÕI• eaua - .. ropor.to ~· ata11M a - d• ... 
1 • .. trapoato dtoalllo .. ata •- d .. da, • o ntor. ü1ta1 •-• ~ 
•lç&aa - vhtaa a Mu I'H-l~nto. -

A:rtlao ,, 

'hau Jo&alcu 1 dlc:.la Ua ... ,. .. , .. tflafpo!l"ta Mreo ralatlva1 la,,.,...,_ 
.... t.clldn 

lo A tua loilalca .,ud,.l- ll•uiUçio IIII CotltU ntn- .W.labtracàa a t[. 
tulo oh tranaportu Nnoa e fb.aola- 1,7, aUeat-a U h""" (O,SU •Ui•'-• 
.. DU) .o aixbo, por •uUo ,.. pue lltruto • poc ,..HiMtro1 alta tax.ll' pnopa.!. 
d-l•ut• a,llcaola b fracõaa .. ,. .. uo • 

a. .. .......... tr••poo:u ún-o nlatbu ia -~~~· ....... aio calcula 
.. , a partir ü tax.~~ loidca afatha (:lafu!or 1 ao .ez~- 1.,..1 1 tua "d~a.:. 

Uuda.., pari,;rafo lO) • •• lllhtHcla1 quilDWtrlcaa •udotu~daa na ~Lhta llla\ .. 
Dhtiiineha Aoo~atab'" "'" .- lado a, III• ouuo lado, • ,.rtJ.r "' paao huto olaa 
ta• axpadicãca; Íl.io i l•v•do .. coata, 1a for o caao, o pa1o da• -la a col•torai. 

3. .la ... ,. ... a titulo de tr ... .,..rta aiirao ao i11t•dor do pah 4e 4alt:I.M aio. 
.. eoubar, fludu ea fonu. ,.. ua pr•eo ull:l.tiri.o. bt• praco 1111itirio la-

j!"'! !eC::O:: .. .r::":~:.:: :~:n!:!~!,!!!oo :0 ln!:~!:~.:: ::!·~::·!:"::X!"':r!= 
ti<t·-ate pa .. pelo nanaporte Urao da car1:a poatal 1110 U.terlor do paia .. •• 
tiao, ... podar ultrapuaar a taxa ,.;;..t- previata 1110 pari,;rafo 19, a a part.l.r
•• ollatincf.a aoidla PCinderada do. parcurao• efetuado& ,.la raraa poatal 'ir~tenu.~ 
do,.. I d•nno llla rade int...._.. A tlht.iincl,• .,;dia i deter.!....._ .. func.iio do,...., 
"ruto .. tl>llal •• axpadicõ.a airua 'I"' c.,.1.,.. ao P•h ola daati110, iac:l.,[ ... a 
ear,. poatal 'I""' aio for 'tt!ID<:aainhada JH>r via Hraa pao:a o iatedor d.n• ,.Ia. 

'· Aa dnpaua a tít.,lo III• tranaporte aino. intra oloia ,;i-oportoa d•.,. -•...: 
_, pah, ... , onpallli.cõe1 aênu - triodto pod .. t.-.n. Mr Uudn • foru d.a 
- pu"' ""hirio. Z.ta pnço .; calculado coa bau u uu dadv-r~te ,.., pa 
lo tr•••pqrt• aino da ""I' po•tal ao inurior do pah de trioaito, ... podtr
altrapauar a tax.~~ a.ixi- prni1t-. 1110 parii1ufo 10 • a ptortir •• OÍhtQcfaMd!i. 
,_..., .... oloa."parcurao• det1'iodc1 pota carp po-.t.al int.arudoaal .... tro <la rede 
lauraa do ,.h H trindto • .l tliatillcl.a -dh .ponlllarada e dat•ralaad,ol- f~ncio 
ola pa.•o ~CO llla todn •• •I<JIIIdicõaa airaaa'IIUot tr..,ll.t .. polopala h•ta~iiirie. 

5. O -t-t• •u Hapeaa• tratadaa aol pariardoa JO • 40 .&o ,.,.._ uhrapa!_ 
-"· "" cooj...,to, •• '"' ....... aar efeti-ate papa pelo trauporta. 

6. 01 PHtOI para o tra ... pon• aino int•nvc:loaal • intenoo, obtidos .. Iti-
pUcalldo-u a taxa Haica afadva pala •htiow:ia • Mtll"indo para calc.,lar •• de• 

:;~;r~:~o::-· .. :::lr.;;•;;!:d!
0' ~! :."0; 1!!: :~:·~;:~~=r~:-;· 0t~'"~!:"' .{~ 

Lili-• cn:- ,,.. ou I!UP!tl • .<>r a ; aao arn '"' ~ .,., p•~• 9 ·~ 

Artl1o &4 

cilc:ulo • llquidacio de contaa ole da1pa1aa da _tunaporta 1ireo de corr .. lpOtldin
cla ~raa •• trindto a deaCCJbarto 

1. .la dupeua da_tran...,na aiuo ro:htivaa ã eortelp<>lldincia aêrea •• eri
a.l.t~ • de•cobcrto aao calcul•du, •• princlpl<>, ~o .. r<>r- itodicado - a'l"ti10 113• 
,.nardo 29. Ma a pao:tir ~o ,...., liqviolo da corrupondincla. São fixalia1 c
Haa-- certo ...-.,ro d• tau• Mdi.aa 'I"' niir> pod•• .. ttrapaaaar lOedu~,.,..la 
cHa -., nt1tiv• 1 - arupo de ,.,..,, d,. da~ti...,, ê detanal.~~.ada .. f"ncio 111a 
t-laae- da caraa poatal ..,......,arcad• pau 01 diveraoa deniaoa "•ta lrGPO• o 
_t.,.ta ot.ata! dupaua, ,.,. .&o poda ultrapauar aa 'I"• ••v- acr papa p.ara o tr .... poua. a -locado H sz . 

.2. .l lloauiotacio- da• coo.t .. d•• .. apepa ok traupo:rte Uno 111a corn•I'CI"Ddin
c::la aêru - to:.âuito a ducoberto t- hopr, •• priaclpio, a partir 4oa dado.r 
.. lnant-otO• anadaticol ualbado1 ... •'llu por •• duralltl - pododo III• 
•uatoru dlaa. tau ~dodo ;, .. ._atado ara v~nt~ a oiro di.u au a• 'll 1dl~ 

õca ~ •Ão fo...., aa _ _.IIQ_I_ ._<:.. <;lllCP vn.u r •"!dna O\! u(l u~l aaa ... !!>0,_ 
o: 11co ve~~· POr _,._o• H1"V!t9• c ua .... .., rau:l .. t.~r-dl•r o. · 

3. A ll'luiüti.o di contaa afrua-ec coa N..- .., ,...., raal .-ado aa trata .. 
corn•,.....;; .. cta .. l..,..c•l.otuodl, poatad11 a loor.lo do• navio•, o.. traq•hida .,. 
fr111lliaciaa h1"flplaraa, au .. quantidadra .,{to vari....,ia. !ntnotantn. •at• ·u 
'"ld.otçio ~ coat•a eõ i eatabalcd•• .. a Maiahtracão latar.odiiria aoUclui' 
~raçi.o polo tr•apo.rtfl dana c:orraapoodoÕncla. 

Artlao 15 

Kooi:I.Ucac:io ~· taxas di deotpau.• 111 .. tran•porta Hrao 1110 lat•rlor o&o ,.a ...... 
tlao a .. cornapolldinda airea .. trinaho a .. •«<>bart.G -

.b II<MilficacNa fflltaa ua taxa• de deapa••• .. tran•porta -reo .. ..,,_ ... ,
artlao• 13, p~ri1rafo ~. e 14, ,..,_, 
a) 1atrao: - daor azrluaiv-lltl - 10 .. J-1.1'01 •> Mr -.l.uc ... a, Pila •DO• ., .. u;, -•• H ••tecaNacia, i IHPitada 

bt'1111101ie&ll.,... u c-:lc•. a t ... a u .....,iahcraciiaa pelo -• ... h • •• •ta• .... ta aataMl•cl .. • lt- a). ~ 
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.t.rt!ao; [I& 

ht-ato du dup<~ou cl~ tr•n•rort•' aino 

1. Ali ~n~••• d• tnn1port• aino r1htlvn ,;,, U!M'di~ã.n •iful li~-- uho 

;:,:·~:ç:::lP~!:~~ .. no.:Ni~!'::!:: ~~Iir~:d ... pqiv•h i o\d•inhtncio do 
'· ., hT derroaoção do pnãan!o 19: 

11 okope••• do tranoporu pod- ur l''f.!' & ':d•inht raç,i, 0 .to pah ond• •• 
ea-n• o aonporto no qual •• •XJI'I'diçoeo .... ,.,, fnra• cntr•&>M• ã roppon 
oDI.lldad~ da 1-'J'fna de tronoporte .. .treo, r•oulvad" •cordo 111uw ona Ad 
•iD.hU•t•n •. I do pdo do qual dt.pead• o •.•rvic_o _.Crco lntcrouodo: -
I ~ininnçn quR •ntr•t:• •• 11q11dicõu oiTe•• • .,.,. ol0pr111 de tranopnr 
t1 uno pod~ •c•rtar, dirch-nto cooo foto ,.., .. .,,,, 11 d, .. ,,,,1 da run&:" 
poru pon !,'-" pute ou • toulldadedol>l!tcurao, .otroveo .r,. ocordo co;~~~ , 1 
....Unhtuçoo do pdo ela qu"l d•~ond .. , a~ ~·~iç,oa a,éuoa_ utLUud_oa, 

3. Aa daapeaaa ~•lat_iY•• ao t~a11apona aoiuo da eornoapandinch aoira• a•"t!:'in 
dto a .. aco~n~ ..&o p.-pa • Ad•inhtuçâo que auaaun o nancalli11"-11 to 4.a-; 
ta.corr.apOII<Ianc••· • • • • • --- -

AhlaO 87 I 

beapea•• b tr..,.potta air ... ofu aapcdit:Õea oo daa .. t.. deaviadal Ou .. 1-..ca'-
.J:ahaodaa ' ' ' 

1, · .. ...,iohtraci~ ode od1"'" ode.,.. e,.,.odiÇio duviada durante 0 P..,rcur1o d10;.! 
=~::-::,::!1:::-•ao de tranoporte dut~ expedi~.iin 1'<.'1atlva~ .-;>a J!!~CIIU!>I __ 'CaAlw 

niio for-.~.- ;.iriifii" re-ei&i...l.d••· 
urou o tuna orte. 

l. b 4eapeaaa auple-nt•rea q"" reauttare• doa pe~cUrM>a real-11ta MJ:uidoa 
..-la •:qo<~dicio·ode .... ild• ~ ícaftbolndu "'' uiuintn condi~ 
a) ' ,.ra Adalni.atraçil>'cujoa anviçol c-teraa., erro de lln>caaillhaMDto.; · 
•) ,.1, ldoolniatraeio que reeC"baU 11 deape111 N ·ttarlaJSorta,t~a"' ~ ~m.hiio 

.. rea oiuc .reu.oou ., oduellbarque· •• ,. lujon' di~aiantc do que nt.&.,. iDdic.
~ .. , fat..-.:a ~· entra~ AV 7. -

4. O. par,ásrafoa l" a :W .ão aptf.ciYah pOr analo&ia. qllando apoa.i.a' ... -p.rta 
.. ,_ a_.ticão i u .. -rcada -outro aC"ropano "'"" aio o il:ldicado na f•tura 
.... trep .lV 7. ' ' ' ' ' · 

5. A .... inhtrac.iio de orlp• de .,.. expedlciio ou 4c .... aala Ul-.nca-iohada 
- con.,...UC:n.-~a da .. erro 4c et lquuaa•• d•YC' paaar o a daapallaa de tranaportc 

,nlativaa a tC>d:o o percur&<> aér..o.- ~Dnfonalde~c coa o ortia;o 82 0 poriisr•'" 
UI', let,j.•;!· 

&rtiso a 
be~JPCIII da tranaporte aér..o oda car1• po•t•l p.,rdida ou d~atruida 

.. ~ao odc•p<rrU ou olc dutruiç.Õo de cn1• pond ri,eon•~qUi11da of;,,;;.. aÕ:id .. n
ta ~rrido c- • ..-ronave ou ode quelqueJ" outra cauu ode J'Upolllabilid.ade da -
•r•aa .. uanaportc- aO:rao, a Ad•inhtraç.Õo de ode~• cctii iaa11t1 da qualqu•.r Pi 
~to. acja qual for • parta do traj~to de ll•"1a uciUd.da, a tftulo d,c tralla 
foQrte oireo da car~~:a pcrdid• ou deat.ruída. ' ' ' , _ - -_-

~ 
Clll'p rnal de I'TKftd;- trannortad• por via aiiua (S.~.L.) 

&rdao a' 
,.....,ta ,..la via • .;...,. dai e•eedl_cÕCI• de MUperf{ch _ 

r avtiio c- rlori'dada r'aw 

lõrd~!:.'dfr:!~::~~ .. :fi?!~~!" tr~nr.:~"'!::.ü\;i:r::;:: :i-:C:oftãl.,~:n•;.w 
,. atu 110 art ~" . ~~~rura o 

&rdJO 'tO 

lolor~tt.._l .,;...,.,. ududd.o.a 

h Aot.ú:oiatr õca tão a farulded10 de ncebc>r ;.;,,--,cu a 'aul •• A.t. • ..,1o~w 
t..,.• _.,.,. s• anoreio •• ,_ porca •· .. y rt a'l't p I er.i • CGM'I'i-
............. t ....... . 

Ounta te<tot 

DhpoaicÕir• fiaah 

ãriiao '1 
:r":!Ç:--.:.,:.:provacio 11111 toropodt>Ma ratora•t .. l C....~io o a P!U. ..... a-~ 

1. r.~~ " torure,;--;~;~;;-c;a.-. 0 " ...-opolllcõ .. a..l'--ttdu ao ec.oana.O • n
lativ•• i pre11at• Convon~c;io • .a .. ., •aul-nto tlaY .. Mil' as>,nvdaa ,.14 ..,,_ 
da tloa pdP•-abroe pruaara.; 1 vot.,.taa. Palo _...,. • -~ .... tloa pa[P!~ 
~roa rapraaantadoa ..., Conaraa.., •- eat•r pnMaU DO -•to do ..,.to. 

2. • ...... _ ,..,_ ...... o.-cutôrlaa, •• r....,.aat~. i•tra<hlal .... a•tn ..,,. ea.--IJI'II&OI a rdatlYae i pnMate Coftwnc.,. a a 1111. a.,..l~to ... .-c.,cio ,.....,.. 
n.,.irt · 
a) a unaaiaidacla do• auh~in ~· H tutor ik -..llfio:a,cio eoa ortip• 19 

a 17 (priadra poruj, 1.~,; 23, 24 ••ria.rafo 19,1onu ~o !.• J.o r, • !,o 27, 
' SO, 3-tio p&riçafo• 29, S9 0 S9 a Ho .U • 4&, SO • 10 u;J:VQLa pa'r"ul, t1 • 

t2 (quarta parta) d.a eo...-.rrc;.iio, o totloa oa artiao• ik ..,. PretOCGIO J'lul• 
-• .ardso• 102 o 1011, 105, pariiarafo 19, 12.6~ up, U), periiatefoa 1\'la M, 
113, lU' •- ttO a 22·· o&a aau Jaaul-tot , . . .. f oa <!oh tarcoa ...,, eu.froiaioa 11 11 traur ik •••li•Cl'(.açiiea .. ,......, o .... d.!. 

c) :-.:I:~~!•:..:'=:!:~:: o :. :":!:~~~· ...,. it~ :!,; ' 
19 ,.._,..1fic.-~• 'U ord•• ndadonal a outra• odhpod~õaa .._ eoa..-.açio' 

• .. aeo &ltsuJ.-•t'o nio •nc:l......,, ao ltaa ., · · · 
!19 d• iftterpret-Po ..... tllapoaicõaa do eo-.ncio";" .. ·aau. 'Pntocolo P~t~~l 

e ode Mil •cul-llto, a•u~o o .,,.., 41 tlifarança o IIII' 1ut.&tU.e • ar 
_ ~!tropa ,. ... data ao art,i.ao 32 do poa•t:l.tui~. -

&rtiso n 
.Eu~clc> • ~u~açio da ~ncio 

A .,.. ... u Convençio .. ri ..,.u .. '!-cacií.o - 19 t1<0 5anein .. 1M6 • .,..._.. 
cnã" Y~ll"r •ti • aatr..t&" •-cuÇio do• •~• iiD 1'toíilíD ~~~-. 

a, .. taau.,.,too odo var4ada-, 'oa l'leDipOtendoidoa ..,·, ea...rno• doa par .. -.!: 
loro• aaainan• o pre1antc Coa.,.DCio •• >a '""~'lar qiM ponw~aao:ori .. poaltado 
- A-rqu.h•oa do Cowrao .. Confadoracio lu{ça. ~. I:Ópia Hri aBi:uaua • ~ 
,.na ,.to eo-rno do ,.h MM.., c..sr-..... 

,hlto - llnoburJO, - 27 o&a ·,~lho .. IH4 

~-~ona~i~v..r·,-....,,_,!0, olo e:....,; ..... õ ,._......,,r..,~--!~ (wuie f:I'-•N) 

PROTOCOLO FiliAL DA CON'IE~CAo POSTAL UNIVERSAL 

11o -nto "" ,M procadar i aioahaatvr• da Caa\ra11ç.io Poatol tloi-ual coact"Ua 
••ta odata, oa Plcoipotudirioe •b·d~•ainack>a CDIIVItu::~oa.ar- o ,,.. H Mpl 

hdao I 
lllui~o dc: pl'Opl-ladedc aobr• ~~ objato• foQataia 

I 1 O ar til<' S9 aio .. aplica ;, lwatrili., co k:rdno a ...-bactoa, ao laUuo 
co ... taualll, ao Clnadá, ;, Doalnica, ao taito, ãa Fiji, i ci.b;ia, a.o Gaua, Gn
Srctooha, ao• Território• ola Ultr--.r da,..,ndo•te• do .. ,..., Unloi9 0 I C.:..,.oda, 1 
CuiaDe 0 i Irl...U., i :r-ica, aO Quéni.-. ao a:-h, eo .. iao do 1.-&<>to, ··111a1d 
ol..ao ao tlll.,i, a Kllta

0 
a Kaudcioo i llaun> 0 ii •>aiirla, 'i -......z.liiill!il•, i. -

tl~;ano!a, i rapua llova o..i.N,,ia Ilh.-• S.l....a..i.!as..•t• Loic~--- são .-io:aot~ • 
Qr--.Jiau, ao S.)'Cbdlu, i Sõíru GO;, a C pvr&0 eo hõíiiil&, a Taa~il 
~o 'i Tritaidãol; a Tobqoo ã 'f'uu>alu. a va-t .. 0 ae tê.e• (lap.haba), i 
Eiooioâ• a a.o Zi.bii-. -- -

2.. hi• .-rd1o t..téa-.W. ~ ,;j.uca ao bi.DO tia Di..-n.a, eaJ• 1asla1oci<>alo 
l"'raita 1 .:,.,lucia 011 a ....tiHa.c;iiio .ofo •11Mra~ ..,. o1ojatol .. cott .. peodincl.e 
• -;.. .. u.. do rnctaDtlo • p.ani;r' do -llto - ·- o ... tlutiir!.o' foi w--..o 
tio .,,_pele do! .-. .. _.. .. • at;. aodenc;ada. · 

.Utiao 1I 

.bcecio i fruquia pollol - t'eYOII'· ...... ""'CDIJI'~ 

1. Po-r .. nvpçiio do artt.o 11, aa .U.iltiatraçÕea Poataia tloa 'PUipl ... , lllo 
ror'tupt: ,.. l:.iio Vicente a C:raDadlua 1 4a 1\arqu.ia, itua aio _.._ a·t'r"'"''''ie 
poatal 101 II:ICO&f-1 .. MU .. ni9' ilotllt'IIO, tn I bculdo<ll tl.ot parCil>a! •1 t.!, 
-• da f-ranque ... nto o 11 to,..• alpld•la -MioaU.aa ao artiao 17 ..... ..,. ,000 
Noo, entnc ... io; Mt aupariorea i• lllo ~ico iDtii'IID. ' 

_2. _lar douotacio ·.., ortl.a<> -17, •• .W.lulat;l~l tio .al-nha (..,., 1'14.)~ ... 
.....-r:Lca (l..cadoe U!>idoa) o 4o ea-âo 4o la iDO Dn1do • cd-•~t11111o, <la l.rliMI 
·u ..,rt• o do J•pio 0 tft o .t..:alol.aü do parc•ba-r 11 toaoa •epa~iail 1J0lic.adoa 
.... c.-c:oar .... ~ "" ...... ~.~ w.-rao. 
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-·---. ---~~--
Anl.ao 111 

.... i.,..lant.aa 1 ta.,.• eaet>cl_ah, Llaltu ..,;,._i.:>& 

l. A. dtulo .. updonal, 01 pahu-llbroo utii~ autorbadot I vltnpnur aa 
Tlaitaa aup.rl.oru indteadoa no utl1o 19, pu.i&nfo 19, H lato for Heanirlo 
Jlll'l relario,.r auu t&:~~.at aoa cunoa opnadonaia de .... , nrviocoa. O. pdan· 

=::..t::t':i.,dj.,:ô'!~~: ::::~~!~~ateiio ,...,.,. diuo infor..r a kcntada 

ArthoV 

CIJI~;a e llbra-lll.llna 

Por d10rto~io ao arti.ao 19, .,. .. q~afo 19, quadru, oa paiaaa---'>rGI fiiiH!, devi
M 1 .... reai- h•tc.....,, nio poaa .. Uotar o dpo de P*•" .,;nico d•ci-!• td 
a faculdade der aubat:i.t11ir aa aacalaa de puo pl'niatoa 010 artlào 19, Jlll'&&rafo 
19, pelo& "luintaa c-quiualent••z 
ati 20 11 l 010; 
ati 50s 2oa; 
atiÓ 100 & ' or: 
atiii 2$0 1 (I oa; 
ati 500 1 1 lb1 
.,. 1000 .. 2 lb; 
•té 1000 I I .aia Z lb, 

.lniao Vl: 

lhlrrop.cio daa oH-naõea doa oltjeu•• &ob n.velope 

1. b Adalnl1tnçÕu <I• I.Mriu (E•t..SOI Unldod, do Ca,..d.ii, do Quio1a, do! 
lfaand• • •• T.anzânh (a:ep,tJnid&), não aio o!.d.pd .. n •ur .. l•ir o uopnao d• 
•lilvelope• """' u1t~•p•nc. •• di..niiÕ•• r•c-Dd&âl, po:nt....,to ••t•• ••"'&lop•• 
aio l.ars-nte utiHudo& •• ••ua r•I .... 

2 .• C:!"'"!:!:~:·:::: -!~d~: :o~ :! .. ! .. •d: • ... ;~~·!;C<>.:..m~:~- ~~~ãonv:~::-
••• ••- oe•• ore• Nla-nt• ut z.a oa .,. ~eu Pll •· 

&rdao vn 
,..,...,.._..,.,o•nd•• 

& ollodaaçio ele pa.rticipa.r ola per-ta U peq,..,,.. ...... c-nd .. qUOI vltrap.ana• o ,.ao de SOO s;u .. l nio .. &plica ã. Aclatnl.auatÕtl •• Au•trãlia, <la Jutio, d.a 
•tnoini.a, •• Sollvi.a, <lo c..,..dã, <la Colôabia, da CUba- • da Papua .....,. Gu:I.N, 
...., enio iapouibi.Ut.ad .. do punt.ir aeta penllta. 

Ard ... VUI 

Po•ta&*& 4& obj&tOI de eonupandi~ci.a ao ot•rior 

A A.delniatraç.io Poetat do leino Unido da Cri-lr.at•nb• • o!& Irln4& olo llorta re
Mrv&·•e o dhdto de cobr.ar v .. taxa, nhdon&<l.a .ao cuato doi trahalho•oc11io 
""'"'• por qualquer Adai.ailtraçio Po&tal q.,. •• virtu.d& 4o artis;o 23, pariis;rafÕ 
4'1, lhe devolva objcto1 que alo for-, IL& odpe, ••redido• .,_ r-IUI po
tal.& pda Adai.fti..atral)io Po1tal do leioo Ua.ido • 

.utlco u 
Cupõ .. -r .. paau intuu•dond• aaitido• nt.as ok 1-l ü j-1.~ M 1975 

A ,..rdr de 1'1 de jaD4iro de 1979, Ol"cupÕÓ.•-r.alpolt& bt.ai'IUiclonall .. hidoa 
.., ... 4a 1'1 de janeiro d• 1975 nio d.io luí,;r .a ,. .ac.rto •atr• ~abtr.atÕ&•, 
Mlvo .acord:o upacl&l. -

A:rti&o J: 

.. tlr.a.<l&. llodlUc.açio ou cerr.atlo .. ....w ... ~;:o 
1. o ardao 3l não 1a .apUcs ia l.lh-.a, ao Bar.ain, a .,.rllado&, ao ..,l.h•, i 
i'i.l'llinia, .., aoc.u..u.a, .., c..n.adi, ~ i• rl.ji., • ci.lbU., ã~111ha, 
- T.anltôdoa de Ultu .. r dependet .. do bina Unido, i Gr.....tlo, ã Cdh~~.&, i 
lrlmol&: i ..Jauica, ao Quini&, .., ~it, ~ Luoto, l Kd.ahl.a, MI 11&hd, à 
._tu, • •:t.Orl•, i lfov.a Zaliadl.a, ã Ua.aude, i P.apv• lkw.a Gu:I.IIIÕ0 i lfJpwip (!!be), 

t l_enu r..jrh i 6jo y!r•nt• • Crwdinu .. ao s,y~hdlu, i &.ru t..0,, i Cln1 .,_ 
pun, ao luU1hn~i.a, io 'l•n•enia (~p.llnid•), ; Tsbrçp•~gy..irm!e Õo Tdnlded, 
1'ob&ao, i l"ytly Õo yenyetu & Eiabi.a, cuj• hal.alaçoio nao pu•h• • ratir.ad.a ou 
a -..liric.aç.ao ... •nd&raço ae ollj.ato• da coru.apondiinch. pedido olo .. _ ...... . 

2. O arti o 3) • tüe-u i Auatri.Ua n.a •dld, ea u1 for co •tl~rl coa • le
I a aç&O nUrne eetC' pioU, 

Artiao XI 

T••u ••pad•h 

b lutar d! •••• de ushtr•d<> puvlu• no •niao ~7, p!fi.Jt&lo 19,htu b, o• 
paÍN•·•.bro• tia • l•culd&d& d& •pllc.ar, pua a• cutu .,.,.. ~•lor d!cb~.ado, 
• t•all roru•pondvnte •ptirad.a •• "" urviço intUIIO ou, elttO'J>ciond•nu • ..., 
talia de 10 haocoa .!.h!!..~&- u .. ;.,, 

A~·~ xn 
hoUoh;Õ.O• 

Art:l.s;o XIII 

Objatoa eujc:ito1 • direito• .adu&i>eiro• 

1. Coa fe(uinch .ao .rti.J;_o 36, •• Adai~>htr•cõa• ?olt.>ls dÕ• &es;uintu p•hu 
nio actdt .. c•n•• coe v&lo~ .t .. ctar.od<> <1""' cont,.,.h .. uhj,.to1. sujeito• a diralto• 
adua...,iroa; Jl.au;l•deah, El .S.Iv.ado1. 

-----;!. eo. r•fariinch .ao .artiao 36, •• ,..iniatr•cõe• :Poatda do• HJ;U:intes pah•• 
Mo .aceic .. ~•naa daplc• • ras;htt•d•• que C<lntenblla oh:l.soa aujeito• • •irai
toa .adu.a ... iro.al Aler..aniatiio, álbinh, Arãbb S•vdit•, J,lelorn:ini•, J.r.a.all, hl
s;âria (lloop.Pup.), eo .. uo Al~i~.u'"• C'hiL.•, Co:ol<i:<i>b, El So~l-tad._r, ltiõpia, Itãli.a, 
K&llpuchea Dea., Jlepal, Pan..i (kr>.}, Peru, bp. De!•. lt.leaoi, kp, Pop. Dea. ü 
Corii•, ao.ini.a, 5111 Kadno, llcrinia, Uniiio du bp•iblicu Sochli•r .. Sov~itic .. , 
V.•zuat.a. 

), Coa raf•rft.c.i.a .ao .artiao 36, "'" Adai.niatraçõea Poaul.a rJ.<>• ... uililtu pd .. a 
rüio •c•it- c.art.a& abopl<oa '~"'" c-t .. nh.>ca .;.tojo~to• auj«iloa a dinitoa aduall!i~ 
""' kllin, Ce•t• 4o ll&rlia, Alto Volta, tl&li, Koourit:ial..a, llpr, o.ã, r.. ... pl, 
J~n (bp .. b•bo). 

4. Apeur do1 parir.r.atoa 19 .a 39, •• r-•~•~ d.a aoi'OI;-,.d:,.a, ..... -.:.;.;-. •• 
n••••• de •<lic-nto• d• oeceaddadc urs;aut• a da difÍcil obteneio, aio .ace! 
••• •• codo• "' c .. o •. 

'· r~•~• r~!~~iJ~!'" o:0 c~r~:io!6Jc: f~:!~~~~~:~~;J.,rd~~fi!,~~-M:p:l :o :J~• .:: 
5-'!- ~· ... Ivo •cordo capec a cone u do para ·r.a 

Arri;o :IIV 

llxtenaio 4a r•aponubilid.ada du Adaillliatraçôe• Pon.at. 

1. A& .Adainhtr11çõea l'ost&il de Ba!IJ;l&CI.,.b, l.êts;ica, knin, Colt& do Koorfl.a. 

:!~:s;!~!t;~1!"!1;~~~~:":;t~4:::~~::;:.'! · Jl:"!!~~;!~· o~~!~;~ ~~ .. ~!~=~~ 
"· 
2. A Aóainhtuçio Foat.al do lra'il utã •utodut:la a rüio aplicar • aniso 50, 
.., toc.a~.ta i raapenaabilidade - c .. o de •v•ri.a, 

Arti;o XVI 

I'•J;&MIIto da i.ftde~>iuçio 

1, Aa ,ldaiahtr.ac~l Postais da klls;h.dub, do G.abin, do Kisie<> • elo ledptl..io 
,.;o obrisad•l • obNrv&r o · ... tiao !iS, parãpafo 49, d.a Co!l-oç.iio, - que z r•_! 
,.:lto .a dar,_. aoluçiio dafipltiv•...,. pt&l!o da tillCo •••• ou da lon•.ar ,ao co
•c:t..lltO d• Adainhtr.açiio da orir.•• ou de d••riuo,·copfor.. o c.aao, ql>&
n:•u• poltal f<>i retida, c-fhc.adl ou daatr .. i.d.a ,.1. aut11ri,d1de co-petal\t• 
M n:a:iio de .. u coataÜõo, ou foi .., .... ,.,uu - virtude de .au& tar.hlltio i.Dt.ar-
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AnilO lt'lll 

........ aa,.dah da uiinlito ,.lo 'tundbui&nO • ,.ao a..ao hiMI" 

1. & .U.idatraçio Ponal H 1kliio lllaa a.polbliçaa Seclallatu lo\!Utb: .... ti 
Htodu.ol;a a ,.rcabu ,.. auplCMnto lllot 2 rran~oa-ouro (0,6S 1115) ai .. <la& olu~ 
,. ... M uinaito .. ndo,..du 110 artiao &i, panau!o IY,_ 10 hrcuuo Tudto
d&l. ,. ... cada qutlo da objr.toa da corrnpOnd.Õflch traolfOUado- tril"&lto P! 
le 'tntr.libulano. 

A&'tiao J.Hll 

(•••liçÕ'"' eaped.ab M trinalto pCIID Pon.-á (kp.) 

, A ..-bhtraçio P.:.ah-1 do.> •~~~~-~ (ltcp.l ••t.i autod ... d.._ a .,.ruMr .. auph..,nR 

:;."",..!.;~~:~:~9~0;!~ .. 0::~.·~~: :: ~=j::::·~".,!.!!::!!:.ti::i!"~;.:,:!t!!~o 
bt- 4o Pan....í. antr .. oa ponoa dtr a.lboa no oc••• P•ciHca a C.:bt"-1 • 
eca•- Atlintico, 

âtip ZIX 

c..dl~a ••l"'dah da uinlito pdo Afepnhti<> 

For lllartoaação do artla<> 63, par.iarafo 19, a Ad•l.11hu~çiio foatd do Ataaanh
tlo euâ avtoriud• provhol'i-nte, c• tiU'.io de oU(Icvld~d"' partlcularea 
,.,.. - eftCOI!.trando .,. -têrb ,.., -loa d.- cra .. apert .. • de ~icaçia. a eh
tD&r o triualto daa cxpcdicÕ<u fecbadaa • de carreapend~Dda a dcacot..rto aua 
..ia ,.., acu pah, nii condicõca aapeclal-llLe Ntov.ncionadu .,_ ~ aa .AA.T 
11Latraçõea Poatala lnur~uaolaa. -

~tl&o D 

•apolaaa aapccf.aia de IIBtl'apeato ""' P.....O: 

A chulo •xcepeional, a··luleiniatraç.io Poual okl r.a....; aatii a11tarhada a ,.rc•-

=~=--r::..::..!.t!":::~o ..!~f;! ::S!..it.!."";l~;i:: .. ::t:•..:: =~:~~0::~:-.:~~!;. 
tl:açio aio reuiN: nonh...., ..... ...,raç.ÕO a dc..,lo tia tr.iuttco territorial ou -rl-
1'-t por 11t .. .,.padicõca. · - - -

art:lao :at 
~tua airea .. cqdcmat 

.....U.O i af.tu.çio pcarÃfiea 11p<1d~l da Uai.iio daa k;n;b!leaa Sochlhtaa lovié 
tkaa0 a Adainhtraç.iio Poatal daau pah r .. crva·•• o ,.ireito da apHcu ..,. ib 
-ta11a unUo.-.c aobrc todo o unftâdo, para todoa o~ palaca ,.o .,<>do. l"ata-
-..reUKI niio vltrapanarã I& dupuu ta•i• ocaai<>n•4a~ poolu u~naporte, po~· 
ria aire•, doa objetoa ft earuapÔndO:nch. 

Anf.&o XXII 

lenico• utraorclinãd.o• 

._,.,...,aio con&'ider.t<;loa urvícoa •xtraOrcliniíri<>& ,..,., de.., lu&.r i. pcrccptio da 

.. .,.. .. , de trintilo upcchia ol Hl"Yico& d., "uto..;..,cia Sirh-Iraq,.... 

Anl&o n:ru 
lllc:-inha .. nto abdcatârio lndic•do pelo p;;. de oriac• 

.ta ..,.ldstuçõu Pootah da li<"lorrúu·i.o, da ~nlo, da llcrinh • da U.liio 
D1 bpojblie.os Socialht.aa SÕviúicu &o-.it<" r<"COt>hcnio u dc.-pean do trens 
pon• efNuado .,. conforoti<lad<> cu• ,. diapooiç~o referente i !Lnll• indlcad;t &o-
tire 1 ctõqurU d•• a.:~lu (AV 8) da ~•Pcdicão aêrea ~ aabr~ a f•tura de .,...trca• 
AV 1. 

A.Ul&<> XXIV 

l!!acaa[nll;,..,nta d.11 c~rcdlçôu aêrcu fc~lladu 

~!~ ,:~·~: ~:!~r c x~~ 1 i; 1 ~~n:t:i:j$!~:~;::.~i:~: •: .. ~:.i:hM:~~ :· ~:·;~:;d~~ 
ti>e• _...,,, fcclladu. n•~ ,cond~cocl pr .. -v-htli~ no ã-n"i1n 78, parqra!o )9. 

Por nr vardad•, aa Phnlpotanclãrlol ab.ba n1&aionllll01 .-.cllalr• o .-reHnt• 
hotocolo, qu• tni a .;.., .. forc-a a o ••- Yl1ar que t&ria H '"'' •t-.olfcóes 
fou&a :ln .. ridu no prDpdo t"'•to da Corwan<:io, a o •ninar• .. ,_ vla 'I.,. a!. 
r.oii con••rvad• ""' 1cqu lvaa do CoY1r110 •a Conhd•raciõo Julça. U.O. cópia Hri eQ
tu~ a cad• p1rtlclp•nn 1>'110 Co"'"noo do p•C. aade do Con&r~•IO• 

l'eho .. 11a.burnn 1 •• 27 do lu lho de 1914. 

REGULAKENTO M EXECUC;f;O DA COHVENC.lO POSTAL IJHJVERSAL 

'"'""' 

C8fohulo I 

.., .... , - apUc*nh 10 aervtço poat&l btanulcional 

'"· lOl. IE.CIMlect.D.co e llqulllaçio daa CCMitU 
102.. Paa-nto ,..., uã!lito• '"'"''"'' -DES. DbpoakÕ.I .,.uh 
11)), Wor.a• .. p.aa-nto 
104. Flueiio olo1 &\luhalent&l 
10,5. Salo1 postait. Wotificaçico ••• .. haõea 1 p&hlltll eatr& &aiahtraci&t 
106. Cutdra ... Ll&atU..S. poata1 

~g:: :.:::=::::;;ffi:o:'"' d...,._to• 

Capítulo I1 

S.ccetarb lntaraacional. Iato,._çã.. a Mr- torae<>i ..... hblJ.c1çÕ.1 

11)'). C...Uol~acõe• " itlfonoaçÕII a Mrta tran••it ldll i. s.~ret.oria l•tar .. cioul 
110. Illloraaçõea .Ucu .. entl'& •• .t.daininraçõea 
111. Publi~acõ.,. · 
112. Diatribuicão <laa publlc.açÕe• 

leaunda pute 

Titulo 1 

Coadlçõea de accit..c~o doa objctoa d• corce•pood;IICil 

8. Quando a• "lq>ecliçÕca f•cbada• ü"'"'rea 'llM ...,, ,..., .. inlu.d11 por ai'O'io• 4 .,.. 
lkpcnd•• da Adloinhtnçlo il\ter.adiÃd-.dudc que .... Uttl .. aio oa utitiae "' 
auhr-nt• , .... 01 ..... prâprioa tr.an.apon:••· o pcaa d.aa Cll"t•• .. 4aa d•-h rt 
-na• deve ••r ill<lícsdo "" etiquna dUfll expedJ.cõn 1 pcclido •notud di u= 
ainhtraç..iio cupouinl pelo no~o.:INIV•• 

Artiao tU 

'tnc .. inh-nto d.&1 "'"l"'<liçÕca • eat.abel•d ... nto das bohtlna d• uaa 

1. Qu!"do .,.. up-:d.ic-io iaclui Yãriaa ""'I"~ """ Ulti .. • de'"•• unto 11u.,._ 
to pounel, ficsr •crup•d;,a • ur •nca•lnluodu pelo _..., •io do tr•naport•. 

2-. A M•ininrac:iio do pda d• odac• oi hculndo o <lireito d• indicar a via 
-HII,Iid.a,pcl~s .,.pediçõu fctluocl11 c;tue eh .-ncaainh.o, totltanto que a utilj.Uçio 
do;•~ v~• o.ao acu~ett-, para ,., Aclaininracio õntcr..diiri•, dupe••• ••pc
cau. A.o infor .. co<"s •cerca olo percuroo <>oo.at .. da• fuuru de en~tcs• c 18 a 
tlu etiquetu C 23. 

3. ColO viataa :ii detor•in•c.Õa d~> percur•n .... favor.oiivcl c ao ptazo d• traa•
aiuiia de uaa •~p~diç.Õo, o car ... io P"riiJtante da ori1:•• pod.a e~r•;.ar 11:1 cor
reio de de atino d: _,.,.. np•di~ão ua l>oleti• de tc•t• &<"&UD.do o IIOdclo c 27 Jo
.,.,..,. E•t• bohti• deve ••• ia••rido n.1 eq..cliç.io " -udo i folha de avbD 
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;~á~o \J:';-!, •;:-.;~:·~:: :,, L: I::~:~;., o~~~:' :r~•;,.": ~::~~~~~ ~~r~u on~~:!:o~~ 
nl.o •• duti.no de" P~o..-iclfln'cial',..... dijrllcata ~o -•-.o. O bnhth1 de\ut 01 , 
Mvi.t'!'""nt .. prav~~eh!do p#ln ~orrdo de dutl.no, t ll~volvldo p~h vh aah'r.i.pi
p (Mraa ou auperfída). 

5, b euo de .,dane&, niJil nrvlco da pu...,u de Upldl_tÕ•• hçhadaa •xhttn· 
ta entre 4u .. Achin:htrac:õu, iotnl,.~a de ue ou do viidoa p&hu lftta .... dloiriol 
a A*inhtraeào cle orice• da Cll:pdic.iio levo o cuo ao c'on~ci-atoto daa' Adalnla: 
traçõea lleaM& paina. 

6. a. .. u·at<&ndo de ,.. ...tirl.c:&tio na vi• .. ,u!da pclu &)I;P,edltiiu nov.-vla 
• aar a~ot•da de"" ur f.adlcada õoo Adral.nhtraçõcro qu" \"elpondha antu{b....,.nte 
,.to t'r&l'laho, ao pano que a aatlsa via.; &uinabda co.., hllbrett ;,, Ad,.i-
ahn·ao;Õaa que rotaporulerio por aue trinsito. ' _ ' 

Arda;o 16~ 

laneaa du eXJHOdiçõn 

1. ~alvo acordo eapcchl entre u "'d•h\inraçõu envolvidas L a cntr•a• d•• Cll 
JO•d!çoaa entre dois torroJoa eorro•apand~nt•n proctua~u atra....;a .fc .,,.. !atura
... entna._ acaundo o .,delo C 11 .. anuo. tua fuura ê •xtrei'da •• d""l viaa. 
A •ri-iu ê deatlneda ao correio de deadno, a •t&unda ao c:onalo ""pedidor. O 
corr•io d11 d11stlno p.111pa recibo ne •~&unda vi• de hturs de entuaa e devolve 
'-<liateMnt. ena vh pela vh .. t ... ripide (v la,,; .. , ou ele supertlde). .. 

•> 
A re~u;e coe otnn.,1a pode aer p;<:-parada a• t;i.'a viae -,..,. uauLn~u cu<>~! 

:::!",: .. i~~::.:~: :.xpe..:·::~:i~;t~:.::!:.~:;: ~o;.~:;r:::;~d:otc;"I'.:C r;; 
•h <ile•t:lne~n ao eo\"ntio de dutino e aeo..,enha aa c:.pe•Heoea; " nr,.içe 
tnt~aportador pena redbo ti& u~:upda via ~u~ <ii cntral"e ao correio •~pedi 
..,q 1 teredu ' ronsc:rv•d• pelo urvlço lunaporta4or o1pôs autnatura do 
eon·do de d~ceino; 
l{"'ndo a trena•iuiio 'O!u '""P~diçõea u procuoel'D\" in~c~dio-de 1>11 MÓO 
ic uanaporu ..,,. tnter..,cneiio do peuoal ~COIIIP~nh.olnte, a1 duca pri-irea 
'l'iaa aio enca•L .. t..d~~ jun~o c.o. aa cvpedlcÕea e • tercch-c i coaaerYd& P! 
1o cornlo np<:dldor. A pri•dn vh dutl~~a-u ato eoHcio de dutino c • 
aes~. devido~aotnte anineda por uae U!thoo, ,; duolvide pda ...te ... h 

ei,tde ao c:onelo npdidtor. 

]. lle'l'ôolo c ..,a Of'lanl••e.ii.o llltc""'· certa• "•hoinhttceõea pode• ... ucttcr que 
lcturac .&e eottf!sa C 18 oli.adnta& .. j•• utabclecidn pare n cxpc~dici>u d<11 ol>
jt'toc .. c:ornapondintia e pare ac tne,.....,dn p<>atcia. 

4. ~ndo e ct1tn1• dn elq>l'die~• entre doia C:onHol con'elpondcntea u P~2. 
cca1a por !ntc.,..;;dio de .,.. ••~vico -dti-. o ~orrdo p«WUtcnte .,,.ped!~or po
.. eoait h ,.. quarta vh, deYOlvid~ ptiD corre LD per-.~tcntt de d"'at !1>0 <~f'O& cpr2. 
a~:iio. llc!aac caao. ·a tt'rcein c 1 q"arte via cc~q>cnhc• •• cXpedi<;Oc~. ~ 
acordo ca ~cial entre •• "d•iniatn. ôea de ,.,. e<ii iio e de reecbl..,nto d.ea ex c-

eoea -r t •• a. ,,.. cop e c atu1a c tunom>U • l"'f vüo ce.rea ~r• o 
ceTtcÍu.Jic....,tante de rcccbl-nto do porto de du"_~~rque ou_e auc t.d•in•~~ra-
çio ·c.afhl· _ 

~. Apcnaa ,.5 .. lea e 00 pacotca c1dnclado• p<or etõqueteo ..,e,_l~u ~ que ciio 
it~acritol c011 todoa oa det.a\be• na fetura de entre~• C 11. Qo.>.anto •• "utrn wo~ 
ln e paeotca, ele,. aio inoedt"' tlobol...,ntc p~r ca~O"IOri~ na Nndonade f_.u~ 
r• c c:cda e•t•Borh C ~ntnaue &lobcl,...ntO". lia ~d•n:nuna.,...a ea110lvlcf•• fiO~C"' 
COC>tl.ldD 11 ncrcr ,.., ccorjlo no ''nt ido de ~uc epenu u .. 1aa e OJ paeot~ au~n•
lc4oa p<or etiquateo ve~lh_u_ acjc., {n.-C:ritoa n~ !atura de entrtB•· 

'· Para e antreaa du exp~dleiiaa de ournftci' tranoport.•du por vil nêu.•. a 
fo~ture C: t&;; aubotl.tu[do pt>r utU. [atura d~ entt~e de cot branca confo<>•'- ,..-~ 
~C 1lbio •• anc:><O, ut~~el;ct:dA conlorme ~~!"h&~-H~.-· 

7. AI oxpcdiçÕcJ ,j.eye11 aer ontr .. a:ues ,.,. - cnalo. IEn~ntanto, niio ac pode 
\"ccuaet _. cJ<pC'di.ciio po~ ~·u•• de avaria ou dO" ctpoli.a~ao 

a. Bc faltar c fct!lra.dc entteB• C lB, o corroia de dcatino deve l.o.Yru um.l, 
- rri• yiac, confo....., o eerreaamonto recebido. Dua~ vias, &tDTIII'"'ha<ln de "" 
bohti• de uerificceio C 14, aiio cnca11inh~da• no correio rctoetcnte 'I"" t!n..,l"•; 
_,via apÕe eu• • eninature. 

Artl&o l6S - - -----
w.rlHcol~ clu c~rpc<Heôu o "tUiuciio do boleTho-dO" vertft~-aeiio 

1. Qu'>lqucr corrdo 'I"" re.,ober ....., eq~d'ieio d .. .,... ~r!fiur_ n.Õo aõ !' ndf,: m 
e 0 dcctino das .. tu 'I"'" C"Onstitu .. ,. a e><Pcdiç.lio e ctw alo inoc-rit:u "" rn"' ·' 
do catre11 , ..,, t.,.b,;• 0 ft><ha~~cnto .. o econdlcion"..,nto ~a-• .. !n qu_~ n•.~~ • 
•tiquctac -nelhu, 

2. Quctldo .. correio .!Me,...di.ário t<:ccber t111a CICI"'clie.ii.o e10 .. u eatedo, cb 
MYc ,...rific:er o acu conteúdo ac &Kiatir c pr .. cunçÔ;o d<: qUI: o -•*' niio '' con
urvou tutccto e •onc&ã~la n1 q"al nura• n(OVR embahac111. EOJc correio dev .. 
t\"atla(eeir •• iru!lc:açõae d:~. a~iqu<Ha orl~lnRl para • nov• etiq...,ta e apo;. neau 
iilt[ .. .,.. i01pnuiio do nu ~ '"hobo <latcdor, pr"rcdida da -nçã<> "Poata n......., -"~ 
vc ellbeloiJ.e• ••···"~_fi• la~ .• ""' boletim dO" VL•riftccçio_aO"Bundo o -odelo C 14 
CDCl<O .. obacrv.ii.nd& ao1 po~r.ásrafo1 69, 89 e 11, e in8cre uma cópia do ... ,..., na 
O><P<t•U.c:io pc>lt& ti""'' nova embalag~ ... 

], A&ai• que \"cceb,_T um• e"l'O"dit.ii.o, o correio d~ deatino verifica ae eh""' 
co.pletc, M •• in•e~ic:Õe• da folha de avho c, confor.,.. o tuD, <lu &uha de 
rc.ea&es W l c d&• Uate& eapedch de re_,.._, re'-i.atfadu aiio ~utu. l:lt n 

O"ettHhc d• que a .. \c e"ttrna • o .. ~ot.,, o envelope ou e .. 1. Interne 't"' 
contenha., eertu eo• vuor <11olercdo não arrea<:nta• n<'nlm- •-11~ ~uanto •o 
ceu t'ltado exttrno e de qu~ a ,,. con!etc:io ocorreu C:C>IIfor- o cdto Ua1 11• 
p.-oudO" j, confcrO:nolc de quantldcdc 4•• cart•• e.,.. valor d•clllrado • .i verlrlc• 
cio :lndlvidu&l du IIIC'OfM•· ti~ controla a<: a expdiçã<> cheJou na ofd,. indic&di 
na 1hta, t:e hltar u .. up1diçio ou ao fcltan• \ICI& ou vidat -1111 lll'h in~ 
:luídoa&, carta& tOIII valor dechredo, u ....... eeahtradu,,.. pia H cvho, 
... folha de rellll'u~, lhta ••r•chl d• t•-•"• nahuadu, ou q•,.ndo H trc~ 
ter de qullq~r outra irr•&ijhri.dcd~, o feto • l. .. diata ... nte eonJto~Udopor doh 
•vntea. tnn Ultimas pror~d•"' ;,, neceaaida& .adifl~acio~c nu folhu ou na• 
liatca, t011cndo o culdedo, ~onfor ... o cuo, de dacar •• lndicacõc• crrcdn,Mc 
de for-e a deinre,. u inlcricõea pd1itlvaa lot;{.,.ja, ~ niio eu •"' nao dec:nfl 
evidente, a1 eltenc2iO"a prevalece"' 100torc a d~c:larac.;,o nTiJlnal. loo caco da 1uat.!!. 
-.:h da JUie dr eviao, de um• folhe de rc...,ue ou <le uMt. lhtc ••)'Cctal, o cor~ 
reio de deatino dave \cvrer, atê• diuo, ,.. folhe ele <IVho,.,... JUta da re-•~ 
&a-ou--. lht.a cap .. rbl au~l,._ntu ou toour eKat.-nu nota daa c:anaa co. V,! 
lor clcc:hrado ou dn ,..., .... reshtudu recebidu. 

~ •. Ma abertura du exptdltõu, ol t'l-ntoa conctlt.,rhoa de fechfl•nto u
crec dt chua>bo, clnetea, h~na ole ena, b&\"bantea, etiqU<'tUl d~v- fic:.ar j...,
toci, Para ~•thhur uae c~dlçõio,, barbante • r:ortelo e•"" eii lu .. r. 

5. Quando "" corr .. to rec:•bu folhai de avho, suhc M "-••• ou lht" ••P! 
cicia que n.ii.o th• aiio dl&til>adn, ele .. nda eo c:o-rn·lo de deltioo JOCtla 'l'iol -h 
ripide (eiree ou de cup&rf(cte) ucca doc-ntoc ou. ae a ou& rcsul-tecic> o 
•rucrcvar, côpi.n '"unt lclld&J. 

6, AI irresYicddcdca apurada• ~io t-dletc•ntc anlndo~d.al-, etuW:a dt' ,. 
ll.olctl• de Ytrificaçiio l&vredo '"'dun vl.ca, ao correio de orla,... do• .. pediçio 
•• a• houve trin1lto, ao .i1ti.- correio inur.ediãrio •- enc:•lahouee11J>.,dlçio 
•• .. .._ utado, pele "ia .. i, rãpidl (e'ua ou de 1upetfídc) IO&Q ap.õc e ,.r:lf.! 
~eçiio r:n~~phta de npedtçio. Aa indicaçõu deua bolO"ti• doVCII ccpcelric:ar tio 

_exot-Q(_c_qW!nto po~•lvfl, l{uet c -la, envelope, paeot• 0\0 ec•••• de""" •• 
tuu, &c a l"f'cdiçiio contiver ... rradoa I&Jnidoa de! etil{uet•• C 30 1 AV lO pre
...htn nlp•ctiv-ntc no aniso 155, per.ii.arcfo 19 c ettip 202, ••ri&rafo 19, 
euec etll{uetea.dcv••• o• ca1o de hrcaulul.dcdee, '" &aePcle•., looletia elo 
Yer.!Uceçiio. 'rreundo~ce de hn&uleridedec itiiJIOrtente&.'l{ue penha• prec-ir 
..._pude ou .. po\.laçiio, o utedD •• que foi cncontreda a e-..lca•• de C"J'cdi~ 
~:iD dava cn h•dácado da .. n.lu -~~ Auelh•d• pour-1, ._.. b<>leti• d" vet'i.ft
uciio. 

?, Ali irrcautarldadu c:onatatadu l{u~ndo do rccebi-nto .._ wm e"P&di.çio I{UI 
conunha carta~ c.,. valor dochrcdo a.ii.o l-.11ct-nt<l objeto de Tcauhn con
tra o u_rviço n•unu. ~ eonltltaeãco de.,. objeto ,..atai fclta11tc, .. ,_. el~ 
ter.Oeio o" de quctq ... r o"tU irresuh\"!CIIcck> que pon• t.pti.eer n•ponntolli.da<l., 
du Maininra~iiea co• rcnaç;,ãe ;,, c:c\"tn cOtO valO>r H«brcdo' i•dlau.enro IC 

lit~elada ;por tc\ca ou por hl~.:r ... eo.'"'""'i<> pcnout<lntc tJ;pOU4or ov ao Mrv! 
to intc,..diãri.o. Al!Ô• dluo, ""proCO"~a_,..rbal, Ht;"-t''do o .otle1o V9 4 -u, 
Ci 1avudo. O catado p que foi achada .. ..-.,..,,.,,..ela expc~di;io ..._ Mr .. lo l.ft 
clicado. o procuao-vc:rbet i .. odcdo, nshttedo, ........ Amthdctraclo C.ntnl .. 
eujo peh pcrt.,ncc 1;0 correio pct~aJtantc ~didor, iadepcndlflt_..tot .&o klethl 
4e verl.ficac:io a Mt i..,diceu••nu trennitido a en• O"Drtei.o. tlllll: ojupliclta 1M 

!!~;:::~v:·:•~o;;.,i: :::::r!::O.i~ ·~:~!~":u;, a"!:!~!:~·~::,~~~~;!: .1~:1' ... 
<:hefic por ela ded10nado. 

B. Jloa caaoa de irrc;ubrided~& ... ndonadaa noc per.á&rafoa 69 o 79, c • -1101 
qu.Õ -, ill!"'uibilldad<: acj• ·,..;;tivad~. e •h. o cnvel"l'C. c-oa l>arb.antu, as 
~tiqu.,rn, oc ai.act~•· ol lo1cre1 de ch...-.o ou dc-ic lacras J'C•• fo~ba-.tlto, "-
co.o todo• oa pecotel ou .. lal _.i.ntotTf\n& • eatilrnu "'qUC' aa ca\"tal - 'l'&lo~: 
declarado~ u rn•••u• \""li~tt:ada• cJtav .. inanidn, do_._, -«>.•- & ...ar 
les~• ~n n-••n• d~tníf1ti:>da~ cuj.• entfot~ pndcrl~ ai\" obtid• ctrevc.a do dcctT 
nuãTio, •io conoer ... adOI intacto8 durant• ..,h acun:l& a pcnir da d~to de v•r_ 
tic .. çiio c ;.io tr.ant,.itidot i "'d•iniatrac-., d<' <>ri&.:• a pedido deue "ld ... 

't Quandu c tran••iuio d•a expedlçiiu ;; d~tueda po,. intcnoiidio de .. tt..,a
~rudor, .o ht"ra de O"ntre&" c lB, c_IBbia o" AV~· no qual ~--ndonad:aa •• 
incgdnldad~s conautad•l por ocadao da ccdtaçao dea ellJie<hçoca pela ~l
nhtue~o int~TII><!di.íria ou dO" d~ttino, dotvc aer, tanto quent<> ponhel, cc&>na
•b pdo tunaporudor ou por ICU nptcnntantc. As ..,;u <la fo~tu\"& C 11, C lSbh 
Qu AV 7 ~ tnc~!ra e quarta "ia dll fatur-. C: 11 pr&~iata no .attir.o I~' e ~t"'ru 
,_ qutnra vie du faturu AV 7 e c· lSbh prniatat no arti~ 20~ - <il,v.,. obtl.&•
tort•-nu trazer a ..,nçiu du r~u•lv•• c•itid.-tco•re\Cceo 10 acr.,ieo t\"ana
JI<>rtador. No e 4 ao de n .. ;u(l<lrte d" cxpedlçÔ<!I o~tt.avê• de container, onas rec~ 
.. lvaa apliclfQ~u unic~•nt~ ao <'atado ck, cont~incr, d.,a nu• cl-ntol de fe~ 
Ch.,.cnto .. doa uu1 tecree. 

lO, Sca pr .. juho do diBpoato no• ru,Õ~~:n•fos 7'Q e St', o corrcio ,. • ._unu q,.. 
~eceber, 1'0f pertO" de...., correio ~on .. •pond~nt<'. Ul&l. carta c:- 'l'elor d•clncdo 
avariada ou inaurld~na-nto- c•bahda, dcv<' dar continulded~ • cuc entrei•• o~ 
acrvada• •• •~suinte$ \"tl\"al: 
c) '"' ae tratando de u• dano t .. vc ou dt u-.1 duuul.tio pa\"c:ial do• lac:rca, 

beata hercr nov,.....nte,. cana .,,. "alo~ d~clerado,.pate pnnrvar <> con
taiido, d~•dc que o c:mtciido, o.>via..,ntc, noio uteja "''" daa[~.lte4o, """• 
apõa vcrifice~io do peso. cli•i...,[do. D<!vem aer ucp<'itacloa oa hcna cxh~ 
untu; confD...., a cno. e& c:~rta& ~o• valor dccbndo eleve• ler neoobata
daa. coo•crvada. tanto q:ucnto poui:wl, a e~~bl~"' prl•itivo~; t?nfo..- o 
eaao, a tee•bal"!'"~ pode acr efetYado~ pela •••l>rUD de carta da•nfica~a n"!" 
cavc:lope .unido de u• ctil{wta e dto l•crc• de cb...t.o. Mt•nc& """'~ • in!! 
tii !Lota~ ~ova..,nte i .:c-rta dnnift~ada. " etiq.,..te de -la de'ft uuer • 
.., .. ,ão '"Carta c:ooo valor, d_~clcrado danificada" •. ~·. cD'IIO u acauintn info!. 
.. ÇÕO"&: nü..ero de te•Üt'J'ID, correio de od&ew., -tetlt~ do valor declarado, 
""""'e endereço do deatlnatirlo, i•rrcuio elo cariJOho datador • rubrica do 

b) 

,, 

•&ente 'III<' ew.batou .. l'cl,""'ua; 
ae u ctondl~õca da ""H• """' Yelor declarado (on• toia que o conteÜdo l'QC 
•• ter cido d<'ln retiràdo;~ e~:ind" d~vc prDced~r.;, abcrttote "exooOfficio" 

~:u::~"!" ;eS:So 
11
d!::! 

5!:~:~ ~~~c~: i â~~e p:.~:!~!: 'd:, :.. ":~!::~: .. ~,_~""~ 
VD 4, ...,. ~iipia do qual ~ cncxad" ii cart~ c0111 valor detlaro~do e.,.,., últl
.. ê ••b11hdn dr no110; 
e10 todoa o• rR~os, o peJo d~ urt& ~011 valor d<"rlorado na ct...r..,da e <> P'''" 
epõa •• pro..,id!;ndu to-..dat d~ve11 •~r conotaudae e {ndludoJ no enV&IO)'t•; 
IC&UMI~&C!' & enA indica~iio" ""n~.io "t.ocudu "u-o{.ficln'"·e• •.. " eou "l:•b~ 
ledo nova,..,ntc e01 ••. ",- 11 '""'"'~"~" dn carlatbo datador <' a tubrirc <1·>~ ar.~ E: 
tea que cotoccrAII oc le~rea "" que .,(~tuara• e '""'"'bnle~;eo•. 

---
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u • ._, enot prwhtoa not ..,.ra;r,arot 29, J9 • '"• o ~orulo •• orlJ• e, con 
ftr. o UIJ0 1 o o!ltl~~G coruln ptnouhnU 11\tonodiirio pod-.al<;, ollluo, ur
..,,..,.,, por uhar ... , corunolo •n• dttru" po-r conu ola lldloiniur~~o • .,. 1 
-t.i-. U. tvho ul•srÃUeo tltw nr \UII""'Iüdo uda vu qua 1 u.prdiç.io ,,.,., 
.. llta~r IM[dOI,oiVldtntU •• npoll..çÃo, 1 Us dt çuo o c:orrdo lotptolldor 11U Iii 
tll'-.llido procotlli., -~,..h u'tdar, ã lnt:noç;o d" C&IJO "• conhr.:o l!o cal,,
..,,..., t•M por tdearaooa 1 Adoolnlttrtçio pc'D(~dtntt, ptn 1 continu .. çio do la~ 
~dto, 

1:1:. ~ando a ••ainda d" u•a .,.poodiçio u-.:iHar dt ... a.auhncb .te CDn.<!!"io 1!111 
u .. t,.,rUt poltalt ... 'l"tD<Io •h vhr dtvid,..cnt• tlepll~•dt na fatura dt tntno 
I'• o ntd•tacl-nto:t III! '* bolttl• <lt' Ytd!iuçio i IK'~I~tido t~nu 't'"''lldo i 
a.cp••liçio a~io cl.,&ar '" condo •• dntl..., pd<> tr•n•rort.: ultul.ur, 

13. Anl• q<ll o:l1r e..tnd• .,.. •xpodlçiu eujll 11uM'nd1 (nr• ••dnd.-41 10 cor
l:'•le •• oda .. 1, fDfl(<l""' o C.JIO, •o iilci- corr<•Io t"'r.Jillntl_ i.fttl~;~~flllirlo, 
-- 1ndcroçn 1 •nn corrdo• fOII'h vil .... 1~ ripi<h (n;:'ru ou d1 1upcrfldc) - "'"""C> bol1tfio d• v•drlcaçio 'P"' •nunclt e> r..:•III•rnto d .... t'Xp.l<llçii<~. 

14. Q.11ntlo ._ corrcolu d• rocYbl-nto 110 qu•l ~•bb ··~d[i~ar • <'ltp<"dlç.io nio 
u:H .. .itlu 10 con·du d" orlaca •• c011fo""" o ""'"• ,., iiltúoo'çcon .. Io !utcawc
•firlo, pal• "''• •h rlpW.a (•i;;r .. .a ou d~ lllll'<'t!Ldc), ..., lonlctt. 'III<' c.•nNtau 
~al.,•r tipo d• 1rrt~r.ul~riJ .. d• proá......,- .... ,_ ,,;. prov~ ..., contri_riu~ 'III" cl<; ••·
U .. II • n:pC!dl,..u • o I<'U ront.'Úd(l, tll.i.ltt' n-., . ....., prrrunç-;., plrll as irrê~:ula· 
rLiad.,. cuj" ~~~:nç.i'o lol aolrãd.1 ou lnJic~"'.d<•)..," ._,,,.,.;n in~ .. plota uv lwh•· 
ri• •c vcrlrlc:aç•o; OI."OUC o ...... ) 'f><llldo_ .._., ,. obocr•Jido o olhpouo "" pn,..e,.,-
ti 1-rtlw.o reruuntu ;, ron .. l!du ... • »<:r,.., c-l,·d,•dd.-~. 

U. O!< bolvtln• dr YCrJn,·a~.i.•-:- o• .!ocuiiK'n_ta• '"'""~J.,~ ,.;;., cnc:uolnl~,,lu• •trll· 
v;. 4o cart•• nsln~lt\I.:I'J I"' la vla •..ti• r.iplJ.~ (4;:~,·~ '"'de •. ,.,..,r!f•·t~·), ~n;uloJ<> 
a .AM.lnl•tr•çiio d" O>dj;"~ 110llclt11r ola,•r ...... bjctn"·l'",.t,d~ vt"".t"'• 11" pnrihtrn 
re ••• rJtuca út~L•oa, ... ,...,r~nluJ,,. de"'"" c•~rl:~ o!·· b.•IYtl"' '1-• .,.,ri:'J.:,,,;.,,· ,..-

' •• ft'r .,.,,nd.:odo• -ttr~~r~~ <lu uru c.lt'ta f•'J:i•tr,,~.:a ,...,~ ·dn d•· llllpcrrid,•, "-" •• 
olu.l• ....-lnS.tr.u;:Õ~• o.io .. nc:ar.n ~ ... acordo'"' »••lothlu <lt• •• ,. .. ii-lo• P"• via.;r.... • 
1•. 01 loolerln• do vcrlflc•Çiio •Õo •:rnd•d.,.,.C'ti om<rl<>porl ludlc .. ...tco, •• lnría• 
.a,..r••t••• 1 •t-nçio "lol•t'- de vedflca~ão"'• k..u• <'IWC1Dp<ll pod- 1ur prcYil =j. ~:.•:i:i.d:::auinll..:IOJI Mdl1nt• - c:•rl•""' '!.'"" uprodua.:a • n-r•r.iila -

U. O. ~reioa a que aio d .. tlnM!ol 01 'llolltina de verlfl~nção ievolvao o• 
--• o "''uUD 1nte• 1pl. tii-1o• IX•lnatiol 1 U.'r ... nc le>nad<> neh•a -~ ob..,r-

::t:::• -~ .~::!«~~ ::,:•::. :""!•!!::.~:. '::: ~:;":!:~~:..=~!;~:.=!!:,":rê 
pr..,• - f!O"trido0 •• for• devt.r.....,r.u .ultoa pcloa correio& • .,. kor• '"!!. 
··~..so .. 
Art~o lH 
.._ .... -~~~lnhadu 

,.. ..-au• 4• ••'"'" dpo .. t-..nc:oerinhsd•• aio r••nc•inhad•• ..,. .. t• llr
.. 1' 10 'Moa c~: .. dt>O pai I v:l• ••h riplo:ll, 

.trtl&o 'tn 

....... ~ • ao~ t.,.ad•• .. c:• to "' 1dd•ntc ocerrilllo coer 01 ••iol d• tr•••port• 

.. .. ,.rt!cle • 

l• qp..ndo, - conNI(Uiõncb d• Ull ac:Uent• oc~~rt<lo por ...,.,Ii., "' - tr..,_lpot 
t• .. .,rerffcic, ._ n&vl:~, ._ u ... .,.. 'IU•Uruar outro Mio o:lot tranaport• uiio Pi!: 
ll!r -~~~ c:oatl!llluo.r • "'!..11•.• .• ,otntr•&•~ • c:•raa f'O•!•~ nu l!'f'l••.,.. .. , oir~~t•
s-rr• prevbtu, o p~noal ieva .•nn•a-a• •• exp<'d(çcw• n• •1~...,;., pruul ~h 
,.no do IUJ;Ir do •d.Scnte ou •ai• 'l""llt:lc..td• Ear• o reeac:•i"ha.cmto d• CIII'Jõl 
... ~11. r:. UI<' de i•JK.·•U~·"~~ !"'110o1l, otaaa '1:""''•· • plr do ,dde•t.,,_t.,.a 
- .. h t•~d•r •• providanri••·pnr• r~e•bcr • ., ... ~ po1Utl 1> reooc:•hol .. -111 ~o 
- •oatlDO prh vb .. h ripi.cl:& •pÕ• c:e>nu.at•çio <lo •~t..&o 1 1 cva"tull..,.te, 
:r..c:ondJ.d.,.._.:rnto do1 Gt-jetos poatala danlfic ... o•. 

.Z. A A<Jatoo.htr.:~çio • eujo p•!• ocoerftl o •cid•llU deVI inro .. •r por telõ;ra
IO c.ob• aa lotl•inlltuçõ..a dai< .-...,.11• ou c.raçÕe~ ••to•iio«• 110bre o ,..-..rol.~o 
•a C'll'p poual, •• 'I'J&Ía -~~-por tl'lor;ti-, J'Gt' .,, vea, toil•• &I ouu•• 
Arllll•la,rnçõ.a iutnca...,d••· 

J, M·.Aoltainhtrll<;fto:R <ill' orl~ c:YJ• r.rl'\n polt.ot •• encoatrav.a no ... to ft 
trnlpon.c nld<'nt.:~dn ,.,.,_ •11ndar - cÕpil du C.tuo·aa da ••trlf_.. III•• UP<"•U
(ia• C 11' :i Ad•l,ahtrnçio ._ ~ujo ,.r~ ocflrruu o acl4<-nte. 

•· .;. •auld•, o corr~lo 'P"IUicado'.,_,nlc•, •n•v;~ .t,; .. llõhrtU. olc "'rt
rlcaçie C 1-'J. ,;., • ., ..... .,ln• d~ .... ~rino 1Lu cxp•'<ll<,;;i.c,. ...,hlqnud,,,., o• .J.•tAII"-'1 
... <."Srcunltancba do llclilont<' • d~ll C<mlt.:atatõ ... '111"-c'"'r""' f.<'irn~~.-· O:;;:f'l.c 

=•c=-:..~!''1 1~t:~~~~:~:!''o~~':,.;::•;.:~:·il~~!c~...,,.:!:;,.:.r.d!~~·:n~:;:::~:~~~ 
•• """'...,"t<!l ..ij., .....:;o•irllt.ad••" ,..·ta v ta -•• r.iipld- (Yla 1~ru 1>11 d>' .,,._ • ..r r
c .. ). 

.WtiiiO , .. 

.... lllÇâo ••• •lll•• "''"'"• 
t. , .. Ivo •curdo "~"'"1•1 •11tr• •• M•lnlltnçH• inura•.-.•· •• .. t .. ol_..,;,. 
aae ... ol10'14aa vad••• acmvi• ol• 'np<!di~io H~~;<~ iate, •aaod.ood_, olirc-llCc p1r11 
• Plh ,... . .,.11 P"'rtcncolOI ••u• rurnld•l .. lu •• M po .. t,..t, p~l1 IO'h nora;o.l 
........... LI•, A ....,.ttd"<<a <lu .,.lo,. d .. -,olvidll .. tr-.li• "" cad• axpodJ.çio olo
" ~r b•c-rlt& 110 ...,.dro V ola folha dot ..,,,... (utlr,o U6, parit:r•fo Z90 alboe 
l.J• •eete ...,.anda i apllcado o •rt4;o l:K, puãanío 29, 1liHa !,• 

:t. A ...,olujãc> proc~• .. -M •~atu •• c:or-f,;;fo• .. -..t1ntea .. :.ia...toa .. r• .... 
rs.. Alr .W.{a nr•ljÕI• l•tar-•..,.•• pod- .. ~ ..... - aeorolo .. - ..e•rtlrr a _... 
tu.Aic .. 411f0loocae. , ...... .._ç;..• a 1011&& •htiao::J.a, 11111 •-· ~· pral 0 T 

...... ••-'1"" ua Lini.:o corrdo loK&rr~IMo ie aa .. avur a r•u~h ... ,.to olu -
la• vaala• • a lu ••v•lvldu. 

3, Aa .. ~.a. ,.,.a ln.,.,,.,'" dtdd-nt• ltondldnn..td•• • .. •rrod••: conrono~ 
• C1110, o• poru-r&tlllot, ... c- •• atlquot•• •• tala, ,..,. .... tn~IC> ou lllv outro 
-terhliÕli.:..> d•v- ••r cotloc.adal oJentra olu ••lu •. O• pa~otel o,~.,..,. truu 

----• atlcuat11 .,, hodl""• ot _., .to cpndo , .. r ... tnnn cl:o "~nd·> !ur"'" r•cubld10a 
•• .. 111, •-pu • ., ee ....,_, for• d.,.....lvidol pur int<ll'I:I<•,Uo lllo ,.. .... tro eor· 
ula .. r..~u • 

4. la •• •III w1ail1 • Nn. H""lviolla Mo for•• ••• quantlolad~ lote1JUlv1, 
•la ..... Mr coloc:-llll• na• .. _lu ,..,. eont•""- objrtol ole cnrru~nci11 ~ 
.. -tr.irl• al•• .. ,.. ur coloc..-•• i pnrto• •• •laf ln~u.ln•• ou, do t.~~(rl• 
... (MI n1;ci>t• c011 •• Ad•inht ... cÕ.• ,.,... entru .. o• acordo • ean rea,...lto), 
•• tr•aaa •tl'l-t•• -o - doa c-on•lo• ..,-..ul!tu. A• uiq.,.tb ...,_ 
tt1 .. r • •acict "MMl•• na !la". 

·s •. AI •I•• .,_ c-•n"- bpu• .. • ,,.....racdo• 10 -·- clutln•!tirlo •••!. 
• ••tboo prevl1t01 100 •rtfao l6l """• .... recuper1d11 por ocul..., llla - ..,. 
trep âoa R•tlutiidoa 1 ••voldlllu, "" IO'Orolo c- o ciiii>OitO no 1rtlp pred
Udo, h .U.U.htu;õea ""• PliMI • 'I"' pnu-.c-. 

6, .. •• vedUuci:ea detu .. u pGr - ,..ldatncio evldend.•r- que .. tea 
.... noe Pll'tiK .. aiO lhe for- dewol10'f4U - pUM IUJ>IriOr irquele elo prUO 
doa •KMi""-atoa (1ol• • Wllta), •h t• e ollrf'lto de recll..,r o re•litobo ola 
,.tor Ül Mlal pnvllto 100 Plriiarato 7t. EIH r......,llo 1Õ poH .. r ncul&do 
p~l• _,..l•:latn;io J.~~plfc:Ha .... u Ultt.a 11tJ.Vtor - "'"n<licõ .... pr,...u • <1:!. 
'tOlwcio U• •l~a. fa1tut••· .. 
'1. CM& Aftlnl.ru;io fiu, p~riÔ<Iic:~ • unUo.--..ta p1r1 to&>l o~ tipoa_ H .... 
•••• ,..., lio utllhadla .. 101 •eu• correio• p!!r.lltllnt••• - V-IIIG .. •dloe•!nn 
c-oa, .. H&uiil c-.ni<:ldo ir• A<loolnhtraç.;.a J.ntcHnnclu por lntc...,;di<?: da a.= 
cnt1rb lntlnw::ioflll, a. c.-10 ole r..-...110, I& .... ,..,., dor" ubat!tulc•o du 

•11• aio 1•"""" - coata. 

1, o pn10 .i. cobHn•fo do• ....,...,.,toa rebtlw• ira .. ,., vall•• ii .,.,.1. 
pnviHo - artl.o 107. 19. 

Anf110 ~'' 
.,...,.,~. !1.-.ot..Su .,_ •• . .:.1•..,..• a!Ut~r .. po•t•• ir olhpo•lciro â Ol'&nlS!. 
~ ... llaçõe• Unicl•• e .,.,. 01 n:.<rt.• • .,1011 .. ..,. .... 

1. A eahtinc:t. doo - Pft*'tl - ...,...di.;U.a fecha.!~~ """• - .W.hobtncio 
I'Oital 1 <liviiÕI• -••ia 011 uvloa ...,. l:""lr..t •• •- .,..,i...,.lid.IH, - .. trc 
- ciJ.daio ...,.1 - ,. u<rlo "" a-na 1 ,.. -r• •ivllio uv•l "" - .... t.-.. 
...,lo ""' averra .. -- udOI>&Uclldl, 'dew ~ -t ifl.o:lda, u"to ,.....,to po•
dve~ .. .,.tnio, ir• Adilliahtu;õ.a l•te~\lüirlaa. 

z. •••.a• "".l"'!'l.,<io• ._ "' ••>óluruç..-a• •• N~:ulnt• .. ..._.h., 
DI> COII'Rio ol• .,,,,., "'"'"''""'~ ...... , ........................... ,_ .. _ ........ . 
P•r• (• tllvlllio UIO'<Ol (aaci.on.:orlid.,...) .. <leai{l""t;,_. da clivi•iio) - ..... "at.) 
· . o ..,lo (Q;ocl.,...lllll...&e) o (•- .&o .avio) - ................. -.. .. 

~ 

Da cl:liO'llio .. VIL (ll.uioullolllfe) d•'tol•ah:ouaçio ola lllbiáo)- •.•••• :.""• 
Do ..,"'io (Aac:lcm.Uo!Hc) o c- lllo uvlo);.,. •••••••••••••••••••••••••• (i.•[•l 
Pua o co-rreio~- , .......................................... ,ro ....... . -Da .. .i:IO'!Ão ..,.,., (tuclOMdall<lo) ft (.tcdcnooçii<> •• tllvi.io)- ....... H • 

8o ..,lo (llllcion•U""tle} o <- "" ...,io) eoo .... ~~ ................... . •••j• •t"'hio ...v11l (n.•c:i....._liNde) ft (d••l.,;t~~o;;o da d.lvlaio) - •••• 
o ..... to (n..:lo,..lloladl) o (~H .. vio).,. •••••••••····••••···~-. 

S. A• e:qo.o:4ltÕU - .,.atiõo Üu nui.!.hadu pel& vh .. h rápilll• (vl.:a ..ér•• 
•ou olc .upcrrlctc.) confo~ • indJ.c";iõo do •""'"nço •- condlçÕO.• idiatic.aa i• 
... cllpiJ<Ilç;;.,• poi'IH!tl<laa ,entre •cÜooeiaa poual•· 
4, e capitio M- U.: ~~~~~Vil poa~al q ... tnnçorta ~edi;Õ.a C'!" d ... tino & -

•bi..., .,.vai 011 a 1a n~wio ... auerr•. c:onHrn-a• • .Sh!""~lcac "" c .... ndanu 
.. cl:lwbio 011 o&o """'lo c11 deatl- ,.,. o uso .,. ,.,. ••n 11lri- VSllha • IDli
cltar-lM' • eatup olur-te o ~...,.a, 

s. 1e oa uoloa •ão M ....ontl'ar .. - ••tiDO ""'ado da d..-~d• d.l• •xpedi•. 
côe• 1 e1• eader•c•d.a•. oa111 P:P!dlçÕooa lio c:ooo .. na<~a• ..... ...,n(ll poltal ate 
..,. 18j- ntinlll .. pelo .. ltl ... t•rio ou t"""-ioo.had.l' ... r•,. outr<t •••ti-. 
o ·--~•to pode ur aoUdtldo pel• .U.lahtrae-o d• orla•• !"' .. loco
-.r~nt• u •t•Iaio .., .... , ou do •"'lo •• de•tino ou, ntia, por ,.. .,..,. ... t ola 

--Wloadirladl. 

6. AI reW:Ua1 .a:pH.l;ÕII cue trac- • .n;io. "Aoe cuU..SO• ..., Cõe•ul H ... " 
llo 111tre:ue• - con•ulldo llledplclo. ,..,udo.....,te, 1111 pctc&.•, c .. <lido olo 
.,.&aaul, Mr rebt•ano!a• 110 .. ....,tc;a poatal e '1'1111C-iahldu pa1'& o lupr H o-r! 
.. ou ,.u -'1'0 ••ut-• 

7, ,...,. __ '1.:. - •><poo<l:l~Õ·u - d•stl- • ,_ ..... :lo .., .,......,., ••t•J-
nbdto •tti ..,._ ••tnauu .., ,_..ate ..., --~ -ito lllbol'l f'Odl•~ ter 
1Uo priaitb-ntc dll~<~o!a• ao• cuLIA<Ioa .. ~ •l""'~il ,..,ul ou I - CGDaul 
...., aaf,IM - ... at• de tuoapo-rtl late-.-dlarfo; ...., H Jlrl*,_• portnto • 
._,. 1111 cheaar• ao .. ., ••dao a.........,to rÜo lot- eacnaue• ao .... lo 4e ..-r
t• ...... tl--

•• ~. nt ... t.mto - •• Aolo.f.datr..:iii!• bt•r••!""••• e •roce•U ... ato prac:! 
u<&o t....._ • apl:ldve-1 confo_. o c:110, u expeoJJ.~011 p~r.uu.S" - uei~l 
aUJ.nna po•t.a• i dl..,;licio da• .. cóe• o.úl .. • - ..,J.õe, .. l"'rt•• 

ru~io • 

,CIIpltvlo I 

Opar~a nfenuaa aa •n•lec:'-'• â •-w.... -~ ... •lu .. ..,..._ 
Uda • ... ,._ -~~ ... •lu ..r.-.u ' 
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~-p<:a~â" ~à!"X~~~,~~:;:~: .. ·~~ ·:~.!~~"&_!·'~;,.~.:;:~ .. ~~~· ~· ··~.:·-
4. A AJ."'ini~trorã<> de ttin,itc• pnoh ~"llr>lao â Ad"l::,!._~t•••~~ ..!!~.-'['-!.!:!'~-~~~ 
"""d1co•·~ ""''' ~"P'~ J"'.,d., ... ~,,~ ·~~''" d->~ •·~tr.\1<>11 ''~-~~tt•_zs C. 2t<'o s~· 
lhe ,.,j .. u.,, -

Artiao 171 

b.tut<> dt r_;·~ dn up~dlc_~"~- • .;u;.~ 

Artiso17l _ __ -.-· __ 
bc•ooinha.,..nto., •c~itc d<>L·e-l<l~.\,.:;;·das "'~lA~ d~< ,,_,-_JieÕ~~ d.• ""•'•'llicl~ C 
<lêa ••hatoa de puo du ,;~p~_~_itoi:_":_ •~rMo 

1. Oa e>.~tato• "" -Lu. t l2tcr as~if' """"' <>• <•l~vd~~·-• A'- ~~ u -B~:' 
tr..,_1 t.dos cow. ,., .. dli1>la ac Ádinnutucou êie od ~"' d.n expea•5ou no ru•u 

, o_ •: '-:"~'-'" •,o ·~~-~~• n re_fcrc.'a. 

Cap{t.,lo 11 

Ope'l'acôea d~ earadatic.l ~ d~ter•in~ci,, à~ de~~ .. •• da. ~~~"•i•o •_ du d<~· 
t<taas t~..-..(nah 

lu I it<· 114 

f,, ./ ~~ ;quueat" <11111 nl"'d!çõ~. I, .. / duunu o pedodu de -.-,ud•ti~• 

I, p.,,anlo '' pt•<i<>d,, dr •<tatiotira todu u 11nlu du np•dlç~U de auperf[
,;, 1: •. 1 d~··~'" aer .,.,ni,1u1 ulPtn dn~ ~t\qu~(u ord\noirlu, IIIP atlqu~ta eapedd 
1: l~Lt• "'<'"''~"o ll<>dd" an<~t>. Alim di~F~, ., ~xp~diçi•~• dev•• aer conrecdona~ 
d~~ n•• condiçU•·~ h~bitu~i~ r•~~iMu no arti1n 1~). pu1isnro 3'?. 

Artif<> IH 

F-"1!!_,.~-· ~ _ptlaL~n pn i··<Ín d~ ;sl:atí;,(rr~ 

: •. H~ qu" a< rol~,~ itf ~~rrditÕ<'~ de aurufidc formad.oa dur.1nte o pcdodo de 
<'S"'t hr Ira, o ~orr~ic P• r .. uta<>l<• Cl<pcdid<'f anu~ ""'~ f~tura C 15 .i folh• de •· 
'>iU- C lZ, in~•.lCVcnJ,, nos<~ J~lur~ • qu.1ndd~do de mal .. ., uu rupenl~o puo, 
por rat•·c••du (U"/AO e •. ,las !1). A rtillt<'ira c • ,;.ldma •)ll""diçi.o do P•dodo de 
Utatlstir~ oã<> .uo!n~llld~s l'<'~ mC'!o d~ -• cruz •nc.lda no c•O!PO apu•r~iado 
n•·~~u ht "' n•. 
l, Quan~n <> c<>rzc!Ct r~pe~idor nio cc,. condit".a<'_,:lc _ua_ina_h_r-_ ,o,_ ltll;..,., <'XPC<H
ç~n ~" rcrÍod" d~ uutí'!.t_i<~30m<> prcvi•ro no pari&ra!o 19, rdn·-~-3~-n!~ n1 
d"<"rr~nr ia .. ~ lrre~:.,\~ 1 [d.,.r~ d~• ! ÍI\-'C<>eo, 113nda UIN_ cÔr>iit de !'Vi o<> co~rc.-po.l!. 
dcnlr r~ h v; A,..;~ tiplda (aêrca ou de supcrH~ie' •o corr~;., 4<' dutino. 

Art lr,n 176 

vcriric"c~" d~• ~~.!~~~ ';!~~ 

L. ~. in.Ji"t~Õr~ d.1~ htur .. C tS do pu>ud~ de eotntiat!ca •io vedtie•d•• 
pt•lt. t<H"rdn rer""''"M~ d<· deo:ln<>. s~ u•r cor:n:lo con•_tatar u• t't1'0,Tla qtlat~t! 
dAd~ e pcsoo d"" 1$1\~s ins<ritu. retific• ~ f.otu•ra e indica i~~i•ta~nte 
e eno .10 cotr..io p~r,.>tantt• cKpedidoT t><H ,.,.;o de-;;;;:i"bo!u;:lll de venUcaçaoco.!!. 
!or10e 0 ""'de ln C 16 cm .:tllCKD, !ntntanto, no qu~ •e rdcn ao pu" de ....., .. h. 
~ indic~ção do correio vcnnutantc c"pcdhfor .; •ceit.o. coUtO viHdc, • -noa que o 
P'"" reltfiraU-> ulru~~•u .,,. ,...;, d~·2s0 gramu o pe•o indiudc na etiqu~u _ 
c 26l•,. -;;:, <u~ ~··• ~ for ~onour.od.a ~õta >ndicacio ~nonea do puc de uao -
b-n~ ni~u ••vcc:'i'iT 1: :6ltts, o corre><' p~rrouunte >r>terflt<!dl:ado av•u oa 
Cerrdo< pc,..,<otant~• c"pcdtd~r • do deonno •trave• êlo :Soiecun de verdicac•o · 
ç ~~~ 

Anho !H 

t:s~abcl~oi".~''~<' do• c::nr•to~ utad•ticoa dos e•o• doiR .. l&K reccbid•• or via .. 

l. ~·os ,.;_,i;._,, d~> •.• lms, .. ;~&da_• no pHIÕ&r&fo 79; at>lic•do~ i- 9uantldaofe 
to~d d~• .iiãi'ii'"i:C7M~ c du O>&l&a M -recebtd•• duranr .. o ano d.,tenana .. , para car UtBa <i.;uu C.t~ .oriu. 11 UO a COTtSJ~.-nr ·a~.>. 0-i!stal>l!lecUtonto das CDn •• 

u dcspcu~ ~c.-min•u da conupon cnc 11 de •ury< H>~. 
" ' . 

Aniso.!!! 

Exp.::dícõeo ~.:,ea~ .,,. trã~.;-,., por ·vra de ·,Upcrfrcic 

1. Salvo •cordn ~ 5 et~al entre aO:: Adminiatracõco intert:"uad~s •• c:< dh:~c• 
a"rea~ trans orta •• frcq cnteiDOnt~ or "'" d~ au~~;•r '"'" n1 u"'a artc•d,;.-il<'il 
pcrcur~o nu~> urcr ro pn~. '"o ou1nt~• •o P<>potOnto as dupcu•· e tranuto, 

2. No caso rcvlsio no "-,; r.o.fo 19 aa de• (!UI de tt.iio•ito aiio en•bcl'ed-
• .1 ean oo pesos ruto• re•u >nd>c o• ""'" acura• 

An~ao .179 

!:~pe~icii~~ f<'chadu pentt<>tadu co01 u unicladca ooilitaua poatu i diapoai"i.o ola 
Orpniuçii~ du llaeões Unidu t cmo navio• ou a~inu de IUUn 

1. Cab~ is Adtlllniatt•(Õea Poataia de cujo• paíac~ depende!• vnfd•«• •llit.1rea. 
navios ou Adôt-s tlc &unra, ac~nor diuu .... n_tc com u Ad•iniuraeõn envoh·i-

:::,:da!c?~T .,!; ~:!:: 1 ~:.~.~;. d:~~~::;. ::·:~~=~~ n~:r::•::t !:~::• .. :~!~j';.'; 1 

2. h etu~ .. xped>çÕeo fo~e" runcgOtinh.o.du. • Ad•inhtuciic r .. aponUvat r.o>r 
lUC rteiiCIOtÍnh.,.,nto infcnoa ,, Jldminiauaçio de cujo paÍa depebde • uo.idadc .I 
H.tn, o na~io 011 o_!:'ii.11. -

ol.rti~o 1~0 

bl*till de trin~ico para u up!diçÕe• da CÚJI po-•ul-cle aúpe!':~~d<t 

l.-· Co.;; objctiuo de 0-btn a-. i,;.'fonuçÕ .. lOCCUaOÍd&& &O -..uH~i-'"" -· 
•xt_roitõa ç '17. '!.."!'!.r!J.o_~r .. unce np•u!ldor .pode 1 ••• 1 -•r a a<tl• aap•U-

.- - -- ·--- .. ' . ' -
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~!i .. :t~r~!"-~:f d: .. ;:~·;;;.~!~:.. ·~j;~~; ~:~ ~. d~~p::··: .. ~:~: · :::~.~~~ · .. ~~ ~~.~: :. :~·; ~:. 
- condidiu de indl~ .. , c01o todn R urtP•~. "" dRol '" _d, , "'·o; iJ•lo"L ,.,, "' f<•, 
lh• de auioo .!:.....!!· f, .• / 

2, O bohtl,. <I~ trãndto oO d .. v .. H< <'"•r•~a.•cl<> ot /,,,/ • ruu ••~tuid.• J••l•• 
.xpe4lçôeo for inceTh ou n 01 onvic<.>~ do noi\O]'<Itle UI ilizhd<•o f• '""' •I"' •'" 
nt...ddoo d .. Adminhruçio de <>rltr"' '"' d• d;R, ln,., <lnu~ ~" dr~i<~l• r• l~ ""' "' 

!:~;!:c!::!",;.,:o ~~i~!:~~~~:o o ": .. :~!7~r. .. :::;., "~ .. :··=~~~~';'~,;~~ ~~~ r:~ ."!~v::·: 
•• oocouirlo con1ulundo p<>r eocrito, pr,.ul-~Mr, R ll<l.,inhtr~c~ ~< ~·U••."• 

3, A preun~o do bol.ti• de trinoito jmuo """<.>lU ""l"'dlcii•> dev.. o~r "~•in•" 
bdo -dhnt .. • •nçio "c U" in•cdu ,.,. car.o~t•n• ~ .. ~1•-r~nt~~' 
a) ne> cal>ctalhe> da fcolha de .ovi•e> C ll deua ""l'<'dità<>: 
lo) ""'ati'lueU f,,,J C 2"8bis d• -~C>r\lcndo .o fnlh~ d~ ""ioco; 
c) u ccolun.o "Oitsuva~a fa~1,1u d~ cnn~~n r 18. 

4. O .... hti• de trândte>, ancM&do i h~ur.o de <'flti<'BA (' 18, drv .. ~"' <!n,Arl'i• 
ubade> a duccobcno, co• a axp<tdit.i.o a 'lU~ u uf<'rc, &<'~ dlv .. r~o5 •~•vi;n~ '~"" 
participa• do trindto dcua eKpediç.i.o. f.ro cada pah d• trin$Ho, oo ccncio~ 
,.r..tante-a de ori1ca c ele d~tatino, <!Kcnuando-u qual'!""'' o"tro o;orrPio intn• 
-di.ido, l.onçaro no bol•ti" •• lnfor,.,.tÕco rahnnt•~ •<> trinoito p<>r Ph·~ ~h
tuado, O .;lti110 correio pH,.uUntc inr~rlll<'di.irlo tr.on5m_ite o bolctiot C 19•<'<N 
reio de deotino, que nale indica a d;p.<~ •·•·H& d~ eh<' !I•~• d~ up~ditii•r! O I>< J~
tiro C 19 ri dnolvido .oo coudn f!..._~..!.!.!!_t,! d• oriB""' f,,,f, 

~. Qua11do faltar""' bolui,. de trinoito ruja O'Mp<"di;;;,, cono<a da hturA di' ~n 
tn1• C 1ft ou da atlquna/,,./-C 2Bbh, o corr .. io P""""u!rrntl' inte....,dl~t!c ''"
e corr~p~,..,;,unt., d~ dutfno ~"f""~"-r • aua ""~~rrdn, d<>vc ~~ cco.pn•r"
~er,a reclaM-lo, s"'" .. ;. tar<lar, ao t<:>nl'i<> f>•r .. ut~ntt' rr•rPd•·nl•': c<•n<u~~. 
ante& de roaia nada, o correi<> p .. r ... >r&n\<' lt;!<'r""'dilirk ""'~l>~ll'c~ o"• to bol~tlc 
<lotado rb . ...:ncão "Eolabcleddo ~x-offldo pelo ~on .. io di' , , ,"c 1-,••·a~iulr,,-o 
junto co• a :~.prodiç_ir,., _Qu.OI\dq Q l!o)etill C 19 ... l.lbelc<ido pr•lo n•n·etc pNmuta" 
t.• de odaero der entrada no qu<" o uda...,u, """" <iii;,., <"n<IH<'~"-~-'l ~üot:•>' •rJ<", 
•• ('nvelop<' hchado, ao N>trclo de dcotino, rrpti# to'- lo• de\•td.'"'""~ ~1,1/!,•<k•. 

-~~~ua -ntc, •o" o n n• d" v,r ""cao r:orr!.!!.E,t•ndrnt<'~· 

4. h o ah.; <'dldor o 'ul •• 111'tnslirio <>de o<>lidtDr_~~2!.~. 
" at' aro rrnvt•dn co ua o~ cxtt.,OI C 12L<'r~!J_r __ com b~·~~ 

C..pÍtulo lll 

4rclao IS2 

•atabthd-llto, tran.,.iuâo a aprovac-io da1 cantu de dupuu ~~ triito•itoe ,I• 
Mlp•••• t.n·rotnai• da cara• pootal de aupuf{d.,-' · 

ua 0:!1 11 catO' ot a LC AO e ro.~bo H tn <0<100 n ~"." o~ """"""" t;'r; 
~-

~. ~.· crou1u p~•tl•,ulorr• r 1(• <r ?(!<•i' a.õ •• euviodu er. VJ.- durh.ÍIIId.,(n1o 
tr~çõ .. drve•'""' 1 ;: .. ].,~, 'I'" ~"'"""•! ~r,:• " tioo _d•· "'"' ~~.5"."~ .":! .!.!.~~!!.!'!" ./. 

~. o~ r«•"-~"' !'•· 1'!:'" r 17 ••' ... ,~,. ''""r.!d"" P••• Cl>fOP7ovantrr da WHtar~ll 
•• /totr~ Htoh<'lrd•!"'· -~~ <'1/idn" p~.:o_A~o:!_r!{•!!.•,Ço.•••_dr '!•}sr~ ,.la Arl;r.: 
nl.,,nçno intrro••!i•ri• _(_~••'r•- l~!• par"~'"'~h ~~· ~ ~~í7 ... /. 

i!~.~-/-~\;:·}~~/",;~:· ~~;;·~":,:• ~-;~, 7,. ~~>~}~·~''\ ~-'~; ~.:,t~~fi~:_:·~-;~uã .. "!:" ~::r~~ 
S"."! 1 P~· 

(>. J;c a f,cl,inin>a~;;, 'I"' ruvit•u A C01•i~ l'~tli~ulnr n~ ncf'bt'r 'IU&lquuot>aer 
.,.,.;,. Tt•fp""''' a P'"·~·~ '' t.rifl•o•;_,,, ~" ""' iuto"''l" dt rr_is -u• ~ eorn••
d; dr<~ dt• <·UI ''"'r> o, a'"''''' <r o.: «'•·•;rlrrada tri<ih • pl.,na .... n<P •eeha._ 

llnhr..l,!!? 

!!:J:.!•IJ!':J:!'S.~" "•:· _!li,f~r·~.~~·~de l'~'" .. n~P!to".".P,,;; !!..!!i.'!.~_rhet ... nto dao contu. 
E!''~.'~Yla_n,. 

1. Em c~$0 de di!Henc~!....!!ur~o uolnalftdoo., •nitu apti&" o *at&b<!l•cl...,nto 
da ronu pa•t <cu!~• dr <!e~uusU~iiiiTC;' t·s~"• no reçularnadu Qtt.~ndo do ~•
!_ .. _~~_lc:.~!.'.'~ ~•Ü!'"l"r_S.,!i'FG,.~~<'JUlntr. 

L-~~!.iJ!~~~ç_ilp_!r...i.t·<:;~i'"' te!!~" <<•~~utado ao <!iferenca•. dino inror- ~• 
•• Admni~tT~ço•• int"'""'dl~ria~ "" çuo" re[~u ~"'-"cno ~~. sonra ,.sdcuiu 

~~~~~~:.:.~~;:~~tf~}~~~:[ijr!;~~,;;;-_.·"·~'" suoDJo do utal>cm~~- ... 

~-~Ü? . .!.6!: 
i"i~;'~_jf~~!1J::;~\'d~ -~~-~l'·:~-±•- d~. t;5!•~lt!!.._e~.!~ dupu'!.!_ Untlbal• d• c&<• 

J.rtiR" le~ 

E•t•b~l"d"'ontP, tTan•r.: n.tc <' ,\pCV.IIçE~ du co~tu 8nu~i~ do~ d~&plt•l\• trrno.i
'I>AÜ d~ corrt·~r~nd~nd~ !'ir.!~ 

l. o cui•lodo ti~ ~stnl.>deccT u c~nt~• ar:uais de d_upr;~;u t<•rO>il}•.4 do corroU. 
-~~•~<> ~ab" ;, ~d.,[nhtu~:~o "'"~"<'• qu~ u t<"n'">itirâ .i. M•iniatu~io dtuadora. 

z. Ao contas puticuhHs 5iíc cstabt ~~~ldu ti<' l"J;" 9UC po•dvel .. via riu• 
pl.o c• ua: fotraulâdco ccnfor,., o ....,ddo Ali 12 eor ancM" a'~ pftrtÍr•doo forrou li- _ 
doJ AV Sbio. Oo fon•Jlári<.o~ !'Y _ShJ~.M .,.~;<> !.'!!."!.cJ.o!!'.! P.~~· c~rovaot! ~· 
;ta. AV H~ p<di~o d~ ll<bhiolt;,ç"" d,.•,.J•·•~. 

1. :: .. a Mroi:•is\•oc5,-, 9'"' .,_.,;,..u • e<m<.• ~··t!~vh~ n~~ r .. e~b .. u nenh..- ob•<tr 
"""'<'< d-. r~t i! i••~;;., "'· u•, f'' "'" .r .. tf~< •~ '"" a cont~< da Hn:ossr~. "'ta conta
; co.,ddua~~ ~~~ ncelt~ <1• ;>l.,~ di1< h<•, 

~;., t ~.:!:i~f=~~·~~"/;~~·!~~ "/~:~~ /~ :~;-~~-. ·'.~~~!~~· ~ 11=::;~;~~Êo q: ::;:::!i 
"" uf<'•eO". 

.t:! !.& ,,l~'· 
r;.,~~_:_.._.;~_!:~~-~·.1.~: rr.-· -~- ~~· '!:}_F~·~'- d• ('!_r::'.:.:.Jii-i,i~ -

C•d• Adr::.iniuuc.l~ te"'~ hculd~·l< d~ norlfic•r •• o"tra~ AdvtinhtraçÕe~ por in
te~Jro<·dro J, Sc<r<<~da lnt"!""~~lU11:!..4_:t" o• [cTn:~l~I'IOO r~fHrn~U ~" pnÍodo 

.'J~~;§?j_:~~~.r~H;.~="~*:~:~Í ~=:~:~'};;~~~~;.:J~:~;,:~ffi7'~u devemm m~>s-

ArUr~ H7 

D~=•tr..rivo tPrr.l. Iu!e<VPU<"~~ da S..~•~•~• i~ lntcrnocional 

1. Logo qu~ ~• tonus ret:kult••• C 2(' ~C 20bi~t "ntte "" Adminiotrr~t:<ie• •io 
~cdtn ou ~b·,.{d~r~d.•• «"'~ rôdto c J'i,,_. .. ,.,,n a« ilas (~tiO." IS:!, ·1 69), ~ 
Ad01 i:ni:otr~cio crodora es<eb(-lH~ <'!"vi~ duph, 111: ~Ktrnt·· <li•~~nto para"" d•,! 
peaa• d~ u.•,.uto r:: P'·" H -J~·r~•"' t-•1, ,.,~,. co~forn,f' •c•r•tUY~=ntc o• ~d!. 
lco C 21 e C 2ll:.io .. ., anexo. 

oa ~•ta e •
o• exnato~ 

Mo c••~ pt<"vl,ro '"' p.uiguf., 2ç, o~ e>:trato~ d.'1vutio nnn • anou,iio 
tlcnh~""' obenv•t:;., d~ fd::,(,.t•t•~~rc dr>cõ::~ <"<"&nu·,..,~ d~ntto do prno r~au

l __ ,,t~~". 
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:· • s.~:~~~ !: ~!~""!"~;.,;:~~~~ :~ I!;:!~:~t::~ j"_~:··~~::ti~t:• .. !~~~~!d;~p::.,~~ 
cnc• ._~ • ....,. do '" uva""'n_t..!•n ~ui.du. 

!;n.~:"~~~ :~::~i .. ~:': ~:r!~!.:t ~-~:~ .! "Ail~~~t.~~.;:! ·~:,~:.;.!!a:" .. c ~~!b!:à:.,!"-
•• •nuntu doa ututo~c u-~~t!Ju.~ pr"au·au .... -·. c;ontar dO .... a. 
r-u• do• eKtratoa,· 11eilhu- OJbi&I'Yitiilo for f&iUo i Seetetari.a Internacional, 
•• ••nanteo llcuora &lltratoa loÕo conaideudoa cOW! tic lta a plen~te ac&itoa. 

lO, O tl...,,..tratbo la.dlc:a, •• &&p,llrad<>, para 11 cteJpet•• da trindto a para.,, 
.. .,..,, ter.la.al• h ur&" po&tal d& l<lpt1'flo:ia: "! • •• ..,. a o baverodo c.adJl Aoltolnhtuçio; 
• • .. Ido de'Nclor 1 o aaldo cnodor dll! c:ad& A<hoinl.atracio; 
e) u .._.,, a Hrc• pasu pclu Adloiohtr&cõc-• IL.....,doru: 
ol) 11 1...&1 1 MI.".,. l."ecc-bldi•• pel•• ,..lnbtr•ek• cndio1"••· 

11. A ,.C:Utadl fl'te~don..l "dioU o proudii•~~oto di• COI!Ipl:n••çio, H -.do 
hatdnsir 10 afn'-o 01 p&J:•....,to• a 1ona ehtuado1. 

kt!F lll 

=i!!'.4 .. llleçe ... H r'ritldto • da• H•pes~s ural ... l.• H ears• panal o1e 

I, .. u-., .. -.uc:acio- P.rõsufo l~. o ""'-•tratbro .. ral- quntioao1 
.. ...-=no -• usuintal "" 4"- cooter, taoto qu .. to ,. .. [,..1, t1o1 u14ol · 
,._ hftlt• .., '!~~"'oiro •• tll>llpanlaCÕ"'Io -• a ..a•r ,.ta Adainhtr-c:io hlto• 
.. i .... l•let:rac:.a cra<l<n'a btern..U, 

kt.lp 1&, 

~o C.• <la1pt1111 e.naia.d• •• COI'falpolldiach •iraa 

a.t- KOI'4o açechl ..,tn •• Adaillht~•<;Õe• ioteren.-dn, ol p•~•ato• •nulh 
.._llu a ticolo .S. deapa••• taralr.ah 4a'cersa 1101Ul atir•ii 1iiu dauldo• 41u== ;;t• •• •-• - bue nu coau• p.rtlcuhrn AV 12 (ertlp 115, ••-

..Clp lto 
!ln'hio ... cootae ... dupe ... d1 triin~hf' e ol1a dupeu'!. nr•Ir.ab •• ~:na• 
P1tlll R uperfld• - -

lo Qu"*'-.. Mai.ohtr•çio / ••• / COO!.•tatar ""~os,...,., ~otal• e11uab O.C~·r"'aelo• a ...,.-dr do• ,...,., ..;,Uo• ola• ui•• obtt~ .. 4uuftU 1 ntathttca 4Ua
._ •lto Nnai-1-.mte do tr,jifoao l!OnU;I, ..._te •olidt.r 'I"" 01 n•uluolo• 
•- elt~r~;htlc• ••J- revh•doa. 

lo Ali ""-inhtntõ.a• pod•• elltri.r - •eordo pare r••HP.r tal ...,,aio. 

S, .-o .......,ndo a.:ordo, carta. &omh.htuçio pode sol!.cltar, aco• ea10:1a a ••auir, 
• ••~l•V-"~ "• _. e•tadul~• ••puhl ..- vht .. l .. ....,.~,..., .... coa••• * ........ 6e triindto ou d• dea au U!ralnd• da car a •t•l de 111 rfÕcic.: 
a) _.iUc•tiio blportarlto 110 encaa n 1...,nto por V a de eiopCor ca •• "XI'"' ~--

eM•••-I""iapa.ra- ; 
11) -atet~. ! ... / 

tre a uantidade 
t daR _, a 

4vuod• 

4. A fttathti.ee .. pecld •bordu.ii coerorM a• drcunatinct .. , a toulid•d•ou 
.,...., - pert• •o tr,jifap. 

5, 'hlll>&! .io bavando I.COO'I!o aaata .;,.,dolo, oa rnultadoa de-.- eStat[atlca 
..,..elal en•bded4a c- b ... 110 ,. .. .;;,rafo 39 ..; ..,.io IIIOIIalderadoa •uamdlo •ro 
-na. ua c011tn ntre • Adlainhtraçio ft orl..,. • a M•ini.atraçio lnter.,.aã 
... - alteuc.io •• -h 5.000 (Ull.C.5 MS) por ano. -. . 

6. Ali ahautk• n ... ttnt•• •• •pÜ~•çiio •a• ,n.;;sr"t"" :J9 • H .,..._ illfluh• 
-• "-"atud.YO• .. coataa .. ....,i.nhrueão de oria .. •- •• A.,ddatraçÕca 
.- •t•rlo~,.t• t'e•lizar- O triaetto a aa Adalnhtr•~• """' .. le •• eocun 
•r- poatatl.ontmte i• -.liUcaçÕca hitaa, ••., •u•ndo • ,.,.f.Uc.çiio .. , 'C:Oã 
tu .a. atbcll', pua •la-• ,...lahtu,U.a, o ei.:; .... H11~du, -

~ ~.::C!:.:~J!~·::a:• ~; :t:~,~ .. l: :::o..:-~=':!t.: ::r::_ 
,._ • aladco cln:l .. a ,.1• a-i•l•tuçio .. oda-J • pe(a ... naU- -

=.:.:r=-=.~·::;;..~ ::~~!·~ :: ... .::a'::-'..:!:r.::: 
.. • aluiiJ .. .n.. 

Thulo Vl 

Plapodciin .,.,.,..,., 

Auiao lU 

Cotretpond~nda conento: entre ,Ad•lnht uçD~. 

""Malllhtu;õct tiii• • raculdadc ... eooruK"'• p•u • p<~nouta de aua torreapot\
di.,cta con•nte, .. fo ..... t,jirio '"lundo o -~elo C 29 anuo, 

ArtiaO 192 

Ç,e_o:~~~rútl.~·~-~~-•e!o• po•tda 

1. Ot aelo• p01t1h <lava• tr1zu ia lndic•ci<> do p•[a 4a orla•• •• t•ractare .. 
latinos • ole uu ••lar d•• fnllqut&lk'nto •• da•ri•.,• 1r.iblco•• Pocl•• 1ntrnau 
to, tra ... r a lndiic•ç4o "Cornl.o•" a• c•r•cterel l1th>OI ou outro• q...,isquar. -

- - o - ~-

2. 01 .. toe p01Uh pad•• tu qualquer fn~ elude que, •• pdftdplo, tu•a •1 
..,naõet .rerdc•h "" ~rbolltll• o.io aej""' l•!•rlor•• a u .. n.• •upotrlorll 11 --· l. Oa Nloa vo•tah pod.,. ser dtutnt-ftte •arcados c011 peduu;.;.1 fehaa a 
•au.,r"" .,_ hopreuo.a !i• rdevo obtld•• pelo •epreao de cinhh, uau11clo aa 
Eoadieõea U:udu ,..ta Adainl•tratio quo: oa ••h lu, deade 9ue eataa 0peuçõ.aa 
aio Jlr•Judilca- • cl~ttau daa Uadl.,&cões •r•vht•• ao ... ri&nfo 19, 

'· O. 1doa ponah .,....,.,rltivo• ou fllantrõplo:o• de,.• tranr, "'" alaarh
..,. uoibl«oa a lndie. iodo •ilêdooo dia ano da e,.;.•u.o. Ele1 pod .. ~razer, .,. 
'!.Ua '!.Uiff n&ua, ,_ anotaçao • c aa que oet:a ao or- .. iti.SOI, Q.&anc!O 
._,...,.. .. .- aobretiÍliUI a -r ~·• indepl'l'ldollt.,..nte .., -~~ ..,alor .., franqua-n
to. da- ur eoa!acdonadol .. ...SO • e,vltu qu•lf111111' dUvida • nepeito de.et• 
.,..lor, 

Artlaoln 

'Ce1'acur[•t:lca• ... Üil'rclui5a• 4n .,;;quiaal •• fn"'',..U 

l. ... Adotoluhtrao::Õea J'oatda pOde• du --• ucUbu Ou ,..raitir a .c!Uu 
cio .. ioiquiBI'I .. h-uur q,.. r•produu• sobu •• r-ua• aa J.roolio;ar;ôe1 ,.;.
..,(~ ... orl!.,;,. • oAo valor di I fuuq,.._llto, Ma c- a a <lo locd .. o rira a a 

~~t.~ .:·:::!·:~. ~::::. a::•:\:::::.~~t ~~~~!::!~·~:. ~:~.~--=~~::~ 
oõaa Po•tal•, • i.,icacio 4o .,..lar •o h•nq,.._Tito poM .,.., •ubetitlo[da por - -""ao qua ltalte que o fn . ..,.,..-uta foi pa&o, paz --.101 "Taxa ....... 

2: ..... ~•sôe• ... aiqut ... M rr....,uau .._ •er,- todo• N easoa, ... 
tGT .,..._u .. '<Fha. Coatoolo, l.lflol'.,..õa• .. dBiwtae'pubUcitidáa ,.,..·,.a .... Nt 
iaprenaa toa ••-"'ul .. a •• fra..q111n ....... ur pnoodu:dclu .. - coz .. .,. ..
lt~ll..,, 

), AI ln.!licacôea " p•h e ... toul ... ol'l..- .. vee COGitar - cal'acteru le
tiaoo•, neutual-nU c:ooiplatdaa"'j;;''i• ..,_, lnd:i~• - wtr:O• ceracten•• 
O vllor do rr.,... ... _nto dne ur ioolic•clo .,. alaarb*'• er.;;,icos • 

At'tiaolU 
tar•cuzbúcu ... iapunõu <le h•nque-ftto (pr..nu tifiOaroifica, et~.) 

Aa i.eprcnõn de fr.aaquu..,lltO ptodua:idn ,.az •lo <la prenaa tipoariiUc• ou por 
""'tl'O dn ... die Ülpren.ii.o ou de cariab•aoa o•• caadiçÕ.:a puvlatu no •nlao U 
C. Coc.vauç.ii.o dev.,._tl'•~u a iMic•ç.ii.o do pais. de oriae• ou dia aa~nd4 d~ pn~a
... •• eatac~~ru latiDOS, "Cntulll•nt., c.,..lotUda pela ., • .., lndicaciio •• ou
tro• caractare•, 1 -.. -nçJo que llldlq1111 que o fra~>que-1\to foi paao, por ali.,. 
lo lO I "Tau paaa". Z. todo• oa casos, a IMn~ão adot•da deve ecr lndlc•da r• le-
traa .. tto epau11te1 ca.,. e&llp<>, ,.. PG•dvcl reta11autar, l...,...c .. V<"I.., .. r., rr•t-"• 
"'• cuJ• .;;rea nio d<'Ve aet l11terior a lOO..•, A iapre~_a:io do cuiabo d.atadar, 
•uando apoat•, do di!Vo: fi&urar ...,~._ <:a-po. 

Anho 195 

llof>reso pru .. l"-flte ,fraudiulnlto dOI •doa poat•h ou ••11 lap~••.n.a ft fr
lll.,..•ato 

fbpHn•~te ...,udvadi<O o di'•ro,.to ai le~htaçin .,., cad1 pai.1, o pruct!dlMuto 
e ~epir ;; ob .. nadt> p:.r.- • cOo,,t•tação do -pr~l:" {1.'ftuolut .. n~, ••r~ o fr-'110<•• 
..,..to, 4<' 1<>1o1 po'\tail beca c•o de bol>reaEi:ic• du .Üqul.n~•"do rranqucar oU o1o -
•r•n••• tlpoç.riírlc"~' 
a) .., • ..Jod:t .... pec~tçi.., ,,.. ,..,_lo po~~~ ou .....,. _l•rrenão d~ .ii'!" I_..,. do: (r&Dq\UIIIr 

ct11 4~ pi'1.'Tif-" ti.f'l•.;ríi:Ci~a. 11'"'" f<:AI;!ftla 'l""lf!ll<:l.", d~hiü au~[>oJLt.ar '* .,.1',.,. 
ao f r ... >duleuto (f'rc""n(ilo dt· fal •I ric~ç3u nu dto ri•.,.pr<'J:n) • .,.., . ..a.. •• C"<• 

-~~ o ro:atot<>tlto< da rcofcodd.- rnoe•s:~, a <'>lt,...pa. .. ~ acorro ....,,,.,.. •1 teor .a= 
cão "' • ,_.,a .. , .;tt-f'&l!lt:ld:> cl10 - •vi ao l"r.•ondn o ooi-od<•lo C )0 "'' anexo. ;;. 

::f.:~"!;; ... !:~~~~~d;;:~ ~~: !~:~~:: 'i,:'~';' ~~~~t !~~~~:n ~o~"":. f!:,. o}:!':r I• 
,,. c. 41! dn~i...,, Qn.o11'1'll!f o\<hini~tr.-ç.:.O f",HJ" ..,lir.it"'• atrevol• di! -ti1i 
ceç~ d~•i:ll .. da ã Sccr<o~ad• lntar11111.donll, 'I"'"' o~ RYI1oa C 10 'I""' dla~:a.
r..•P"Ito ao ao:u •cnlço ... j- tna•itldo~ a ,.,.. lldeolnlatrlçiin C<!1U.r11l ou 
e,.. .,..,;.,•lo <:a"''clal..unte d•·•lt:n:odo; · 

11) e CUlto.'"''"' ii I'Rti'I"}1U<'..., d••"tln.:o.tirlo, "'"'"'"''"""' l'•~r~ """-t"tar u f<LtCI, .11':':' 
.,..-• ...,riM iltl .. ~"'""'"" l"•rte ok:vJdo, ~~i>it·"r u -o:., o eii<I••NÇ<O 6.•
.,_-t.mto e ll»loc.ar 'ii ollapnll(:io 6.> corrcin, 10pÕ1 I"T Lno,WQ rMIK"ei~~<:"~'' 
4o I'O.t.,iido, o. a ra.<•u.:o. tn~:t ..e Clllll Ültla11 aiiiJ lotld"r ""r ••·l'..lrndil 11!<1 
~tel."pt>., ... llto l'n'•<EIIol.l nu a l'"fl" ~~~ l'C'ollo.•na (t•u ...... l .. po.:, dttta d<1 P"t>•·l, 
~o <I• C'•l'l•• .te.) lt"" Ct>CJI"oil<:~ o cud~o=n:ço ~· 0111 U.praiU:l'l..., o Hle .,...t...,- .-.ao 4Õt•~r'iiter 4wldo .... o r•a:alt..., M 11:10-açio; .,.., •• 
tM114o tot - ..-•• "•rMl ~ o ....aote C 11 - -11;00 •••ta.H p~:• j•.!::.'::::':.::':!.:..:::.•••tleac;ide. Awwoew11t .,..... ........ ;tu ... 
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lo o ·rcc··~ .... rkl ; tun•ltlolo, - .<K.O..,ntof """'trut.uõtlo• ...... nah~ 
ne-..-ulclo:·ã ..,J.datraçio f!O ~t• 4a arl, .. , COJ• ola COlltll\llidaH .. ••o 
• -ran~loiHto - ~Ga hahhçeo. 

), ,. ....,lnbtl'açiiaa c:~~Ja la!llalll(ii'o .,;,., ,..,t.,rh~ "1•~,..,.,,~,.,~nto prii'Vhto nu 
l"'fil&n.to l'i', att .. aa a • ! .,,.. l~ar~ ••u ruo .., cml>c-d!'"'to ola S.Cntadn 
letaEUdoul para Uai ..... ..,tUicaçao •• ounaa ,..lnL.\nÇallo 

lrrtlao tf6 
cru,õ .. .,. .. poata latemaciunah 

lo 0. ev,pÕooa wupona f,aterucloMh ai .. c..,..fon..: " .,,..Ido C 2.2. ,.. ane..,, Uu 
... '-fnuo• - •••d """ tzea • Uliauo.t aa.lcu.a~ t'I'U c._araiMICI .:anct~
.._ ,.,, lecrecuia laurucl .... t ""'' ea ~~ •• ,..il>htrll(oaa ac..,..aob;til<"~ 
... :.. btur• "• •naaa·aeauftll!' • aootdo C 2~ 11111 •""!'"• pnp.tradll • oluu vi••· 
~· eDftf•ri~Kia, a .._,jfthtnçA ola tlutl- cw .. l,.,• lecnnda ldotenacl.ol\&l 
- •la lllwii:••••n• eul.na• ... 

•• 
"' 
•i 

I r..:,.lU*' a c..ta • .W.l1'1htraç';o • flraho C11 . - _ _ -- . 
_,.r1r, -oo• cu,õ.a_a,..na, uaa puru.n<;io dhtintlYa •• rr,;o dl.fleulta a 
leitura !lo taxto a .,. .... MJ• da IIIIOld•· a lnted<:rlr na con!er;m:la du-
•• waloraa1 -
Wlear. anavis d" • dar ... tipo1r'liff.eo, o preço dOI' "'""' M•l c:.a,...•
-napon.- ~ •Uc:Uar ~ leuot4rh. lnttrlllldo!Uil qo.oa nu proço wja lU,!. 
e.1o ... ter• ola blpraaaao. 

J. o •raao olo perwua oloa c:o>pÕcl•-raapoRta;; llt.Hado. Aa acêndaa poltala 
Cflnl1tn. a fiULiatlddade doa tftuloa ifJandu da.,, l'fr'>IIUta t YcrHie.,.lo JU'nen 
ça da fl.ll,:r.r."a' 0.0 o;,opÕ<oa-,...,....au do,.,.. traur -• hoprusio da eontROlc qyl!
~nolt<t ldcntiricar o p;sia ~ ori; ..... _ 01 o;urõ••-r•aputa cujo ttx.:O i.-pr.,no 
,;.,. carreapc>ndií ao tn:'to otldal a:in t'11Cu .. J.,a, por 1\Ão tu- "atid•dc, O• cu
,.õoa-r111t>O"Ln I"'TaUUdoa tu,....,.. .bopr•aaM. ~ .cati•bo datador cl:o cornio que 
naU..., a I""'""" ta, 

"· o. tu,.&o .. -r .. apoua f"'r'IIUtadoa a;io oln-olvidoa i kcl'f!tllrla 1nt•t'1!olldout "' 
-rrado10 ol•· ,.u ou d<" c•'l'lo a-f'3nh:odo• olr ua .. xtrato.> ..--"oondo o -deli' C 2) 
-ao,a~tahco'"''ido"" ohoOR Yina • troz.:oudo a ioMlicu-,;i'o &l<>b.ol da ,... 'l''"ntldath• 
a .., -..~· yah•~, ""'"r •'"" .-aJcul.,,J, cnoronor a taxll puviata no •rtlpu 31, ~a~ 
r~rafco 2'>'. dtt c...,,..,nç:;;.,. '"" ~~~•·•· d.- :olt<'r..,~ii<> diO"UD ~..,.,,, t.>ol.oa o• cu~~~-:r~•
,oat• .,. .. uliMio•......, UtA nnl.:rlor ii .!a •lt•n~io ~ii" ••nda<foa n"'"" '""''uo~~U..i 
.. ; .., <'ontr ... 11!1Ccap<:."-1ool·ntr lOtt!• &ultoa; ule~ .io_ •c..,.po~~nh.:oodlll de._ IR)Ctrn 
ta C 2J (.o;r..., l~l laaçM<' "" contabl!ldadc c:on ~~~ antl&o" Vlllorca, -

), A &e<:rcl•rla lottnaacfo:>DIIl,ac:uha t•t>:l. oa et~re;u-l:.:.aJ>Oata-d•t.CtdOI'IIdoa 
tr-ft{oiiH junc--nc•· ~-- ux.tratu C :.13 -.ohc>o al>Ub<llocido .- duu •I••· 

6. .. ea1'itlllr ace.,eloul0 a Sotc1'atat'ia tnc.rnâdcond pode lc:v.:r.r ~ cnn-
.. •• ~~-•,..•ta. intOI'flllj:ionai• dcrat.rutd- ante• da ""'!><la ou .apna III ,._u. 11aa.a c:aao. o ...,tl'lltO C 2.3, •rat:lbltl<'d.d .. c. oluaa vi101 pela "?-!
•l.-:raçM ioltar•aMd•• • ac:o.p~t~~h:odo de .. acu"d" <)ficid da dcatru>ç-.1. 

J. A. Saentad.a b!.tanoac:io,ul la&- a..:rit11r•o;io;~ contãhl.t •rr"Pdndn 

:; i=i~~ho di. cad:r. .-ldatrlllo;iío, o "•lor -doa c:u~ca-uaf>oatio fOrnci:l-
.... ..,. c011a o worr.Uonhl da bonl[l(<oçiin concudiol.& i .W.inhrraçi11. I'!_ 
(ar .. u 10 ,.l''toll•.blanal pr.•~rdcnt•l _ 

•) ••·criiôiltto, o •olor Coa <!.uf'Õca-r••poata pc.-.udol fi'M ue> davt>hhlql 
<i .. cntad• lntamaclooual, _ 

• -=trato de ei!OI.tD i -ni:lado para fl!!' da aprovação a cada ~in,nr...;no 
bt•rsaaaoia. Sa, - b.tcrv•lo ,ola --•"! • cont,ar da tran•haao do •~<tr .. to. 
üo ror -nicada _,.,_. obaar"O!j&O '" la~rctad.a laternadoaat,oa ~ti_!! 
c.a ....... n•uo aio pt'W..,.idoa t&cita • pt-.,.....,ntc• •c.~itol. 

1. A k~TaUI'ia lat•rnadooo.al &ttaloclc..., • d-ftrativo IH'al d• c:o~~
taa1 1oi11Ml, oaola CDIIRt .. l 
.. ) •• d•bitol a ~r*d.itcl .,iaadol no parii&rafo 79; _ 
., aa boaificaçõ .. ccac.H.idal ia M•itliatraçãn atnvil da dl~tribui~ao 

do audento !=lobn1 do valor oloa C"1'9-'•-rnpoa~a rorncddol fObu o 
'9al.r oióa coo""••-NIPGita pCniiUU~n• oiUl:'lfll:• 1> ,.,r'l:oolc b!ocNo\, ..,_ li!; 
u • 10 por c•nto, pr0p0rcionaif 101 o:uJ>iica-..,apolta aMup,Olctl pe~• 
Sac"'tada Iat•no.adOilal a, ~ 20 por caftto, p~Oporcicooaia "'' "''P"<''~ 
-n1p111t1 pe'<Bitackll pclaa AIÍ•ini-•traçÕI•; 

d aoJ -·a .. ,_ Uquidadm• • nc,tttd ... a pelai #od10inhtraçõu, 

~ -
,, ·o .rc.onstratf.vo &Qrllll i craa•it\do is M•inhn•çoc!• acuad~o de 
- .,adro M ~!'llnl•çii'll qy• aerve c.- boosc. ""' Uquid11çoe1. 

JD. o. ud10M 1870 .. ri.çàfo 11. • Ulll aio apll.ci:vds. 

.kcip 117 

-...oca.natbo daa .. IIJ'I .. ' ..r ....... iua. ltc., c- a Ad•iniatr•c:Jo ola poarac.nod101 
- ... liYRI de taxas • ft oliuitol 

1. o ._,.atr":.tiv10 rdatiYG i,. d••P"""• adUI!ndr••• etc., euatciOdaa 1'<'" 
Clolla ,.l.,huaçio 11 (111or olc -~~ outrl, é ..rcwado a~riiY~I de e01'1tl• !'"!. 
t4.o::ular•a -. ... uia, ac:11u~tdo o ..,dcl.;o C 26 nno:~o, que aaa r•t:I""J...,Ída~ pc-
1• ,._laistr•çio C1'<odora .. -ed:o do_"''! r;a!o, l>lpltt<'S a doa boletins~ 
H h••qull-<'ntn 'I'": 11 U con••rv.•u B:>O •n-.crlta~ c:onf""'"" • ,.,.,.,., •!fll.t>:·~ 
tlca ..,, t'Cin'lin" .,e adiantara• aa dll"l'<""' ., co~t(or.e 1 ordc.. ""'"crie• 
... IMa foi dad:o. 

1. "k a• oko11 Adoohoiatr•ç-iín• lntcroaud.,a t-1-étoo e[ctu~...,..--0 ;.~,...l~o 
... <l..:......,lld•• pu&tnia- IIUMI l'C'Iao:;Õ<o" ,..,cipru•·.o~, cln~ p.•.:Jc•• incluir, 
sal,.. p•1'<'cer ... eOft_tririo, <101 d~'JOnnctra~lV<"S d.ul ""•!"'~" ,'\O)u:~ncir""• 
ate •• Ha.,. Ü:\c(100 OICnoio;o. a• "'"' objc:tna .Je corr<'"P""oJênda, ' 

'· A <.'O<It:l p:artiC"Ular • ..::OIIr<~nh.;d.o ""~ r:o.-tca a .J,,.. looh•dn" j)~ fran~ 
...--nl ... ;,: neal.tld11 ã .-...; .. , .. n~~:;~ ..r ..... ~dnr ... n<' -~iR lll\'ilnl'·- Hui 
i'• .3a "-.:ufntl' ""'ele • ·..., ,le ror[I'T"l'• Jliio •• .,:,.u.t.ctece coat" nl!&"tlva 
li la-. 

•· A ,,.,~u~c•ç;" ola• .,..,.,,,. ,,..., ........... .,.,.,.!~Õ<>• ltM•d•• .,..zo a...,t_.,_ 
to olo t."•~vçao olo A~ordo nt<'ronu aoa wal•• peuah a -• ......,, ,..scaia ola 
vlq ..... 

), (la ol.rlo!!'"trativnlt &~t·O .. Jel.tOI A .... \hp.1ldo~.Õn f!ti"Chlo Contuofo, clllll 
Aot.holatraçao f'Od• att,ldtar 11u• ru~• et>nt,.. aeJ• ll..,..idadu junl-..t• ~taa 
aa oloa Yalo• postllh, d10a •nc......,nd" fiOitda CP 16 ou.sntia,COIII .11 I!OflCal a ) 
doa ra•Ml1001, - Nr- la~orpo.~tadaa nda~, 

1. 4'-lando aa ,,.. -aairlo l11puc•r <litolt111 is Aolo.tnhtraçãea rllpOII..,_ia, 
- _,o .. folado c• • 1rti1o 59, pariit:r.afo 11'>', da Convançio, a AdloJnlaLr~~Çio 
crMI:OI'a aatabalaca a cad• ,.;, .... 1 ~:&da trâa •••" conua aqundo o .aolalo CJ1 
...... o. ·-

:1. A cconltl C )l ; trsn•idda ... 'tluat vi" i' A..,.lniatr•çio oJffldou pah vl:~
.. h riipid1 (linoa ou da aupcdida) <1 no ..,h tard•r ooa doh .,...,, poaUri•u 
• ,..rroolo a 'I"' N rafara. )Ião .., oatabltleca COQta ctsativa at11111a,' 

)~ ~opia wrific:ação & • .,.tt., ,.., "'' da conta C )1 i de'II'Olvida i Malnhtu
ção oradttr.&, oo .. ,, tanlat" •"rodo d• n-p't1'.a~ão ..,. !ra,.., de oloh _..,, • .. rdr 
•o 4ia dll trlfl-haio, S. • .....,lnhtraçiio cndora aao th~tr ~!'cobi4o •""!!•• re. 
tlUcaçi'o rdeunt• a rouf'llia ultHc.açãea ao prazo l'lfi:Ul .. cntat". pno.,_......, 
""" a conta foi ticita o pte .... ~u •ceita. ' 

4. A pdncfpio, eaaaa eontn l'~Lio ..,jcieaa a,.. .. ll..,..ldllçio ,apocial, f&.1u~ 
.... •• ....,.lniatrao;õc:a po<l..,. ehe&•• • t-. "cordo p:or• .,..e el.i.x nj .. u.,td....._ 
junt-n~o c- ai C<"ntaa pan!cul;or<'l II.V Sou""'" aa ~ont•a &era h AV 11".,. 
-tu•l....,to .,_ •• euntal acrala f!P 18 d•" .,..,,...lldlla ,...t.sh. 

Ntlco lf9 

ro......,l..,.lo• para o.-~ do público 

Tendo ... Yh~" • apU.,.ocio do '""i&o 10,_ l'll'.iiiJUfo lO, da Con.v~ncio, W ltOII.Ii
.eradol c..- br .... toíriol par• uao do público oa ""l"i11t .. : 
C 1 (l:tiqu•t• ",ufil!.d<-&,.") 
C 2/CP 3 (Dooclaraçio v...ar.- altiaotaca) 
C Jlr;p .6. (loht i.• d• lr•aqUI..ento) 
o; !> . (Aviao da ncatol-..co) 
c 6 (envalopc d• raaxpodiciol 
C 1 (Pedido da rdirada, de .odUiraçio .ta aodna~o, do nulaçio o. .. -

•Ulcacio do •ot..,t• do u••l>oho) . , -
C I (Kiel-eio r~thnnte a ,.. otojeto ordia.irio} 
C 9 (Jtacl-~io rehrenu • ,. otojuo t"c:shtrado) 
(; n (Cupio-rO.apoltl lntunaclon•l} 
C 25 (Cirtdrl de idfnt1dade po1tal) 

Capitulo 1 

llo,....s de eapediçio c: de onca•inlla..,nto 

Artit;n 200 

Sin10lluçio da COTI'<'IIpond~ci• aéru aobrei.•Hxda 

As co"rrupond~nci.as .,.;rca• aol:>ret•><edl05 deve11 trn<'t, quando da partida,- e
tiqueta çlpedat de car azul ou ..,.. i11r>reuio da ..,.,.. cttr c..,. a iadicaçio "Par 
avi'ln" ou, 1 »i11.or, ••11• duas pabvu~ ""' htre& cl• hopunu eacriraa i Mo ou 
datilo&•ahdu, acnmpanlladas dOI'""'' t~aduç.io faculu•tlva na línaua do .. ia ola 
ori&e.,, Eau <!tlqueta,esu l.mpreuio,ou • indica~.io "Pu avion" d.,. -t" apoat.a 
ao l•do ok> endonco, na -di.da do poUáY<!J no insul., aupcrior caquorolo, confor
.., o caso, ab10il<D elo nal'll! c do cnderc~o ~a r•~Htofttc, 

Artigo 201 

Su~r~ .. .io das •x;or•nõe• "t'ar avion" " "Aâroa:r•-~ 

1. A ..,nç.io "Par avion" o qualqurr •not.~ç~o rcl.ativ• 10 tr•n•po~te aéreo d-oi
vca. "r riaca•'•; <:0111 dois fortt'& tncos transveraais quando o encaiDinh.l...,ntodaa 
co<'t'e•:>olld~""''"' ·•érc.-s aobretandu ,..;,,. 011 inauf\cicnte..,ntc f.,,.,.quudu, ou 
quano!o "TAII'Xp~dh.io oo> a dt'vnluçioo io ori.s~• d10 corr~apondiDCI.a airo:• aabret"~ 
~e•d• que não"' C&rt•a c 01 e11rt.;es po:~staía, n proc:oaaa pelaa .elos de tun•
pol'tt nor'""l""'ntc utili~~<lo~ nn eaan t110~ rorr<>apondind.a" n.io •obutaxadaRI no 
pri...,i;ro cafta i n<'C<'~~ãdo indt~:or oN 11><1Li~us d<> .an<'Ír:o co11ci1a. 

2-.- lbo ea•o do lranubaill via ao! na de ,.. o:ÕrruP.,~cia ~oÕna poatada .,._. 
-t"Oi:,n- •s que: niio u ea.quadre &&a condiçUca f~udao pelo arti...:> 72·. pariara 
foa 19 a 49~ da eon...,nç-.,, a _,,:;;o "A-t:rosr ... " ci<'VC Mr ri•cad1 ..... oloh for-
taa · naco• trani\Ocr&•ia• t. c a .o da tra<~-iuio de t.al r~-•aa ,.:r,, de lupc-rf[
cia •• COII'for.i...,., c: .. o arti.so 12, pari:grafo 59, ola eo ...... ,.c;.., , ..,ç.;o •,..ro 
...--" a. por analoaia ., .. 'O p10ri:arar<> 1'>', a -nçia "P•r '"\an" a <luai'IU*'L' _;:;. 
tacio nolatba ao tranapo-rte ..;rc-o dcv.,.. aar rhcao1&1 do_.., ..... o _i.,... 
d11a•• auprcu.io dewt .IIC>" indicado de ...,eira conciaa • 

Artiao 202 

c.rorscc:io ~& axp<tdlçÕca a"!Õreaa 

1. ... ..,.l.di~õu aãrcaa ~ncl- c:ort••pondillc:Ua .inas cta .. U'ieadaa a -r
raüa ,or cat•1oriaa (LC, AD). aoado o• -rrado• .. aipado• .,,_ 1 dqtMrll cor• 
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n~··......,... •• .....,"'' ., 1Ó -·· ,, .. , .. ., •• uce;., ,.._ .... c.
'-'--"n - .. 1 .. -u-t.e anb ... - 11.,.., r. lu• -u • .._ 'rir 
- u bUcacõe• d...U.e ..,. u-tfao US, ..-dar•fe 4f ...... dia n..ehaicer 
.. ....-&hch Hn .. ll,.,fiol• - ... - 1111-tiobd.., ...... MI' .......... lopel -
........ • .,....!a 4~' -11<0, .:oat•c~(-..do• - p1p11l farte .. c.r Ulll -- .. 
WU ploiniu. ... -outro •urbl IIIMliii..U • _,..,, .. - etllll ... u aaul. -

1. Alo l'ell••• .. ni110 1 •• pia• .. r_, .. 'ID l 'I• • ...,...._ •• Upto~lcôu 
.Sna1 .._ tra&t~r, ., o:alwocalbo, • 1d111 ... t1 "'Par nt.."' ... • t.,n .. io ,., ... , 
- t~rt.l.&o 100. 

S. O eoeMI.d-te • 111 r .. ta .u,, etl, ... tu .. , •lu ..;"' .. .._ .... ~ 
~..::l..to1 M«vn4o 01 .-dfllo• A.V I -""'' 4a ltht ... tu ""pr'-ute ollU.1 " 
- fie ... 1 f6C"alUtl. ..... "'b11ol11 N UtiiO U2, ... rip-a.fD l?, --til' U t-1 
....-crftes • entao lU, 'l'&rianto 19, alf•••.! a!· 

4. ..ho f&hc:er- cc.tr.ir:LG ••• Aai1htraçô .. i•tue•n4al, u ..... ~, 
..... Mt ioo••rl""• - ..,.rra •••••Hçio. 
s. h -.n••~;...,u, Mino••· JOGU• .. • - f4!1\Ma& q ... r:ld.adlo ., lildte ,.. 1M> 
1'iri1 .. poltapM UI ·~l.al poltda 'IUI hDt:.i<>oLMI -.ga Mi'Of'Ortel, aio a:qoe4! 
... ,.toa aYiõea •• u.[U, - -l.Gp. AV ' aDoltncMQ 101 eo011l.oa .-nort-taã 
..... tb,a, 

ad ... IOJ 
Clloutat.edo • ~ltleaçlo 4o ,..o .. , np~dviHI• hn .. 

l. O .._1:'0 .. IJ:pl<llclo • • ,.. ... "nto H caU -1•, -topa - pa<:eta ... 
r._ ,.uu ...... l:qot<llicio aão bd.lca4oa 11.1 atlq,Uita AY I ou - """"CCII celo.., 
CIMe ... laok> ... f~a. la c:a ..... '"" da - -.la ICO\Itora, ....... la'la .. -t.a 
........... -t •. 

J:. O ,. ... ft cada -la ü U;p.dicio air.a i arn!lolldado Jc'lrl • Me:~- n
,_._. ~--" foaçàa o&o itactoar- for l!auat ou a~IL'ior a 50 ar-• .!.....r:!!!... 
l!ret!sl'- nhd~ .., c:aao C:CIII~r.ir:lGJ a i icac..,_., ... a auiatlt11f .. ~ 
iJiiiir- o ..-z• .. ·-d.'~· ....... ·- .. - Hl ..,_, .... --·· 

J. .. • caudo lata .. .,Uõlrlo <ou !la daatbu) conatar.ar .. , o ,o.o raal da 
- ... -111 .,., ..... atlt.u- ... 11Cpa4Lçio aprasaflltlt ._, dô.ra""""'a da .. ,,,.., 
III•-• - nlaçiu - ,..., l_,.ieado, al• altara 01 ,. .. ol ü ad,.,.ata AV 8 
• .. hbon •• •tN&~ AV J a c...,niea tia t..dLato a ocorriloc:Ja "" arro .., cor~ 
m.. ,.llll!aUIItl ~padlolor a, ee>Of'ara. o c:aao, 111:1 õilt:lao c:ottal.e .. ~CIMa ln• 
a-.llitlo atriVh ola- 'tolati• .. ftrirleaçio cu ... •• oiUar~ .. c-•t•· 
Mia u '"'!"Hra'llclol !lontrv <lloa lr.ttaa j:ii prt~d.te*la, .. b•dlc.,.ã.a 4C1o corrPio:> 
.......... san pro-bf~J co-:ntaa. ........ 
1. ~ a .,. ... fltidada !lu -lu e- poueo ,....,, o&ol -lop<l'l ou ol.oa pacoua 
a~ t'tiO•J>Ortadtll-- _._ itin.r.iria aéreo o j,.atHi.c.ar, aa aai~~eia• P'D.!. 
tala aacar .... t:adn da atltU&• daa_ .,padlçõea aiuaa i co-paDhla aéna '1. .... d.C,.. 
a tt-II'Ort<t COflta~~~o~. na -d.lda do poaat ... l, .. laa o:olatataa. 

z. M at.lquetu daa a~~1aa eoletotaa da.,.. naaar, .. earactatel ... [to aparan· 
taa, • •neão "Ma h ea1atau"; aa Ada1Dhtr~l ntr- a• acot'<So II(I.I&IU:o ao '!. 
""'"-"'to ....... ati.quataa. 

Arti .. 20!> 

Fat10raa ... ctltfaJ& AV 7 

l. ,.. expordicõu a un• rnt:ret:ue•""' aaropo·rta / .•• / aão at~~~~pat~badaa de e.l!!. 
~~~-!'i~-'!!~cata aina, de _. fatura de aotRI:I de cor br....,a, t:.GIIfO~ o -e 
.&1'10 AV 1 - afMIC(I, 

2. r.a ... cinc-a n"'"'Phru da fat,.ra ela entre&• AV 1 aio dhtrib,.io&oa da ae-
pl•tr -aahal ' 

a) ,.. via aninada contra entret:a tiaa e1Cf'•d1çôea ~la çoap&flhia aér&a ou pe 
lo ort:•nh- encure&ado ela aenriço torrcnn, .i eoonrvada p<:=lo carreio -
•..-didtlr; 

., 
=~~v~:• a:!:di.:~:~vadaa no ac-roporttl ole nbal'qlle pe1a co.panhia '!.UI trafl,!_ 

"""• viu aio IIUierida• ...,._ <mvrlope eanfccciunado e- P•P<01 de c:ar uul 
clara, ntundo a •de lo AV 6 a,....cado, para Una de tra.a•P'Ol'tl "'...,la da 
a.ordo do avi.io ou - outr• .. 1.1 especial <tn<le aio CtlfiiCrY&doa "' do-TI
toa ,., bordo. 

Wa c:hc&ada ao aeroporta ole dca-arqu• da; a:apcdlçÕ.I, aaau d ... a viu aiu 
ootilh:adu da aepiDte .. ,..J.ral-

• -,ri-ira, davida-flt& aad,.da eontra aatr.p. üa a:qoadlçõ.a, .i Cl:lfl
aanrad& pela ~-aflhi• aoÕr•a qu" uana~:rtou aa a:q>adlçõ.a; 
• a•.,.nda aeoaopaaha a• a'II'Pidiçõea ati a aai11eia poatal i qual ,; .,a.dar!. 
çada a tat,.r& da antret:a AV 7, 

4. (loaaaok> - eap..<litõaa ai r••• a ii o tranaah Idas por Yi.a. .. 1\n:erfl:cia a -.. ~ 
•lalatra~ inte~o&iiirla pua an.., runcllliflbadaa poor wW. -'rea, elaa eia ae~ 

:=a:.':..: fa!;r; ~:.,:;.!r~•:.::b!i.!I!:t:"f!:.:" ~ã:'i.ot!"!:":t:;,::o· = 
-·-~··r ........ 

MdP~ 

... t•'Mlac'--to e wriUuciio .. , l.t•n Áf 7 

1, O .-ra, a ... ,, .. 1 o Hstl- .. •••le-io, ~~ti!l• tetal •_ • .... 
tat•l ..... 1 .. loacrltaa aloMi .. nu. llabo - -~' as outr ... liôdc~G~ .. 
-.ta h ""'" ceut- da at I,.u.-ca iW 8 ou DO aMUaca o;olocscl<> na -,aru • III' a .. ~ 

:'". -:!.!'!:!!",.!~:: J>a~: :"!:!lr! .. "~.!i .. tâu!t"!~':!d:c!:i.~xr!~~~ã.r':'; 
paao Wa •• w.:m doi& iJa et ~·• ·n.-- • ·vihõ •n " cadoa .--,.rtl .. 
'l"afl!tlolloola a o1o pa1o •a• outral ...,lal, a • "I" "*"• aar •rcado u eo1-
"Gb .. naçõ .. " da fatora AY 7 pira loclicat q,.. •• trata H ... tu w.mUaa ole ~ti
<t-lU ..,.r.au .. a. A qu1ntUad• R o ~·o da• .. laa K traTI&portadaa pnr wia .. ...._ 
.............. hpoatc .... íltl artlltl nra ...... eltlf loaerf.toa .. eohlflll •htitltaa 
!! htura AV ), • 

'· ., Coaataa.t~d• fat11r1 ola entraP. AV 7• 
-por,_, u •Kpedic:õa• ia11dd" ~ •la c:olstou, Jntn- • ~ 

~':,:r., :1.::•~=-~o::-:',, t:.OQfecclooalta• 111un1to a artiao zoz • .-.!._ 
~;rafo• l9 e 59. 

', (lua l-que>:: eorralo ifltlr..IIIUrio ou .. ftat ÚIO qOM' '?"flltatar arro• ~· booll· 
ut;Õo!a "!""' _lt .. da fatun da ltfltrll' AY 7 &."'! l•d•··-o::!t• roottUc-loa a 
.otUica-ltll, &trafts H,_ bolada de vcri.fiea~•o C 14, 10 ult!.> corralo rr
..taota •-roa•iolor H• e- ao ç.arnf.o pa~taate qua «'>>feccu..- a axpa!IJ.ça.~~, 

S. Qooaoo!o aa aqo<.dicõaa ..ad&da& 1 iu ~flurUu .. çofltai~>ar.,, lac:t'adoa rato 
aanolçe p01tol, a o..-..,..., oh orei•• a o ...._ro dt1 lacr• ..., e&da eatltal-r - Ú!, 
c:rlta• ..., col""' "'O!INinacõea" da fatura da antreca AV 7. 

áctiao 201 
.Auaillda ü' fatuta de afltrat:• I.Y 7 

1 (luaudtl _. azpcdlçâo eh•aar aa a~tr<>porto de d .. tlno- ou a • HrDp<>rto 1;!. 
hr.a"ir:t'tl' 'III"' tallh& '!.UI aaaat;u~ar o "" &10<:-Ío~flto atuVO:a de ,_. outr• 
~ra&& a. tranaport• - - "W>h junta etla ... fat,.ra de annep AV 7, & A.llabtl.! 
uaçico ola '1."'1 .. ,...de eaaa .. toparta eltabal•e. •ax-efficio• ••" o&oc..au:e• 
""'l"-•ta 'liu4o pelo apDte M tJ'ITI&porta d••4UCII fai ree.hida a axpa•J.ciil. 
e .. al ... t& eaaa fato atravi& dQ bolati• de '"rtriuçio C 14", o:oa 4ue'! "'-' .. 
fatqr~ 41 aacrat:• AV'T oatahaletUa ol•na •naln, ao t:.tlrraio r .. pouai""!;l ,..,. 
...;...,.,. ... ...... n:pdi;.io, o aolidta qU<t au"a Ulti-> lha devolva - copia """!. 
.._.t• MOta•tieada. · 

3. f,,.f &e. a •acata de .-b&rque nio rud~r &er lnC&lbada, D bohti• ......... ri.
UeaC.Õ.tl i 4irort._nh andneçada ao eoneia qua envia a e:qoadieiio, cabefldtl a •• 
H oild..., """"'di·lo ao corrorlo pelo qud trao.litou a e•pedicio. -

Mti1o 2011 

Traflabordo da& a:.rpadlçõu" air~r;u 

1. A. principio, a tunabardo d~~· axped!çÕ•a duun:c r1 h incrido, ea ui......, 
Nroporto, i •••~&ul'ldo por_la, Aaiohtr<lçio do pai& .. qu"e eh ·u pra~"''"· 

2. O pariisrdo 111 biio ~ apHcado qua11do o tunabordo u proccua aotr•: 
a) oa <IYiÕC!a de duu linhu auco,,&iv&a da _,..., caapanhh aiua .,,._ · · 
b) toa aYIÕC!s de duu e....,anbiaa aérc-.a diláC!ntêi,_ ca~n!U,._ o artl1o· 78, ,_rii 

arafo n, da Canu.,..ç;p, -

Arti.&o 209 

Medid•l a anca to..'..taa quando ua tnflabordo dirata \tu •apediçiiu ainill a;., 
po~ 11r atuuada eo.,fo.- previ1tt1 

1. Se, no aer<~portõ de trao.llbordo. n •xpediCÕea que far.,. auinahdu ~· do 
~"toa """"' deuefl,do aer t.rlllabordadu ltireta-..te nio puder .. Nr'b"aellcaai..hi 
daa pelo vÕo prevhtn, • cC>oopuhiA aéru <'fln•ga di. i-.!Í.to auu elipe~icõaa -
101 fomc..IDllirltll poataia do aeroporto de nan~bordo .,.,. viatu ao aau r••=-i
nh.a.ento petu viu .. ia r.iplcl.u (a~r•a tlu de auparfieia) .· 

2. O pariir;raftl 19 niio "' aplica quando: 
a)- a Adaf.nhtraçiio q"" .. ada aa cXf"'diçÕ<oa tOliOu a• olavidaa prtlvidifldaa .,_ 

o propôalto de aaaesur•r ll "'" tP.encllliflh&...,nto J>Or ,... YÔtl ,.ltarit~r;. 
b) JU. aulêflcia da& o&iapo•it'iaa viud•~ na alÍnea a, a """"f!IDhia aérea Rei~ 

pda da efltr•s• dn.•J<~M<Iiçiiea ut.i aa o:ondiçiiõ dlt rnnc-inboi-la• aaa wlii 
. t• e quatro bo~••_ po•t•rioru io aua ehet:ada oo aeroporto da tranabor.do. -

3. lfo caao evoeado oo par,ÕI;l'afo 1'1, ., earrelo 'f"" aa&&!lurou o raenciud~
co 1utã na obris•cio <!e i.,.f....,..r .,· carreia de aris- d• ead' • ..,..diçiia atrnia 
de \1&1 bohtia de "'rificaciio CU, ifldicafl.do nele priocipal-ntc a ae.,.ii;D ai-· 
Ro de CtltUp. a •• wiu uttlbadu (via airea au de auperficl•) para a raa...,.-
lli..tu..&lltO •té o da•tí..... - ' 

Artiao no 
tlldolu a .. .,.. ~a• .. ca,.q 4e 11lta"rnap;io da ..&, ., ftnoio ou 4e -1-aaca 
atu-•to ú earp J'Oitll · -
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Con-nciio, _l'!<'gu\.:norntD 

l. Q:•~ndo "'"' &vlâo ll'lt"''""'l'~ " ""~ vinc~• r11r ..,. prun c:apu dr ocaalnnu""' 
atraaa nn ~nr,A•Inbn..,t>t<> d10 c:\q;n r"~tnl ~~~ qu;ndo, d•vldo •.,. ~ti"" qu.•lqn<'r, 
a car~a !'<lftt:.t P d"~""'b"'r~;od~ num n"'"'l'"'''" nu~ n.io o inollo •do no btura d• rn
ltot~;n A\' 7, a co;op.:mhin ~Crc<1 ~nr r<';Ut iD<'Cllltll.,>ntc <'UII Clltll:ll poatal aoa fun
cionária• d• llodminiotr~c~o de> (1llr• ·I~ '''C;oln QUI.' • rr1'11<:m•lnhall t'<'hl .. ;., ... ;. 
r.iipidn (vin ,..;:,.,,. 011 dr 10uprrridc). 

2. 4 Ad,.;,.;~n .. ~ftn 'I"" >'f'<'rhr •·MprdJC;.,.,; ,..;,,;-,.,.--.;,, .... tnA -,;.i ........ ~,,,,.;nha.tu ,.., -
COIUII."~t!~nci• d~ um.,,,., d<' .,,;'l"''''C"'"· •h·~•· roln~"' Ulll.l nnvn <·tlquctll na ""I><'• 
di~io ou n:a .. la,.,..,. • indic~~;o elo <'oruio dr orla••· c r•rnr .. JnhiÔ-b par., o 
HU d~sttno na\, 

J. b todoa 01 cuo1, o canelo q,... r,.llp<>noku P..lo !••nca•tnh•-nto_t .. •obr! 
~ ot. inronoar o corrdu .se orip• a .. r11da ei<JH.'diçao '"' -b etr.ve1 H • 
lltoletla d~ V<trificooçio C 14, n<>l~ indi<•ndo prindJH~I•n~u o •rrvtço .ena <ko 
ea.tnaa ~ •• viu utilhaclu (via airea "'' d<' oup•rficl•) p1ra o r«lK:•in""-! 
to atoõ o d.atino. 

Artlao 211 

•uthlaa a Mr•• t-.odaa •• ena \:ta 1dden:re 

1. Qulnd<t, conucutivatoent<' a u• addC'Dt<' ocorrida durant~ <> tun•porte, -
-iio nio puder prDU<'IIHÍr cn• 11 1ua vh&r'" • entn&ar a caraa poatal Dila uca
la• prevhtaa, o peuo.1l d~ bordo d~v~ •ntr"ll:•• aa <'lCpcdi.cõca na •&iinda poual 
•h prõxi- do toc.t do ad.drntr ou -h qualifieuda para o :runc..!nh-nto dO< 
car&• po1tal. Ea cuo de iiOP"dilKnto do f>*UOal .Se bordo, ean •&iinch,apar ola 
acid<tntr intrrv<=• ,..,. d.....,.ra pau tDI<III< conta da carS" poltal <' rut~c. .. in!Ui-la 
pra o ..;., d115tino p•l•• viu .,.;. ripidn, apÕa conotata~ii" d<t e1tado 11 0 evttn
c.,.l.:Cnt ... , :reac.OndidD1>1""'"to da <:orroapondiinc!a daniflcad1. 

2. A Ad•iniaaacio .,. cujo pda oconeu " addrnta, deV1t i!'ro .... r por telC:ar~ 
fo toda• aa o\dalniuraçÕet dat aacala• anterion• a<tbra o para<l<:i\"0 dacarr;apo_! 
t•l, •a quaia, por au.a """• a-.in• por t•l~JraN t<tdu u d ... ia .W.illb~rat"' 
út•raaaadaa. 

J. Aa Ad•int~uaçõu que c.t.arc.-ra• aua cn&• postal a bordo do IV{iia ac:.tden
t.alo ... _. •ndar .,.. t:Õpia d .. fuuru de enlrap AV 7 i 4<1•illiatuçiio ,.. cu
.1• ,..r. oco.rnu o acl.dente. 

4, A acfl>c:l.a qudific•d• l...,a ao conhecbento d<t~ corr'!>oa de dutbio daa ex
,.,U.çÕea acidrntadn, atuvé• de - bol,.tito oJc. ....,rifi.uçao, o llletllhe daa cir-

=~!:•.: :!~:i!: : .. ":;,:::·~:!"!==cl~:t:·~ .. ;:.:::~:n:~. ":4:.!"!:~!: f 
....... 11iauaç~o d<' <:ujo p1la depen.da a <:OM:Panloio Ürea. bMI docu...,tot •iio ....,!. 
11illha<loa peb ,..;, ~~.~;is r.ipida (aérea ou de aupuHde). -

lln:lao 212 

Cltcn1pon.d;ncht .,,;r.,. rrana11ftlda deiÍtr<t de t:q>cd!çii<t de 111perflde-

o .nti&Q l60 aplica-.... <:orrupondencla aeru iian-itida ""tro de •xpediçõoa 
.. au,.,rf!cir. , 

Alrd ... 213 

.._,,.. d<' <:.orrespond~n~ia ni=reo .,,. triinaito a J<'stobcrto 

2. A AdtoirlUUII.~io que tran••itc. o"""' outra MTlininraçSo, dentro de--. ~x
P.diti<t aéua ou de uma exprdidio <!<: aupcrfid .. , <:.orroop<tndên~i• arre• c• tun
dto a descobcrt<t """ viHn• " uu recou:n .. !nh.:~lll<'nto __ por via aerea,_ a ~ 
pah de dcnino r 11 reúne ~'" o111.ur~do~u~!.ad<>~ ço•" no.,.. d~ cadn .- os 

paÍII~>•, c<m h""" na Listo AV L. ~Dnf<ttiiC o artiao !.)4, I 39. Quondl> o Pf'SO d.a 
<:orr<:-ll.pon<l<-nd.:t :~êru ""' n;nsir<t 11 dracobtrto _nio jutificnr 1 con! ... ,c:io Je 
~·~Ado~ rtiqu~t:tdos c011 o noiiiO' de_ r11d• pMls de dcnLno, • Arl•inüt~.,ci.o c~t>q
d\dou a ,.~,:.,, •. ch~sifiuda po~ ~MI'~<>da, c-m <lln4Uarlns identificado~ p~l:,, 
e:inuctll~ :.•· 1•) corrc•p<>nd<'n~.,~. l>"~ ~rupos dr p~Ísr~ d~ dr•tino c.mf«r""' ·'" in
lor.,.•~Õ~s 'III<' ,:on'u" <l:t Lis\a AV L 

Art lgo :li• 
Enabcledmc.ontn ., v~rificação das htun• AV 2 

I. Qu~~;~do, "u co~diç<>n pr~vistu nos artiB.DJ 21S. e 2!&, ~ eorre;Pon<tendn
•;:rca ~ dc~~»h!'<to;; aconpanh.tda de f,.:ura's secundo o ..,Gelo AV 2, IIII<'""• o •cu 
peso;, indôcAdo$m Uparado p.ou ca .• - IOf<>pD ,;,.. pa(•.,~ de de•ti.no. As fuur"s J.V 
2 <>•:~o sujr.it:t~ .a UMn nu....,roç.iio ""'", illl •"&""do duaa sitie• <:onti'nuas, '""" r" 
íer.:nt~ ns r.-.... •u.;a n~o rcslstr.;das. , <tulr• .ãs rr..-u.:~s reaiatradu. A .... ...,,;:: 
d:tdr d< fatur11s A'l ?. ~ anotad:t na rubrica corresf'"">ndenu d<t qu:tdro Ul da t<>lh;~. 
dc aviso C 12. À• A<l01iniatr1çÕ~~ de :r;õnaito ê. fo~cvltado o direito d<' aolidtar 
o uao do !"'tura• e•p.,dais AV 2 que ....,0ct0n..., """"' <trde• fin "" trup"~ de pal
na .,.;:. importantes. Todaa •• r~~ur.:~• AV 2 s~o inseddu na IO.'!h guc cour<:. " 
lotha d~ ""i~o c 12. .- _ _ 

z. .C pe~<> da c--orresp<tndõôncia a d.,~~oO.rto para cada grupo ciC! país .i .undonda 
do f"'l'& o de~a&r~ •uper\or quando a rra~.io do d<!ragr..,.. for ir;u.~l <tu •u,..r:io; 
!. S ar ...... s; el~ ~ .1rndond3<lD pua O J~S~/!t<lm~ !n(l'rior !lO <:_a~g C:QIIHAU.D,._ 

]. S." <:orre{o in~<'I'IDC'd!ãrio eonn:ttnr que o p<:ao repl da sorrup<>,nd".,.,si.:"- a 
H1c<1b<!n<> 11pro•enta .,..,. dif,_~.,...ç~ .,. .. t. d~ 20 aua,a ~o pup anunei_ado, .,,,. 
r4'Ll(itl • ~11tura IIV 2 " """"'!lisa Íl<> .. i;--diato o crn ,.., corrdo P.,...ut .. ts np!_ 
tlUar lltr...,e& de - llol&tla d• ftriricaçio c 14 • .r;. a diferença etm•tatada N 
""'l..:l•ru "" li•lte ,f'ndtMo0 &a Wl~l .. corrdo e~Wor aio cooaidar~ 
•• az.ta•. 

4. Q!NIIdn r~ltu a fatur• 1-.v 2, • r<trrnrandÕ:nda .~,..,. a du~obrrto dcv•• ><<•r 
.._...., ... ,or vi 11 aO:re'to, o "~" ir. que a vh de tupcrf[cL• uj• .. h râpld.o; 
eoef&r. o calo, a !atura 1\V 2 â enab .. larfd• "eli-Dftlc1D". a a.lrraa•l•ridadc ,: 
-tada nua looleti• c 14 rontr~ o ~ornio d<' od&r•• 

Artl&<> 21!1 
Corrrtpon-d~nda 1ol'na •• triin•it<t 11 dcll.rob<'rto. 0pt'UÇÕt'8 d<! ••tafht!u 

1.- lia ds•pnat dr tuntport., aâreo da corretp<>ndrnrh • .-=,...a a du~obettO pr~-
vhtoa no arti&<t 8~ da C..nwncio, aio c!llrula<'IAI r011 baa• "'" catnll'flirn eh
&u•dn ~tnull e altnn•da•Mr dur.~ntr os 1111torn ou vinte • oh<> rt-lr"'a <llo• 
do .,0:~ .,., .. {o OU dO' OUtUbro • , • ole t~l llllll<!_><a <ltl<' r••ea pef><t DO 50 nttd .... 
ca• •q.,Íel que •r. r~>f•n• àa <:Uati'nic•' / ••• / relativ.>s à sara• poatol de •u· 
,.uUci•- trindto provia~~~ 110 artlao 173, ra~i~~~ro 19. 

2. Ourante o p1><Íod<t de eatati'ttlea, a corre•roout;:nc!a •<ina ~• tr~n.tt<>•tl<·!. 
sob<:tto <i acoapanllada d<> fatuua AV 2 eatabelccida• r )'<'fificodA• ,......, r~'etcri· 

~t: :;~ ~~~ ~=t ~l"i~~ .~ 5 .,::o:;;~~ .. ~:.,:~' :.-=:.!a!"~:.~=~ .. ~~'·;:,~!:~:~, .. ~ .. ~ 
n;., r..&i.tr4d&. e srr in,.,.rlda e• ., ... ~Mpediçi<t_ qur nonottl•n•~ "t<>nt<'nita, 4 

folh• d~ a...-u0 ole..,., ~nar ac.o01ponh~dn, confon"' o sun d<'- ,,.. ou du .. r11tu~a~ 
AV 2 tr&.<endo a -nçio "Nadq", -

l. Cada o\dalnhtraeio que llllndu sorr .. pondênda aê.rea - tritoalto a Mac...._r 
to <ln·e 1nfon~C~r ;;, Ad•1ni1Lneõ .. btel'IOitdiâriaa 4e qualq-~ .... danc;a <i1111 oc:a~ 
ra dunnu .,. p..r{odo dr a•tathtica tllll <liapolitõ..~ t-•dal para a ,....-.ta ...... 
u c<t~rupond.,nci&. -

Artip 216 

Conllpoacliiasi• •ê.raa ea nii<t•ito • dlllcobartõ ueluídlt da1 op&raçõ .... lata
thtio:.a 

l. A corr<:ap<>o<linci• 11ârea .,. trindt<t a ..... ~rto- .,.st~oJ:da d;• ...,...r•cDooa .. 
.. tathtica H..,...SO o artit:" 114, pariarafo 39, da Coovttoc.io a l'-lfll .111 "uab aa 
"""'t•• ai" &stabl>lccidal.,.,. baM 110 P••o r•al devaa Hr ac011paohadla H'htu
:raa AV 2 eatal>rlecidaa 11 Vlri.Headaa c..., pu1criu ..., artiao 214. h o ,...., ... 
""ua'apondincia airea Ml_~~c: .. inh.ada, or!IJI\da de ,.. _.., e<>rr.,(o ,.....,tiDtl _. 
incluí_da ....a •>!Pcdlçi<t daan c<>naio, oio,exeeder ,·50 &r-.a, "e•t•lat<:'
to "c..-ffi<:i<t" da fatun AV 2 confor.e o art:l&<> 214, par,iar11fo 49-0 Dia e •f-
tuado. 

Artiso 217 

Dtovoluci<t du .,.lu 1êre:t• v•d•• 

1. As 1111lu aer<!.lt.E va.r.ia5 de-ve• Hr devolvida" à Adtoil>itnacio de ori..- H-
- aund<t u nono:~• do :~rti&<> 16-S. Contudo, a for ... ci<t de e><pcdlçõ.,. eapc!cials t<t:r 

aa-•<' obdslltÔrla aui• que a quao~ldade da• rdnidu .,.lu_atinair det' -

.2. -'!.• ,...!. .. a.Õuu vui•s d"v~hldu por ~h •frca fou .. p.~rte d<: .. ~pcdiçõ.,~ 
••pcdai.a ducr.i~as .,., Íftturaa SCKUndu o -.!elo AV 7 S anexo_. 

3. Nodi•nte IC<>rdo pri=vio, .....,.. lldminisnac.io pode \ltili~ar, para a fo...,.cão 
Ha auaa e:q>cdlçÕuo, a• .. ta• 'lU<~ p..-rtrn<:r'" ;. o\Jministuç~o de denino. 

4; O pra~n ~ çons.,rvaeio doa document<ts "rolatl"o• &. wtlu vulas i aquel• 
PUVUto no AT't>ço 101. f l'i. do Regul3""'n~~ de Eucuçao d. t"onv<mtao. 

C..pjtulo tt 

.Artiao 21a 

tlc>dalidadltl de <:oo.tabili~~io dao dupu .. d1> tranap<>rte aireo 

l. A santal>ili~ac~o da~ de10pooua de runsp"rtr aer.,., i esubciccld~ • ., """for 
•idade co10 o~ ut i to~ 03 <' 8~ da Conv•mcio. -

2:. Por derrpgaci<>- parâsr:o!o H', •• A<lotinüt~aÇÕcs J><>de•. •• .,......, a<>Ofdo, 
tea<tlv<'r qu., oa asorto" d<: <:onu p11-ra a• expt>ditàco ai=n_a• ••j- af<!tuadot con
forae_l<:vant_......,M<ts "•t•~Íaticos: nuas eas<>, clat rc•-• ílll- u ~dali.<Sadea 

-lllo reaHu~i<> d•s ut•d•tlcas e do ••Ubelcci-nto du coMu, 

i.rti&"- Zl9-

Mod<ta de contabiliaa~.iio daa despes:>s de trirlaico d'" fuperffcle rehtiva1 ia q
padl;õ..s Ür•••· 

k aa ~I<P<:~!çóaa aérea• .tran•portadu vie de •1<JierHde 11iio fo.-- bc:Iu[ol&a -
.. ut(aticn'previtta• no arti&" 173, •• deape;•• ot. trinai.co territor.S..l- • 
dtial nlat:hn a eaua expediCÕO!s aé:reu aio eaUbeled.Ua Clllfor.a o .. ., ,.:: 
.. tfta !alieMo ...., fetllt"u AV .7 • 
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........ 

._...lMct.n.te .,, ••trato• • , .... AY ' • AY ol 

l. CMa ...Ubtucio 'cnooloTa aaUI•d~, a uola Ma ou a cada tria .. ,,, a 
... ~dt.irill, • •, .. artlr'Ua liiOIInc~a r•latlvn ia 'lll'•!'i~~~·n ... lfloydia 
-. tat.raa AY 7, • tuttrno -~ o ••lo AV 3 ... D. h .. p .. teõ .. trana-
10ett .... - •- ,.""''"" aiinoo a.io ~ncritn .. , .. u.tuco por correio "" 
., .. , .... h por ,.h • e.rnlo A olntiap e pu Uola corrdco H •ut h•o eon 
e- • er._ c-lõaica Ua ••ditõn. Quano1o •• ü~tlintn n n:tr•to ' AV 
au do •tUba .. , par• o ac.rco ilaa "''*"' ~o tr.,.aporu Muo ... atro do 
MÍI • .. ati• ~or.. o artip 12, parqrafo 49, U CDIIY8açio, alaaolavaMtra 
,. ... • -- "Senolco l!ltano•. -

~. :U~a~C:~::~~:.•::c:::r.c: :::~:::~::.: ü:r:!~: :::~:!: ~ 
.-.M:hc:laa prewhto- ardp Zl!S, ,.,ãp.ro 19, • eo~~~fo~ 11 l .. f.ca~a q,.. 
,..._- fata:aa AY Z "1", - atrato .. ~ o _.lo AV 4 -•· o. puoa 
tetab .&. -'.tipU~a """ :1!6 - m 13. 1:0nfo.-.. a eno, 110 eatnto AV '. Je 
.. - fen. eau .. hci.UI a parii' lílõ ,..., raal OL corrupociOI.bo:h, 01 ••
~ &Y 4 aio Utaklad•o• o::oafar. a ,.rlooUcUada p...-.bu DO pUIÍIUfo 19 
_. M -ut" &'r ) • - loaM aaa fatul: .. A'f 2 coru~ua. 

:J, ... •ur•t• • ,.rto-N 4. -tebUl .. ;ia,'- ... aaça oconida .,., dhpod 
.,;... t ...... pan a ,.r..u .U cornlf'O"'IIin.ch air.,. ._ triasito 1 .Uacaberto -
~u~r - altar.clo "- ,:.to •oo• ZO:C a ,..,. ultr~U~•ue 5-00 func<:~a-.ouro 

B!f;f!.:'.!!.. i.::~ti~i:-:-::.:, ':.i.l:~:c5:!7 !";!:~:!":•::.:-:d!!"!:.;,, 
..,r• - acoria pua .v~nitdr a •ltJ.plicado1' 26 viu.SO .., paripdo ~9 por 
\.cn.,.. IÕ •!llba para o ano ccmll.&.r..SO. 

4. ~· 1 a....i"Ohtracio. Mveolora o aotlcf.tar, aio aatabaladdoa ••tutoa 
&'IS, &Y !~oh 1 AV 4•11p.u ..... ta,,..ra o:nda corra!o ,.,...., .... "71'<'lldto~ da 
~., .. , '!'1 til cona~~l• a1Í1'a1- u;alito a oLucubuco. 

oln'a- 121 
._.lac~ ... ~~ .. .,.n l .. ~t•r.• AV ~ • •u cantu pu h AV n 

l, & .w.l•lKracia er-*'ra eataloalau, ~~- for.olid.o N&IIOIIdO õ aod.alo AV 5 
-· • - .. .-n;icotlu.a .... !Mi~ •• -· ,..,. U•• n-r•- a .-rcJ.r 
... -·-• • .. .., &'f l, A'V :.OI.a • AY '· C:O.t,~~• partlad ..... •l•tbt•• aio •• 
~lacUu pna .. npe.u.;;;;-;:;r. .. fec:halaa • pau • carn•polldiucb .-ru i' 
-....na - .... 't'lrinda i peda4.to:ii~Me prniat• - .-rtl.co no. pariarlfo• 19 
... ...,..:d-.. -.. .. ., 

M - a .. .._ 1-c: ... • .. , -~~ pa1'dcdanoa AY 5 ala ca1cul ....... 
... U • .... J.oM• lec1laolu, - MM •• ,...,, lrruUol 'lUI UIJUr• &ol ..,_ 
tnc. &T l e A'f ;Jtob1 ' 
.-• u e<unw~i.a• ..o .... , a "'""' ... ru, • ,.rtb ..,. paaoa l{quidoa 
... ~~- -• ntr&tol &'f 4, -- -J,ouçio ok 5 por ciiU'o. 

l. Alo _.. D s ••••tec:U..s a ~ •• - • c .. ,. ui• ... , po4a. .. ~ ra
....... .. la .a.llobU1tn;Jo c:H<Iora- coot:l ncap(t,.~atba tr'-atn1, -•
twal ..i ~ M.-.o nte,..:t-to -n u Adalni.c:ncõaa latanaaadaa. 

4.. M - .. ,..rtlculua• AY 5 ,CC.S.. Mt r••-ldla- <:ODtapral uU..atral 
-'- • -.klo &'t' 11 -•• ••tabaladolo ,.t .. Adoo.tnhtratÕI:S crador11 q,.. •-
--- • Wt- <t. -..a-to por COapa .... ~ "'' colltaa; ••u coara poda, coo 
..... - ea.aloalac:Ua -•tra:L.nU1, ..,;a 1Rt111di.oto aotre as AllhdohcraçõC'• 
...... lu .. /: .. / 

-·" 'lli.i..t.aio 1 aceite dos satrataa .. peao A'f l, AV lbh ~ AV '• ... COMOt&s par-
._.._.. AV S 1 lla.a o:oatll asnia AV 11 _ ---

1., • loao Mja poui::-1, •. RO pruo -~ da Mil -•u apôa o téraU.O olo 
~ a ""' n t.t'ere., a ~ohtracio c'E'Hora tnno,.lta, junto• • ea dva& 

·=-~~= :--=!•!;!!= :;"':"".:..:: :·:::=a!: :~ •:r!~till;·~: :::. •:r::; 
iãir'iã cerreapOQdÕiocia Mrea 1 àacobuto, • •• coot.aa particular .. AV 5 cor
............. A .t.olillllal&t1'açÃo ....,...,.,. ,... ncuur-M a .acdtu .. contaa qua 

· .._ U. ter- tr•-.ttiAaa MIM pra..,. 

:t:, .a.&• ter . ...,U'I.ca4o oa aztrato• AV l, !!..1!!!! • AV 4 c acdto .. conta• 
Mft:ia&larel A'f S c:onwapooMoua, 1 """'-iuhtnçao .,_,.&ora dcvot- ,_ v:...,lar 
- -.aa AV 5 i ,._io.tatr~ Cra•.:.n. la 11 .....,if1catõaa fin~,. apU<Icar di 
-.;.,c~.aa, 01 eztl:'ato• A'f l, &Y lbh • A\t 4o nt:I.Uo:a&oa dcvco.11~ fo=cddoa-
- .... Liloa ,U -tu A'f 5 MY~Otl -..!iUcad .. C1 aul.tal, le a /odoUoh-
--- a.ior& ~•at• 11 .:o•liflcaçQ,I feita• DOI •atratoa AY ), AY lbh ou 
• 4, a a.lldahtr-cio ~- ~l~ri 01 .. olo• nah eo· tr.,..."iiTi""'lQ'tocô-
J>laa ... fer.~lirioa AY 7 " &Y 2 lltU..lacioloa ,.to cetrnl.o da oripo qu.aodo 
• ..... ~~ .. , ~lcó11 Utlsi-s. A. Aolodnhtnclo o:redora qua aio tiver 
~lole ...,_ •r• ntlficatiwa ~IrO ola ,_ praiU> .. cria ... , • O::Ofltar ola 
ela .. _, ... -.U.ra u -til tkha • plo-lllllll aul.tu. 

~. 01 ,..,....,,, •• 1~ • 29·..,u- t-.i:• ia o:~>na~lu .inu ~.,, u 
..-ta • ...-ato ôi efetuala a. loaM - .. uchtlc ... 

·6. .... - ..... •IUCI•t.c.u pq<rbtal • ard" Zl~, parásado 19,. fo~ 
.......... • ~. M ,.._.tos -11 nfareuas I _.....,, ... &da úr" 

- tritllita a .. KeNn:o ..... H\' pt'OYiaod-nta datuadooa c- to11o - llta
dathll 11t1MlHI .. 1 • •io ... •• •tarlor. Oa ,.,_toa p1'ovldonah •io 
aj~~&tUoa • ano •sulou ""'* .. cootaa uuto.leddu a part.\1' du 11tada~ 
ticaa .. 010tôro ,.ao acdtll ou conli .. radaa tidu 1 plan-ta acdt11. 

uder afetuu u o n Õ•• da eatathtlt• anual 

urllt0111'Õ-iiut 

Título U 

CUJa poaul •• •uperfid• traai!>Ortad• por wb ,.;:.,., CS.A.L.) 

.Uti&o 223 

O>ofaccii1> ••• l>n>loliciie1 •• auaprrida tunap<~rtaolail P"! da a.Or•• 

--tas AY 1 t f.V lbi• 0111 •• Hc:""• fac,.ludvll dtad.a• oo 11'tipl@. 
t~r aa.con1 p~acr c•• .., "'rt 10 1 I a -•• • • ~. · 

Utho 224 

Patnra ik ll>tr•n C 1$bh .. o ..... 
bll • 

. ....... ~ 
z. a.111 c:a,co •i•• .. fac...,• da sotn:c• c Ulbh aio rapare 1.~•• ~ .. rwi.ra 
pn1cdta oo artico ZOS, p.ari&raf<>l 29 • 39, no 'lu• - ntorc •• YLII da fac•• 
41 tl>tUp AV 7. 

Thnlo 1!_1 

Iaf~• a 11r- toi"MMciol .. pela• .lolooi.aht1'&eÔ.• 1 pal .. Sacrctaria li>U~ . ...... 
C!pítulo Ünl.co 

~i'"'êõs!J a ,...._ totMddaa pelaa A4aiahna;Õu • ,.ta S.creur:L• 1otena-

Artiao 226 
IafO....çõ.a • ur- fo.,..cidu pela• Adoolrihtra~.-

1. ~ ,....talatuciio aoder•c• io Secretaria t•urnaclonat, atnv~a de f"!:-J.! 
rJ.oa fo~Uo• por IIII üttiol, •• iofo.-..ÇÕ.C• Ml>cia 1'1ferotnUI • a:ucu<;ltO .. 
MI'Yico poata1 úr10 • .: .... J.ofonoa;ÕCI -rta. priocil"'l•nta •• HIUilltel 
J.od1CI9ÓC" 

Jl ... l ,_O HIIYiço illtll'nD' 
1~ •• l'<lt~• • •• dd ... • ~l:aclpala .,..., •• ,. ... 11 •• •••Uelot• • • 

corno~i• ai~ Hbllolu. .. nteder aiD .....,..u.. • ..-., • 
•"Ice• ··- ....,_, 
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H' a ~na • ....,. 'luUoan•. olaa M~ .. , ola tr&Rapor~R· ai ... o, cdc..tada 
.. t•fo;~r-idada ro. o artolao ll, pniiÕ&l'lfo )9 0 da C..nvenc.io, a '"-' 
dau. da apUcaçiiot • 

JO&ra c:- o aarviço lnurn.~~dond• , __ 
19 11 dachõu t-du a rupelto •• ap11caçio da urtu dhpodc:õu ta

et~ltnlvu raf,.rantu ao condo Mno1 
H 11 taua, por '1Ui10II' ... , üa dupeua da uyaporta Uno 'IIUI ah ar 

Pc.-.1.1 dint-nta conro.-.. o •rtilo Ir. da CoDVC~~tio, a au.a dna da -
..,.ucadol 

39 ~:---':. :::'::f!:l:; :::r!'::1:'!.::~~::i:!t:. •!,. ... .:., ~í!;;t!:-
ü coafo .... o artiao 1), pari.arafo 49, ola c:o-.ncio, • '""' .&ata da •
plicac~; 

'9 01 ,.iha p.r& 01 l(u&l.a da for.& ll:pi<Hciiea ainu; 
S9 oa caiulo• .qu. dnr.o- o trn1bo'rM Na axpa<Ucôu aiuu •• n:in..l

to •• - JJ.ELha rir('& ,.u outra • o •lr.t.. '" t&"PP oacaaaárh• para 

69 :: ~1:~~:,";, c:-::~=~do ... :-~~·!!~:::.,::r:••• H•t ~· • rf{cb 
trana l'tada ·v ~ ••r•• ~.J!., ~·•• ur•do• ,.. ""_ r~u e d~;~ •rt " 

.. 

.. 
z. Q...tq ... r ,dt•nc;io ..,. afet&r a• ia.for.c;õ .. Yind .. "" pui,rdo 19 d•va 
en- ~J.c:eü -· 41.-n ~ !'G<:r'ct.rla IIIUI"MMdon.l pab "'h .. b ripid•. A• 
nlaliwaa ir indin~• wl-sad•• aa •lÍae• a,:lfi.Ch" Z91e aa .u:,... ~lnch" 79, 
.._ doepz:- l. S.cretula latel"'lael.-1 ..,ar r" "" pu.110 prevhto ao ardj" as 
... c-.acão. 

J, N ~at.rac.:ôe• pod- •atrar .,; •corda 110 :lntqlto ft trocar- 4lret-..
._ M bfo~Õ.• nlatlv .. ao• .. rdç<~l ""-• '11.,. 11•• lateun .. , .. ,. part,! 
~ta aa Ml:irio. 1 o horid" ll..ite • Hl' obHnado ,.ta cerrelpon.dioci.a 
eiN ~ate ... utulor plf'& ltf.D&ir •• 4iYer.,.l dhtrU....leõaa. 

.Ktla- U7 

a.c-.raçio a Mt' fG~d.S. j..ta s..,..,.nrie Iata"'adonll 

1, llacnUri• lllU"""clolld CCIOipUa elaborar,• cUat.rl.bÚI.r'ol ;....,,.inre• doe.! 
-011 • • 
a) "Lina .. ral <lo• nn:lco• aeroP<'•t•i.•,. (c"-d• '"LUta AV 1'1) pul>llçd• 

araça• i• infonue&e• d1correntn ela apHuo;:iio do •rt1p 226, pariard" 19; 
., "l..ht• ola• dhtUd .... r..po•t•h" ••tabeleclela .. •ooperao;ã.. co• .,. H~n• 

pcn"t&dore• aíire<u; -
c) "'Liat• da• aobretau• &V .. ,. .. <•ni~ 226, P"ritnfo 19, .zr ... a !!.• .inc~•ue 

.., • 9'1), 

:z. · ~·· t-.e.. • .. crerarie lnreraac:toouil forMc.;ir i• M•inhn•cÕC•, • .. u 
.... :Wo, • .. ear.iter GDitro..,, .. , •• • MririG• Nu"• n&ub,...;:,t• edindo• P9" 
:.:lr.:!:-'.:r!::!iC.::i~!:!t:-!i..,:.,::coaboodoio• c..., re.pondc:ndo -uoor io• ~ 

], Qol.ei'IUH' altera~ 'lue afc:tar .,. d.oc:.-ntG• windo• no P•rõiar•fo lt, .... 
- • clata - 'lUC ,.,..,.,. elteracÕ.• pea .. rio • vi&ar•r• aio lew...S..• ao .:oobeci.
•lllto cl&• AdodahuaP..• ,.1. wie •ai• r.lipid• (..;••• ou H ....,.rfici.e) ...,ntrG 
• Pt'U.O -r. ~or .... po .. tnl • 4o -.lo •d• •prGpri..., ,._ bouver. 

Qu.rta pa-ta 

•Lap..dc;G .. ·rt.ab 

.&n. ..... 2ZI 

._e"'*" • wtPDCLii "'" aa&ul-D.to 

1. O preMate l'oopl-" teri !o~rca ••acutõria a puttr "" clia 4a .. nw. .. 
.n.,r da Co!wel>c;io Pcutal Oa.iu1nal. 

z. S..a "W:lai~~ela ttlti a ••• 4.,.U ~"" • do Mr 1!:"' ••J• n..a.. 
- acoria •nt~« .. P•kt" Lntn•n••· · 

,.lt• • ,.. .. ado - .....,r.,, ,.. U .. jwUroo M 1114 

ANEXOS: I"ORI'\Ut.ÁAIOS 

" C Z/a l Dllel•nl)io ,..r. •Uind•&•····••••••••••••·•••~•••u• 
C l/CP ~ lohti• da fnnqun .. nto .• ,., •••.••••••••••• .-.,,,,,,,,, 

C ~ ltiqu.c• "11", tc>abinade - o - ,fo c onda •• o ri-

bfe-tillel.al 

•rt. 116, I lO 

•rt. 116, I lO 

•rt. 117, "' 
.... O .............. ..,_, ... ~O O O O O O O L'-''-'-' 0 •-·~~-~-- ~ art. Ul, 140 

C 5 '!'WiiJO 4e nocebialntG/ole p...-nto/de incricio ....• ,. 

C 6 - K!welope colu.;r p•~r• • ru..,.dit;Ü •• objeta. ..., 
eorre•p<>Wncia .................................... .. 

H ndud1 .••.... , ... , .. , .... ; •• ·~·---~-
c 1 fedido 111 ..,..ilic•cio dc: ..... r•co ••••••.•••• u ••• ~.~ 

M aauhcio ou de-.lif. ""-t•D.te do ru.t>ol•" 

C a -.ci-cio roobthe •,. Gbjeto ordiniria ••••.• , ••••• 

C' -.cl .... ;&.. r•l•tliv• •,. Mjuo reahtudo, • ... 11•11" 
ta c- ••lor .. clar1do ou a- lnc-nd• poltd .... 7 

C 'bh AYii{G Q u ... peditio de ,_ (G....,liiri<:o C ',, •,,.,, , • , , 

C lO AYiiJO nlatl:wo •o uao pru,.id-nte fr•u4ul•nto de 
aeloa JOatd•, d• ilopn••Õ.• d• aiiquhoa1 •• freaq.,.•r 
ou ..., ,..,.,..,.. tipoariticu •• , .•••••••••• , •.••••• ~· ••• 

C 1l Proce .. o..Yarbal nlltiYo ao uao pru,_l...._llte frau4u 

nc. 135, "' 
art. lU, I 19 

are. '"· 1 u·• 

on. 146, I lO 

U7, "' nt., 147, 'f 10 

ut- lt5, I 19 
alÍDu a) 

lento .. Ml<>•ponehGude l..pnaaõeaelc 1r...,.,.._,.to7 art. lU, f 19 
aline1 b) 

C 12 P"ll"" ele ewl*Q p•~• a pe...,,. d• expeelitõ..•.......... art. 156, I 19 

~ htuco de i.t .. de expedisM• recebidu,,,,,,,,,,,_~. •rr. 170, I 19 

~ btreto ela• ..Cl•• reubld.o•···••••••••·•·••·········· ~rr;. 170, I 29 
C 13 Liltil a1pedd, r-•••• rqhtril<lel •••••• , ••• u •• -._ •• art. U7, f 19 

c 14 lohtb .. le Y<lrific•cio rabtiYO :ii pctaot• d•• a~~;~eclic:ii•u are. 16:i, 1 19 

c lS rarun 4• -1 .. ••""'di.S.• ror vi• H sup:é•lli:l.!! •••••• ut. 173, I 1\t 

C lSbh 'lxtr•t" ••tnhtieo ••• •I•• «cebi.d••··• ••••••, •••• art. 177, I 19 

... ., ... 
c lllob 

.,. 
c 20bh 

... 

lohtl.a de trinlito nbtiYO i uutbtiu ela• 
a:o:peclicõe• .......................................... -• 

C<>at• puticuhr da• dllp<e-IAI de tria.•it"•••••""'' 

Coou p..,ticuter <~•• cle•pe••• t•raii\Ah da cara- po•-
t.t de ouperrície, .• , , ........... , ••••••• ,.,,,,,,,,,, 

httreto de• H•JMI.,.• ola trindto, .... •••·••••••••••·• 

C l.lbh htnto d&a de•pe••• tlr.i.,.i• d.• c•r1• po•nl da IU-

177, ... 
...n. l76, "' an. 181, ... 
art. '"· I " 

art. UIO, I _19 

at't. 111, I Z9, 
a1'-• b) 

an. 112., I Z9, 
aU..• a) 

an. 117, I 19 

perfída ••••••••••••••••••••• n.1 .... u ............. ~- art. 1117, f 19 

c n Cupib-reÇ<>ate int.rudolld •..... , •.. , .•.• ~·........ art. U6, I 19 

C 23 l•tntG l""rticuler do• cupõ .. -rupun pa....,Udo$,,,, •rt. 1116, I 4i9 

c 26 htr.lto P.rtieul•r do• cupõu-rupo•t• eai.ddo• ...... art. 196, t 19 

C 25 c: ... tdn ele i ... nti..S.d• pon~t .............. ~··•••••·• 106, ,I 29 

c 2~ C:O.t• pctl.cular•nu1 d.n clupea .. dfand•airiu, •te. are. U7, I 19 

C Z7 aotatl.a H c .. u p•u Utenlillllr o percuno aah faY2, 
riYd M ,.. e~<peditio di .,,...,.,. "" de enc.:..ll<l .. .!!!. 
era d1tnaia•r o pncuuo .. h favorivel do• GbjetG• 
rran•RI.tido• • de•coberto.,.,.,.:.,, •••• : •• , ~~~,.,., 

c 23 kl.q...,t• M •ICJHidicio ......................... ,,.., .... .. 

C 2~h &dqOMta ••nthtica .• ,,,,,,., •• , ..... ,, ...... , ..... . 

C 2' Coru1pondinch ulua'l,,,,, •••••• •••····~·.,. ••·••. ,. ,-... 
cn ... 
,., ... 

ltiquate (!' _.rrado1 •• , •• , • , , , •• , • • • • •.•• , •• , .... ,., 

Conte "" ..,..,. ...,id~1 ~ titulo de ·hwl•nl.&a~io pen 
oltJato• •• correlpolldinc••···•••••·••••••••••••·••••• 
llaclua~io t'el•t h• .., Dio-racebi.MDto (..,. recebi•n-
to) 41 - OJI.jetG JH>•t•l. •• •." o • • o • •" o • • • • o n,." •,. 

qu..l:r.. 9l) loooo••••••••••'"'"~u~••"'""""'•''" 

ll:ti.q,..ta...,.; .,.....hwl.a" c.,." - d.o CQ.II"rel.o 4e Or!.

•l-t.l63 1U:Ne49 

•rt • 162, I lO 
174, 1. 19 

•rt. "' •rt. U5 0 I " 

art. 191, I lO 

~·· 
147, I 1Z 

lU, I" 
on. 110 

... ' o ....._ .... _ ........... ~~....................... :;:~!'!.> • 19, .. , eu.la .&a r-• .. fta ..-rcu e- •dor Mch~eado •• :, ... aa:r.. lSI• I 19 
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._.. ..... -.. ............ .,,, .. 

" I 

Pr<>~~n~~vnbal uht ivo;. prrda, io csp<>JiotÕ.u,:. ovftt b 
ou :0$ lnc2uhddnd~o d~ "'"' cnt o-'"'!' _"_a_l<>_!" do:~hud", 

Ltun ~~~ul dno o~rvlçoo arrop<>rtft!o, ti~t• AY J,,,, 

on. 165, 

.rt. 22?, 
ol[nu •> 

........... ,.,_,, ..... .. ··-·-=·· ~~~ ........ -__ ......................... .. 
,,,,,_,_ ..... ~-- .. ~ .. -... . 
:;:;::.::: !~<:.:.:.!!·::;:::o:.~.~: . ...... -•:• ,. ....... . " 

"· 
AV 2 Fatuu doo p~ono do ~<>rrcopondÕnt i~ 1oinn o deotobrrt o nt. 2U, " AV J b.tf&tll d~ P"""" <1~~ "X\•C~lt<>CI oéf~~~''''''''''''''' an. 22_C., " AV 3bio E~tlal<>• d" pcouo (dcopruo tn.,lnala): upcdiçõco 

171, acuaa ••••• ,,,,,,,,,, •••••• ~••••·~-"'"""•'n•••••••••• •.•t- " /I.Y 4 E~ nato de pcooo da couupondiuda ftêru a d~acob .. r<o 220, I " AY:; CorH.a puticu\nr ulntiva ~ rorre~pondrnd~ arr .. ~ •.•• nt, 22l' I " AY Sbio 

.,, 

., ' 
AY 7 S 

'"' 
~ 

" ' 
AV 11) 

},\' J\ 

AV 12 

Elltl~<n do~ puoo du ~llp~dlc~u a.:r~u r .. c,.hid.•a: 
Dupuu ~ .. .,.,.innis da cnn<"apond~ndo oêru,,,,,,,,, 

Sobr<·c~no dt tunamluio ~ao hruru AV 7 ,. AY 7 S •• 

r~tuu d~ ~ntr<"SM ol,," t'Mp<"dlcDea a.:r .. u.,,,,,,,,, ..•. 

Fatur~ d~ ontr~G·' d~• npodicõu.,~r .. ud•·-lasvniu 

t:<Lquo>.u d .. .,ah a~re~ ......... .,,,.,,,.,,.,,,, ..... . 

171, I " ut. 20~. I " dfn~A ,, 
nt. 20~. I " n<, 217. I " -~ ,oz:_t._._?Q;'_,_Ll-"' 

.!:.;.i!l!!.':!·' do t'Xpoolis~o do ~U!"'rficir tran~portadR p•Jr 
VL~ •~rcn •• ,,,,,,,,, .... , ,,,-,,., ,_ .. _,_,j_,_._u~'-"'' •«-.:...:lll---::rt~----;-

~~i~urto~ dr nuoauadu5.,,,,,,,,,,.,, •. _ ...... "~"'" 

Ul.-721, i M' 

CnnLa p.,nlruhr ~ P"sr~U$ t<"Yooinal~ da con<"~pond~n" 
dn Ún•,>,,,,,,,,,,,,, .............. ,, . .,H.; n<, 18~. f 2'i' 

lt ...... 

....... ....,,. ·" ~'"" OECV.RAç.iiO PAliA AI.F.I.NOEGJI 

I , .. ~·······~ .. --.. 

i 
·~· Olo .... _ .. .,.., ... do.....,_ ......... <l ... ;;.;-. .. t.,,.-,non ........ - n ... .=.:.::::::::-:· ......... ... 

l!olo.......,..._-•• _,~ .... , ... ....-• .;..'",,__ 
"' ....,.oeoco .. ...ro 

(l!~.<>oo<o ... • 

r,-.u~~,-.,,-.• -,-----------~-

~;":""'-.:--- :"::':':''"'' ·--··-·-· -··--
,,_... ·~ ........ , ................. ,.,..,., .. 
~ ...... .., ...... ,,,_,, ....... ~ ........ , .. ,..,., .. , _ ........ , ......... ,.. 

,.., ................. ,_, ........... .. o 
<jo• '""' ''".O~~ r., d~ "'Hrnd~rj~ O 

·······~''""'" .. ~ 1· .. ····"· -
C..OWLn,.-o<>, ~·'""'""'' l?!O, •"· 11,, I lO ,,_ft,.; .. , ·~ ~ ......... ~ .. ~. 

_,_ ..,._•:!!"' 
:::~: ...... __ .................. . ,_ ... _. . .- ... ., .... , ... _,_.,, _ ...... , ............ -........... . j,., ....... __. ............... K_" 
000 0 .... M .... 0 .............. olJ~··, .. ~ "". 
o,,.,,,:.,,, ............ -.-... . .. ...... .._ -,., __ .. , ______ _ .... -.. ... ~ ......... _ ..... ,.. 
?:E.::.~:~;::;.:::.~::-:r::... 
:.:!:::".:!" .:·.::::::.-··~· ............ . 
.... - ... ..s. • .,.,,,_,,, __ .. _ 
j,,.,.,,_ .................... _ .. ,_ .......... ---··· ·-...... - ~- ......... ~ .~. ............................. . 
::.~.:.::- ...... ~ , ......... , ~-_ ... 

C 2/CP l (vano) 

I11.truçSu 

Á d.ciua~io para dfindcz• aui htta e:a fn:~ci1 cu 111> O\ltra líDaua a~cita no pah de dutino 

Puadu<":obaraçar IUI nmtsu, • alfinde~:a do pds de dutino "'~euita conheut" S<'U conteÚdo. Voei 
de~~, ponanto, prn:~chu cocplata::L<'n:c a deehraçio, d~ fon:a naa e h;ivtL 'E.c cno cou:r.ido, 
podo rtfu!tu C1IL atrasos no cncaminM::><~:uto da rcmcsu, aloi,. de o~no& inccn.,enie~.tu para o desti
natido. &o Jali.a, qualquu dechra~i.o falsa, ,,.b;,~a cu lncocpleta, suj~!~a a re,.oua ao confisco. 

Incumbe a voei, aliis, varHicar as :ponlbilidadu da im;oortaeão "exj>onaçio {proibiç~u, aco:uii
cionamomto, uc,) e informar~u •obre os docu""'ntos (certificado de criser.:, ce~ti!ieado nnitirio, 
fatun, ate.), •~tntual,.,,.te uiBivei. '!o pais de dn~i,.o, e de accJCi-los i. :puunte decla:-a~io. 

Cu:po (4) lo. indicação el<isida aqui niiio dil:petua da abrisação de preenchH a declaraç~o de maneiu 
detalhada c nio implica necunriace~.te a adr.inio da tclllUU co., i1ençio de t'-JCAI no 
país C:e dutino 

c:-ãloPo (S) Su- anin"acu;a no anverso oi candduada collll) imptic.ando que aua rt!IIU51nia contém a•nhU!II 
cbjeto perisooo proibida pela re;uh·u11;ao;io ~coul 

C&mpo(D) !ndicar le-pard...,.,nte u difarantu upédcs de ••ncadorin. !:io aio aeeit.-• u indica-
cõc• eenirica' tais c011>1>• ·~:pt"O<!\ltOI alimentícios~; "amostru'•, "pcçaltobreudentu",atc. 

CUl{lo(l4) ln~iear, u fot c.onhcddo, o nüml:ro t•r!.firio do.paÍJ de dettino 

Campc(15) In~i~ar c puo líqu~d ... de '~l., e~p,;~;e de r.ercadori'-

Campo(16) lnd:iCAT o valar lc ~ada upolde de "'ercadada, pred•ando a unidade .,.IUitiria \ltiHzad• 

~ oo ~a:opo{7), Jendo necen5do, qudo::uu o\ltra rch~ind• iíti:t (".,.rcadorio. '"'devolução", 
"aduLinio Ullll'C~iÕril•, por c~"'"plc"), 
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' 
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i 
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C.l/!:1"4 
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P•rte A. 
(An .. eno) 

\MYUIO) 

Ari'l.otl•rtnbl~t~c.o .. /d•r•-""'•1 Ca 
Ct 1Mi:r11~• 

..... ,.._-"" ............... .. 

.. ,_,,., ......... 
1, ..... ,., ... , ... 
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..... , ... _ 
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! ''''"'"'"'' ••r-toMo 
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.\ su u.p~nn.tado aberto l Alinda postal reexped.ltora 

C.,.[t.to I 

.... 
ns. &MereÇo, Aconllld-nto 
114 ........ , pu• 1 Pe1U.._•t1mt1 
US ........ , coa hanqub polUI 
n• • ._ ... , ,.,,_Hdu ao controle ... .._h., 
117, ........ U..-trl III tiKal tr ole dinito1 

Cep[tulo IT 

111. &c.....Uo a-nta, ..._lqn 
UI. Acoe<lic<l-nto. S...bninci.•• loáoló&ieu ,.ndnh infocdfllll 
UO. Ac.Micion-to. lubnindu loiolÕI:Ic .. ,.ftdW!h n.iiu l.nf1edotu 
Ul. Acondirionlnlll'ntu. Suhtintill r•dioltiv•• 
w. Acot!'lidon.-cnto, Y.irlricaç.io olo ccmt1Údo 
U) • ..._ .. ,, .ob IOvt!lDI'C' .,_ l.,.b trnqoar.nt• 

U4. C.rtu 
US. C.ttõea po•t•1• u•. ,_, .. ,,..,, . , 
UT. z.a-ea..., •• Anoou~Õc• • ~.M"aoa· autoriudoa 
UI, .. n .. .,. àol!o fo...a dtr cartÕC:1 
lltl. c:.eov-a 
DCI ..... -a-o-.. .. a 

UI • .._,.._, "'&htr..tu 

c:.tua - w.alor üdarUo .... 
W, ar:...llc"-ato .S.a c•rtaa - ••lor •tcao:-ado 
U), Cartaa - walor .. duado. Dacl•ra<;io H ••lor 
I.Jit. <:aru.a co. 'Wdor dcclna.lo, Papel 4a .,P....la .. 01:11 .. 

Clti't•lo UI 

-'rito ,. ruolti..,.to • ••n•aa - M pnipt'l.l 

U$. AriN .. recebi-o 
JH. --=np - ..- pi'Õpri• 

C.,t:c•leo a.tm 
Ul. •lk.cio.., ca-rbl>o .. tMor 
u. . ._ .... mqor. ... . 
m • ._ .... aio fr .............. bnflo::leae-te rr-.o,; .... . 
160 ..... 1~ <1o1 toolet.lu ,. h.-o~~.,._to (perto A). -..., .... ,~ .. , -· • 

... •tlnolto• 
14l. Olojetoe ,...,cde Hlltplol:l,dol 
142: •••peoli;io col.tivl olo1 DbjotOI cl1 eGITOipo1•tJiad.1 
16) • .._, .. , M fhuibliicio blponiw1 ' 
"'· a.thadl. lt>l!ifiucio elo •Difen;D 
145. a.cu .... !fo.dlfic.cio •• lftdlnçD • .._, .. , po•t•41• .. - paú Hfornt' 

..,._.,. · '"' n.:.k o p,...lofo 
14f, --~""•· ........ orcli_..d .. 
147, ~;õoo ........ nabtr.otao • c:N't .. - qlDr tiKlorMo 
14&. ~· nfln11t11 i• ~- poR...., .. -tra .. h 
Ut. --~ .. ..& can:a - Ya)l'r' ~lanllo. llf'OllM. " aqiobã 

C.pb11lo lnlc• .... 
l$0, ........ ti .. _ti .. 
l:U. •u.ute - IKpl'ofi;õ.r, te~MOI 
1$2. 'l'rindtD t•~ritorill "" putlclp•çiD elo• .. rdç" elo p1âe otriYia .. aclo 
1)3, Yill I -.l~Uotdn ot1 CUII .. i .. iil> d .. CIUII c- Vllor dC"dln&o 
1$4, '!'r"iõodto 1 ti11Coberto 
lU, c:o.deccio .. , oapldiçCi11 
l)6, Folh11 oll IYho 
1)1, 'l'r"1n .. t11io ••• ......... rc&htrlclu 
1$8, Trllll111heio .. , coruo co. vllor dednado 
1$9, ·Tr• .. tnio ele voho poeuh 
lloO, TrMIIIIlloio de• ..... ,,,, '"pnu•• e d• cDrrl'apcmdinci• aén• l""tuid11 

UI upecll~a ele 1up1rfiele 
161, TTII .. iaaio elo• llll'reno• IDdcuç•&o• 1 '* _.., delt taetirlo, 
lU, nt,.ueu..- cln olll'ecliccM-• 
163, lo<:•i11h-~to cla1 n.p~cli.cMs 1 t!ltaiK-lldiMJI~O d• bol•t in1 .S. ti UI 
ll~. lntrep dn •qeclitõo• 
lU. \lorlfiuçio clu ••peclicMI 1 .,clliu~io clCio bohtl• de verificação 
\66, .._ ...... l ... aclllinhdn 
167. Kc1didl1 1 11r•• toud11 - c1.o dot ,d...,..tot oconidD CDII DI Mio, d<' tr•n• 

,por~• di luperfích -
168, Dlvaluçia d1 •lu vedn 
169. bp~diçCiu periiUUdu co. u ullitl.dcJ atlhuu fi"Oitll i diapa•ici~> da 

~&&nbecio d•• llaçii.o Uni.a ... c .,_ "' DiviDI • •viCie• ele a""'rra 

Titulo V 

C.phulo U 

Opu·•~• "' 11Ut!1du ran 1 .t.u~naciio du du"'"' 4<" tri,.aitQ • clal 
,._,,..:;., tonil.nd1 __ 

l7 • hri...So !lo o•tatiotlc:a .. ,. o cálculo cln Rs nu .., trinlito f! d11 ••~ 

174. 
1n. 
176. 
177 •. 

ua. 
"'· 
UO-~~~~~~:J~~~~~~~~~~~~~~~ lal.! 

Cephulo UI 

aaU .. llcl.nto. ~o. IP...,..•eio c n .. bio ..,, cootn clal ..,,,.,.., ~· !~~
t.o • O. "'!MI"' t•nd. .. ~p_ro•t•_l .. ...,...,Hdc _ --- _ 

w. 

"'· .... .... 
.... ~~ "'· .... l1,!',~~~!1;'. Int...,..,iou.l 

.. .,.. .. , t1~11ai1 .. .:arp PD•tll 

ln, .. C:OtUipoodiftcle 1éru '"'· ;;::;;,r;~;~jt~ooi<uo .. trin.dto • cl11 ••r•n totnd.ruob .. car-

T{tulo n 

IJtapod~· .. l'lh 

C.,hlllt> 'Oioh:o 

lU. CenupoDéiacl• eorunu ttntn Adodailtrecõc• 
112. c:.rac::urhdc•• elo• .. ,o, poouh 
1tl. Clrac::terl~l.ee• .... i.lopnaoJÕol• das alquian clot fr•11q....,r 
1M. Clracterlotlco• cl11 iltpre•••"" fr•nq~~e-to (pr.,.u cl.posdo 
!IS. """P •t'l'-u-to ft ... Glllto olo1 11101 JIOitdl oe· clo1 illw>• • 

fUIIIIUI-tD 
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lH. ~a-napoata int.rnadonala 
1t7 • .._ltratlvo du oleap<tall ad,_l.na, ate., c- 1 ,.,.:lnhtu;ia ola poau

.. ,Ua Ulllc.UII llyrn da UICU I 41 dinho1 
lH. De.matutlvo du ao.aa <lavld .. • t[tu1o <la 11\denl ... tio ,ar o~j.roa tia 

corr .. J>Oadiru: ia 
1,. for.u.lirloa pau uao do pÜb!lto 

Tlllrcdu •nu 

llhpodcõu nhnntu ao tunlpottl aiuo 

Corr .. pondi'inch !!IO:re!!l 

C.pitulo I 

AU, 
:too. u .. aliu.~:io ... con:capOndin~h ...... .obrat..U.d& 
201. Supr.uio d:.a •~prea~a "P&r •"lon" o: "Airoar-" 
202. Confecção du '"PdiçÕ..a aér•n 
:103. Conautaçio e lrctifi.cacJo do puo .ta• IX~Ndiçõ .. aiuaa 
20<11. ~~~· coletoraa 
205. Fatu>:aa dc •ntup lt.V 1 /,,./ _ 
:106, latlbaled ... nt<> a ,.dflucão daa faturu AV 7 
207. Auaiincia dn !atura da antrap AV 7 
zoe. ~ranabordo .... '"""edlçÕ.a •••••• 
209, lk>did;:o• a aau"' t<> .. d;u quando - tr .. nabordo dluto daa I&J"'diçõaa a:inaf 

não pode au deu•ado conlorwe pravlno • no. =~i!~:.:r~~~:.,::-:~·:,.::,. ~;::~~l lntmupçio de võo, ola duvi!' ou da 

211. Hedld .. 1 urt• t0101du .,,. talO d~ 1d.dcntt 
212. Cor1'oapõndC:nth ••n• uan-ltlda dentro de_exp~~dJ.ciio da IUJ"'rUde 
213. ~ ... de <'OI'rcapond~nc[a aO:rea .,,. triindtõ a dncoborto 
214. J:aU!oelad-nto a Yt_rif1c•e~o du !"turu AV Z 
.tU. Co1'1' .. pondinda ,,;rtR e• triindto • d .. cobo1'to, OparaçÕ.I da aatathtic• 
216. Ce1'1'UpondC:ncio a,;rca n triindto • dncobclrto axc1 .. l:da dai OJ"11'1CÕOI da 

eatathtiu 
2l7. kvoluçiooclu .. 1•• atir••• vul .. 

UIJ. """•Hd&<k-a de CIXItabilb.ll.tio du deapeua da tnnaporte Úno U,. No4oa de contat>UiE~~çio das daapotaaa ole triAaô.to da aupaTHda nlatb11 
ia •"''Cd ic:;õu aoire11 -

220. btabolaci. .. nto doa axtr.atol_ da ..,.., AV 3 e AV 4_ 
UI. J:atabalad..,,.to das contia p.-rdcul•"'• AV S • daã cotttãa ••rala A"' lt 
222. '1'1'an-t•aio e aceita doa axtutol d• P'f'IO AV), AV lb •• e AV 4, ... COfttll 

fUCicu.lares AV S e dAa contas &<'raia AV li ---

Carsa f01td da amrHti!' tunaportada "!r v!• üua C~.o\.L.l 

'"'· 22>. ..... 
"'· 
Título III 

!~eõea • urn fornecida• )Htlaa Adai11htr1çÕCa • peta llcracaria Iuun~~~ 

Cs>!tulo lhlico 

lllfor.açõea a 11u• fomeo:idn pelu A<t.Ínhtucõea • )Htl• ko:retarla Iutanat~
dllll.l.l 

2l:6. lfl.fonu.cõea • au ... fornacidaa ~~~~ """'inhtr•'"• 
227. noc-nt•ciio a aer fornecida pela Secretaria lntarnacioad 

NElOS: RR-U.ARIOS 

RfGUl.N1ENTO DE EXECUCAO DA COHVENC.lO POSUl UNIVERSAl 

lra.-l'tl 

Capitulo 1 

Artlao 101 

llatabllacl•"to • ll"uldscio <I• •·ontu 

!~.. :': .. ~:!;!~~~. •:.•::! ~~: .. :;~:r;:"!~: i:o:~b:!~~:l.:.,:_::• ~:I;~::::d:~· 
a~nts.do de .,. ntuto da dU~rancu C'ncontudu, ~ devulvldo i AdDilnhtu~ 
elo credora, lata CODta Hf"re "'-" baar pu11 o lltsbt-lN"i-nto, ae for o cuo, do 
....... tratho fi111l dn contai ontrO' •• duu AdiOiniatraçÕea. 

3. • h eonfonoi<lad• c.,. o srti&o 113, psr.i~:ufo 5<', 4o lte&ul-nto Cerat ,' • s~ •• 
cntaria lntemacional aaraun s liquidoçio daa contia dO' qualquer nnufcEa n':" 
latl""'.., ""'i~ po1t'l hatarnuiooal, h AdJoinhtracõea intarnndu antra01 
.. acordo. para nu fila, annr ai e cOlO 1 SO'cro·taria, e 40'tal"'inam a 110d~lida~ 
• da U"uldsçio. Aa contai doa Mrviçna d• tO'lO'cooo,.,ineõea 1'0d<l'1D t..,bO:a aer 
incluldsa neat•a Hwrnatratlvoa O'lpotciaiR doo roDtaa. 

Al'ti&O 102 

h&-nto <loa croiditoa expnaao•..,. D!S. Diapoaicõea lll'&ia 

t. bnah-"o o dhpolto no arti&o IZ da ConVInçio, aa .... .,.., "" P•l..,nto 
pravbtll a ll4"h aiio aplicifti.l a toda. 111 criditoa CJ<prauoa •• DES • ori&t~ 
Mdoa ola ,. trah&O poatal, q ... r raaultaa dO' contai lfl'lh ou da flturu anipu 
ladu pela kcratuh lntcrO<Odonll, quer"" """""'trativoa ou ll!trUoa aaube':" 
Jaddoa - ... illtcr...,n;io; re!er•-•c ta.a.;:., ao •~erto daa difarencaa, <loa 1.!:!. 
ma ou., H for o c.aao • .tas erraa • 

2. Qual'l"'l' .w..i.ninrecio pod" afcuoar ant•clp~dato<~ntc, <> P•ll•.,"rito H HUI 
Hlol~~ H ro...,. l'fl'cel.,a, 4cdludndo-o da'""" reapecti'I<Oa aaldoa dawdorra. 

), Qualquer """'niltÍ'aeio ,...se papr, po~ COIIplnaac.io, 01 crO:ditoc posteil .. 
•-• ou div,.ran uuonsn <iati.puladoa.,. IIES, e "'" C"1'idico ou a seu Hhito, 
•• ""'" ralaçÕes c.. ... outra """"Iniltu~lio, reaulvada a ohiO'rvaeio aos pra_-
1101 .. P•&-a.to. A <:OIIplnllcâo poiH Mr eaccndida. ck- ,_ I<"Ordo, aoa cr.idt-
coa <lo Hrvi.ca ola talu-..nicaçõu, quando •• duea lodloiniatra,Õo!a •••eprar•• 
011 11n<ic;oa poatah "' <le tel.a-.mtc-acÕ<!a. A c011p110aacio cooo eriditoa raau.lt•
t•• .. tr.if•ao• <klapdoa a - or&•nl....,. ou • - aociadade aob o coa.trole- de
- Adainiacraçiío Postal, üo poff Mr raaliuda H ho .... ar opolfcio dana Adai~ 
•htraçiío. 

Al'tip 10) 

llo:r~ _H Pl&-lltll 

1. o.' criditoa o.iio papo a.a -d• aacolhõda pe-la lt.d•inhtueiio eredou. apóa 
_. .. u. da Aâinla.t1'acio <le-YO'<iotl. Elo ca•o de- deu~ordo, a eaeolhe da A .. inh
traçiio credora deu pr..,.ahcer •• todo• o• cuoa. s., o ""'"illhtraciio c«:ctora-..io 
aa,.cUicar ..-. _,, p~rti.cular, a ucolha l"'n•ncO' i Adainhtucio 4covedora. 

2. O _,t-alltl .. Pla-nto, tal .,...., i adhntO' oteu•"r.inã~do, ua .,;,.ta ••~ofbi
ola, ..... tar ..,. vdor equtvelcnte' ao do uldo 4a conta eJCpraaiO •• Dr.:S. 

), bual .. ad<l o <lispeato no p&tipafo ..,o;r, o aontante a 11r !Ni&o"" aoada eaco 
lbi<le (que i aquhalcnte-, - valo~. ao •~ldo da cont& aapra .. •o a a IIES) i en-ab'ê' 
latido por •do 4• co,....uiio do DltS • _,.,da da pas..-nto, confor.., •• dlapoa.i.':" 
l:Õa• ...... ir: 

trltendo-ae <k -d• C"Uja cou~iio ea c011fronto COil o IIES ;: publicada pdo 
r..n.&o Konet.Õdo Internadond (ftll)' eplic.:ar • cotaciio .. vi cor na W•pera 
Ã p.oca-nto, ou. o Ülcf_, valor publicado; 
trltando-M d"' outra• -du de P•K-nto: conv.,rter, •• .- pri•ira opc~ 
raçio, o .... tente •• DES .. ...a _,.d" intar-diâria cujo valor •• DES nje 
pubUcad<l oliad-ntC" l'"'lo nu, 1"11• aplicaçio do Ültino valor, publicado, 
.. ata cotaçio; coTrtertar ea H'pi4a. ••..., acaunda opencio. o rcaul~edo 
a11la obtido aa _,. ole P"&-t<>, poc apllcac.io da ütti .. cotacio aponta 
ü pelo •rcado n1obial do paf • . .tavador. -

4. ko .. .,_ acor411 0 ,. Arlalnbtraçio ci'Cidora ., 1 A.,inbto:açio dO"Yadora e~ 
.,ot""r• • •N!•• 1M • .,.r, qu.a nio acja ,..,.bro <lo l'Kl • cujaa l•h 11iiio pO'noi~-
1• a .,ucaç:iiio <lo Pl1'~~afo ],.., .u ,..iniauoç;;.,, intarca.<adel ancr- • acor~ 
<&a ..,.,.,. a ralação 111Ue o ElES • o ..,alor da -•d• aacoli\Wa. 

S. ••ra .. c:rainar o """iv"huta U -• •oe-da no ..,rcado oficial de ciiabio ou 
,... ••rcado IOOI'I!IIIal.'fl.ta ••itldo, co,.v<;,. baaO'al'-1.,. oa cotaçiiio d" !ecll .... cnto "PI!. 
Mvol ii •aioria olu n ... aaç;;.,l c-rt!ial.a pa..-a antn&• blo.,dlata, po>: avioo t•l!, 
ar<ii!l.co ao ••·ceado oficial de eâohio .,.. ao ••rc.ado lloraaloo«nta adaoicido no !ti.n 
cip~l ea:ucro u ..... c ... iro "" pala 4evcdor ii. ..... ,.. .... do pq-l.'fl.to, 0\1 ..... ouçao -
-J.it-.TIC.IIt•• -- -

6. h Ütl do P"ll...,nto, 4 Adainht..-açio """'"dota de"" tranoooiti.r o .ontanu 
fl.l -da ll'&eolhid~, calculado ""'"" .~dou i.Ddicado, atuviia de ~beque b~n~irio, 
tranaCerC:Dc[a dto fundol uu qualqu<r Ol>t~o 11<:io jul&ado conveniantQ pelas duas 
...,iabtf.acõca. Se "' Ad•inlurac.i<> c·rcdor.J a.io aau...,ar aue prehrinch, e ••~ 
colba nMri, i Adllilliatnçiio devedoro~~. , 

7. Aa deiPI'••• ~" pa~t...,nto (dirc:ltoa, dnl"'•u d" c....,anl;ç-.,, provh.io d• 
!'l,llldol, c-haõca, Hc,) cobradaa 110 '"''' dandor .,.ciio a car&o da Adoinh(ra- • 
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c•o lll~vadou. A• d<'ap•••• cobrad•• 010 p•~• cucl~r, l.n•n .. I.ta• &a 4eapeu.• da p•
••-nto colet•~•• p<'lo» b"nco• !.ntcr..,dlar lo a •• tarcciro-. palaat,aotio a 'carso 
ú Adoolnlattaç.>n crorclora. Qu•ftdo a tranafninct& da lun4ot c:- l'C'~IO{& pootal 
for uttlil.ad11, 11 frAnquia nrã u.t.ia concaollü ,.lo corr.io PIP,...tant• o1o (o... ' 
doo) pda(.,.) l<'rc.,lro(o) qua aeT'Ve(oo) de J.nur .. <t!Ã~áoh) ~uotu a Adainbn.o.
cio ol<'vctdor& •" M•in;anação credora, quando...;,. ad.atir-. ant..., elaa, ,.. ....... -·--· -•. $., ..... ~ •. u .. au elo ~iode e..,, ....... (ct..q .... , por ·x-lo). o racebl
..... dcna ~huoo poda Adonnl.atr•ç•o credor•. Jrodua- ....... v&riolcão clo V&lor 
&qulvahnta a -d<l ueolb.ida, ulculedo coofo .... h•dica.to noo puã1 r&loo 39 
49 ou $9, a •• a dlferenç11 r&o\I.IUnU daata warlaçio ultrapaua !IZ do valor 4a 
- ri~vlda (ul~ul.r:ta e• ••&ulcl" à vu!.;io), & •lfn•nç& tot•1 <i •U.Yi.i.Ua. .o 
•lo e co~~~putllhada p•h• lfu•• Acl•inhttaçõaa. _ 

10, Qu"ndo o l>'l~uto i. afat-.lo, o ~q.,., a l•n• da cã.biCJ, ou a ord .. da 

~;~:~:·~"~" ..'!:t!:~o;,..; ~~-:;:·~~· uo~c c!:!:~~; ir~~=~:n!•: ::c:•::"!;i ,::. 
çiio daua tax• para c.r:ta co11ta eoe~p,..ciífhêia u -.. totd P•&•• 6a ,.... lar poa
alwl iaur COlO""" o•-<Utalhao ... cenâdoa &cooop&nhc• o dtuJ.o da P•a•-nto, 
- can.a ••d•r•cador.a cleverã IUir tr•n .. itlcle por .vião 110 dh •• .... for ate
lto&do o paa--nto, A axplic.aç.õo .._t&lhoocl.\1. dava "' fon~~~dda aa ftancia ou .. 
- línau. conheci-1# u Ad•iaiatnçio oade o 1>&1-0UI for af&t!,Lado. 

Anlaco 104 

Fiaa;io doa aq11i.Y.alor11t•• 

1. M_AdlllaiatraçÕejll Ú~~:• 01 equi.valentaa dao talt.ll polt.ab pnvbtn pala 
Caawnçau, O& Acotookol e ..... l'rotocoloa Fin.ah, !te-. C"'"" o preço da \l'ancla doa 
Cllf'Õe ... rupoau lnte"'.adon&ia, c-..nlc_...,a .i Sccntaria tntaraadonat cotO 
orlat .. • &li& -lficaçio .ia A<t-inhtroçõaa Poatdl, Pua nu fbl, cada Adahth 
traçio da- Ur coabeci-nto, i Secretaria lnternadanat, do valor .Oclio do DI!:S 
• ...,d,a H Hu pala, cotlfo.., •• dhpod~õa• enunchcl .. 110 parâsrafo 29. 

J, O yalo:r -dto o&o Dl!S qua antr«d .. vlaar .. 19 da jan.alro da cad.a - coao 
a lhaaUdad.a iintc.a d• fl.:u;io clu """'• .. ,a dnualn.ado confo~ .. .,..: 
a) ,. •• - -d.& c: .. jas cCJt.ac:Õ.O• de cã.bio dlâria.a, .,,. utac:ia ao DU .SO no: 

&ão ,.btl._....,., c.alcular', .a q...atro dact .. il, o Y&lor -dio dolf1'!)5Deara
... obtido .a partir doa valorea diirl.o• .. Yl.acor dur&lltlt o p<~r[ado ol• pe:IÕ 
-""• do.o:e --•• fiodo .. XI de Mt...,ro precedente: 

•l ••r.a _. aoed& cuju cot.ac:Õoe& <le ciaobio diâri..aa, co. rdacio ao D'tSnio 1iio 
..,_lolic.ad.aa: calt:11l&r, • otuano oled .. il, .. Y&lor ..Odio do D!S oelt& -d.a, 
coufor- eKplicado no it,.. .a, -• por -io de _. COIIYCU&o •• ou.tra ..,ed.a 
par& o qual •• cotacõea diâi'i<i!• acj .. 4.-r:tu, .ao • ..., taop<:o, pai:& a --4• 
- """'tiio a para o Dt:S: 

c) ,.,.. a -da de .. pda qw llio uj.a -.loto do nu • cujaa cot.açÕa.a d• ciia 
loio •liriaa CotO ral.ac:ão ao DES ..io uj .. publie&ha, c que dccbre, ulltta'= 
teral-Dtc, - equtvalÕÕoda, •• cauforaid&da c- o .artiao 89, parâar•fo 
49, ola Couvaneio: calcular • -.édi.a d .. cotac:õ .. dioidu .aaai• dcd.r..U.a 
unlilatarat .. Me, .apl!civaia 10 P<lr[odo de pelo -nos dou -••• fiudo •• 
30 •• H-tellbro prccederu:a; 

li) :.!~"!: !i.~!! i::• r::.:i!"~~~E~ =~ .:;~·::b~~~:~":~:~t!-:::!7 ~u~:~!~ 
..Oolio do DES du.ranrc o paríodo <k P<llO .. noa dou ••ea, fi.ndo .. ut...,ro 
pr<tccdcntc pod.,, ea pr~iro lu.pr~ MT calcul&do por_. ouu.a ..,.d& cu
jG& aquiv.alcnt•• dlàrio.a co. ritlac:ao .., DI!> sej.a• publicadoa, cDM "" -to 
do .a, convcrtcodo-u o valor ••!Ôia obtido na -da .. qUCIItio, p<~la cot.a-
c;..-da r .. cba..,nto .antrc •• d ... a ....,das, .apllcâYCl & 30 de nt•..t>ro; o coil
culo hr·••-â .a quatro dcci .. h, D paríodQ para o 'IU&l • .edi& i calc11lad& 
pri o can.aldnado peta Ad•inhttacio cuja .,cda for utiliud& cDM -d• 
:i.raur .. diâria, 

3. A&. Ar:t.ininraçõ.aa Panda d&vaa .,,_.,l.car, a -h cada pOUÍvtl, 1 $acrat,! 
da lnt.arll&cionat, os equtvahnt•• 011 •• -..d.antu de aq11iv.alanrca daa tuas P".! 
ui., ~ic•oclo a d.ata ele .au.a •ntrada .. Vi&Qr, 

4. A $eerot.ari.a lntel'alcion&l Pl>blica _. coaptlaçio indicAndo, p.ar.a cada paÍS, 
oa eq,uiv.alantea d.&a t&Xlll, o ••lor aidio clCI DES, a o pr•co de ... nda doa cupõa•
~•poat• int.,n~aci.on.aia -ncionadoa no parâar.afo 19 • info....,.do, .. for o c.aao, 
a perccntalhl .I. a&jor.aeio ou d., reducão da t.a:o:.a aplic&d.& •• drtude doa .arti
so• 19, parâar.aro 19, da Çot1'1'1tt1C-., a UI d1 -~~ hotocolo 7ill&i. 

,5. Cada Adalni•rnciio uotlUca <dir_!t-nt• i Sacrat.arb InterueioD&l o .aq11i• 
•denu por d& fiaado pua •• lndeniuçõu pi-evi•t•• no artiao 50, parâardo 
'"'· da Çonvcnçio, 

'.btip lD!i 

Seloa po.ataia. Not ificaeio d.&a .. b.ões • ,.:na.ota .aotr• Adainbcracii.a 

1. CHa IW>V& eain.ilo de 1eloa.; IW>tlticad.a pela Ad1dnl.atraeio .. cauaa.& to
.a..a •• outru Adainhtr.açõ .. , por int•noiidlo ola ktrat.ari& bterucl.oa.al·, -
.. iDdl.c•I:Õe• neceuârlu. 

:z. A& .A.dainhtr.aeõ.ta perw.~t-, por lntanoiidio d& s.c...,t.arb Iotarn.c{oa.al, 
tria ..._t.ar•• da c.ada - d.a , .... , lloOV&& -taaõa.a da aalol poatah. 

Arti ... 106 
eanlilru -.. 1ioinÚd • .-n.f.-

1. Cada ,...lnhtr•ciu duian• •• •tincl~tl ou oa urvlço& qV. .. lt .. •• caru! 
n• de i4ant1dada poatda. 

2. l:ai:d c.atteir.aa aio ••lddu •• tor-utiriot •• conlor.1dak c- o •delo 
c n - ......... aiio lorn•ci<lo• pata lecrnaria lntamac:lonal. 

3, 11o -nto .., pedido, ·o uquareftt& antrea.a aua foto1r.ari.a a c"'""'rova .,.. 
ldantl<ladc. Aa A4ainht:racõaa 1dh.aa •• pn1criçõaa ...,canârba p.r.a q11e aa c&r 
ut:r .. lliio nj• .. :ltidaa a.anio apõa •inuc:lo•o eu.- d.a identidad• do rquetfll':' 
te. -

4, O ascnt• lnacrava ••- pedido .. - raahtro~ pruncha, i tint& ou 

:I :V!~ .d:.:.-r:;:~~~o o:"!!:!d,,: :~:r:~r!~:ic!:~!:o:~:[:~. o~ i r:-~~rr,!' :--
fiu, ao1>re uta, a latoarafh no loc&l próprio~ t_apoh apUca. paru aob:ra 
.a foto&r.afi&, ,.rc• aobra .a c.artei:ra, 1111 ado poatd raprauntando a t ... a ,.:rca 
bUa. 1:a .. ..,teta apõa, na local para hto raurvado, - lapreu.io balO nhT 
d• o&o cuitabo datador 011 da 1111 c.arltabo oficial, de tal --tr• 'I""' ena lapra&:: 
aio fiqua ao _..., t.awo aobre a nlo, 110brc 1 lotoar.all.a • aol>re a carcaira_. 
J'iu.l•nt• aaaill& a c.art•lra a a &ntn&• 110 olot•r••••do .apõ• ........ cott&ido 
aua_ ~ul:natur&. 

S. A• Aclainhtr.ac~• ~ .. .;.ltir cart.al:ra• de iHntid.ade .~ MI&• apllcafta 
,. ~~elo pOstal, e cont.abllbar de outra .. n.alr.a o -t.ante d.a tn• percabida. 

6. Cada Adalnhtraçio conserva .a f.ac:uld&de de -itir &I cartahu da .. nlço 
postal iatunadoual conforae •• nonoaa .apHc.r:t.aa pau •• cuUh&l .. u110 DO 

1au unrlço intal'tl<l .. · 

7, Aa cArteira& da id.antidada p01t.ah po._, .após aua -baio, ••r plaatf.lie,!, 
du~ a critêrlo d.• cadalodaiohtr.acio. 

Artiao 107 

h'ace> da con .. n.acio '!o• doc.-ntoa 

!~ O~:~-:t::K~tr::: !n:,:~~:·!i'!"::Q~& cr::~:O:u!~r::t:.:,s 
.aat•a -'oc:-ntaa. Intrctanto ... oa doc.-ntoa for .. nproduddoa •• alcroUt-, 
.tcroficba o11 aabn aupart• a~>.aioF". ;riiiõ lier aanru.Idoa _loao nua la1' 
contUt ... o • ..,. à 1'tprudue«< ••ti a.atfaf.ator .a. . · ' -

:z. O. .,.,_MOI rehrent .. • - Uthl.o ou a - r.acl-cio ode- ... ..-.!. •*• .ati e Uqu{d&~ da qu .. tiio. S& a Adaoinhtncio ucl-ote, repla...,.t• 
bfo....ladaacoacluaõn da al.ndicincia, dabar •• ...,aa.ar .. aeh _ ... a ,.rt1:r 
p ... ta da ~iucâo ••• brwulu objecõaa, a q,UO<•tia i coodderad.a liot11w...&ao 

.Utial> IDe 

a.dt<r-coa uharãUcoa 

1. -Fu.a •• c ...... lcaeõ .. tal•arâf:ic&a ..... u ... t.....,. ·r-t&ol&L entre •1 .. ,· A 
Aolaiai.&tr~I)Õc• h•- uao dOI nauint .. endara~a tdaarifico" 
e) "Poatl"'"" p.ara o& ula&r-• dutinalloa •• Adalnhtraçõat cantrah: 
b) -ronbut" para " tebar-• dutl.nada• ia aaind.aa ponda; 
c) "rou.,... p.arla o• t.alea:r- 4utlaadoa •• correios pe:rwJtanua. 

z. &atei .and.a~.aeos telcariflcol aio nauldoa da lodicacio d.a-10i&lldadada4&1 
tli>O a, aa co.abar, ft otualqucr outro eacl.ared ... nto con.alde:rado nacaaaidã. 

3. O ....S..nco talaarâfico "' S.c,..ta.ri.a t .. teraacl.on.l i "UPU kr,..". 

lo. O. eodcreco• talearâfieo• indictdoa DOS it.,• l e , co-pletll<&o&, coafor. 
o caso, .,_ • incUc.açio d.a .aaioei.a expcdidor.a, ..,.......,. t.aabia de a.aa.iut..ra dai 
.,.....!'ic.acõu telearãUcu. 

C.ap~~ulo li 

S.cret&ti• Iotem~ional. lnfo:ruc:õea a , .... fonaecid.aa. rtoblicac:õ .. 

.Utiao 109 
eo-mic.acõa• e iufo:rui)Õc• a .aa.- t:rao-h i.da.a i Secrataria bternacio ... t 

'· ., ., 
<) 

" 
•) 

" ,, 
., 
., 

ob .t.daiftinraeóa• 4e,..;,. i::.,..,dc.ar i Scc,..t.ari& Iftta~adonall _ 
11,1a 4ad.aio c- rdacio i lacu.!'d&de da .apUc.ar ou Q.&O cert•• dhpo1lçoaa 
•••h "' Coll-nçio e ri• .. ~~ aal"l-nto; _ 
• -uo;io a<kotaod&, J'O'!' .apllc.,çio doi a:rclao.a 193, p.ar.apdo 19, • 194, ,u.a 
iiMiicar •"" o fr&DII""-"to foi pqo; 
a& ta:ul ...,d~a~:id.aa .adotad.a• .. vlrtud& do artiao &9 da Coll&tlt11içio • • i!, 
•lcacio tlu nbcôa• i• q...-i, aat&& ta:ua aio .apllcã...,.b; 
aa .. SP<I&&I ..., tr.an1porte e:atraordiaãrio cobrA<In .. virtud& do aniso_ 66 
.a. ~nçio, bQo c..., .a .-oclatt~r• <lo& .. ~ ... -• ..,.aia aa apite- e&IU 
d.aapea.aa e, u couber, • dadpeio .&o1 1crvieo• q.,. .,ti! ...... col>r&DÇaõ 
e uril• du t.aua da ,.....,ro .aplic&d.a - "" 1arvi~, •• cart.a• - .. alor 
ikchr.ado .. o:<~nfonaldad• c:- a &rtiaa 47, paroi&r&fo 19, latr• ~: · 
0 .U.t.... ~tido p.ara a& daclaucões 4c ,alor p<tlU viu .ai r•• e da •""".! 
Uc:h; 
aa for a ca110

1 
.a lhta H ...a, .aainci&l que p.articl, .. do .. :rvieo da car

t&a coao •alor dacl.a:r1do; 
.. lor o e.aiiO, a lht• 4&1 •~cl•• de &elll .. rviço• •r[ct..>a 011 airaoa 
nosul.araa utUh.adaa p.IIU o tr&DapO:rt• Pa :r-•-• otd.i.airl.at tia oltjeto1 
.. c:on:ea~uci&, q1111 pod .. '" duti.aadoa, - l&r.lirati.a ft raapoapa•U! 
.... .,. traaapG:rta d.aa c.art&l coa v.alor Utl.are.&o; · 
p ido..açÕ&& litaia rdanntal .i1 .,.&c:rh:ãn ..tu.aD&i.r&& oa eoutru, .... 
- •• prollol~a ou undc:Paa •"' ... ,_a bporu~· • • uWl.to ... 
J'_ ... , ,.nal..a - - Hlt"''l.co•l · 

/ 
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J) 

., ,, 
• ..;..n .. -..t .. nçÕea .,.,.,...h·•• .,.nt.,.l.mta adaU..a pu• •• -u•• 
...._ttota. M -trole ••u•neiro c:- ••tino • aau fi.ÍI 0 • •• u ...... , .. , 
..,.b ut•• lltftl•r•eõe• ou •• atlquetu "'Dou-" pod" ur miatolaa; 
a Uau olaa olhtindu - lil;uil;.aoa ~•r• o• p..rcur ... a ~arrhorbh H&ll[ 
... " ""' ,.h pel•a upediçõ ..... trandro: -
a lht• •• 11.1111•• ola nnioa ~tbdo doo ••u• !K'I'tOI • utU:laa4oa para o 
llr-pol'ta üa u:P"diçÕea - intlic•çic> oloa percunoa, .. , olhtind•a 1 du 
*""•~• ola pet'Qiraoa entn o porto de .-r41"' • c•d• .. Ha portoa ola •.!. 
cda aucaaal•,.,., •• pl!rio<llciolade do HI'Yito • oloa pdHa -• ..,.,.h aa olu 
,.,,, H triüoalto -rh:t.:o, ... caao de utlH .. çio i1c IUiuioa, nv.. Hl' pa": ... , 

-> aa lflfor..tÕ.IJ Utela aohre aua ora•nhaçio • Nua nralçoa innrnoa; 
.) auaa t ... a poaui.a inurua. 

J, qu.l"uar M>difluciii.;. nu lnfor-ç~1 tratadaa no puipdo 19 d.,• ••r l>O

tUkal• •-•-n. 
J. A8 A.,bobtr•;«:a ••- ICirTMcar ,;, S.crnarh Inunuod..,..l doh --.pla
n• ... ~~~~o• por cb publ[cadoa, ~anto rclltivoa ao aanolço intcn.o q,..n
te • .. rvf.eo intarucional. tornecCfl t...,.;., 111 -dida do pou{vel, 11 outra• 
-..ru publicadaa- "" pda, que'" rerir• ao aervito ,..aul. 

ktl .. no 
lafar.aeõaa .Utu.n Cntra Ad•l.ahtraçõea 

.A. .Aoie!l.htra!;Õaa doa pdua que partidp•• do let'Yiço de cutu .,,. valor de
clara4o • que anr~u• p .. ~ru dir .. raa I>OtUica-•c ... ru-nu, por •io do 
.., .... confor.l<bdr c- o W>ddo VD 1 anuo, fo-c ... cendo •• lnfo~çõea rd .. -
re.tota io·pe...,ta du cuua c- vat"!r declarado. 

1. ,A S.cruarla lootarpRional pulolica, a po:rtir daa infomaçÕ&a for~~ecidn •• 
'ri.lt ... do anip 109, .- COfi!Pilac.ào oficial,.., infor.açÕea da iateruaa1ar&l 
nbtlwa io .... cueão, .. cada paia--.ro, da C:O.Weneão • d• aau bcut-nto. 
l'oiloUca t•ltii• Clll(lilaçõaa anilopa, relativaa :ii. ....,c:ueio oloa Acordoa e de aaul 
.... 1-toa, 11 ••rth daa infonucõea foTnotcôdaa pelaa Acbolnluraçõu lnuua
..... - vinuH olas dhpoalçõea corna~ndentaa do ~&ul-nto da t:ucuçio de 
eMa - ...,, A<:or4oa. 

J, ,_,U.,., ,.., outro lido, pol' •10 doa ah-ntoa fon..cHoa ,.tu Adooinh
lr-c:ioa e, -..tualJOC!IIU, palia lkr.iõaa uatdtaa nc> tocaata ao lt- a, ou peh 
...... iuçio .. , Kaçõ.,. Unida a no tocanu ao J.t- f 1 -
•) _. lhca ole ID<Ierecoa, doa chdea e doa fU<I'Cionidoa aupedona olaa Adloi

alatr.açica ""•tah • daa Unli'••a r.,atritaa; 
•J - -....laturo intcrnaeiona\ daa asêndu panda; 
c) - Uata H dininciaa .,. qui\ü.etroa rafeuntaa aoa parcur ... a territo-

dah Ua n:padie9e• - trinaito; 
d) - Uata üa linhas 4e navioa; 
e) - .....,.llaçio de equivalentaa; 
f) - U..ra ~• o11jatoa prol.bidoa, cqod,. aio l:a1obt:a çi~~doa "• .ntoQ>Ctcantcs 

,,. M anqu.adr• noa treta4oa ..,ltilatc>rau aobre ..,torpe"C:enr,;.,;, •••i• 
- •• deliDô · s daa ..,rc:lldoda• Pd o••• I,"O{bidea ara o tra'õi'i'rta 
anavea oa <'One•o• e eata~leH o~ pe a r;al'! usao a AIIUF•ll' _l.VL 

urnadon<~l; · 
a) - c:o-pdaeão de i:n!ono:~cõ..s aolo'ra • orsanh:acin e os ..,t'Yleoa louerftO& 

... ,.,l.nhtraeõca Poaula; 
•• ) - co-pitac:io das taxas Interna• daa Acboinhtrao;Õcs' 7oat.aia; 

.f.) oa .Sadoa aatatiaticoa do& aetvic:o• pon.aia (U.tcrn<>s e intc>:na<ionals); 
j) eatudoa, p&rccat~ra, re>latórioa " outr.o.a diaurtacõea rcl.o.tivaa ao serviço 

postal; ., 

Ela P"lolira t..t.ê•: 
•• Atoa '!!la U1'ii ano~a.d.u eela- ~H"~ar~,o; i:11tan.a~lon~l; 
a e;...,« êk>a Jltu da Ul'll; 

4>. M -•tiflc:açõ.ea feit&a noa diw:raoa doc....,ntoa cn...,radoa noa ,..riarafos 
19 • 39 aiio •tiflc..adaa por circ:tolar, looleti.•, aupl.,.nto ou 0<1.tro ..,;,o coave
•l•nte. 

Artip lU 

.llbnthicio daa pubUcaçõea 

1. O. oloc...,ntos publicado• peh Secrataria lntnnadoul aio dhtrf,butdoa ia 
a.iu.latrac:ãcs conforooi. •• ae~:uintc..a roor.aa: 
a) todoa oa .....,_ntoa, ...,. •xca~ doa qu" aiio •ncionadoa na letra b: tria 

axaaptao;aa, doa 'lu•i• ua aa HnKua oficial e oa doh outroa, qU<!r Da Hrt
pa oficial, ll(uer u lãn1ul aolicitada ~ C<:~nfonúdaolc coa o a:rtip 107 olo 
•cut-.Rto Cera!; 

lo) • r-hta "'nlon Poatale" e a lloaenclatuta lnternadooa1 Ua .\aênciaa.ha
hl•: aa pro["'rti .. do .W.ro' da ...,~,. de contribuição .. ,J:na.t.,. •••eaola 
....._htra~"o• aplicado. o arti&o US do a.pl-to eer.:1. Todavia,ioa,.._i 
•l.cracõea que o ao11dtarc•, a "-nclat.,ra lnteroac;ioboU daa Apnciaa -
... tale poda Hr ollatriltaida ii uüo ,_ du lt~larea' • .., ..... por -1 
oNft .. -trl.,ul~~· -

,). O. oloc-toa pubUc...,a ,..ra lecreuda 1Jitltrnaci.,...l aio t-..ia tr.-1.~ 
tidoa la vaiõea ••trltaa • 

S.1unl• paru 

Dhpoai~Õu nllt~"''' aoa o~Jotoa de eorrupoadinda 

'rhulo t 

Colldicõn ola aulta oloa o"J•toa 4o corrnponolinda 

Cap{~ulo I 

A:rdpll3 

hdue~o. Acondicion-nto 

'· ., ., 

., 

., 
,, 

" 
j) 

Aa AdooillhtraçÕea olave• nc-lldar 101 "auoidoa 'IIMI 
utlli .. • ~IIVitl~a adaptados a uu con"teÜdo; 
colOII(.,..O IObreKrlto olo an.,.lope ao anveno, aiio -Uo M aba f_. 
f•ch-uto; 
nae"'"• a-tada i olhitlta, ,.lo -•· do laolo .. atinado - 10bnacrlto, 
,.ra o clldcr•ço do olaatlnat,rlo, "-c..- ,.ra •• Mloa poatah. wrcaa ou 1..,..,.,.;;.., de tunqu•-nto ou ia -neõea ca"r"*'-1 
••crn·u 100ito hsb•lwnte o ....S.reco ,.. cara.ct•re• lal:l1l0• a - alpda
- aribl.eolt, colocando-o i direita, • -ido olo ~ri-ato, Caao fon. 
ou:lllaadoa outro• earaetaraa a al&arl-•- pa[a ole ••tino, ra~da·n 
aacravcr o •nderaço t..,._ -at•• caracca ... a e al&ilrl-S; ~ 
aacrav.-. •• letraa -tUaculaa o - ü l~aUoladc, c~leU4o, M for o 
eaao, c- o ..U...ro 4lo cõdlip • eDdeuc-nto ,...ut ou c- o ...;..ro .. ao 
•• de olhtri"uiçio corrcapoaoda•ta, ...,. - o - olo ,.b H caatlno; ' -
indiq_.. o aodera~ H -.do ,roclao a ~l•to• acnac.,.taado, H ter o Cll• 
ao, o ...:;....,. <lo eôdlco H en6erac-nto ,..,tal ou o ..-ro .. _. H dia~ 
rribulção, a fta da q~~e o ....,aa{nbllaento 4o <>Qjato a .,.. "trep ao ... atl
..... .O:ri.o l"'••- ...,orrer _. p .. q .. ha• ou -r~ .. 
iadi'l...,. o - a o eDdarec:ó ola r-t•ota - o .;;.. .... do c&liao lk ...&en 
~-.oto ,...,.., ae for o c .. o, ou o a.;...ro .. ....., ... •i•tributc;io. q.u.íÕ 
fl&urare• P.'l>ta • tece do envelopa raMrTHa ao aobnaerho, aar .. h>dW
ciN• da'ftll •ar po.-u• uo iinaulo auparl.or a .. uar.SO; 
aeraaccntaJO a palaYra ",,Attra" ~rt.a") 110 lado 4o ondar·~·,; daa cutu 
•""• .. r...., da aau ... t ... ou H ..,. ac:oeollk~to, pod•ri .. Hr -
fundida• coa r-aMa hanquaadaa :ii. taxa :n.hu:i.da; · 
iodiqUit•oa ndenç_oa ola r-tente e olo •••tlaatirlo DO latarior .. ..,__ 
'• •• -dids do poad ... t, 110bo;.• o,elojeto b~lo&o Da r-ua ou, - foc • 
"""'• 110bn ,_ •dqu•ta ...,lant• • .. ,orbt nalatHta~ -rr•da aoU..._ 
...,ta 10 objato, principal.JOerttO) ll(..ando aa t:ratarca H -n•• • .,..iba 
a\oclrcaa; 
indiqu-t-.b<i•• nderaço do diatinatirio eobre cada pacote da bopr.,.aoa 
banido -_.-la aapedal • expaclida para o eailarec:o olc ,_ • .., .. ati 
natârio ••,. .. ..o 4catiao. _ -

:t. Salvo olhJi';"aieõeio - co,:;Úirlo no !reat!K,. •pt-ato. •• -n#• • atf
!uatu de aerY1CO dev- aor apoataa dõ ado do. endcreca-nto do obJoto, ...... 
~"" pa~nvel oo ansulo aupcdor ••~rdo. •• i'or o caao.· aob o .,_ • enaaraco 
iiO rCJOetente':. _ 

S. Oa objetoa 4e q..,.lqiMr aatun ... ""j& face. oleatinada a ncaMr o eadareco 
foi oliviolida, - todo ou. .. parte, .. ,.ido• eapaçoa da&J;inack>a a nc:e ... r _.. 
1hroa andueeo•, aio aio adaoitidoa. -

,., k todoa oa caaoa - que o objeto ••t.lver ilrc:urufado por, ... cinta, o ande 
eeco do ol.,.tis>atário dava fiaur"!r aob,. eat;a, •llCaçio feita aoa,objetaa axpadi':: 
doa coof<> ... o ardao' U2, pari;rafo l9. · 

- 5. Oa Mloa po•taia ou •• iapraaaõea dc hanquc-nto -dav .. anc aplicada• aa 
face dcatt-da co aobraacrho e, oMJOPr• que poaa{vcl, 110 in&ulo au...,rior di~•i
to~ Zntnt.,.to, cabe i .Adai.niltraeio de ori&e• tratar, ••&undo aua leshlaçiio, 
,..--... a cujO fu•~l!ue-nto não eatltja • oonfo..idadc c- cata coad.i..;.. 

6. O• aeloa llio p~:~nah • 11 vinhcua bltnefic.nte• ou outraa • ..,_ - 01 .. _ 
_... ,..dvah olc Hr- conruodickN .,_ oa .. lo, ,..atah ou - aa •tlquatu 
ola ... :rTI.ço, nio ,...s .. Mr aplic~a ou iapreaaoa 100 laolo nHr'W'ado ao aobn~er!, 
to. O .. .., ~oru coa aa t..,uaaoea de cari.a.oa •- P<"&a- .-r COQfundidaa c:o. 
•• l..preaaõea da franque~nto. 

l. -0. !IUValopro cujoa ""''"""' aio -i<loa de loarraa colorld&l .-., n.....,....,., i 
cornapoodênc:ia ,..;na, 

Artiao tu 

....... , para a Poata-batallta 

O ..,...,rceo das r_,.,., azpedidaa para a Poata-batante dava in•Ucar o ~ do 
..,,tinatârio, O ••r•1o da inida!a, I!Üoaeroa, aÜOplaa pn...-a, -• aupoatoa 
w de ll(..,.hquer ..,rcaa convcnci.Oilli.& Dia IÔ cdloitldo neatu .._.,,,, 

ArtiplU 

._ • .,., .,.. franquia I>Oatd 

k~a .. a ... ,. 1oaa• do bcnd{do U frlll'lquia poat.al .._ traur, u *- ft
i>an'ada oo eolonacrito, no inaulo Nper:lor •lreita, u illdieac;êioa • .... tr • .-. 
,__ .. r ~·• M - tr.adoocio: 
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,, 
"s.-~viu cka '"'t'•'' ou anotação anãloaa, P••• cu objetot trata.iot '"' anl 
a\o'.JS ola Convenção; , •'t , -
"kn·i." <let prhonnlcu d• auure" ou "hrvic:a daa l.ntnnêa", pua oa ob
jatoa truadoa no anlao 16 <fio Cunv~nçio, bll• co1110 pnt oo fonrul<lrioa que 
1 1111 1e rehraa: 
"Cêc:oar•~r•••u", pUI 01 objetot trattdoa no trtiao 11 da Conv.,nçio. 

Ntiao 116 

a.-•••• aub•tldu to conn<>h tdutnalro 

1. M r._uaa qu• dava• nr tu*tidu a conuoh tduandro dtve• naan ...., 
atiquna Ynda aoada, •• conforaidade ""'" o .,dela C t anallo, ou davea l<t1' pr.;. 
'\':ldot de..,... ttf.que~a volann do_..., .,ddo. A etiquna IDMdt t"l ii-çol<>Ciiii 
.. bc• ll"anr•-.dt n .obrucdto, tanto quanto pou[uel no inaulo IUfl&rlor u
.,..rdo, u for o cuo, tob o n.o.. do r ... tante. Coa a autori.uç.i1> dt Juminhtra 
..... ole orl.ae•, 01 u1uoirio1 poda• utilhu ~clopu ou •llb•h&ena que tua .. -
•r•-u..>reno, ftO lo~d puvhto pal-a a coloca~iio da etiquua C 1, ,. fac-•í•ih 

Mlta, cuju dt-n.Õ~<a ~ cor deve• """ d~ acordo c011 a atiq.,.ta C 1. S.. ova
lor .to conuUdo dcelaudo pdo u..,tante for aupulor a 911.30 funco~ C:JOODES) 

:la::;!..!'":d~::~ir:.p~:::~!~;.:• .,:b~:~~!r!~~=:; :~• 0 d~~=io~~";"~i~d:~·:~. ~-
IIII quantidade l'rtlcdta: nute cuu, a parte 1upedor da ecíquata C I é a U:nic• 
&polta ao objeu. 

2. Aa olcchn~ãu 1du1nehu C Z/Gr 3 1iio a..arudn .a objno axur1or.ontt e 
III' _, ..;,nl'iu anlida por ... b.rb;on!P cru1ado ou, 1e a Ad•ínhtuçio do piÍa de 
•nino o 10Uciear, innr,idn no prôpdo objeto. A título u.c•pcional, utu 
olec~faC:~I pode•, e110 o re-tclltC anl• prefrrir, ••r ullboi• lnuÜdu •• en 
t.a• r.&htroda• 1ob c.-nvelope fecblck> cont•ndn 01 valor•• .concton•doa no •rtiao-
43, .. r.i~:raro 39, elo Con_.,.,.nc:iio, ou e• carta1 c- valor olaclludo. 

3. rca n P<tq.,.nu....,ea-ndn, •• fonaaH4aclu pnvhtn no p.r.i~:rafo 19 1io 
Dlorl&atória• - tD<Io• oa cnoa. 

S, .A IIJÜneia da •tiquata C 1 oio pode, "'01nh.,. ea.o, acarretar 1 devoluçio, 
ã a&inda da orla••• daa r1~1111 de i~naaoa, da .ol'ol, de Yadua, de luba
t.i.dn ~inlôr,ieaa pt~reef"Ria, d10 1ubatancía1 udi.oatl'l'al, be• eo.> dn n-•
.. , 4e •clica .. Qto• de nccauidade u~pnu e qua 1io de diri'dl obuncio. 

6. O contcUdo da reweua cltvc aat•~ indi.c•d<>, dttdbl
1
da .... u, DI dtclaraçio 

.. llllnctiu. AI referincias dt carãur' ~~rll nio aio adnoit!.du. 

7. Se bc• que ...Oo au ... indo qual~uer ruponub!Udtdc "" toeanu àa dei:lua
-"'• aduaMhaa, 11 A<l•ini.snaçõca ran• todo o poaa{vcl pua i"fonure• o• nr
•Untc• .obu a ..... tra c:oruta de pro•nchcr n etiqutta• C 1 ou •• dccl•r•
•• adlJ.IIndus. 

Mt:lao 117 

........ luntaa de ta:ICis c dhaitoc 

1. Aa r•-•••• • ocn• cnU'CI""" toe deac lnatârioa .,,. hcntio dP taxas e de 
olireito• deve• tra:oor, "'" caractcru bno tpu~ntu. o titulo ~Franc de taxe• et 
de llroits" ou """' uot1ç~o nnãtoaa no 1ÍnEun dn pa{s de ori.ee ... htu rt'IM!uu, 
1io providu de """' ~dqunn de eor """'nh traundo toml:>é1!1, ""' cuocterea b= 
.eparentea, • indie~c~o "Fr;mc de tftxU et de droit•"· O titulo e 1 ctiquct• de· 
- 1er co,. ~•dos n• hce n•ervad• co •obre•edto, t1n~o qu•nto poulvel no in 
..,1o 1uperior uquudo, u for o cuo •ob o no..., e o endereço do re..etentc. -

2, Toda n-••• npcdi.d• ea. funquh de t1xn e de ·direito• é •ea.ponhnda de 
- boh•tl• de hanque1..::nto de 1cordo e0111 o 1110de~ c 3/CP ~ anexo, eon!ccdan,o
da.,. papel '""'nto, O r.,..,,cnte do obJeto c • deadc que ae u .. u .. de i.ndi.caeiies 
r•f•rcntu ao acrvleo po&tal - 1 •e~nei• <'xredidor.1 e......,let•"' o texto do boletim 
.. franquu .. mto no •nvcno, hdo dir•ito du r<~rtea 1t. e 11. lt.a in~cr_iciies do re 
-t•otc podee sn ehtu~d:u ,.,. o 1uxflio de r•p~l-cubono. 0-texto··d~...., inctu'Tr 
o cooopr011iuo prcvioto no •H.,i&o 40 puÔII'Ifo 29 d• Convcnçiio. O boteth• de ln~ 
.~a.rnto, devidõiOO<!nte preenchido,~ •olidll<af'nte lllllfl'ldo 10 objHo. 

:l. Quatlelo n rnoetent<' IDlidu,po·s~C'rlor..,.nt~ io poata;e•, qu.,- a·r.una nja 
-treaue livre de taxa• e de diuttoa, proeedo-ae da u;uint<' fo..,..: 
a) ae n pedido é dcstln.ado • ur trana•itido por vh poatal, a a;ênda dP od 

&e• ~iJa 1 aainci• de dutlno, atr.,,..;:, <lc.,.. nota •xpllc•tiva, Eata,
reveauda do lranquu..,nta 'lU~ reptr•~nta. a taxa devida, .;: tran10dtida ao• 
rei!!.Íitro • p~la \tl.a .. ,, riÕp[da (aC:r•a ou d• •"l'<'rf:ldel .à ~.iincia d<! dea
tino •~omp•nh•d• do bohti .. de trauqucamc:nto d•vida-nte pr•encbi.dn. A agên 
eia de duti~a coloe• •obre o objetn a etiq.,...~a prcYilta no ,pariarato 19;-

h) •• o J>l'd[do • deninaclo a ••r ttanarwitldo por Yla teleariflea, a aainc!~ 
<ile orie..,. aviu por via t•learific.o 1 aaência de d•atinn, .,....,nicandc-th~. 
ao _...., tempo, 11 indieacÕC• relativa,. ã polta&c• do objeto, A a;Cncia de 
destino eatabelec•, "<'x-fHein", - bohti• dr franqueallll!nto. 

C.phcalo II 

•~• rdativaa ii nobata&e• do• objeto• f>G&tah 

Arti&o 1111 

Acondl.Cion.-cnu. !oobll•l"'" 

1, Qa objatoa de corrnpondincia dc'l'lll aer anlid:Íroente ac:ond[Cfõii.doa. -de tal 
ll<>clo CJC11 outro• objetal nilio eorr .. o rhco d• u p~<~de_r ... 1t. •11>1>111& .. dav1 nr 

ad•pUda .à fo~- • & nat .. u&a oJo C<>nte.:do e i.a e .. ndlç.;,.. do tra .. aporte. Tco.&o •~ 
jcto d~v• ur "on"l•lnn•do ele 100do • niio •f•ur 1 taúde doa lunclon.itio•, "-'
.,,_ • evitar qualquer p•dsn eaao contanh .. objuo• au,c;etlveh da c:auaar .. f• 
rl .... nto• noa fundonÃd.o• •ncarra&•do• da 11111 .,.n[putacio, d• 111jar .. ou clt H'= 
ui'Lourno 01 outro• objetoa nu n equipiiW'n~a ponll, 

!~tdn:: ::~::•:r::.:"~:"~::o~~j :~;:.,::, "!~r~n:~- :: ~::, "':~:~!:':,~:::!:;.!~ 
c11ulo• d< blchoa·dA·uda, ou paradt•• tratado• no udao 36, parÂ&rdo •9, 1• 
tr.a c, 1\", do Convençio, deve• '"r ac<>ndJ.don•~o• d• n&uinu .. ndra1 -
•) Da objetoo .,. \tlclro nu 0\&UOI objcto• friiR•i• dev•• an •10balado1 •• ...., 

cdxa d• •111, -delta, •• ui=ria plii•tica re1htenu ou papllio 1-Óticla, 
chcla de pop._.l, palha d• .. def.ra ou qualquer ouuo .. urf.al protator ••r.o 
priado, d~ ..,du .a iiiPPdir qualquer atrito ou p1ncada dut&Qtl o trlniP<>rte, 
qun antu "' própdoo objet<>l, qu,.... entA DI abjttol 1 11 panda• ol1 Clbll 

11) liquido• c cD<"POa facil-nte liqflli.difieiweh dtYt• nr aeop.clf.donad.ol -
r•ciplcntu perfodtaMnt• eatanqun. Cad11 nelphnu d1V1 Hr enlocloiD
....,caixa npecial .. •tal, .. ddra, -têrh pl.iorti~a nal1Urr.t1 ou •li! 
pelio onduhdo d., aóllola qcaaliolada, auarneel.d• da urna••• 4• altodl<> .. 
fi!Uilq...,r outro .. tuill protator aprol'riaclo, .. qu•ot{dldt 1uflclntl""' 
ablorvet o lÍquido .. c 110 ole quabra dn raciphnte, A t.~ f1 caiu ..... 
nr tbad• de -..neira que niio pana duprender-u tacn .. ntal 

c) 01 corpo• sraao• difi.ei.l..,nte liquidlficiveh, tlb ~- DI ut~a...Uoa, • 
nbio .. puta, '' N&ina•, •te., ._ c..., 01 cnul~>t da bf.~hol-di·M ... 

-çujo tran•~!:.t• oferace ...,DI f.neonvenienta1, dav•• lN eotocadoa -
pr:L.ai.ra nblla&c• (caixa, 11«' de lona, .. tcida pl.iadca. ate.), nDdo •!. 
t1 aeon"iclon•d• ,... .,.. Caixa de .,.de ira, de -tal <>U da qvdqun outr& • 
teria I aurtd•nt,.nu reahttnta pau iiiPidh •••••ntol ~o conteiidol - · 

d) o• póa ue~• corantn, uh.c-. o •dl, _ ue •• -nu do ... ! 
tido• •• ed1111 de Mtll perfdc-ntl utanqun, por aua VIII tnlocldll .. 
eailll• ..... deira, .. têria pl.i1tiea rnhtente ou •• p1p1lin olldulai&DN'! 
lida quaiUde, - ,.,. ... , ... ou qullq""r outro .. urial ab..,na .. ta • •mt.! 
tor aproprhdo, entre a1 dua• nobah&•n•: 

a) 01 póa uco• nio cotanc...a devno ICI' colocado& .. recipiental (caW, ~o) 
.. .. ut, .. ddra, .. tida pliiatica rethtente ou .. papeliio1 11te1 rec:l
pientea d•- aar, por aua "'"''• ae<>ndici.cmadol- ... caiu elaboracl;a-• 
do• .. tni•i.• j.i clu.dna; 

f) 11 al>ellou dva,, 11 llfl&vcsau&a• • oa para1iU11 lle.,.. III' acondie'-'ktl 
n caillll dhpoaua de .odo a CYitlr q,llllquar peri&o, ' 

], Ql nb'etoo eontendo -dica-nto• Ul' ente& 41,... e1t1r -idn• do ladn 
nnnen """ o do de1ún~tu n de ..... ~ et cor Mrde c 1 c- 1 1ie .o 
a 1 ebo o I~ lU nt U! 

. S~l_o •- iDscd.eio - ptetc_> 

(di.c:nsiiu 6Z 11 44 _, 

4. llio i edaida ellbabsem p.ara n• objetoa de ... aô peea. tala .,_ .-cM • 
..,deira, pacu •tilieao, etc •• •• quah, de hÃbho, não 1io .-...laokl .. 1•
.erelo. lfeatc ca1o, o cnd.,rc~o da deatinat.lirin d4va ter indicado _.. o ...... 
objno. 

lt..z:ti&o 119 

lt.condieion....,nto. Sub•tiincill biolôsieu pcrecíveh infecciONa 

L J.• aubstânciu biotõclcu pcrccívci• •ue Rj- inf•tciDIU, - elu quai1 
•e poua ra:oo•vch•entc •uapeitar que o 1cj-, para o ~e para 01 ani.uh, 
devee 1er declarada~ "Sub•tancca infeclieu•e•"• A• cart11 que coQt...,b- CIUia 
•ubnindas udo •ubftetlcla• âa nol'illo eapec:iai• de acondici-fltD •IP•citl
eadaa noa p~rÔ;r•fos l.,tuintes. 

z. 0& rnoctcntu de aubatãnciaa infecdoaa& clev- aaaeprar-•• ela que aa re
'ena• fnram pl'l'pQradu de ...,4., a chc:carl'll ao dell:ina - boa• condic~• • • lllie 
,pre&entarem, durante o tr.::l,.,~;>orte, qu~lquer perito para •• penoal ou 01 ni

... ah. A e11b.ohac- c011pÕe-ac d" alC10CntGI cncnciah tah e-• 
a) "'"rce,lpicnt<' priúrio eJtanquc: 
b) ..a. c11bahte• 1eeund.iria catan<jue; 
c) .... tui.t abl<>ruentc coloc•do entre o cceipic-nte priMdo • a ..Oata,.. 

uc-u<ICI.iria. Se vicio• radpicntu priaõirioa 1io polocado• .. ...,. ..Oatap. 
~eculldâri.a Unic•, deVe-se IRV<>lVii-lol in<lividual-nte'para evitar q.,.l..,.;n
contacO entre elea. O •ateria! absorvente, al&oclio. por e.c....,lo, eleve Mr 
c:. qu•ntidade auHdente paca a totali.docle da ccmtaüdo. U.. ,.qterid aão hi 
aroaciipio, que nio se ,t"Vapor• "'' condit:Õc• ele tran•porte 1 ,que da fato ÚÔ 
aej1 tâdco para o ,_., pOde III' acr••ceac.a.to: 

d) ...., ..t>at.aaa• axêerior •uficience .. nu aõtid~ ~ara aatidaur a teac.a • 
rc1iatincia equl..-.tcnru aoa previatoa P<'h resul-nt•ç~o do• ora.oi-• 
intcrnacionah ra.petente• na -tci~ia. 

3. ~ alt,una artit,DI clieepcl.onah, taia c:o., órsioa intaho1, ,...._ raquel'll' 
- cocbabz;e10 .,.pedal, • ar111de .. ioria da& 1Ub1tiftcba infecclo11a ,.O.. • •
,.. acr ~<lliNIIacla confonac aa irH!ieaçÕ!Oa 1 ••cuir: 
a). quandn ae tratar de •ublt:inciaa tranaportadaa i t""'''lratura lllhieate ...., a 

.,.. ta.pcrltura in•periOr, oa .-..:ipientea priiO.irina _podn III' .. •Uno, .. 
-t•l ou- pliltieo: Para prantíralltanquc{dada• ...,_ .. oot.llbar •iH 
lfiCIUI tail C:- Yld&ÇÚ I q,ueatl, t..,.. 1..,...)-tl 00:0 •tillC:Io C... M 
fac• 1>1o da t...- atan:auclaa, ,..,.._ .. rd'orc.i-lu co. fita a4eliHI 
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., ...... "tratar .. .,uloadnd•a. refd .. r ... ~ ou e&>nplaUa .. r .. ta o trana 
JOM1:• ( .. lo W.ido, "rMp<i.a e<:rqddoa"', pio c:llrliÕnieo), do ~ •• .,. llti':" 
lbu nd_p:tanc .. .PriMriu t.ct..lloa c011 ta.pa atunuda. O •lo ou o aa
le earloÕtfi.eo ..._ MI' col.on.toa JIIO a11UII'Ior •• ou daa -..h, .. (n.) aa
_.arla(a). J:,jeoraa latarlo .. a nrio pra~lat .. p.ra .. n~u a ou 11 ....... 
... ( .. ) Ncuadêda(a) ..,. "'alo;lo lnldal, apõa a fudo 4o plo ou <lo plo
c.doÕnico. caao •• faca IIR> da &•lo, • ...,•h&•• dava .. r ••tafi<IWI aa for 
o.ado plo urloõnieo, a ftlb.t.a•• a11urlot .. va panohh o .. cap-oto do 
a.h cu1ooiiaio::o. 

4o. A cd ... aatar>wo, Mo. - a .,.N,haa,. axttrlor, ~ eo11twrr, davaaa1Ur I""! 
Mel .. a, .oln·e a faca q,. trac oa ondoraçoa do laboratorio n•nnt~ a do llbo
l'etiÍdo .... atiDO 4e•id-nU •utoriudoa, co.- atlol,..ta ,&~~~rod .. .u,-ro.!. 
- .. ~,e...., .. lOalOc.alll.a S11!i.,., c- htr .. pnt .. Hbra fundo lonnco, A 
_ ... .... l'i.cn' t•• laaedto o .S.t.olo aprov&dQ para •• auhtindn lnlaeeioan 

:. • t:i~~ .!:!:~!or;.i:i~:!::~:·l::"!!!:~~: .. !~~:c:!:;~· ;u:~ ,::: .. d( .. :=!:c:i. o~ 
iafac:c:lou. a. o:aao q. •"'•r'-. o11 .vu-nto, IIVhn i•diau~nt• •• autorllatle.
........ ,W.Ilo;a"). htl atlquat' apraaaat-n tonto..- ••&ua• 

mr. uo 

...... 
W.meo 

&Iabolo • 
in.aedçõea .. ,...to 

•••lie'-ato. hbatind .. Uol<iale .. ,.. ... d....,.i• não infuc!o .. a 

.. ca-tia c- -t~ aubatândaa t>ioliiaie .. pendVI"h aio-'laraedona .. tio 
..... tlüa ia nsr•• aapacl.•h da "''""Uc:iona•ntD • a&&ulr• •• aubatâDo:Úia blo 
Slsf,cae ,.n·c{"h <~~• não ~Dntaah..,. "• •lcrocraani-• patoaãalcoa vi.voa, -ii 
rihl ,.toaiitdcDI vhoa, <ln .. a, r .-.a .ada• ""• iDtadon da .. nci.pln~t• illPCr 
~l t.l:amo, •• ,_ nc!piaata proutor aXtlllmo, da - .. urhl 1 .. 80rYIIIDta cÕ 
._..., ... r- ndJOi&nta l.t~tarao, • .,.raatu o• reclpl.orncaa intlniOa • .,.tu-noi; 
aau. -..natiac.la .,._ an - ...-otld_.., &uflchuu para ab&OTVer, .. Üao .te 'I,.. 
"-• tWo o U..,i.,. con"tUo.., ,.,.cet[-1 de "ir • ro..-r-aa DO nclpl-te ,.,_
cew... hot -EI"O 116<>, o c'"'teoido olol reciplflltea, tento latarao quanta •-.terno, 
.... ..-r .... l..,o ,&e -.lo 1 avlur 'l:,..lquar .. dec-nto. Dhpoaicl;ea pLt"ticula 
.... tala - lll .. ldraucào par eonall•-ato f: .-..1q .. •• &llo, ...,_ .., .. ldÕ 
eMa.-. ,.u allo'I!&Urar 'a ~onurvacào dU aubatiPdaa HTO&l-h ia ~raturaa a-= 
"""""· O n .. •poru por vb airea, .... bopotla - ~· ft preaaio •t-•fii · 
~iaa cai&i'o H o •cerhl e1tiver •ccmd.ldonad~ - .-pOlU l.aeradaa ou .. 11ni 
tM ._ arr.lhadu, •- ane• ncipt.ntel Hj .. •ufil:'ilntc..nu .Õlidoa p.ora ri 
dK~ ioa varia.,;.• H prauio. O nci.pi.ante •xurno. ba• .,..., • ..-..1111 .. ei' 
...,_ .... jeto ._....,.. aatn auarneeiolo•, aobre o bolo t~u• tua o• aodua~• dn
laMt'atoklo ~tiOtl • lllo ~aboratório de doU IDO, de.,.. atiq!H't& da cor viole 
PI t~ • anocacio • o a!.bolo lqu.lnte•• -

Art.iao 1:r1 

~lcl-nto .. s...bltiPCi•• radl.oativ•• 

1. AI ~·••~ da lubltâ.,ci,aa ,radioativaa euJ'" conta.õdo e •condiel.o,._,.,ro C'! 
c;. - COQ.fDnú.dade e- aa ue-nd•cõca d.a A&.•"el• lnt•~ional de Eau~i~ Al.~ 
.tea ,..,. p..-'lia• iMno;ÕOa ••P."'chh para eutu cata&<>.-!••·"'; .._ .. ,, 110 adao.!. 
tl .... pare u ... 1pona pt~lo 1 eorreio• •dhnte autorizeça<> J'l'C'IIi& <lol or~:anh .. a 
~t&Dtll lllo pai1 de ori1 .. • ' 

2, .& ...._1!111;'": e)oter,.. da, r_-aua ccmtendo 
..-ct.G ,.. o r-teate coá • -~~ ào vid 

t caa .-i••• ·~ t"!'.@l'l c r 1• ate 

radioat [,a• olaYe aar 
"Hadiru rã:rt'C>.Ctivn • 
radioatiwn. Qu&o:otlda 

1 c • para tl'lfllporrc pc oa eorr•~o 
- i.aao de olnolvçio <la ..0.1111• i ór ia-. 
.. -teaca, ........ tr ... r - ~ncão b.Po ,[ 
tMI C&l6 .- HJã"atatuada 1 •llti"IJ&. 

q1>11 ii berrada "a..-fUciõ" 
ald do ,_ e 4o endcr&to 

val aolidtando o retorno doa obj,! 

:t;. O -tant• <ltn'e .l.ndi~n aobr" • ••&L...,• intii'DI .. ,. - • H11 ....,.....,ço, ... -o c.oate.:ifk>,ll• _, ... 

"· .&a AoalohtracÕI• pod•• deaiJnlr •• •aC:nch• poatat! ••picial-nt• -ada• 
..-;a K&:l.tu a pa•UI"'l" 11111 r-na• •""' conten~•• auba;tanciaa r.-dloatiYII• 

•Aft~ lU 
~~d-to. Yar.ltlca~ <1o ccmt..:ido 

lo .. .....,..,_ e .81 cecear-• cfavl• eetar ..,.,....lciCID&Cii>a "'·-ira tal ,,.. _. _. .... •J• ..UC:Jeau•~u protqUo, - -~r-r - '"rUircacio rã,i
..... tlcU. a.- .... ~~ .. i•• por el..taa, aarol...,a - tlllooa, eel..,.._• -

tre folllaa .. ,..,.tie, • ...,. • .,... ea oatojaa .... rto•, • .... to,.a .,. Ht•J•• 
.L> laer...,,, •• teellla4o• .. -lra • ,... .. _ Hr fecU••r. aNrc•• a -
••• fecWoa, 1 ,.,. aio oflr•c• ,. ... l,..,.r ,.r....,, eu -lvl..,, por - ... n ... 
u fiic:U M , .. aur, A ,.,.,inletncio do orí ... ilecontl.n~~ H 8 fad•-ato Natal 
ajatoa ,.noha - vuifleacio dplda • ftieU ,... ronte.õ4o:· 01 '""'"""'' COftt~ 
"" •reeburlf ,....._ Hr ..-!tUna - ellblla ... orl&lnll fadwda 1 cran•~•nate. 
""'-""- c...Mlçio ao,.d&l III• f•c"-nto ii .. 1p~a para ol iltPI'IU<tl eonteMo tl~ 
~I a1111 Olbjatol ...... MI' aNrtoa pua "•rlfieaciiio IIII NU contliido, ..A• • .....,, 
ahtueôaa iatereaaadl• ,...,.. nla:lr qua o 1'-t•nt• ou o lll.,.tinatiido hdtiti 
a 'W'Irlfica;io olo cODti\Íclo, •~>~~r obdado II.IJ!~a~• <111 r-.. •• por olaa dulana
Mf, ,,. .. M • outro -..lo ta.bi•. Nthfatodo, 

2. A• .W.l~lltriCÕ&I pooln autorbar o f1cha-.ato doa l.llprouo• pDflldol • 
,.,..atlMM, -s.t~nllo, p1ra lltl ti•, - lutoria&cio 101 111u.irloa qua o 10lhl• 
•ta ..... Para Mr- aolooitf.llloa i tarifa de bpruaoa, •• r-1111 hcbl4n Dlatlf 
l!GIICilcHa ,.._ tr ... r, ao l .. o <lo IO~rncrlto, tanto ,. ... llt<> pon{-1 no '-t. .. lo 
...,.rt11r ...... rolo, .., for o ca10 110b o - a a aodaraco •o re•tento, .. c•r•c 
tana .,.. ep&l'lntoa, • lnacrlcio "~ri.,;• eu "l..,ri..t i tn• roduita", c1111for-= 
• 0 .,,..,, 00 eeu tt'l"twaloato n - Ua..,a conbacl•• - ,.h •• .. ,ti..,, .... 
- o ..... ro ola ••torl:lado corr.,,........,,ta. lati& ladlcatõel conatltu.., - .., 
torheçio III& .,.riUcaclo lllo COIItaoido~ .., boa • lll•vl•a ror~~~~. -

J. o. IIIPI'IIIOI poatedDa - 4.,.ndded• 11aa coodíçOn prl'lhtu att ,.rã,:rafo 19 
,.._, por <larr.&•cio do par.&r.-fo 19, ur :l.naar:ldoa .. ••Ia&.,.,. .. roirl• 
pl<Õitica, fac11.-da, ""'"" tran&p•i'enta, 4 ... r ep•ea. O andarato ola olaltiD&tirio, 
•iapoato - -tldo III& •l•n•io .. :ior, ~end•r.ça do ..-tente, a ~rauic;~ ... ' 
.,;quina 111e f~...,,_l'lto ;revbta !>!lo &rti&n lt) eu a '-freuio drranqua-11 
to prayhta p;o udao I~. p;i<la• ••r o:olocâJoa aob a paHc•l• da plãatico • .; 
•nah• •- ••J•• partdtl-nto laaCvdl atr.fta lia ooo 11111 J•,..ll"• tnnap•rlfl
t•• pr.,iatu para eue u •. A a.b•l•&'"' d•v• triUitl', 110 tido do apbraaeritCio 
- JOII't• III• taraura aufic:hnu pau, f'C'JWitír,- o pa,.t; • ia.dJ:c~ciio-illio, 
por •Lo Q - eti'l"'t• ou 'lull'll\llr DuUo proc~Cil•nto - d .. anotaçDII ... flr
vlça, •o• ...,.,.,.,.h •thoa de nio •hcrlbuiçio CXI, 11 for o caao, o _..... ••
I'IÇO 4o ,..,.tlnatirio; _. parte •• ...,,,., ... .,.. lar&ura ..,flclonto, Do 1a6o 
111o f1'!derac:o, Mv. ur a ....,ubdl .... pa~L AI .. _. ... , 1111 ..... ~~· III• •t•rh 
pliiario;a ,......., ,...... Hr fraoq ... IÜ.a por Mio .. i"'rea.,;.a ola .. q:u.l ... aolafran 
'11.,.11' apoata& 110bra - at1111""tl autocolaoto eu la - -l.ra ind111liival ..,bre
a ptÕpda ,...,.laa-· 

"· 11an1uaa C!'Qill.itâo eapachl M he"-nto ii u.ilf.d& para aa 1'1'11"""".__,! 
..... "j:-ia i-1111 .. dpld&l c- tah, pode. lu abartu pare varificacàoM ... -..ido. &acrataato, por 111111111 ila eot~dicõ .. rravhtaa.., J'&riaralo 29.f'&l'& 
._. btprea110a, aa W.l.zll .. traeõaa •e orl ... ,....... ll.it.r "a IIC:IOU.a6• i1e fac~ 
u ,.qu.,..1 .,.ac.......ta• ia n•u•• poacadn - • .,.n~:ldaote, 01 olojatoa '"'" M 1'!. 
Mri- eatrqar H .-..ledol coa.fo,_ •• All'll Jllr&h, kll c- a• r-•ua .. 
•rca•oriu eolocadu ,.. .,.. pt,ala .. • ttllllp.&Teote q.,. panha 1 ,.rlflcaçio 
"' 1au coa.uúdo, 111ào U.ltidoa eob allbat•11• ho~tlc-a.tl flcbada. O--
oorre - 0111 J'roolutol Wuatriaie a ,.ptal.a ,..._cada• Mio .-,.1•& .. flckad.- ,... 
1a fiilorlca 1 lKrldo• por - autodd•d" III• lrariflcaoe.õo lllo ,ala ola oria-...... 
tee caaoe, •• lod•b•htncóea intll'leaadal J'O"- ad1.i.r• """' o n-taon ooo o ... 
tlutirio t.eilit• a "riUcec;o <lo COII.taÜ.<o. quer abriDclo da-• Ua .._...., 
po1' olaa ••danedaa, •"r ola ....,tu •na1n t...._ aatllfacórh • 

Anlp l:rl 

._, ... , 10b •ovelope - ja,..la 

1. M -•111. ...., lblralopa _., jaMI• traaaparaa.u aiio adooitiU• u• ....,.ta-
tu cordi.çõu: . · 
&) a.J":!"'l• tranapar.nta .... a '"contr•r-" DO lado coatlnuo 4o -~-. 4 .. 

- • &""'m&eido d• abl da fae"-ttto: 
lo) • j-1& tranaparantt "'""""' acr COQ!acci"""41 .. ._ -••r iii 1propri..., 1 H 

- -ira tal 'I"" o ond•raoto aajl hcil•,.ta ha{.,.l 11travii1 .S.la· 
c) _a j-1• transparenta davl nr rotln&ular • Mndo aua -to r <ll.Maaio • porei!, 

ta 10 c..-pri-nto ciD eo""'lope, de .,d~ qua o eadore,o do Katl ... tiirio •••
- nca .a ••- nlltido r ""' • apliucao do carbobo d'tador aic> "ja .. cra

vlllda~ 

•> todos ol bordo. da janala tra .. aparaliu ola..- lltar lOIIJire•'""t..oontr eoladoa 
--&ob:~c a _borda incarna do .cor~• no anvdopr. rara lltlll !:!., d!OVC niati>'-
· iáPI"ÇO 1uUeiente entra ãa bordoa lateraia e lnfarior do O'aVf'l"pr "' da j 11 -

•l• trll'l•parent'l'ô 
e). e on•li•r•ço do de"'ti ... cirio dev• apar~e;er aoJiobo etraviis da J•,.ia n .. lpa 

renta ou, ,.lo •no1, dc1t1~11r-~e d•ra-htl daa ourru indie1 cõ.o.avrru:ual -t• •hívab acraviis da janda tr•n•paunu; 
• anela lllev• ••~ _,_.,.," • dr ~na:lra • nio '!'ntr.,OIIt a He•cio do c•r!.-. 

d.-taor; _ ----·--··· __ ··-
&) o ccmta d& .._ ... ......_ aatar dobrado da tal for.. '11.,., -- .. ca1o 

M lllealoc-ncD dentro do anvdop•, .., IILIIara~o coatin- total• 
••t• vhívrl •travia da janala tranapuenu. 

2. Miio aio ..S.iHd•• aa r-u•s - 111VCIOJI'I iatcir-at• traaap1r..,ta, -
.,...;.doa .. - etlq ... u-ndare~, ,! aa ra-n•• aob .,, ..... lop• .,_ j..,•l• aMrta • 

], sio CObatdaradOI Obj&tOS r•droDi:r.sdOII •1 U .. UII 10b envelopa C- j&Ddl 
trao1pnunte 4ua eorrll!~pond .. •• eonditÕ<t• ••tab<ol•eidaa ao •rtl&o 20 ,..riar•-
to ~9. letra !• lu• 2'1. III• Co11'1~11çào. • 

capitulo IU 

aaaa..t_..• ... ii,.. i~. ula~iwu ia _, ....... -'-' ... •• • I ......... .,. 
.. JatH ,....u:ta, .....,._ coMiç10 •• to.,.. - <I& fae.......,to * al.t:U. para .. 
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~•n ... Entl~~.,n~o. •• conao onl:> env11lope dev~,. oer tet•nr.uleret, 1 fh• d• n.ioo 
provoo:an01 clifk,.1Qdn duraHt• uu ••••-nto. ~"""' to10b~• ••• colo~edu oob 
•nvelope5 retenaul.&lon •• ... ,.~ q\•<' tanh~~n~ a condorCnd, .Se - cuj;i<> poete\ 
•• ~"~ niio to:nb .. ,. """ (o,.,., o lo~al •·~c•nirin, nr f"•~ n~erva<l• ao o~hrutri 
to, I>U& <> •ml•r.,co, o (unqu~...,..nto 1 aa anotnd•H ou atjqu<tnc ,s., U'"'lc<" da: 
vr , .. , deh.>do int<i.r~""''''e li<'tc, 

Ar~lao 12~ 

CaTti;.eo pootd• 

1. (lo cutõ.• pondo d~~•• ••• nuna<~hrn • ••• eonfecdonodoo •• popel.ioo 
ou .. papcl outidentaiD('nl• con:ohurttr pno nio •ntrave>' o trata-nto da ur·ae 
pqotal. Não d~em opno~l'llar p.11rtn ull~ntu ou •• ul•vo. 

2, Os eartÕ<'o po&toio dev.:'" truu, a11 c i..,, no anve~ao, o tltulo "Cart• poa~ 
tal•" (Ca~tõõo poo~.t) •• tuacio au o •qlllvahnte d•n• c1tlllo "".,... ""'tra l[n 
J:ua, f:EIG t~tulo 11~0 é obd&UÔTio pua <a C.ottÕu lluntadoo. -

]. Oa ca~tÕ~• po .. taia d~vcm nr ••pedi4oJ a daacobnt<>, vah diur, a .. cinu 
ou <onvetopot. 

lo. A ..,t•dc olit.,;u de> "nvcroo, pelo *lnoa, é unrvada .ao otndcnço do d•ati· 
nonlirlo, ao fun<l."ffa!IOnto ~ ;,,. anotaçõn "" etiquctta5 do, nrvf.c.o. o n"'"unrc 
dhpãe do ""'"" e da put• eoqurrda do an,vuao, rca .. tv~do o dhpo.to no piir1· 
ar•fo S9. ' 

S. t proibido junnr ou aM&rtU ao• can.:.ca poatah, auntu• ft -nado1'l.u 
011 objotoa anâloso$, foto,raH••• ncorUl de qualquer tipo a folhu dobràveh, 
T.-..;. ê ptoibldo enleitã-loa """' uddoa, bo~dadoa, patti• ou .. ceda!.. 1i•il• 
na. 'tah tartõ-a, ... ; .. """"' aquele• »ujo for..,.to nio ao:ja retans,.t&r, aÕJOdc'i' 
.. r &II:Pedldoa aob envdor>• tachado franqueado co.o tarifa de canu. Entr•t&ftto, 
vllobetaa, a<!loa de quahquer aapéci••• •Hquacu, belO co- dntu de endn.,ta
IM-.o .,. P.l"'l ou outro .. c.rl..a1 bct• Hno pode-. a> acr ~ofocadoa, ,..,.. ccnditio 
ok •""' ••u• objno:~ "io J<!j&OI c!• D&tunu a alterar a earanubtic• o!oa cat
tiitla paatah • qu~ a•j .. .,...,l.,ta,..,nt., adcrrcntota ao cartão. EJtca objatoo -n 
ta ~ &u colado• aobrc o verao ou &obre a parte ••qucrda do anveuo doJ ca[ 
tMa po•tal.a, •alvo •• eir>u,.. linsllct&J ou •tiqiWt&J de ....S.r•to, q1.1e pod•• -
ocap .. todo o anv&r&o. 

6. O. cartÕ<o& fO&tdl que nio 1'T&e!lch.&• &I CM>dicõoa prucrh.a• Para aiU ca
t&~tDrl& aio tr&t&do5 ca.o ., .. cu, altcatuaudo-•e, entratanto, &'l,ucl•• cuja lru
plari<lade ra5ulte,apetuOa na apl{caeio do fuoqu., ...... nco no veuo. 7or dclrroaa
Ü<> olo .aniso 113, paripafo ''~'· ucaa .:Õ1tll!M>a aio conat~cudoa *"' qqalque~ c•-
ao to.o nio franqllcados • cratadoa cOID<> t&t. -

Artlco lU 

lllpnnoa 

1. l'od,.. aer expcdl.d~• c- inr•n<>• •• r~t<>llucõea obt!.du aobu papd, pa
p&lio o .. o~atro• aucri&h habitu&l...,ntc .,.preaadoa .,. tiposrafl.a, ••vãtioa ex0:111 
pluu idir.ticoa, por -f.o d~ ,. procuco -cinico "'" foto;ràfico q ... hopti.qu~
- uao da..., "licbi, deu. pedri<:o ou de ""'net•tho, A Ack.ioi•tracão de odae~~> 
lilecid• ,., o obj•t<l- qua,..;o foi reproduddó c<>m """tarh1 e Pl:"o~•.., &d,.ltido •• 
,el• DÃo,; obri1•d• .a adahi~ Õi terl.h de b•puuoa oa ObJHoB qu., ni<> •io adro!-' 
ti<lo• """"" i'"ptcuoa c"' ••u ""'&illle intarno. • 

z. AI Adlliniatrecõn de orl.r.t10 tõPro a heuldadt de adDitlr i.tnlh de f...,u•
&Oit: 

a) aa certu a ~·rt~l po5t&ia peTm>tddol enn., alun<>1 di" e•~olu, dud~ qui! 
•naa '"""'•u.s uj~ cxpedi\lao pot intenNíd)o dos dir,.tOTH d~• eseolu l:n 
tUCII&d&ll -

" 
<) . , 
<) 

" 

o& curo"'" P<>l' eo~rupond:Onch envisdoo pdaa escot. 5 a aeul alunna ., 01 de 
.,.. • .,. odsin•h e eo,.rlai:do• doa aluno•, •~enuanclo-ac- 'lualquct indie•çio
que não n rehcion~ direta...,ntc ã eltecutio do t,.ab.albo; 
o• .. nu1edt<:os do Ob1'u ou jorn.alhti<"oa; 
aa partüur.., -..olc.,h .. nuacritu; 

:: ~::~~:~:::obtidu por..,;.; de h•pruaoru de- toll!f'Utadoru. 

3. A• u..., .... ""'ndon&da~ no par.Osnto 1'i' 1utio t.,.J:o.;,._ oubll\ctidaa, quanto ã 
for ... e ao acondicionoll<'l'tto, ao dl.•posto no aut&o 122, 

~. 0& illlpreuos d<'V011 tuo:n, ""' ceuetctes be10 apauntu, no lado 4o 1 c;.bre5-
ulto, t.anto quantc posdvcl no insulo eupcrior esquf!rdo, u for o cuo ao~ o 
1>0- c o (!nd.-ccçc> d<> r"""'tenu, • anotatiio "IOIJiri...-=" ou "Itrl!'ri"'ê i calCe réduite", 
conror..., o .:a~o, ou aru l!qul,·al!"nt• cm ""'a l~nsu~ c~nh~dda no pa!a di! denino, 

'· •) ., 
<) 

" ., 
f) 

Kio p.oder.~ nr ""J'Cd{dos co!;IC l'"'flTenol: 
u fH!ea• obtldu i f!IÍquina de <'I<'T<>vcr, qualquer que Jeja o-dpo1 
•• cÓpias obt idu pt.r lth!iO do decalque, •• cÕpiu fritu' .i. llio ou i Pqut
na di! C&Ct .. VH, qu:t.\<l_IICT qu, a<"j& O tfpo; 
•5 r"Produçõea obtida• por -lo de euimbos de e.a~:act<!t<:l ..;..,.,[• ou nio; 
o5 •~eito• de pa~et.aria ptoprlanMI~• dito•, eompon.ando rcprodu<;<õea, quan
do for elau-nte aparente 'q\H' .a parte ''"~'""'"'• nj,0 i knendal eo objno; 
oo !H-s ., srav~~• J<>noru ou vi&uaio; 
loa flu~· d• p•pcl ~r furadas, ben """'o o5 eauõ.S do ~~~t...n. .. ee'nor.<rãHeo 
porUdaret d~ pnfun~õcs, Ha~oa ou mar eu q,ue pouam conftt ituir .:nOt~çÔeJ, 

6. Vàri•a Ul'todutÕc•. obtidu por pro~euos admitidos, pcd~" ur reunida& em 
t&Q renuu de inprouos; eh~ niio Cl~v~tn nuer nom~• ou •udneçoa·diferentcs 
de 1:ci'IC'U!He5 <:ou de duUnatido.. 

7. O& c.artõca 'lU<" tnB•m o titulo "Cartio pouat" ou o equivdcnu a ute ~í
c~alo ""'.,.,..lÍngua qualquu, t~o ·~~.itldos i Uri.!e de ;.,.uucs, dcadc qu• r.,a 
pond .. i• eondicÔ<>S aeraia apll~ivda ao~ tmpu•ocs. Ot qvc n'ç precn~hnno u7: 
C&a condiçOcs .Do tntado• con>O c:o.HÕ<>~ poouh ou, cw:~tu.•.!,...:otc, cOtiO cut .. , 
por aplic•eio do utito 12!, pni~rd<' 69. - ' 

Ani..JO UJ 

1;'"1'•••-"•· Ar>ot•~• e .-no'I<OO ••Horha<loo 

t. ., 
., ., 
'· ., 

?od"" ur lnH.,adoe 10obr• o• i"'''uno• por .,.. prQc•~•c 'lualquan 
ot """"'• • anderecoa do rc.,~tenu • do dul inetir lo """ ()U ... ..,~,. !lu 
quall.dedn, ~ro!lu:Oo • nx:io aodelt 
o IO<:&l • a data d~ elt~edi~io do objato; 
n"'""r"'• d., ord•'" <:o,. d~ ••tr(cul,., 

,u;;,. Cl~atu indicaçõu, • pP"noj.ti.do: 
th~~r, -rur ou •ul.ohnhnr c..rtu p•la""'" ou certa• p&rtaa do t&lttO :1.
ptcuu; 
conlr.lr oa or~o• de l•prouio. 

3. "' adicôet • correcõca pr•Yiataa llot paria,.afoa 1'1 • 29 de.,... eacn - ra-
laciio dircta """' o- c<><'I~•Udo de reprodução: el•• 11lio .. ....., _, P .. tura•• tal 
~,. .. .,.a conatit~air ""' ll.nsu•J .. ,. eonv..,d.,..al. -.. ., 

,, 
,, 
,, 
" 
,, 
.. 
•) 

<) 

t. por ouuo lado, pcr•ltldo lnd!i:ar ou .ac~e•cenur: 
nolt-l>ol<'tilla de l'•dido, IUbacdçto ou oferta, Hlativoa a obt&l de liYll'a
rl.a, livro1, bro~hurao, jornah, r.ravurn, partlturn de ..;dea, &a obraa 
., o nU.ero ~ e1<cooplare• p.dl<lo• ou oleuddo•, oa pncoa d•at•• obru,ktl 
"""""anotaç.;u quct uprtltnteOI o• •hwocatol conat:l.tutlvoa do preço, o..,.,.. 
de '''"""'"to, a edlçiio, 01 n-• do• •ut<:oua • doa edltoru, o n.-ro elo ... 
c•tiloJ.o c •• pelavru, "brochura", "cartooado: ou "t!IICidnnado"; 
""~ fÕrFMilu utltiudu pdoa urvicoa de: "'""'T"'•d•,. d•• bibltotccalf: oa 
thulo• daa ob~at, 0 nü-ro doa Clt-l&rC5 padidoa ou '""'"iadot, o• -• 
d< .. autona • doa ed!toru, os nU.,.roa do eatâloto, on.-.ro H dl&t c~! 
do1 pau a l•ltura, 0 noroo da p•llaoa que dueJ• conaultar • obre .,. 'I""Bt..,; 
noa cartõe1 ilul<udo•, no& carta.• de vhlu iaprcuoa, b .. c_, naa ta .... 
ta• de: hlicltaçõc• 011 de condolCncin i"l'tU&II' fÕnouln d<! c-rrt-nt .. • 
convenclonda •ltpuuos ... cl.nro palaYTaa, ou por -io de cinco inidai1, 

::.-:~:.~õea lituãdu ouarti~tl<!&• ilopnl&&•1 - d•Ciicatôri& que
ahu .,. ..,. ai-..;olca ho-naae10 c<:onvendond; 
noa tntoa recortado• de jornah • d• public:acõu pc'TiÔcUeaal o titulo, a 
data, o nü-ro ., 0 ...,decoço ola l"'bllcaeiio da q.,.l foi extraído o &Ttir.<>' 
""' J>t<>VU ti.po1rificu: ao IIOdificacÕ•• ou aer<iaet.>a qu• ae ralaci-
.,... a coruç:io,a fo,...• c • impranio, bc,.co.> an'otaC.Õ•! tah .,.,_,~to 
para aditio" (lon jô tirar"), "Vi1to- Pronto p.ara ediçao" ("Vu- Joou a 
tirn")..., 'lll&hquar ouuaa, anoiloan, c-efaunt<oa i .,....f•ccio da obra. la 
ca,,0 de holta de upa.,o, •• adicõaa pod.,. aer fcitaa aobr• foU••• up!lt:lai•; 
-• .avho• da eaad.mç.a de endereço; o antiao • "' .....o anile1'<oçe, ... - " 
data da -..dança'" 

flnal--.Ut, li JI•I'IOit:l.d"' ..,.,.,.r; 
a codoa o• S..~<•••oal .,. caniio. - ....,.,,,.._ 0011 ._ clo.u. CUJO a. i>ll(>ral• 
4o a.daraco ~ r-unu do obj<!tO ou •-= ..,,. r<opr•-t.a.ta - ••la .. ,.... 
~ d• Jlr...,h& r-na; utaa pooHa &ar frauq....,doa po~ra nt....o -=-, ~ 
toa poat&ia do pah da ckatiDO da pri.&ha n-u•: , 
ia produçÕea Ut~trâri&a ou eniatieal bpnu•ll a fatur& aberta nl•!_:l.ft 
&<:o objeto anv1•do ., redudda • ••u ... Uiiltlado coutitutlvo, ~e.- c.,Laa 
dooata btu:r:a, fo~lário1 d• dapóaito <k funodol ov. fot'IIIUlirtoa .. wle PD.! 
ui do ..,.,.l.co io.t•~nadonol o11 do "l'!ico lnt•TM elo ,..r. "" Mat~ 4D 

~~~:!:;d::b~n:it~~~;.,; :::r;~::t-~! ::~:~-~t~•.:t!:':!-!11~~..:0!!. 
t•do 011 pa~. bit-..,.,... a daaian.&ç:io da eonca-corrantc poatal ou o ....._.,eçe 
lilo ~flciliria do titulo; 
;;. ~•yiataa d., -da: _,ld<!a ncoruodo• q.,. f-, de aco~.SO o:.~ .. '-1~ 
çi;ea q"" .,.le• f iau~am, ,. ta.do c<IID o ~lar 4antro do qual pa .....U.
<Ios. 

Artl:ao ns 
Iapnuoa ""' tonoa de cartio 

1. Oa bop~utoo que apresente'" a for-, a con•i•t'inci• • •• d~aõ.&..,
c&rtio pouel podr.11 ••r expcd;dos .a detcob•no. 

1. l'do •no-a a -t•de dlr~lta do anv"crso dot i'IIIPteuoa ...,..u~oe aob r...
de cartõõo poata.l. incluâdoa oa cartõu ~lu&~radoa que H b&P•flc~q ~ tQa n
duzidll, i ru•rvado ao 10~;~dcr~~o do duun•t•rl.o, ao franqu.,aJOCnto • •• lll<lta
~Õu ou etlquetu de ..,rviço • 

]. O. ~IIIP"1'aaos altlledi.doa aob e fo..,. de eutõc-1 que Üo pnll11Cba. u condi
cõea IOTB&erita• ..,. parâs~doa l'i':e 21? aio tc.atadoa .,,.... eart.aa, -•tuantlo-"a~t, 
•ntr<!t&ftto, aqu•l«t "uja irrer.ularidade •••ult., ..,_,.t~ ola a.plieacio do han
qul-..w oo vcno • que, por derroreçio do •~tiao lU, perãr.c.afo W, aio conai 
d•radtla, '"' todo• ot< euoo, '"'"" nio franqu.,ad<:oo •• conacq,....,t.....nte, tr~tadoa
cOJO<> uh. 

1, _ !'ool.,. ..,r aspedôd:n co- eaeOtl:' ... a at carta.a .,..,O&Táfj.cal poatad•• &ber
i"u • 01 clio:.hia q- tr.q .. Iiii""' da cec<>Jr.afia, a .,...., ocorre 1'10 toc•,.tc :ÕI 
pava~.- ..,no,..o • ,.._pel ••pedal, duti-.loo ""i•-t•- u&<> 4oa e•IJO•• .,.,. 
a condicio de q.,.. aeja~~~ e:q>edtdos p<>r "'" in•tituto para C.&<>• ofil!iai•Btc ra~ 
nbeddo oa •llderec•dt>• & tal 'iB.C ituto. 

~. A• A.,i.,rttuçÕ.,• de or """ t- a faculdade de ad•itir .,....., <::•eo •-• •• 
•avn- • -r•• c~ ea •s r ..,. te o ou dut nad•• a .,. ""' o ;ou
lhlloo e •><nt t C1i aeu aet'!._~o nterno. 

A:rtiro no 

hquen.a•-<o.,.,<:o ... ndn 

t. A& pcq..e:naa-<oncOGICndao da.,.,. tra<er e• caueton• b.,. ,aparante:a, ~ lado 
<lo 8Dbrucrito, tanto qu•;;to poulv~tl "" i~I.Lil<> aup•rior eaquerdo, •• t"!' o c.a
'" M!b o - • o el\deuço do re..,tcnte cuja indic10çio DO •ncrlor do objeco li 
obri~t&tÔrb, a 8DOtlçio "l'etit paqu.,t" (P"'!ucna·"'neOJOCnda) ou uu equivalftltll 
-- lí111u• conhctcida no pah de dntino, 
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:. t p<'""llid<' ai ln~luit '""~ f.>1ur~ ~toe• r~. r~du~id• .o""" ~nui.~bd" ,,.,.-,_,_ 
tuti,.., ~ i.ndir~r. "" <'~l<'rl"' ,..,, jnt,••I<'L d.u '"""'"'·''• nr~l<' Liltn•oo <'·'"" 
~." "'",l;rr!.• "P.iN•• "" """'" '""·' t .. Jh~ <'~rrdft!, "rn,lr•rç•• "" drMiM<.irlo• 
.. ..., "'""'' .. "'"· n• "~ inollraçr..-~ "'" """ "" n.;f.,~,, .,.,,...,d .. t, ""'''""~'""dr t5 
M:l .. a..., olr .,.,_.,.;,.,.a, ,,..~ r .. tuind.~" '""~ <<'uur,•nd~nda noraJa <'nU<'" 
r.-trftf• <' <' """'"'"toirio, -~ h\<hcaç.i,, "'""~da t<'btiua a<' f.ohrluntr <' or 
lornrrrdor da '""Hacl<'rh "" tdtr<'nlr i I'<'""''"~-<!""'<'"'" ~ d<'•tind .. , bf',. '"' 
_, oo ,.,;,.,.n•o d<' "'"""' c>u dr outrirula, "" !"<rç<'o r quol•qur• outrao nnoll'(<;<• 
<lU<' T<'f'H~rnUIO riC',....nl<•a r<'notltutiY<'A dN l't'I'Ç<'O, .to indlroçÕra rdatlv:>s ~o 
,.r' ... o ..... ~Uf<'IO ~ ;, dt-nO~C>, 1<~10 ~0- ;, 9u.1n1 Ôd,1d<' diltf'ORÓW"J ~ OCIII~Ja~ qu<' 
aioo -~eu~du rau ur,....LH~n • rrov .. nl.-nda • a na!u~.-~• da -•~•doda. 

:J. 1 c-..:• r.-rt~ltidl' ino<'rir quolq'u<'r ou1ro """'"""nto q .... i'.ioo t•nha o car~
car at..,.l • J'C'uool, d!'od• qu.- ni<' ~d• f'nd<'r<'tOd<> a"'" d•Uift.lt.t.Õrio • .,;;., pn•
....,.ba df'- ...._!<'nt<" ~on:U.tto~ ao~ diut...,...ntr <'nvolvid"'~ n• rc..-ou do pcq11cR 
,......,.,_ndo, A luhdnhtut.io d• otis;r• d<'dd" •• o ou oo doc.-ntoo ;n~nhh,. 
nol"l'f'Ck- a ••••• t<>ndi~<-••· O ooco""' oc<>rt<' <t<>Anto io lnorrç.ii<>, nu poqu.-nu-rnR 
_..uo. dr <fhcoo fc>no~uificoo, d<: fit••• d~ rit•• U>nC>rao ou vi~uah, 
~b~ - nioo, d• c.ottC:...o ..,cono~;niH~oa, d• H tu Ns;n~t i na 
- .. outroa .,h•• """'lhantcJ, beM <:o.., t.aTtÕC>o QSL. 

Título 11 

Cap[tulo I 

Artiao ut 
O..J..,~o ~cai.ou·odoa 

l. Ao r-uao .-qhtudao doo-v.,. une< <:'-r-enlc ~ - c-n•cter•• 1oao ••
n.tea o t•~alho "acc-..ndC:" (Mi:ct:i•tr.ado") ae ... panb.a4o, ac fo• o e•..,• "" 
- _u,io-aM10f,a •• llaau• do ... ~. de oriiJ .. . 

'Z. S.lw oa nceÇõu .. otquir, ni>o;; tdaida ...... lquu c<>Dd1Çiio eop«"'.i&t"dt 
l•raa• .._ rcc"-"!1:0• ou 4c úncriçio do """""Ç0,.pau a• r ..... nu ~bera: 

'"· 
S~ Ao. tt_o .. o """ tr•- .., ... ..,ço ltc.rlto • lipio ou tonotimi.SO M U.!daia. 
... aio aoMhi<loo - ~hu·•dal. Encr•t•nto, o .,.dcrcço ""'' r_,, ... ,.ve nio 
•.t- .. .,,,oli<i•• ao~ ••clOI>t .,.. j-th. tr..,oponD.te, pod- nr tttdtoo ., ... 1; 
.la~tlat&. . -

4. Ao ~ ... , ~htradat dltV.,. antr ava.meci•u r• •• et 1.-cu. 4c oconlo 
~ • .o4do C " -.o e "'-'" a<'jo pnteh-eiHe ad<uentc. 

S.. I • .,,.hi.olo, ia ,.._in:inu~Õ•• "'"' •• en.:oar.r.::.o "' !.,ouibUiol.odt Ú con~ 
h~l-r •d'l'-"'n• ••te -de lo, aollre ao """'"ao i 11.icaiã"'" Hj- i.n« ... •al~ 
-t• '-Pr••ooo, 11ti.litar •d<tUctoa ..,qutdudao ••• di••n•o•• do .ode lo C •. o~ 
.. -• ••j• '-forea._." lacro 11:, • onda •• outra• h·•U<:açÕ"' ""tltado -ele~ 
1• •l- ..,...,.,r...,todot cl~ ....,o elo...,., nôtido • lndrl.;.,,.,l por- proce1ao .,..oJ~ 
...,r. E t.-b<=a ,..,.h ido> it ,.,..ini.ouoç,;.,. cujo • ...,_;_ iflt"n.o OJ>Oftha~ac, otuol 
-•«•• ao "'P'T d•• etl'fJrtat C&, adiar a ~·~~uçio dctto -..clidt c -prccor
..... a <f<"ti~:.n,.ç•o d•t u•Uo'llft rq:htrod.u - ead.oo.bo "'-'" reprodu~• cl•r .. enu 
.. l ... iuçÕ..• b ct i.,..ru C ~. 

6. A etl,...,t• ou o c•u•bo, b<:• ~-.. o cat.ceoth.> "R~,.,m.iõdi" ("Ae&iatUd~>"), 
..._ Hr apostoo do hdo do tohrucdto, tontn ~uonto pouivel DO inaulo 'I>P"" 
rlor ••~ .. relo, •• fnr o cuo tob o .,...., c o cndeteto de> r-ucu• ou, te oe tro 
t•r <f• ,..., ... c• fo...., d" cntio, ad .. do cndereç<', ele .xloanio projudicor ã
clore•a d•ttc. Pau os uoo~ c•p.-doh rc~hlradQa nat.>doJ no orti&o 2~. parãR 
arato 1\', 1•tro ;e, 3t «~luno, i_!,.. 1\', <la eo......,ncio, • cci<t<M:ta C ~ lllfloe 11star 
,.rflfl.t-nt'"' eolada ..,br• ao '"'tiquctao d.- endereço !orncc~4u JOCIO .--tlinte. 

7. Ao Abolniuu.;G•s 'lU<' Ad-:>tar<.;, ..,.--.,.., -a•·Ni;o inl:.,,..,.., o thu•" d.- Aed
t• ..... iatro ~ ... r.,. ....... f<'J:-i&tr,.dn pode ..... lul'!•• de <"<'rro,;ar .. c:ti.~uct& 0:::4, 
ittpTboir, dirl't..,.~nt.- """'" ~~~~.-~ rlojctc>~, do !~do elo r.ob~e~erl:o, 100 ...,.._.s ln 
•i.-açõ.-o qur 11'< 'I'-'<" rir.ur.- •"""" :'1 .!it• <'ti<;uct~ DU, lf<" tor o '""'""• colftr no
__ ,. local a fita, iaprr••• p<'fi •ÕÕrjuina, Cfo>l •• IIC!tnaa hodtt•çÕc•. 

1. c- .a autorhociio do lldloinia~uc.io d" ariaea, aa u...idot po<de• 11tilhor, 
,.., • .,.., ....essa• uah• •••••· etrYclopes q• tn1•• pti-iopr..soo, no loeal pre 
.,,..,. ,.. .. ,. • colocação <la ..,ti<II>Ctl C 4,- l•c-a ... Uc Mato., cujoa oli-aoõo.tnãQ 
...... -1" Wtdono ioo d3 etiqueto C 4 • .r. c•oo ft nceeooiddc, o..-.,..., H o.!_ 
de ....... ooer •> :1.-.!io:ado por - proc••oo q ... 1q""', c- a t'Oil<lic.ào dt <t..,. &C"ja 
.,.,....,ooudo <lc _.o el•ro, •itido t indclé-1. U. loc--d•il• do •tiotueu C 4 
.... t...W. oer ~r-oo.., oob~ et jq....,t•• do- cD<Ierc~ ou dlrct..cnte nobre o e"!_ 
t ....... 4ot ... j•tot ltlq>C!diolo• sob -!ore c- j&aclo nonopoi"CDta, - • coadl.-
ciao. •tret-to, 4c q..., .., ... lac-.oi:•il• -J• eo1ocado, .. ro4oo oo ........... ~ 
ttw.l .......... r .. "" l•-1• tr ... •~•,.t•. 

18, ~ ..;..ro • ., o••- <lCtrt acr CGloc&do ......... rao .... 
"-• ,.1.- ..,i•htracõco iattHI ..... •· 

CArÍlulu I I 

/lu '1" I~~ 

llr<><>d>ei<'"-'"'•'<>!r <!.•• ,.,,,!~• <~"' v.1]n Mri1u~d•• 

l. 11~ <~,c~··,.,_ •·~.!.•• d,·,]~r~d<• tlr, . ..,. r~<rn<hn ••t"iMr• ~.,,>d;~õ~•.·r,.~• 
... ,..., .~ .. ;, ;.,J,o- ;, ··~r··,!iç~,.. 

a.) clao clru"' •r r '""''~·"· ~·· '""' l.\<n·f icuoio io cn•, ou hcH• de ~~'""'"" 
- c\\i ...... ~~"'"• "" p~r l'lÇ•"• "'"" ~!iru, """' iorpuuiio ou •••c~ uprd.J 

11ni.\onor d" r-rrcnt.-: 
'-) .,. en,'t'lnp<ll ('U ""·"'"h><l•t''"" d.-v.-,. ur OÕlldo• 11 pe .. itit o pnhito od!_ 

rindo ou Ciu~iio d<>• lncT<sJ <'<'nf<><"'<' o <'OIO~ oo •nv•lopao d"""" •c• ~on• 
ra .. ~ionadro ... ""''" oõ prç•: .- pr<>ibid<> "'"rnc•r ennlope• o» ct~bahs;•n• i!!, 
tori1"..,.,<<>tc uon~p.H"""'"" ou C<T.< i•n<:lo tron•N'~ntc; 

e) "acOI<didon,.,•nt<> d.- ..... ocr tal q..., nioo u pou1 otinair o cootf'Údo '""' cl!. 
t"lific3t, d~ •oncir• '"P"'""t<', o rnv~].,pe, 11 r"'balns;.,.., ou o• torre•: 

•) 00 hrr•o, .,. orlos qu•• rep•·cunc- o fr..,quc...,onto, 1 ao ell'4""tao ulo· 
c:ionl'd.>< n<• ••l'Viç<' I"'Uat e <>utrl'• •orrYlç<>• oriCioh drv .. eotar ""1'"~·
doo, I'"'~ """ nN-o f'<'H""' &<'I'Vit fi••~ orcultnr lu;;~. de> """<"lope o.o do-
balA<:..,.: o• ·~lo• po•tMo c •• <"tiquU"'• niio <i""""' '""tlr ""budoo """"'o~ 
<foi• l~do• d<> cnvdo,. ou Jo .-..b"l•r.• d• •odo a c:obr,h _,. loold&. f prol 
bi.dg •p<>r, .ia Cllrt~• ~- v•Joc ded•rad.o, .... na• .. dquetu ""c ll~o••qu.-l:ii• 
quo •• r•l.,don,.,quo:r ~-o oervio,;o pou&l,qucr- oo urvi~o• otici,.h'.
C\Ij• inttrvrnçào po.o~d• ••• requo:riclo c- vlnudo ola lo;id~ç•o ""'ci.on•l -• 
<lo paio olo.t orl~.,.; 

1) 1; for"' -nn·~.J~• ......, b"rb""tc ..,., '""""" olo o:~u~ o 1aer_.-.Lao 4• -"oi~a i.!!, 
<llcJd,, nalC"trt !• n.W ;:; n.::~euÃ~i" ll'l~r.n o prÚpdo ltarba.u. 

2. A• cartu to"' \10\o~ d~olondo que I<' opr.,ornto• c><t<'riO.....,nt<' ~cb • fo""' 
~~~ coi~u d"v""' pretnoher u con~içÕCo ouph•-ntor<:a uauintu: 
o) lU d~ .,dri•a,e•.,.ta1o,.c• ... êri.o pl.Óotlc•<'luficltnrc..,.-,;t., r••istrnu; 
b) 10 parcdu d .. a c.oô••• dr ... deir"' dn<nl tcr _, Up<'Uuro •Íniaa dr 8 ail[

•Hoa; 
e) ao faces ai>Puior • h•frdor cr,,... •nar rocob~<ttao c- pa,.t broaco, para 

l"otc•Mr o tndeu;o do d•ttli.notãrin, ii dreloraç.iio ct.. y.t.lor •• ioprtnão doo 
c.arillbot de tnvi;o; estu uhu dev ... C'Jtor lacr•d•• aobu •• ~tro fo
c:ea lotuoil, do -.lo indicado no pJt.iiJrafo 1<', letra o; u ui for_ Me•n.i 
rio para aucauror 1u1 invlolobilidode, •• c•iut dotM eolar ... rroiloo-, -
.. cru.1, c ... bJlbant• 1Ôlido, , .. nôt, cau11<1o •• d11u pontal r1""i.doo 1ob 
.,. laen .. cet• troo.-ndo ..... iiiP<•n.io ou - anca ••pada1 uoifn.-- do 
r-tente, 

J, Al.;. <fioto, tiio •plid.-h •• dbpooiçõeo • tcauifl 
o) o lt&fti(I>CJ .. oto pode ••• ••prcooatodn por ... anotociio i.ctio:ondo •u• a •

t•lidade do funquu-..to toi pa;a, por .,.....,to: "T.,..·,..-eua" (!•ortcpaao") 
..,ato ODO«aciio dcvo Hr coloeJdl ao .insulo IUP<'riof <lir•ôto do oobrtotri<:o e 
ocr<:orroboradapor-·iopuuin do uri..OO d&tador do aaôinci-o dr orip•; 

~) •• ,_nu •ndue~•dn tob in!dtllit 'ou cvjo ondeneo ujo indic.ado • lã· 
pio, Hw cooo •• quc Aflt'Utntarca r••ur~s ou •-ndal - .. .,_ aol>raocri«o, 
..ão Hrio •dooitidao; u re..-nu dcato upieõc:, 'ut tb<t:r..., oido ld!Ütid.u 
po.- •na•no, aio obriaatori ..... u devolvid•o io •;.~ncie dr oriae•-

&rtlto lll 

Corto• '"'"' ulcr dcduado. Dcdauçio d•· v~lor 

L o -..olor dcclaradn deve ur <!Xp~uso no """'da do paÍJ d<: oriar"., J<!C in~
crho, prlo re-tentc, ou por 5<'U repre~.-nt~nte, •ci""" do tDdcuço do objeto, 
• c.ata<'Uno htinor, por ,xt.,nlo r e-. alcod~"s _..ibicoo, """ tlaur•& ae• 
c.eod~s, _s,.o t('uotvoda': • indico~~o nlati'"""- ao ..,nunu d~ valor declara· 
do oão pod~ • .,. feita, nea a 1âpis, <>elO cOifl I.Opi•-tinta • 

2. o -..cante d<> v1lot dedar11do deve nr (onvertidoemfuncot-ouroouDts pelo 
n:actentcoupda•&~nciode oriaru; o reouludo do convcn.io orr.,doQdado, '"for 
o uso, p .. a _. uoid~de auprrior, de-.e oer in4icodo "'"nü.rroo •o lado ou aboiJ<O 
doa '"" npraunte• o valor .__ .. c:do do pai• d~ odse•: o ....,t•nt• eu funcot
outo "" DES deve ur sublinhado c- ua forte tra,o de 1.;ph d• cor;' • _co,.nio 
niio ac proceua nos uloeõeo direiaã entrr p•itco qu<" tenhlo• ..., -d• <:-. 

. !;,.. .. ~~d: =~~!~~=~• etc;::t::~:::.:io d~~!~~~fe::. d;! !:~:~c::;!~i .. ~~:•!!ior 
rc.al inurido - .-.. c•ct•. é. dado •vi~ io Ad•ioiattacio de odiJe• no ""ia ., .. r
to prtzo e, &C for o c:oao, junt•ndo-oe oo pcç•• of& oindicineh que eooprowa o 
o1rp.do, Enqu•n•o • c•r.ta não ti11Cr•aind• aido eDCf<'IJUt! ao dl'stin.ot.irio, a,...! 
•'lstraciio "" od&"" r•• a poaoibilidade ~c pedir que <!la lh<' ""ja ~.,...lviâ. 

.ut:lao 134 

C.nao e- v:otor declondn. Papel d• •1inda de oria ... 

l. Deada ~"· o ac;;ndt de oril<'ll t"nh• rtcoahecido cooio ..,eit.iiV<Il "*"' 
- wa.lol" declarado, elo procede ioo oe;uinteo oper•ÇÕ<!.o: 
o) -1• coloea .,_ ttiotucn rosa confor- o -delo W 2, aiUixo, <1: troscndo.

coroc~eteo btinoo, • letra "V", o- ola qôiac-lo 4• ori~ e o núao:ro ft 

_...._ ... objato. luotre..., nobr.o o obj•to o peao e:tato.,. ......... A tti<tiM• 
to t1Lt0. ~ - • l.ndicotiio 4o ,.eao, aio CGlocadaa ... lodo do ..,b,..oeri
C. •• t.ut_o ..,...to poubel,ao iltpto ...,..dor toquardo,. H for c> caso aob 
• - • ~ 4o ...,_tente. A& ,..,i•iatraçiHo tiia. IID.I:ntll!ltc>, a far:u1 
.-. ...... atitul.r a et.u W :r.·pela. a.tl,.lll!t.a C 4 preYlootai!WI,.rtiao l:fi'. 
.-.:âcr•lo 4\',c.,.. a_t.i-to ro-. • pe~ .u..aõl:o. <t- tr..--car•!:_ 
c.fta loaaUat;; ... .--c .. a ~ '"Y•I-yr Mctarie" ('"Y•lor 4olcla!r~"h 
........... ~ 4o ~rlt•. - illl>ftl._ ... cor~ Wic-.da .• ~U 

-•• .. u<lli.,...c.-. 
I. ..... ....;,.. .. •No. ...... HE:._lecaoM __ ........ ~ ... ~..; 
......... P-!a. ~latr-="• .iato~lád...-. 
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Clptt•le Ul 

Ad• .. n~w-t- • -np- • ~rb 

1, M -•Na ...,:. •• ••'- a _t .. h .ollcltar • ..,ho .. ncalt-.to '~~!. 
- uuer, - r- nMI'NOY H .. ._rho, - ur-=t•r•u .. atuta ... l'ftt .. , 
• __... .. .._,.., ... ricaptto.'" (Ayho • ntalti-ta), .. a blpftaôo W o:arlllloo 
...... •. O -tnta ....._ l•llen-, • audar ... •1•'•• ..,. - a - .... n
.. - -actUM latJaoa. lata iiltt. l .. lutlo, ...... Upnr .., h,..,.., -
'--1t•, .._ Nr colec.-111 -.o iqalo ...,.dor ·~· a.u llocau .. ;ão ...,.~ 
t-e. ..-r• .,...,.,.,, Nl' t....._ •nl..a l .,_.tecle •Aria • ftuttt-"-• 
-~ ".f.,t,'" ,.,... ..... M fft o CIIM, .. I: colGt:_.., ... bo 4o- a ....,nco 
•~-u. 

J, a. -•- -l.eub.• • ,..,.arafo 1\' aie> ~ba .. - fa...,lãrio 
.. -s•d~~et. • - uortio pona\, .. 1'0'1' .,._11M clfttl, CCH\h- ... .a.to c S 
-· O -t-~. -c.-rectena leti•• a - -1' lipla -· ""' 
- • - .... ~ • -r.o <lo fo..,li\:lo a, .., ..,......,, aa l .. f.cacõea ulnl-
-. i -- a .... atlut.Vlo -r-.. a -tnto .., r-tkk. lht.e é -
,tet.~oo,- ~ •. , .. te ...,la .. ..-~a-- ..,r,. .. , ... ,.. .. era ap.cla • .. .., 
......... fel.• .w.t .. lau·acie ~iolau • .. rala fi•• aoU,.__• eo oltjatol : :.:.-::::':. -:c.c::-~t:, ... IICi& .... MiMo eeta eaU .. bc:a 0 "u-eff'ldo'" • 

3. ....., • cátodo ~ta fr~IM-"t" .. - -••• eu. nl.., 4& nultt.•co, 
-~. • for o c..,o, • dlcula .. eoH•t- Nl"do • 1..-fo - ltGIIta o 
...... fa~tirlo t s. A. tau 4o nbo .. nc:altt.Me i npn-' ... ...U. o 
...,.. - -.~- - •. - .... t-. 
'· • ..t• .. r.c:eltt..neo ...., aaal...., ~ lod..... too "'•tiudtio 
a. • .,. - ot ~~~- .. r --era re•- -.oi:or a _.,rc •_-_re-
Elmtooa 110 ela ......... &;;;-... ••-• mui-ar.,. o •-· riõ arntoi 
- ... d ...... u ... . 
3. A ..a-.t. .. ••ti• i.woba." ~la •d•lr• npel:l~. • f.,_,;tirio•c s M
~ ~"'*'• 41roc-ata ..... -c ... tel aate fo.-.lido i ti'!II.-Jtiolo- • 
~- e - fr ... uLI JICIIICal ,.ta wb .. la ....... { .. roã 011 .. ...,.rrtda). 

jOo~a~ ..... !!í~- "'-atq for linol•Ua - ter aW. ~--~ ......:hl.4o a 
ar ~·••ul ator-• ·!""'atoeoartr 1 

to _IC.,.. 

.., .6. p•lll• • .--uaw, - nbo .. recaltbnro .- aio c..U al4o 4not..J
• - pruoa ...._la oli rael-.lo ar.c•lt-as:. JICIII' •le • fonulârle C '· U.. 
..,lluta .., m.. .. r-ltl-o, ·cr......,.- ..,_ .. .., .. rancuraa loaat•t• 
.talwlo o --cio ...,..,llcau•. oli - i ~f'Cl-cilo C 9. rata ,jjlct.. ii crat.a4a 
...,_O ......... artlto 1,7. 0 fONYlário C 5 ,._ --i rac:l-
.. C t, a - ... • oltjota t...._ •'*' rapla-.ta 41atri..,üo0 ca• • ... 
a ....,la ........ ntlra aaM tor.olirlo0 .....,lata4o ela an:l.ucura .. ••-
...... diao ... !O!!r-1. a o .._._, c:o.t"- •rucdco - parag.ulo 54. 

an'-" 1• .n..--- .n.r.s. • .. •Jotoa walotr...,. a aa arcu c.. ftlot •ct.oora4o, o aau. .. cn-..,.a .. -. 
..,ria • .._ traaar. - cazactrrna ltut•Uo ddwb0 a aDOU~io .. ,. -ttn 

: :.lii1C":.!:.:i~ -:r::r: : =t~~r::!; ::0:-'tio-.:;a:,:::·~~~. 
~- ao~roacrito •• c-to ..... to ,.ou('Ml. • i-&vlo ~lor asq .. m, 
• hr 11 eaao. MI! e- • • .... HCP .. r-tnta. ~ 111 r-tesrt• aotlci
C. • cdao .. :nc:e~l..ttto a - ntnaa - .- ~rla aa 4utluürla, o1for
·•lirW C S .... Hlr ualu4o JICII1' eat• ilt._ -·- ..- ..._ bruU.llld&da. 
I!! - tncura4or ....,i._ata •utod ...... 

......... 

........ • ...... lçio o • a.c.lt:lan.to 

1. .. atojac- • CHTO...-Iiada aio ..-ca4oa, - f- naan ..... ..,.nacrl 
...,_ - S..naUo .. Eal'illlolo 4au4ar t.ll~, • uractana lal:laoa0 e__.. 
.. _...._,....,c-ta _ .......... 4a .. lltao:aeio, ... -a 4auo .. atll .,.ra.... ._ -•cJo ll't"ol.,olaata, • cuacUnt ..._ li.,.._ .., ,.ú .. N'q-0 1'040 
--~. 

·-.. 
., 
" ., 

' 

&. •llcaciD ,. earblto ...,.... ....,,.., ao ,.l'liiP"af• t'f .- i llki .. toliriaf ... ... __ ,Ir ........ ~ _ .... :ta,n·-· .. .ior-..... t ..... - • 
- • laolica.;M .. 1au1 .......... <lata .. ,..t ... ,..__ •• , .. ..._ .... ~ ' 
.-. aa -•aaa ft........_. par •'- .. :l.alpreaaiaa .. tlolaa • ,...... tl~ 
pifl• - 4a .-: ... ,.__ .. i,.noaio - • carbl.a...-l -
,_. .. -•aaa - tatifa .....,~ üo npacrMãa, - a IDIM4io .. ,... 
• ben .. ed ... oatoja i.,koM ....... ottoa atoJ•toat 
,_. ea· atojocea • eorn ...... ncla; n:latboa • •nico paatal o _r .... 
-~l,J-~. 

,.... .. •'- ,..uh ...nwa..... ..... -.~~~·· 

!;... ..... ;:i.r.·: .:::!·;::;:~=-=-U:ttit::-.::1
: :.::-~,:";.-::: --

...... 4o .. r...tço .. •ria .. •- .... , 
a) .... .....,.. - • ran• n•ç•, a dota ooo lipla lo4alhal1 pal& .. ;.la ..,. 

-natal' a lrnaoalad"-"a .._ 
lt) •vi .. •• ,. .. atta ••- aaiiar.la, .. ~~u-4o a ......._ • culatoo .. t ... r, .. 

.... ... • lMlcaçio Ca aPoda ,..tal ÜO •J• U.atlfLc.iftol. 

.S, Ali _.. ... aat 41>:1,::1.4••~, aabo •• 4a tatlf• notuslola Mo r•hn.;,.a, ,,., · 
- Mr aao:caolaa - a Loap.ê-naao ... cadaloo 4ate4or .. ,..;:.c. Ia 1 .,al cMcar•
JIOT afto. lata O~t:l.aaç:io CCIIIjMCO, aio IÔ ii aaiiodaa flx .. 51a .. atiria1) 0 ... 

~ia •iiru~.l•• -> ... h. aa .... u. 4o ,....at .. al. A-... •• _ ..... oor paata-
_ .... 4aa allojatoa ....... 10 ttatar .. cartel, • - -ar• ,.,...., M trat.ar .. 
un.iaa ,oataia. 

'· A apUeaÇio .. carilltoo - oii>J•tol JICIIItaoloo e ._... ... ...,lao ......,.c. • 
•- poatd au • aUdal .. ......., -catr .. IOIIIo 4o aa~ .,, à lalta •n•• 
I .,.;.ela poatal 4a •acata i ""al oio •atr ...... •"•• -·-•· ••ta u .. , a 
•iaclo -o:co ... a .,.. •- car:boloo .. c..cor o .. õo a -taçioo .....,ln"• .,.._toot .. 
- ......... eutra 11Dtaç.., aait .. a. 

7. .6. ,.._do 4a •nJ.o .,uca, .. ,.ar.,. • ealo earta - 'll'alor .4aclara4o• 
- ..,naNO • ,... cuioaloo ltulic.,Co a 4ata 4o roc:altlMoato. 

.Dt.lao lU 
............. a .... 

.la neuaaa • •n. e11'11'la4 .. "par upri•'"(aaproua•f- ~-~~ .,.-.... - ,_. 
atl ... ta llepat:Lal iapraaaa .,. c:or .,....,u .. c:1 ..... .,.r • •a ioopnaaio .. c.- • 
-rlabo Ca ••- ror ttalmd<>. - caractcru "'•toate ..,.r.t••• a -taçÕÕC> 
"':.priia" (._pra ~ao). l raua .. etlquat.a ou ,.,. bop>:~tl.., <1e c:arboloo, a pal-r-a 
~riia" 4avu arr in•c:l'lta .. -.do ltalltanu apo•rat"te, • l•traa adiíaculae, • 
dnta 'll'<lnoalba ...., - liph de eor """"~lhn t. •d..-co. a iapun;.. • .,.. a 1....
cdçH "EKprê:•"• Uva 11<!1' c:ol"c""" do Jatlo d,. ... trr<.•t:rito0 tanto ..,..CD ,....r
wl - in«ule> ..,.,.riol' 11'1'·'""" .. • H for o c:&IO .,.b o •- #- o •Jidaraço H _. 
ltotltl, 

AniP ~-,, 
..j!_tOI aio - iftl~f~~f.oa~ta fr~adol 

1. qu....., a Aaiaheraçio 4a orla- • oocarnp .. rr....-r "-fflcia• -
.. J•toa üo !r ... uaadoa; ""' ola c..,letar '"""-.offido" o ro:..,....-o ... ollo.t
taa :[..,.fida•ta••t• fnnquaadoa pra cobrar JICIIItldorao~~ce o _.,_. fale
h • -tnte, o b-...,.ua-ato 011 o -~ato 4o fr......-co .... 101" ...
'f"aaal:adol • -
- ..... JIOI' - "-• ....._Uoladaa .. h-.-to pt'l.-iltu - artlfo 21 0 ..-.!. 

Fato 1•. 4a eoa-ocio, · • 
...... por - -ta~o hwUe>eb4o .... 1 totalLiada .. lr-.oa-to lol ,... • 
...... ---.lo I "Taxa pattlll ... 

lata ..,toe;. .... flpror .,. parte ...,.dor 4i!llllta .., aolonac:dto a ..-r nfo,! 
cMa por - l.piauio *' udllbo Cata.lor 41 apr.c:la .- fr ... - o atoj.t:o -

~letou - h• .. ---·· 
z. · O. ..,jotoa para oa <rMa.ia • tarif'& •"Pftlal ...-lata- anla:o 14, ,.n.n
fo 19 0 t.cn• ... c:o.w.ç:io,..._ MI' ook .. a • coufo•U... - e art:laa 310. 

!:!5a._ra:1-!:"i:J., •.:::.ce:~~.::/::O::!:"':.. "::!:: ... ~~~=r~a ~ 
•r ... a) - -w 4a patta ..,..rlor <lo -rao; - lado 4o bopraaaio .. u. c.
rt.M. a· Adlalalettaçicl 4a oo:t&• laac:n-111• -.tr.o loal-l•at• ... _.... 4o -
pata, o _.,_.ta ... lr•.,•-co falr.te •, •lt ..a Mr~ra 4a fraçio, e 4a ·
ta:tU"a wilWa para e ptU.dw ai .. Cl "',. .. 4aa cartea ..... i4aa da ~ft
aio •. 

:S. • caao .. -pa4ição IMO •• ..-.-&1-..;Ü, a apllcaç;.. 4o atbíM 'l0 .,_ -

a :t.fica~, - coe.fonof.da .. c.. o parlicrafo 29, 4oa --ta• .,.., fo~ 4o Ira 
~. :1:-ba i """'blatraç:O na:,...Ji4ora. C ••- ocol'l'• .-.&o ae <ratu .. -

:•!::~:~i!-::::,..":,::!~· r:":.i~!::-. c;~::;; :!:!:·.:::~-t!:r..:·. ~~ 
tlr •• tadfa• ~roYiataa aa C:O...eaç:io • .. iliolaa .. pa:&a .. orla• ~ o•jou.. -

-6, A ,...lahtzaçilo .. 4latÍ:!lutç:io- ar .. a ,. objnoa c• a tarlfo o nCIO ... I'. 
&.ta.laa aata tarifa ... lt.lplicafu:lo a troçâo taiUltaate 4oa ........ cr-a.aa 
- ,ar;icrafo 2\' pelo __ ..._u, • .... _ .. aacl.oaal

0 
da torlla .,Uciftl -

- Mnolço latenac:loaal para o priaeii'CJ otl'II'Cil •• puo lll&a cortaa _,.ti. .... 
w!• .. .,....ricl.•. A_aau urUa. t!la acre-ta! tadla .. tn~to ~-
- an.ip :14, •orcnfo 19, leto:a ~. ola ao-o~. 

!li, Ooat..,•r oltJeto .,_ llllio troe• o Lopr.aaio 4o cao:labo T •D -w.n..
- ...,......._to !r....,•aole> • lrtat•• cc.-o ul. -

6. a. a haçiu pn-~~bta - parico:ofo 29 aio t.l laoll.,.... - 1_... .. ca"'-
'!'_1'01a ,...hbtraçi'o-. o.rlc• ou ,._ta A411i•iatroçio -pa<ll .. n • ra• • 
..... craaa. a Al6dniatt'oçio Ce HatiM> tCI'! o olln-lto 4o ~;,..ri.,.lr • el!jota l.!, 
•fid.•t••t• ~r .. .,.-. - -war tarifa, 

'1. llioô do 1..,.,._ ..,. _d .. ração aa ..... poatah a aa :t.praaaõaa .. fl'lll
.. -ato aio 'll'i'hCaa para o fl: ............ to. •••r-o ca .. •. _.,.· ataorl- (0) - i 
CDloeHo ao l ... Hotel Mlea .. •ataa ~ii'OIÔal '~toe ...... tal' ............ a 
lõipla. 

........ 

.._t.cia ... ltoletiaa .. f~aonto (hrto .t.). lectlperacio ... r-a •-. 
41.nltoa 

1, ...... a ..itraae, • 4attlaatádo, .. - -•aa Un-o 4a r-a • .Uralr-.0 
a -.iacla 11M fa1: • aolbat-Ma ............ aol-:1.>:•• .._ outtu pet' -. .. 
-taeto ._,.tara, - ,... 11t0: 411: napalco • .riU...., ...,.1-cano-. • bU
eae'aa ,... fia-- • .,....,. 4a ,.naa A • • • .. lotla .. '~na!; 
.r.ta i ..... la .. erq. .. --·,.no .6. ____...... ... ~-
~~ OKII n-.Laaia ofac-aa -" _,.,. hcM4ao - IMlelcia .. ·-
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c.-. A ,...rta • • conaarv..ta p~~b M•:lnhtuçio •• .... tiDO .. ~n• --.,h
taa M 4....on.rl:'ad\'CIO 4• cont .. para a Adoolnhtraçio d••rc•dora. 

2. tnuounto, cada Achotnlatraçio te• o •tulto de hzu •f•tuar, ,.aaa a&in
c:l .. &&JH!ChlMntl dnlpadaa, a deYO!vçio da p ... te A ~'"' tu>letifta olot ftpq\laa
-to, aravatloa ola Map~~aaa a H ,.,ur OIU. uu. partf! •~J• tnnl•hhl.:~a .... qoi2 
c:l.a .. ten~l....,da. 

), O - •• .,.,ênda :0 qual a ...,ru A ""' bolatina ola ftMI--IHito dc:v-.o ur 
•.volvi4a iii iftaerito, - todo .. oa ca&Oa, p<tla qiincia cxpadl.dora "" objato, no 
a""'"o;ao Hlta parte. 

4, Queculo.,. objato tru•ndo a .ençio "Livra dor uxn a ola oH ... itoa" cMta an 
unrlço H dcatino •- bolNia de franquc .. <'nto, a .:~nch aM.arrcz,ada da tlt>c• 
r.ç.io aa aHit>dat• utabeleoa ... durliuu do brJiath•: a-..We aa ru•rua A e !I 
.. ata Nl .. tioo, aan.clona e ......, 4o paia de od&,. "• t&n.to 'lU&nto pouivd, a da 
ta tia J'Oit .. .,. elo rcwcaaa., -

S. Quando o ""leti• ti• froUUi!U.-anto .. .,erd~r, ap;l ,ftn .. •,.. r .. 1na, \111& 
.. ,.uc:ua ; cautwledcla naa -••• eondiç;.,,, 

•· AI JNIUCI A • a tlca loolltina tl:c fr-..q ... ••n~c rdarcntcl i• r-••••,. que, 
)'Ot- -tive 'I"Al'l"er, ,,;;,. davolvl.dll i ori_, tl•v- an anulcdu, flo:an4o 1• 
to '"' cuidcdo1 da Adloi.nhtnçã.:. R tluti...,, -

1. Qu.anh tlc rccc-bi-•fttO de pane A di .., lool1tti• de frMqUI-nto que l~tdi
•• •• tleapelcl du.,..bohadlll pll<' aerviço de dcatifto, 'a Adnliniatnçõio da ori
•- -rtc o 100<1tantc O.nca dltapeua - ..,a própria •ocda, a 11101 C<>tiçiio que 
......... Mr ..,pcrlor i ltftabl.olcdda para 1 -iu:iio <1<>1 vd<:l po•t<>il o:- dc•ti-·•<> pcl• corr•apond=nu:, ll nr.ulrcd<> do coftvcr.:Oo;; Indicado no corpo do fo..., 
lirlo o coko o cupão latC"ral, Apôa ter colorado o ..,..tente doataa u-,cua, a .
-a:-:u Mdauda rara ••t• fbo c~tvla ao .... u,nu o cupão tl:o boletbo a, •e for 
o uco, oa tloc..,ntoa c-pr<>t.otôrioa, 

An.ia;o 141 
Olojntor. .fOitl~l nonp11U<I.lo~, 

1. Oa objctol po1t11h endcf,.çadol 1 dc11dnat:irioa qu-e hn~ ...,dado d'c ctld.iro:
p lfio coaal4crado<>l c..o eftdcuç&dua di.rct...,nu, do luc.r d01 o'r~e- u l"f,ar .lo 
- 4aatbl0, 

I. Qualquer ccrtn ., .. valor dcchrado, cujo olcatin11tiido p•rtl.u pau o"tro 
.. t •• podo .... ""'""'"dlda "' o•u p.aia C~~~.cc"ur o serviço - waa rd•çÕ"J c010 
• pc'h do» pri•cirn d41tlno, ~ lato nio ocornr, o objeto poatal; d•volvldo i•c 
.U.c-... u 'i AIMII.I'Ihu-;.;;o olc orla,. p4ra ..,r ontrcp• ao r-•nnte. -

3, o. ot.jcto• )'OCtcia aiio ou inauficiant-nt',. fr~• p~ra ••u prbodro 
pon:orrao aio &r~t:~~.ado,o; .te., t,czc qu" lhcl teria dolo •pliCAda "" eles tivcaH• al.-
4o .... uccadol oUnt-nte 4o pG'IItO de orl1cw ao•'ftOYO lupr .S. deatino. 

'· O.. oltjnol poataia nJub..-nt• frcnqwtcdoa p•r• aeu pri-iro percurao, cu 
Jo CCIIIPl,_nto olo Uzl ref•nnte ,.o percurso poatcrlor Dio tcl>ha aUo •uitado
-•• oic ... n1xpetl:içio aio aravadoa, ,.. confor.idodc cooo oa artiao• 24, par.i
&rafo 19, ltttah, e JO pcri,rafo 29, de Convençio, co..,.., tllta •"' repr•••t~tc 
a •uerellÇa ""ti. o fr•.....--to j.i 1"1" • o que uria ai.Ok. cobrado 1e 01 ob.l.!. 
toe ti-•u• sido ezpc4i.SOI PTboitiv-nta pcra ••u DOYO destino. A ••ta tllta e 
acnauntada a tAa de tr•t-nto. J:o c"o de ree:qoc-dição por vic Hrca, 010bj!_ 
tee ..;;.., por outro lack>, arav.ldoa co. ..,brot•><• aérea, tau coobinH• ou taxa 
01p1del preccdta 1110 artip ao, pcriÔJrafo 39, de Ccmvcaçõio, p.ara o percuno ul, --· . . 

S. 0• ohj .. toa pon•l.a pri•dti.v-~nte ltodueç""o• "" lroc.cdor de .. p•Í• •o•un 
te Ml';.. rn:o:pcd.idol pare outro p1I1 110 ICtl.afiz.r- ia coadi.çõ .. requcridel p; 
ra ,o~ tunapol't~, • -

•· óa obl-to• poatala <tUe ten~ prl•i.tiv-cntc cirwhdo c- fr•nqul.a (IOatal 
- ÚJ.tc:dor .. ,. pch aio s.rav•doa, - coafonai.d•dc c- o• &l'tl&o• 24, par.icu 
to 19, 101tl'A h, c 30, pcri,:rOif<>a 19 • 29, da Coftvançio, C<M • t•rif• d• fr-quca<;; 
-n 11,uc dci'•rla ter •ido plfl.lt se ••t•u objt~tot th•11• ddo cndcra~cdoa dira 
~te do ponto M MiJ~:• .... novo luacr de daati.11o. A ••t• tcrif• i acraaccft-
t.aoia.a ta:c de rr•~-ato. 

t. Q.acndo ü rcc..,..cUçio, a ac,ê,.cS.. ne11pedidon epllea IIU carUii>o ohitcdõr
- a .... rao oloa o~jato• poatch no fora& de ccrtões • 110 veno de toda• sa ou-
tua o:auaori11 tlc objetoa poatal•. · 

I, M ..-aall ortl:loíirill ou l'qhtrlld~t~ ... ii!<> d!"ol"YI.del •o• r-!l:~nc .. P..!._ 
r~ .,e ola• co.p\ltr•.,.. rctifi'l"• o cndar•ço na.o !S<> cooaidarad••• qucndo dOI 
ou• -lt• ao• •EViçoa, .,.... obj•toa nn:,..diolo•; ""'" tr•t11du ..- aovo• obj•-•• • ~no.-••· coo~t-•t•, pccafveh .s. """'' ~•· _ _ _ 

:;...,::: :,::!:~:~::!~~;.::: ::r.:.;..t~;i!ti'o~i~:. 'f.~~~ ~:;,~ :~:~:;. 
••• ltnvi• • r ... 11otao, a Adool.niatução 4o I'IOVO Madno. ~aat• cl110 0 li Ad
•b.htração oio prYiitivo .. atino ••• ao objcto poatd uoa QOU explicativa e 
- 't'alco 4e r-bol..,. {an<&oloa I. 3, I. 6 ou 1. a <lo t.codo n!•raon is r-•~~• 
-tra u•b:tlao). h o Mrylço 401 r-bolso oã.. c:dstl a•• r•hçÕ•• entn aa 
...,.l•btr..,.Õis IQt<!teUiolo.l, oe oi!r•ito • .,. caou aio o:obra4os ctl'avia olc co-r-
n ........ acts~ 

10 ... a ""'tativa da cnrres11 H..., •-c••• exprasu 1 ol.,.lctl[o, por·,.oru-•oc •-r-cht0 lor t .. rruç!fou. • ,.;;,.c:L. rcroxpcdidou d.cv~ barrar • eti .. ota ou 
·• -çao ~pria" l"'EE:pr•aa.o") .,_ doh Cortaa traço• trat~.tvc:nc[a. 

~c:!;:.~~ oolotiN olos olojctoa M corrca,...o:iãS.cl• 

1. · a. _,_..., • .,.wrl .. • .,.._ rea:po•t•u par• ... -- ...,.,.,.,.. tftba 
.....,. M OO!Ianp ,e"..- •t laMdd~t~ - ..... t .. •s ~l•h •• •la- • .... -

lo C 6 0 '"""o, rorn~chlot peL.•~ .W..i.niltr•~;; .. • aob•c ot otu•h d.,v ... """'cnu 
••• lrito:rho• o""'"~ • o novo chdcr.,ço do d•atl.nctôtio. Al .. dlato, "'Uindo 1 
.u..,tl~cda ilc objetet roauh s 1er• c.ol•tivM<"ntOI r~<u<p.dido• o juttUicar, 
pode tllf utiUo•<la UNa oda. llc-ata ccao, "' tl:etal~l u.lc!.do•, d~voo ur ln•
critoa aobrc 11101 Qtl"'uate nrucld, t:otnccl.ta 1"11 lld•lolnr•,io.• l..ptc&u, 
"anil, canfomu o •••n -d~lo d<> ~nvolo1" C 6. 

2. 11,;;o pac~,.. ur inJoarido• nutu 11w•Ú•pu ou ••fu obj.tot poatda pan!
v.-h 4c coMrolc •lfar.dol*iirio, n• objttoa po1tlia cuja lof>ll•, volwn • pcao 
)'011- ccuur r••ttiat. 

3. O et~volopc ou a ••1a tlev.,. ur •rroaantcdo& abcrtoa i qi11ci1 rn~<pedldora 
para lht' renohit 1 cobrans.•• aco couber, doa -rt-cntoa ti• t•rif• que potlcrh 
lnddi.r 50bre 111 objetol 11 inurldo-, o" inHcar _.ubr• e>atct obj•toa 1 urUa 
a •cr eobr•d• ii cl,.~•o:l• qutndo " coropl .. 111to do lranq"c-nto nõ'o ror P•&•• 
Após,.,.tl!l.caçõio, s a;êneili re>nirctli<lon fecha o •nv<tlopc ou a ••l• • apl.l.u ao 
lor• o ct~volopt ou aobra a •tiqueu, M for o o:•ao, o ccrl.•M T J'Sra indicar qu'ã 
lli tarH•• • ter..,. cobrad.u )'Clo c.odo. ou pol' parta. d.o1 objoeoa po1t1ls 'i'llaori
oSot 11o0 .,,v,1op~ ou n• o11la • 

'· A cbe&adl ao dntino, u env•lopc ou 1 -1• .....,.,_ 1er aMrtoa • nu eont•U
do verificado peh •1dch .ti.atribuldon .. .,. cobre, 11 coubar, 01 co.pla.entoa 
da teu• nio qultcdot, A'"'" .., trct-nto pt'l'll'bta 110 11'tito Z,, l'll"IÔ&Nf .. '"'• 
tct·u t.,""' CotiYr~c;o.., H .; .,..br.-.t.o - v.a p•no c<><koa ot objetoa ...,.~•i• lnaru 
doa ao"i t-avelopu ou -1••· -
S. Aa r-1111 ordin!Ôri.at eftd•raçad.oia;~ ...... r 001 aul.lroi. a 1111 .,. • .,,_{..., .. -
da uo _..., n•vlo, • .,., • pe•aoa• q ... t- pane ole lal. vi- coletiva, 110"
ur trat•d••• i&ual-ate, co-o é pravitto noa ,.ri,r•fot 19 1 lo'IP, licite c1ao, os 
e .. vetopu ou u .,tiquct1.1 4• •ala devtr@l.trcu-ç: o_CD!!a~aço 4o oavjo (d• •a~nci11 
de oant•ciio ou de viaae•, •te:.) .i. qu.tl oa cnvct..,.., ou .,. -1•• ,..,.... ••r ..,_ 
tl'GSUII .. 

Artiao tU 

a-aua da di.atribul.çÕ<> l~~pouivel 

1. lJ,tu d• devol.,.r Õ.Adllilliltu;io de orJ.ae• ... 1'-IIU aiio olbtdbuidae 
pcrr ,.. rc~io •~•lquc1', • •ai...,h di 41•tino deve !ndlctr, lle _. -Ira clat• 
a coadu, - 1.Õqua ft·•nC••• a, tento •"'nto poutvcl no •n'W11'10 llc.rc• obJa
to• poctah~ a cauu da 'lliio-cntul•• ola aeauinte forot: "illco..t~U, relua.i, en 
'IIOY•&•, p4rti, """ ricl•oi: diÔeidoii", etc. llo toccnu coe certÔCI poae.h e 101 
iW~>rnao• -· fota•• de cut-•, a cau .. da 'lliio-cncup oii bolicad.a aobu s .. ud• 
olhdtc do -.,...,, ' 

2. Iata bollC..cõiO i fome~U.. pela çHccci<> •• -· 11lo 011. ,.ta apUcacio .S. 
- ctlqucu HJundo 'o oode\o C )]/CP 10, - anuo. Ml'l prnflchel' c.Oflfor.e o 
ccao. Ca.ta &dlotlli.aucciO t- • fccuia:&> . •-r • tra • ..,çao, ca •u• propria 
rr.;&..a, ti:• uuu ola aiio-catro>&• e cs outru indica;ôca qUI lbe c.<>oviu-. r.. 
auaa rll•CÕ<t• c- u Adoiai.traçôel qUI unh- ·.,. iato """corolldo, •n•• f.Ddi
.,.,;,., poolcwo 1cr fdt111 ca""" ~ U.,...a conwnc.loa.oda. Do ••-·_.to, •• ioa
críçÕca -uacdtu rclct.lvca i nio-aancp, fdtca pelo• q•ntcs ou pelll a&i.!!, 
ciCI poatala po4co, DCate c:cao, acr coolidand•• IUUcicnt••• 

3. • •sine i• df' dectiiJo J.,v• berrar oia h•olic.atôos d, l'"&al' .... lbe dh ... r••~ 
tclto, tlc oodo ~UC 11111 fi.u .. lc&ÕYC>la. • colocar ao cnveno <lo obj1t<> poatll • 
....,tl<;io "ltltour" (Rcton!Ol, ao l.ldo d.CI indica;õea da aJi"ndl ola or1&c•, De• .. , 
ald oii1to 0 aplic:ar "'" eariobo olataGor ao varao <1&1 urt•• • ·.,. .....,rao doa 
cartôea poetele. 

lo. At r-n•~ de diatdbui,;.i.o i.olpoa .. val ,-., d .. olvide~ ao perw.ttantedopda 
t1c cu:iac•, q...,r' hol•d-fltlt, quer .. uo ~•cot• eapecict •tiq.,atado c- "r:nvoh 
- o:li.atrl.buabluH (Jteo<:uas <!:c di::tribu!.:~o ii>;><Jft~iucl), co• ae u tut,.e;~ 
M oi>Jct<>a poatoh • ~~~- ftlcninhldo• • ena paÍI. Aa n-as•• d• dhtribui
çio ,,... .. r .. et .... nio aej .. Tl!shtndu " qua tu1.,. indic•côes auUci..,tu P!. 
l'a o rlt01'110, 1io ~volvi""• ollret-.. u ,. ... o r-t•nt•. 

S. O. objetoa de olhtdklçio l11p011Ível, do rcai- bttcnoo ..... pau .. .,.. 
nstituidoa 101 r-tentea, d- MO: enviado• per. n ntcrior, aio tictcoloa 
coofo- o artito llot. o ..... ocorre c- o• obJ•toa do n1:Loa .lnten>ICIOilll 
cujo rc..teote tenha tr...,sfcriolo '"' ~eddinci• para -outro paLa. 

•· lu! 1'-IICI para terceiro•, ertd•re;cdaa coa cuidado<>• doa acrviçol <li111...Õ
ticoa ., cotlt.,hrca e pot' cate• dcvolvl.dca ii •cinc:h poatcl C-' •i<>-nc.l-dol, 
.... c_, •• r-1111 pa.l'& ,euoaa, •rtde~ccad•s ,.o, i>otO:h, aloj-nt<>l ou .,.c-... 
d•• de eoopcnllie~ Hre11 ou -rrtiaaa e r.ltitdda• ii aJincb posta\ dn•ido i. 
bponibU:ldad• tl:e cntraai-le~ .,..,:dut!nat.iriol d.- "r tutcdel •- de <li! 
tdbuiçio boponível. lo ••olu.oo ca10 deveria aer conddcraolal - oovu r-•
.. , aut-tidca • J"riD<I"'"•-oto. · 

J. AI cartca - •elor d•cllrc.SO Dio ol.f.atdbu{daa dcv .. ur devolvida• lop 
..,. pou[vel e, o -h tardar,""' pl'..,..., aaubchcfdos oo anip 3S ol• C<>...,...
çiol eatoa "'-•••• .... bacrieaa oJ<Ibu e auf.• m 3 • colocadas "" pacota,...,.lopc 
ou -1• etl.q ... toodoa ("V•I.or•.• .. clar..S..a") .,ll'clcura 41icluMa", 

'Art.tao tu 
br.ircda., Noditicaçio ole noleuço 

1. ~~ ....... colicitaçio o:011 'YI.st.,. i retirada N ~-nu - i ood{f(c-cio <le 
_...rcço, ocad..,. o. catcbelcci.anto, )'Clo r-t•nt•, ..., ,_ ro .... t.irio JIOI *'1-

::: ~"=: ~~~=..:..:.i !::l!"J'DC::·.:~ :!!.."::.r'.!~.:·!{::..r:-J 
ãa a - -- Hatf.oati:rf.o. Ao ..c:reaar oata aoUcita;io i caii>Cia poat•l, o
.._t..,tc ...... c:oop....,.cr .,.,. iMIICidode o ap,..aeota1'.,. M for o c.aao, o recibo 
.., poat...-. ""'"' a identUicaeioo. p~ll ..,.1 • .W.loiatracio • J'l{• de orla
...,_ • rc.,.....HioUI.olaM, ~-M,.. ....,t.c. -~ .... l 
a) M a -u.cieacio 4 .. d.-- • .... ll:t'-ltl ... ,.. .. vf.e ,..•tcl, o fo..,liiio, 

~ ....:::.·~'::!...":--.~...:!::.r.=~-.. ~=.o:. ~~ 
-.) :?!"!!~,:,:i!•,.;!: :!a,!~lol.a,.!~t:.:ar-::~!"'::!!..tiirio • ntn-

.,. • ..nl.co tclq:r.iUco -..noaMo M n•-.ltl1' - uo.-• i ......,..., 

... tatl .. tleetiM. ,-



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 26 6323 

z ().oatquer pNido d• -·Hfleaç;., do llfldareço, nhtho a .,..g. O:.t'ta- ,.,.lor 
.,;ahradn tonuolado por viA tol•a:;riíUea do:Yit lU c:.onU~ck> .,,r •la ,...~do I'!. 
la pr"'•fli;., ~orye[o, na foi'IU prevista no pariõv,ufo 19, letra _!I o f~hdD 
c J okV(! cn~âo tl'UU no c:..bl!(oll••• 1110. canttorlll knaM• apo~ntoa, a a!!"ra

;., "'Conf!r-~~~io .&o po:dldo td<'r.riirlco d<l ,,,"; -r.unrdiiMO I:HII f«<U...,çllno • 
~io:\c.ia cio. do.st1uo 1i11IU· .. a ntu o objctn poud. ~t-c.t .. tcto a A ... inhtra
t:• "" tl01tino pcoíle, aob .ua prif.ri~ r .. pon .. blUd&do, olu •111-anto .., pdi~ 
tdqr;iflco .,.. açu.r a c .. nunoaç ... ,.,.cal. 

J, Q.>ando do r.:ctbbocnt.o ~ fono.aliiido C 7 010 tio tda~r- •"" o aubadul a 
.. ;nela da dau~ rrocun o objato po.r.al ftd••oAo • pi'OdMnda, • ,.,u
tloo • and-ento ••ceaaõir!o. 

4, O •d-Dto Udo pela ~in.:h ,. tt .. th.o, a ... ,.,..! ~idco .Í. rati.-.d.a, 
.,. ft .o<~UicfiÇiD eh aru!cre~ i lllaollac•ante c•ualndo • aae..:b de •"'':"'.i., 
.,.11 ""• a.ts rãpid1 (aina Q\H!Ie lupn-fkia), por .. to U pat't'll ....,1po1ta 
lol!lulido c 7, prHnchi.da•cii-Ofrfcio•M o ~dl.do foi traa•1t1ola por ria tah
arlfla. A qiinc!a N ~>da- prwlM o pd-ta. O •- ocor"' ao• cuaa 
a .. bot 

;.'"folh•• l•fl:'ltffn .. ; 
~•aa Ji .,.ruau• ao 4aatlnatido; 
aolicltaçio par tahar_. aio autlcilftt-ata .. pl[clta para pualdr ,..... 

, ldeat!flcaç;.. nlõ"r• da r-•••1 
- - al>jeta poltll conf'hc_.,, .a.nnort.lo .... ·apraead,olo. ' r 
.. 0 _.,.1\tl .... prilodo ..,.,ooUdo Ylil tcl;p-ato 1110Ucl~ aar f.dorw.a .. 1M' 
tatesr-., 1 l'tlapaata iii •'11'1_.• por ••ta "la i .. -.c:l.a da odl•• •• 'fTavif>a 0 

nc:l-ta o aab rapl..._c. po .. l'val. 

s. Qualqu1 ., ,..inl.atnçio,.,.. 10llc:f.t1-r, atravia ~ uaa_MtU.I.caç:iio ehde~;Ç!. 
U ã &ocrs._tarla :flltamacional, •"• a ,..,...u daa ... J.dli.S:Ot!lo ..,. <!UC lha d 
r' .. I'O'ho, a<;>ja .tatuada por inter.édio de aul A .. lala~roçao ~Rtrll ou de -
.. iõacla upccl.alacnt1 dast,auda para lato; a dtada aotiUcaçao 411<1 traKer o 
-Rua q:ÕDCia. 

6. h a p•....,t• d .. aoUcitapÕea c .. 1u1ar ,ar intenoédl.o 'à.a AdaiD~t.,açÕea 
-.:.-...;-s-al.a, ._ cô!!'ia "" aollcitaçlo poe., -.,.,.o •• uraiao::1a, aar •tnt-at• 
-.,.d:id& peh. AfC~la de ot'i& .. i aJ,inda .. den11101t·.h- au l.,.oldaa a.a coa-
ta 11 aoUducoea •"õ""didu llinta•ntc, hta *• •• r-aua .. •-tio aio ax 
du!dn da. dhtdbll!cio •tiÍ a ct..aada 011-. aolhitaciio da ....,.labtra'*o Cllrr.tral.-

7. b U.inbtr~a ocu• lnc• a.io ô hc'uu..s. •r-laca .O p•rÃJr•fo 50 to
- o ..,. oac:a1'&(1 •• doapeaaa 'l"" poa.- daco:tter .. t~uio. - Nu -~~
fiO .iatar..o, po., .. ia poatal .,.. toloar.O:Uca, daa -l.o:acõla 1 ur- pcr.ata<Las 
- 1 ar;irr.da ola daatlao. O :caturao 1 'Iii tdaplif.ie.a IÍ obdf•tódo •uaadoo ptõ 
p:lo r-t!nte udHaa-~ daiJtl •ia o a qiada H tl••tlao - po4a ur' ..,Jaadi" 
- teoJ1p<1 h.ibil JH'l' vh JH'atd. ' 

ktlp lU 

.. tha.S.. Hadt:Ucaciio da IDdaraco. Objato• ,aat..SOa • -tro ,.r. ~·aio, o cu• 
-• a aoU.dtaciio 

l. Qos&lq...,., aP"ncio q- .,_ ... - pldido da 1'0Ú.,~ o. III -.!:lUaçia da •n
MraCQ aoc-il\hado dor oKo.-do toa o artip », I 39, ..... C:O..V.u;iia, ,...,ific:a • 
i .. ntl.bdc do t.....,tcnte do ob-jato. 'l'nlloaita o fo,.,_,llido C 7 i ..P..,la da o:d.
~ CMI da dutlno da r-•••· C.niUc;a-sa, priaclpal-ta, ...... o 111dcrotco 
.., .,_tenta .. c.i corru-au lacaUudo aobu o fa-.-U1':lo C 7, 1 U• de po
dart PO -nto oponuno, .,_.nicar 1 aate r-tlinte o •-'-•to da IIli aoUci
t- Oü, ae !O&" D aso, :reatltuir-lbe o r-••• oloj1to ._ Hvolu;io. 

z. fe 1 d"'"'l"Çit> ro:teu-aa a.,.., r-1 ua rqiac.,...ra ou a_. carta c- va• 
l..., olcclara.do, o rocibo da poat-- d.-ve aar apraac: .. .,.do pelo r•atantG, au • 
aio .... a -=o .., ro .. ulãrio C 71 aata ;:iltiooa a. ... uarer a ...,taçiol ""AprUihl"" 
tado o recibo do poatl!t .. ~ • , • -i tido - ••• pela qêac:la de • •• '". O u:dbo 
.. JIOOCoiiC- trn a uauinn .lllotaçiôcu •p...u..o .. ntir..ta (ou "".ad.l.fic"Çio da 
._,~roço) poatado - ••• aa acincia lle • ,. •. Eata s...licaç;., i nforçeda pala 
..,,..uio do urLoobo d&taoior •• .. iiacl.& cu• raeaba o peoti•o. 

3. Q.lllflllln pedi6o ta1q.,iifice •Rc:•l.ab&do ua ..-cfiçiu prwiataa 1t0 parÍJ,r& 
fo n. ; lltdarcço4o dint•ant• i .. incl.a .. iaadao ... r-........ latreun--
tDo •I• •• Hfcw a ... -•K& r-.::iatrada .,_ ,.. ~.,ta .,.. vdor declarado, 
- to~u.lirio c 7 ac~IDhado, ..... paaaival 0 lle raclWo •• ,..acac• a tru~ olo 
..,... .ça.,•t• a uotaçao "Bolicluçia tdqriitl.ca poU.ada • ••• .... indo ola 
"•• ., ...... por outm l.a<lo, ••r lfi'O'i.ada i 4inda U o1:4M .. ..-aua. ÀpÓ• ba 
.. ar ,.rificado •• :loodicaçiea0 1 .. io.,b d• oda- .ialae..a, 1t0 c:& ... çalbo okJ foi' 
-lã.,lo C 70 a Ilpia da eor. o -toçio tteoaUraaç:io..,. aoliclt~io talq1'ilici' : ~=.: .. :.,:r:-:"::r:a ":!".!:1:: :::~!~ado ",:!•:c!::~~-=-~uti'oaOO:r~::~~ 
pio. 

4. bra 'I"• uja poaaival &Yi .... ao ~tnt-0 a .. :..eu • .. ,tU. .k _,-_ 
•• .iafo~a~ • aciiaci& ..,.., Htabll o podUo aobn - .--.,te, tauauato, ...... -
• H trata H -.. rNaaaa I'C'fhtr .. a eu •• - CIIJ'tl .,_ valor olael'lr&<lo, &11:1 
$11fo~ ..,.,. paua1: pela afÕacla H oda:- lia ..-•-· • caiD .... voluçio, 
o _, ... ..,.,1..-loJa I' •-• • aata fafonoA~;io. 

J. O •n.lao 14~ ; •pU.c:l,.l 0 por •atoala. I .... d• .. a uca"" G pa41do • l 
-· ~biattolião. -

.Art.lao' 146 

aac:~ •. O.jetoo orlllair:loa 

t. (lolal'IM1: nct-cio ralati .. a a - obJ•to .anU.a.iir:lo, dii od .... ltD aataHI•
II!:~to "" - fo.--liiirlo coaror.a o ..._to c , .. -· ... ....,. 11r acpo~p...udo. 
.. _,i.._ o1o poaa.lval, o1a .- rac ... r.u. 11o ao.-raac:dce 4o .,..J•u pôatalo r"i.l.! 4o-- ldha da Plpll flao. O tonuliii..io •• rocl~io..,. ... r ...--acb!4o 
- c.olaa oa 4et.alMa dafillidl>l lio co..tnto a tl.a .:>do .. lto lecf.,.l. JlrofuaDCi 
~ .._ lotraa .. 1Uacu.laa latbaa <1 alpd_..a ará~.icoa. 'bato 'tlllato paaa! 
... 1 .... f-'li:r:lo ............ ....-~aw.. ,i .... ! ... 

z.· • .-.;.c~ • .,. ........ • BCI-ela u.--1u.. •t~u.. ~~ata f..,_lúl8. 
.._tfkio", .-f ... aacla .... co ... naL&t-. • ,.la ria ..ta ...., ... ,...... .. 

H IUpa.,ficíe) ,ua car<l d• ra-aaa,a aob- anvalo~,i aaincia t:ertaJ;pOndante. &a 
ta, .... c•r tleolbl•o •• l.ofo ... ;õoa -c.uiiir!aa J-to ao Hatlaatid• ou..,
-tiM<I, -fo .... o caaa. "'"1- o ro...,lirlo ••.-ti leio", pnfarnc:la-..
u c- raalatrado, 101> an••l•~ a ,..ta vla _,, rlipl4a (aiua ou H ••dlci•J, 
à aaiac:la •"' a pruncMII~ 

). &• • 1'C'Cl110oo;io tlvC.r reconlo<'dolo r11nd•cnto, aata ÜHI•a •a•nda fia che
lll' o foneul:ido lo '"' i\dltllnhcraçio Cotntrd, .,.,. vhtaa a lnva•ti&açõoa ,.at•~ 
t'loraa, 

4, Ua IÓ fOro.ulÁrlo pad<' "" utiUaaolo para viriaa ,_.~.,. poataUa &'-ahi-
111-U, palo 100- r-•t•nt•, ;.. para o-- llo.ct ... tirl.o • 

"· ~d'IIJt~ Adotlnluuç.io pode ..,udur, acuviõ1 .ta'-" nociUcaçio ~t~L!ar.ç• 
lia 1 lo~r•t•ri'& htCI'rRAt'lonat, qu• aa ncl-'9.~• rahnntll a •cu IOI"'I'iç:o ... -
J• tUniOilhidaa 1t. '"' .W.iahtraçio CaQtral eu • ,.., qêinda llfladllliiRCI .. _ 
ala;a&da, 

t. O re,....lirie C I d•\'1 aa1: ohvoJvldo i Adolinhtraç:iio H oda• d• ..-... 
ucl-da dantro d•• condiçõn pnviÕJt11 nO ,.,ti~;o 147, parir;r'do U. • 

7. SI a trPIIIOhaão talt'&~irica da- tecl-"Oio for eolicit..S•, - ta1•&1'a
.,. uri ~ndcrlçado, •• ll.l&at do fonn>liria C •• •tret-'""t• para a qincia .., 
4-adno ou, ,.., fo., o o:aao, i A.-lnhtuçio cc"ntral 4o pah do ,..,tino. ou a •• 
4iocl.a ••pccidoocntc deaiJinad.a. S.. o .,_.,tenta IOii'l'lt ... ui avindo ror lia 
t•hariHca, a raapoata i cran•itlrta PD" ••t• via 10 aarviço """' llau ... troda,.. 
•• r&cl•açio telearilica1 H nio, 1 raapoata poda ... r .. da par via poatat. 

Arti&D lU 

.. cl-CÕII. '9'-Jatoa nal.atradoa a carta• .,_valor .. cl • .,aolo 

1. Qualquer racl~io rafanntc ., - objeto ra-&htr.a<lo ou a -.. ca.,te - •• 

!:".::c!=::~~~::~ r:. -:c~.a!~!!!!r ... ~, ~:"..: ;:_:,:t:•:a C .:.,.:te:-:.,~ 
ob-jato, falta a•...., JHiquaM folba da papal Uno. O fo....,lirio da ncl~ "!_ 
'" nr ~reenchido c011 tnda. oa detallws ddhtl.doJ no eontnto. 1 da _,..Ira ...,. 
taabd, llc P"•f•rinda .. lctraa .. 1Uiculaa latialta a.- 111arl..,a 'rib-icoa. 

·Tonto .,...t., poui ... l, aata fo--..\irlo dava ur pnancbldo it a.i•uiaa, Pan ••ro 
.,.,. IDa objato• raailtuolos pai'IOOtadaa co;nror- o aht..,. di' lo1cricio atokt'';' 
o aúano c a data .. axpccUçio ola r-ua d.,.• 11r laaçodoa H fontUlir:lo .. 
rtela..çÃo c '· 

:1. la a reel-cio db raapctito a - r-aa.a ~tra .....,..110, <1la ........ aar 
ac:DIIpeDhada, aloiioo lliiH. da _. dupUcata do .. alot I: l, I: 6 010 t • llo Aco~ n
fanato ia r-•••• ~t.,a 1:Habnbo ou 11• .- ~l .. tia da doopÕal.t". ·~f'oU• ., ..... 
s. lloa iíaico fo....,lido pod• 1cr utillu.do para ririu .. _ _. .. antra.,..l li
.. u .... _m:c i •- aaiacl.a p~lo • .., r-can~• • axpadidaa pala -- .,,. 
p1ra .- • .., dutiaatido. 

4• A roet-çiío. c-oa dladoa de aacaain""-rtto, cõ trauaaidda .. .Pac:.f.a a 
qincla, aephodo a 100aaa ... ia utilhada pala ..-ua; eata tl:--.iuio c• 1-
.. r .,.,._fficio'", -carta .. "-'" • ICOI> .,..,..topa f•cbado; • aaapra pala "ia 
.. ta riplda (ai,.,.. ou. de aupcTflde) a u:al.atrada. 

.5. Qualquer Adoolnhtn,io pode aoticltar, atnll'liia' da - DDtificaçio ... d.,t'lf,~ 

.. à Se~r•taria,Ir.ternadcond, •"• •• r•cl ... çÕea que dlc- •••peito a ... ..,, ••!. 
YitN nj- uan .. iti•••• david-ata praam:hidaa .,_ oa 4aoloa ola ~t~Cuoitob
te. a aua .W.iahtra~ Cantral ou a - a&iuc:h aapechlMnta dlaaipada. 

6. k a A.a.inia<r1ç.Õo d,. otia..- ou • .Adaiahtr.çio da dcniao o aoli.cltar, <" 
..,d-eão aariii dirat-Dta tr~>~-l.ti ..... qiDCi& da oripa â acêacia .. dan! --
7. Se, quaadl> do ncebiaaato da racl~io, a aair.cia de •aac.iao -. c:aat<>.,.. 
o cuo, a .Moúnhuacia C<ltltrll do pela d.a dutloo ou a aaliacia dadpada .,,,. .. 
dllMnta par• hto, tber eondipÕea da foi'Dicat' 11 infoJaiÇÕII 'aobta o dafiol
tho deatino da r-au, praanch" o 'luadro 3 do fontUl.ido. 110 eaaode&t""''" da 
ntr•a•, do aot"•J.I pc,....,.r.c ou d• ol....,lutiio i orla•, o _,..., olav• .,.., úodic:c 
4D ICidot-nt• ao to"-t.id<> C 9. -

:· u.!.!t:!i,!•~!=~:r 't~ ..::., ~== ~~!::~çi:" o:~:!n.!:di.t::!!:'!~::.i:"ia 
ela aacaaUria. Ela clfaaip ohd .. urt-aca aua <laciaãe nfar&IU:I i iupoao•-=
•iU:dada, ~ •uadro 4 de f.,.....~iiirto C 9. 

t. O fo.-..Urio ...,u->1~• pr•cncb:lda aaa COftd:lçÔII ,.,.,hUI paloa pariar
foa 7\1 a 8'o' cõ ÃYObid:o ,.ta ... ia •aia 1'ip.l.da (.,.i..,.a ou .. auparf[c;ia) tiaj!'Ji: .r:!::ci: =-::c:::=. 1110 fia .. r-li:rlo ....... falta .. tal • 

to. Qual'l<~~r Adaiabtr"io iau .... llliria 11ue tun-..it• • tos-otidwc I i AdÍal 

:!'!!~~~!:t"!.!r:~·:~.~=r~~l!o .! !!:'!:~·~!•"!: ":.:~· ~' ~r. 
Adlliehtra.;.., 4e orl eia tl .... r rac•llf.do o• o~t o: o;> _ • 

oatr•cao- .. _•••"""'·-""' •-eop 
n. a. - racl~io aio ratonol1' - - pr.uo .. •la· ...... - eitla .. ler 
•lido C t, .-ida lloa &adoa .. ...,.~ ... • ......... oalla i ~~~ _..., 
C..tral 4 pab •• 4utiroo." A CÕpl• "--· truar. - •bl-t,• -totr;io -co,t.a'" 
<1 t-... •oc:l<>nar a d.ata .. a-padiçie da racl~io oriat...t. 

U. O I......,Lá:rln C t, oa .doc,_ntoa a ata anc110a • a .. clara,ilio.., 4-.:tii.adrio. 
utabaladola a~~~o ... - roaaa1itlo cOClfo._ o -"lo C n a~~u:t a'oallaj• CIOdi....., .. 
.., e aioe I'IC:ôl.aeato ... ,.,..., .. lh'otUr~da, .._, - toloe o a eaaaa. H r; 4ow>IM 
viola• i Adaialltt'eçio lia ori ..... .--au recl--"•• 110 u,h •••- ,.,.,,.... •• ao 
-h tanlotr,-- praao d111 cl~~eo _..,. 1 ,....:11: .. lllta ô ~l~ia •dala.d. 

u . .a. ., ..... kia• ..,._ .;. • .. u~- - • ..,.u..p. .. ~ 
falta ....... .f.cia-...,....- -Uootat•• .... ~ -- ,.,...u. 
..la .. -~la .-t:n- ~f.at ..... . 
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1-41. .. a t-rn.t .. ;., t•l•~:rãrlca .. -.. ncl~io for ..,Ud~ • tdosu
• e ...,.racMo.- luau ,.. !o:or.Ül.iirio c '· llllret-t• • aP..et.. .. ,.ati• ou, 
H fN" o c .. o, a .W.i11htfaçao entrai ., po~h lh ... H..,, .., a - ,.;acta ••· 
,..cial.nh 4e~ip.~~4ot,, Se o .._t..,to ao11dt..., •r avh .. <> por •ia tahpUha, 
I napaata Hra t>:' .. •lti4a JIOI' t'IU yJ.. ao unlco 'I.,. lllav .,. .. ,..., M H<:l--
e!- tdaar~Uca; M ..Mo, • re...,au ....... MI' •• por d4 panal. S. 1 c ... t--
CM t•!•srafica Mo penoidr "•tonol ... r a .. ldM .. r-ua - •-•tiao, a ra~ 
t:.l-cao ,._,. ..... ...,....,_inhl!a por •h pDital, ~;~dUunik>-H o f-IÜlo c t 
-•• "'" -1-.c o llllreito i la .. aluclo. 

Artlao 141 
._cl•açõea nfnoataa ;;a,.._ .... .IC'•t••• - .., 011c-r .. pah 

1.. ..,. c ..... prwoolnoa..,. Rtlao .U.z. ...,r~rafo,:St, tia c...""5.io• 01 r-lii:
dea C • 1 C 9 z:afar .. tea iõa red-.ç~OI .., tl:&n•idllloa i .e...,h, M or:La:• 
q _ .... a -• •• • Ad•lnhr.npo lnt•n••Mia untur. IDli.dt...., !"a llt'll• 
~~"•-''do• MJ• _....,.,.....,. J. ..., .. ,_lailcnçio c ... cral ou a •• •anda .. -
.-:'-._ • .,, ••dpMa. O nclllo .... ltea• .. n "~' .. .,•lca.t• .. , aiD iii -..-
:':.~ .!i~~i!!tt.~.';.~:t:.tcl.t:Z~.· .. ~uç- ... bto .. d.., .... ,&dto 

2, O fo-iiiil'io ••• aMa;u illi ,..iaieuaç;o •i od•• '" pr~~ """'ilto 110 
.clp 107, pati&l'af"o lt, 

Anlpl., 
-..:"'1• • --. c:an:a a. Y&lol' •c:1u.-o, , ... una eu ..,.l'a..•• 
!· ...:::;~ .~::.!':'!a:'"U:~!:.!!i.:!~'!!';!:.,!:;..~!~T ;n~ •:. c::ti~::~ 
... et.1:1'Mlteda I 1 .. - ... Hj& IIIQIItn.-aaaia.W, U ... Ua ft f011f,.1, pa 
:h ••tiutido. •• <Õpil 4D •-•H..,.I'Ioal ; ntr.,... Mo ••t'-d:ri.tt '"" .;;; 
-. --.. .... n.. ... lU. ... _,.otl.çio, ......... - .... Ü,b i ~.Ir 
.... ,.ta Aollldabtl'açio .. llt& ... liCI .. o pfftll-tloo&/., -

I, A .;,la .. , .. ..,.,.o..,uloal ri 4 ••taMlacUo N coafa .. L• ... - e a~tito' 
IIJ, tuilnfo 10, Z..tn ~ i ._g, 10 a~Jato POI0 al I U'at... - UIO .. .._ • 

...... -'•- I nplaMntaçio .. patiJ ..... &tiMo I - UM .. '-... •• ._.. ..... --C. ._. & <Utl, -

J, .;....,. 1 "-"1-tação S.atana • -tal~, - -•11 nat ... • _,_,_ 
..... - • J&rêrde 19 ' MY•l•W• .., -caatl " o ••,liudida I'IIC\ll&l'- a 
-- .... t:-r•..,.••ia.cuta .o praoc:euo..,ai'Nl YD 4, 

m ••• U' 

tu.ou .., elojetoa. bpdl~• 

C.,lt>~lo .;.,ico 

ArtJ.p> 15{1 

Pe~CI Q ohjnoa 

Aa ,.,iRbtnçi>ea P'O<I•• ,up•<lir-ac ree.iproca-llte, por i.ntanoê'.tlo de - ou 4o 
wiriu d•ba, tuto ...,...ti~Õia rachadas quan.to ze-•••• 1 da•eobeno. ••au.~~d<> 
• .. cell{dadaa • •• -ifl:,ciaa ol<1 llrTI.~o. 

ArtliO lSl 

h~ta- 110pedlçÕea f•cMdu ... 

1. t ol>l'laetõdo for.az aapadicõaa hehad .. t<lda ,., IIIUI .... M•inhtr•ciiio ln 

:~i:~~:~ .. ::l ~~ !:•;~~=~~~·: ::r!:~~r •::~::.;.~:~ ·:~ .,.:.~~:" :.,••r~=~ 
usa .. aco~~rto c:aj<> ,.,o aoidlo ,,..,lida S quUoa por 11<J'14icio ou ,.r dia (quan 
• Yidu •><Pa•H~.:;.. aio ual iudu DO decorrei' dtt dia) ,...se. ecrr co.ddendaa
- allldo da natureu a IDtt•••r •• oparacõea ao q .. M refere ao ,....,, 

2. <l ,..._. 4• ,._,,...., - npediçi.S tacb&du .;; reaü1-f!tada, - c- 11<:<>!. 
•• ... era •• Ad-inhtracõu ifltareua4u. 

J. Ali Adoolnhtuti>ee. 1'<11' lntu...;dio dae qude •• •10p01dicõea heh.ttd11 11do '.!!; 
.. ~. .... , <k,ca •u '"'"nidu ... tCIOI'O oportuRO. 

Al'tlas lSZ 

'h:Üaho tanitorh1 , .. pudcipaci<> doa HI'Vi;oa do pah "reorrido 

._.,- AdliRhtuciiio <I•••J• Utilhar- u...,lcô H tunapotte•'I!IUC! efett"' •• 
--'"'-nto ... ·triiia.aito a.n.Wa .. ue outro ,.,, •n " ,ucici"açio do• ~c:r... ~ ••c• pab~ ecrpmdo • ani&O )9 • c:oa-Qçiiio, ela en4ar•~• ,..,. iuo ,.. 
•U.dtat:M i U.iabnacü hatal .., ,.r. ~rdllo; ,.,,. 111U:e ·t...,, ata <i o
kl .... • r-.. a ·ana .._l•iiu•c'a, 4......., •Ucit"•• t .... 111 tt~fa.,..ci ... 
oôt•la nfarawtaa i earp paual aui.M ....,..!111\aa. 

ArtlpU) 

'IU.a • ....,H._.• ,._ tran .. l .. io üa cart .. eo. nlot lllactuado 

l. ,.,r •lo •• qooldrot YD l nealoi.doe da Ulll eoH .. pondantu, tlde Adalnh
treciio Mtar.lna •• •i· · • nr.• e.praaedn Ra nan••haiio <I• •u•a cartu.,_.,, 
lor Melara&. -

I. A t~•n•haio dae urt .. 1:- •llor tflclsud!ll entra pehn liaitnha - H 
,...,, mtre a1al por -i.o lllc: - urviço •.nid- ou. aino dirato ._ afatullllll• ,.~ 
toa con1toe ~Unta• qut •• llluaa Ad•lr~iauaçÕ:..a intnauedu daal.,._ ok co 
- acol:'<&o. -

), hl l"'la;õls .. tr. pei111 uparacloa ,..., - iN •id.ol Hrvico• i:atnaedi.i~ 
rloa. 11 c:arcu- ,.lor Me tarado <11,..1 nzulr a via ... t. dlnu. lntnt .. t<>. 
11 ""'"i.ni.atr•~• iraun11•du podall t...,.• aQtflr n acordo pau prat~tlr • 
trat~Mi.uiD 1 d•IC'Obatto palia vila -~• "ir•t••· 1110 ca.,. •• qUI • traaaaiu.Õ.O 
pel• •I• .. 11 <lireU.alol.ac:lu.a a prantiaUraapon11bili• ..... •• tod<:rtoparc'"'IO. 

4. Confo~ • ~-linda. .. ""'iC<> a tanal..,.do o dhpoato ftO utlJO 151. 
l""t.iauro 19, •• cao:ta.a aoa 'Q\or dltlarldo ,....._ Hr ra.etidn •• l:o;pad:l.tÕ<t• 
hd,.dn ou aRtl'aJU'i'a • U1coMrto i pri-ir• A<hoinhtr•cio l.nt•~<ILida. "' 
eh ••tlvu .. con•UCÕOo• <la ••Mcuur a tl'aR•lnio ... , c.011di~a """""~'•• ,.._ 
lDif 4..-dnla W 1. 

S. t I'Uarv•d• ia Adainhtrac;õa• de or:la .. • .. Uatino a faculllla<la da aatra-~ .. 
.,.. .. acordo .,Rtr• li Pll'l pereut•r- u c1nu . .,_ •alor dcchr•ok. •• npa<ll
cõe• fac"-41•, por -io de Hl'Yico• <11 ,. ou •• Yido• pdHa :Lfltanw<t.lirioalll ... 
partld,... ou Mo do nrvico da caun cu. vllor dachudo, AI Adoob.iatuçi>ea 
i.atar•di..irin ·d..,••·•u puveRidn .. teapo ba"\U, H lo .. ROl u. •• ..u.n.., 
i.nlcl~ !,to Hnlco. . 

Artip U4 

Trddto 1 Uaeobcuo 

1, A tr~~n•luio UI raoieeqa a o& .. eQberto para..,. Mainhtr•ciio int.,~dii.
rh .. ve •• lialur aatri.t-ta aoa <:1..,, •""" a'fonoooclio da ..,..df.çÕII fh 
cbld11 pau o pah ft olaat ina nio ae j,ltiUur -• tarw~• do art ip UI, pri
anfo 19, A lodoolnhtracio S11P&didora ..,. conau1ur u ,..iRhtracôea ir~te....
llliárill pau aaber •• a •la pala 111..a1 da •ae.l• .. Ddir •ua• ra.ea ... a 1 .._..,_ 
..... o .i fa-ri ..... 1. 

%. &•ho ac<>~ a.,.dal, t...t.ae u r_, .. , posudu • b<>rdo d•.., .... vto•aio 
lac:lu[<laa -- ao.h facll .. • -..doa.:!• - utlp> 70 da C:ORV•nçio d.,.• Hr .., 
trepa"" a. lll.;&~oherto, ,.to ..... t• R .._no, llllnt-ta 1 a&iiilleil pOata1 4a ••~ 
ula, quer ••ta• r-aua ,,...._ d4o uta4&1 a ~ ou. raio. 

Artiso lSS 

Confrr;iio daa """""dleii-e• 

1. A• ... .., .. ,, oNlniri111 qu<' pod<:-1 o.e• ., .. ~rr'lda.a s.iq ~baalfi~•d~a aea....., 
..,, ror.atu (r.,..,~u• padr<>flluda~ r outras .-..-a .. a) • ..:lrradoa pur <:"t<'&o
dll, iactulndo-1<' •• <'artaa e ··•rtÕo.•a poMaia ..., ..,_, ,,..rrado, • drveado •• 
jDmda • puloliuç<...a .,eriódleaa .-nclana<toa RO artip 162, pa.r.içafo 19, •1[
-.._. b, it" 39, fa~cr parte de .a ... rradoa diltlnto• daqudea daa outra• rc-a
.. ,. Xo. O. ,.,rrRdo• ....., deai.&fl'ldoft por c-tiquct"a canfot'WI!! ol ll>delDa C 30-
...... -.o t t1urRdo 1 lndicaciiio, .,. cararr .. rra 1Rtino•, d• •t:;;Rcb 4c dratino • 
õ aa~ocia ru~tpC"dldor• •o• <>hjeto• {R•endol R<:Je -rrado1. h l'CI<!un .,.. ~ 
• ... ~er -ff:ld:ll di"- aer dhPf'OitU RO l<'fttid<) Jo lll~lrrçn. AI I'"*'U~I fr•':' 
~ur...taa aio ,,;,,. .. .,daa dn~t ~"• n.i•· ·••iõo "'' qur cncj•• ln•uftdonat_,.l, rr
~.,.,~d•a, o •• atiq"et•• d"' ..,.rradDI dna ...,..,, .. ai<> eu ineufJ.cJ..,t...-Rtefr• 
quud14 oi.,v.,. ..,.r ...,tradu eooo n .,,,......., T. Os ,._tra~o~~ dr n-uu ...;,. oD ~R;
autldc.-nt-earnt<i' ft.ln>qll<'edaa drv..,. arr roloendaa R• -1• que contê. • folha de 
,,.;..,. A,,,...,.,,. ... doa ....., .. ...,do• de .,..._. .... ,, ,.adt<M\i.~t:~daa e•ti Uaiea<la a 1:5<1.. 
ok!pota d1 pr011toa. O ..,.,. doa -r...-d<>a d<' ~~'<'""'"'"" Olio 11adr...,.l~~ ....., !IOde! 
ultupu .. r 5 quitoa. 

--2, AI ... ttaa 'III" eptu~•U• lndicloa <kl abc:rtUra, de drteri.OI'IOÇ.;o- .a, •••
rta d~v""'' tral:<'t -;s .,ot:~~ào rrfetCRte • este f;st<> a a I:.rrcuM dn c"rl.aho 
4atador da • ...:êRcla qur ~unautou o (ato. t'ol' -tro 1a.Jo, '~"""do 11 ''''~''~" ''" 
o:onte(Ído o cxleh'. •• r.....,,.~, aõio C"Otoe<~dall, de l'<'<'f<'t<i:RCi•. dCRtrn d~ u1o ....,_ 
,.,a..,. tr;~~Mp.:or .. ntc ou .. -· .. .,... .. ,..!Noh,: .... ..,.,..., • 111""1 •ev.,. •rr rcpro<hu:l-
••• •• lndiraçõca que c...,n,.. ... brc o c:Rv .. lope. · 

3. lt.a IKprc!lçÕr~, i.Gelu.Id.:oa •• '11,.., aiu e>teludv.,.<:ntc de •d.a.a V•Ki••• No 
e<>locpdQ , .. -...t... r.,jo DIÍI<::m deVC" ~er reduzido ao ezutt-ente ...,.,.,~..Sdo. 
~ara• ...... d<.'"""' c•t•r aa """' c:•t~do par• ,.rorr~:er '"" t<"nteii'do; d.,,..,. r-~ 

·- utar c ......... Rl<'Rt""'-cM~ tc~h•ula .. , puferanchl:oentc c:on. l"crea .,._tlli•Lo• c ro-
tuladll~. D• !Rctc• f"ld"' t•!Ww. K~r ,.,. -.,t,.l 1., ... .., ...., ... aatéda pJÃft.l i•·~· dr~t!·· 
.,..e_aau rccb.-r.:.·"tn uja t:tl ..,., n;so poaM;-. •~• .. t.crtoa ,,.. que a vh·l~~an ~dr.•· 
lnd>ci.oa, \:n~rs_t!)lltD. noa rela~Õc• ~utt<' •• .W..in[ttr.:u;<;..•ft 'liiC ~<lbn· iat<> CKta
...,!<>rcr-- ae<>nlo, .. ..,.,,., que t~>ou:vc:r..., ._.,RtC ,...,. .. asas· AJ:) .,.;., <•'&htr.,
•u, p c_., ""'lot<t "'""'i."•• P"d"' não •cr 1art<1daa; o.,,._; ocorn, coo< rclaçõin 
i• ... ta•' ""~ enRtCRb""' I.C ou AD n.io ur;iattad·•~ •c [or.·,. n""apnrtndll~ ..,. -
,....,rainl'r lacr••lo, pnr acrviç<> direto, .,.. .E torra> c.-nr:•dnb,.daa ror ..., poof• dr. 
c-.NJIIf"G qur a~ raloqu<'.,. t.al eontalR<:r pore o paÍI <i•• ilr·otlno. l)>::udo ~~ fl
•cr u•o de loarlooo"~"• oZatc. nntt•s que lbe •rjll('<l.'t<!<>,.. nii, d~"" •~r p1'$~3dO d""'' 
.,..,~.,~ao ..... tta d:~ hnca d:~ oo:l:~, de -do._.,., ''"ll d.u dua1 l""\t.1-• Prj" l"""'d' l'"r 
lteillo dae •nJtaa. AI ;..,l>raaa<; .. ~ d"a l.a.ci'C'a """" rapro.lud.r,_ ... <'~uc,tna lat,i. 
..,, ..,_ lc:J:Ívola, o......., da a:ç<incla dc ctl'i~~ ou- iii>H<:açooo au.Uchntc parn 
penlith 111....: w .tc:.c .. •lné ....,11 iii aaut. •;;õineio .. 
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4. M .. tu olov- bodlo:.r "" ....,.., l!_llfv•l, .. U1'at:t<''l'll'a la~'-•• I er.m'h ' 
..., o .,.t. olc: or11:..,. • trnl'l' " -uç•" .. T'Gitll" .., .,.l't'lor wtu ... , ... , ,.,.,. 
•• uda•lo:- np<ull.;<ic• .. •l•h. 

S. ~~,.., :~~rolO) ... ~prd•l, •• ~ .. ~ .. ~hiõrl "''"<'" vot...,tu1t !'i• llllltilo"'!to"f<l ••"-• 
hda• • P"P~'l (.<>o ta, ,ola lrOd,. 1 wi.tA1' •"~""' •c-u.rl,.r.:~o;: .. o H """''"!"''• •··~C. 
•rola •arnu.lus, url•b~,J""• ., llcu""R • cl .. •l», •dtal lovo.t oo• ,..., ... ~~ .. plRft~ 
th:a • .,. o;:nr: "" (aet>m.rmLo ror .c. lo 1111 c\uDiioo< ou l•crc-•.,. MN~I ,, . .,.,.., .. 
.,.térh f'l5 1 ti•~·•• rn•~ c-xp.'11i,..W,• """m ""'"'~' cu:ntt<ft<:iotwll!lll' IIII•• rnl~• ...... IJ'I<'" 
1Nn'b•atu rt::i<' l"'~ln Hr 1'C'li.ra ... , Q.l&ll4o> 1Õ o:"ntlvo•n• 1' ... <'todll oroJIH,Ifial, 1'<1-

• ... -.r fHhaoiU fOl' •io .. -le1 __...,, ..... tr• ... .0 l"'Uc:acie ........... .. 
~la .. .W.Ie~lauaeio ~ldon. h111lw.., o •U1po1to no artlau ~~. h: "!!_ 
ldailtl'ltÕU...,... ..,tr'lt- acoT<Io c.. .. in .. a •dUur a"!- f.c-to e 
no .. ,._ .... •- c ... t...._ .--.... rashtr .. •• ..,., - l'auo .. - ,...._ 
.,..ati• .. •· uj- trenaport ...... pecetaa 011 -.t'n .. -lopea. ~ -· 
• ... nec:rltn !Na peeotaa • ... _,.,. • ..._ cor•a.......,r, .. .- 4ill ...... 
.. uo ia t .. iuc:iea hll're•ua • ia c.rea, i• 4iiii'Od••· P""htaa • .anUo tU 
,.r• u ec I.-r•• ua .. aaa .. upaollçÕea ... coanar-rtWII, • r~• ,.... 
•lo 4a Nloa ............ oi ... ltiola ... l'a aa ppaoll~l ,...,. coat...._ urt~~a
.aar Mctaraofo. 

'· ....,.... o ..-n .., • -a- 4 .. ..-aua .. i .. .; .;.pn., .. •la ._ - ~ 
la, .._ ...., .,..-. ........ , .. o1o ,....a~-a. •LI• •t•t '"t•• ....-•.' . 
a) c:arc.a a .eart&.,. peaub ..... cQJP 0 M r ... • ea~, ....... •• jei'Mla • .... U

ucõa• ,.....tõdleaa •acloaMas. ... al'tiao a61:,pe1',.1Uf" lV, atr-. lo, ,_ :K>; 
,., .... Uca;õaa ,.....iêdleaa -~· .. aRIIOI' 16%, ,.l',ll'afo 19, i" I~ ~~ _ 

a para aa ... ti' .. ~aNIJ .. (0'1" a o:UO, ..._ MI' abol. wt.lll .......... 
•t.tl•t•• ..-r• aa ....--•.....,__...11 •• at.l,....u• .. ata• oiitt'-a •laa 
h'•- a aoiocacio •r.du ..._,.u• <.-.--.c·~··~•~~~>. 

7. o pacote'..., •· .. aa ... ..--.;... raalatl' ........ 4..· .,."t .. .,.. oraaw Meta-
.. .- • c:elac:ado •atre "- ......... aaa .. can:aa ..... - .. a. •latbca; a ~ 
la nuorlol' .. ,. -trnK, .. t..&o caaa, a etl ... u ftr'alfll~• pnr-.rlta- anjp 
an. parAat'afo 19, &liMa !.• Qoa.ndo IIi ""'•• ....... _ ........... ti'~ .. 
canaa - ,.lor olaclaraolo, t....,a aataa ...... ..._ H1' -wu .. - at~a __ ..... 
1. c -lOfC. ••~dai coat....&.. a follla ..... t.O oi 1:rat.~ ... a.f~ .... .,_' 
e artlp 1,., ...,rãçafo IV. 

t. o ,...., u c:Ua .. ta .iia .......... _....._ eaao, •l~ra,P<!uar lCI .. n ... 

to. o. cornloa ,.nut•t•~ .......... t1111to ,...atO ·,.; •• [~1, - -• .-.daa 
....-41~• .,. ... - .oocla •t•Iaboftla, eoola• •• .~1...,_• .. ,........ •'-
..... (pa-ca• ..., .. taa) •- lbel cM...- ...,ra eata • .,...,u, 

1.1. ~ 'rlnaa a MU tr•·r·t,., •• axpdlçÕea ,..:..-' .. r l-n .. rl•• - .,_..,.:. 
..ft•, .._. ....... J• - acoHo aapaclal ntn •• ~nhtnc;ôa• ~~~ 
-""'a molaUW ..... t~t.,llbaclo .. ata• Wtt'-a. 

Mt:. 156 
J.n.. .. nlao 

1. ._ f•lloa H..,., .. , .. -reral,.... -o _..lo c: 12 -•· __,......c:... 
....... lciao. lUa • colac: ...... ti'O .. --a..- cor .... -tou M a •••llcia 
-ivar caitu- ... 1or Hc:larMo, ••al .. aia •• ~:ontl'rar, a .,.. t1'..,., - · 
-.ccaru ..... ..., ..... .~: .. , • -tacio "J'..,\ll• •"awh"' Uolt.a .. _, .. , ... til a:! 
._ .... i fixHo uuri-•u· - pacote 011 i •1• ..,. ~·""• rashtr~•' aa 
W W ..-.... l'a&ilrl:rlllaa, a_ . ..,.. •· 111 •oll•• .to pou!wl,pn.., ..... __ 
~ ... 1'-•u• Ol'llin.iiri••· •• nlaoM• ..,tr• ,.lu• n.J•• .w.lllbtraeoa• .-n:r• n acorolo aobn .. c. ••-to, o cornlo ~~·~~ta H ...... ~~ cnu.! 
h Jllll' ... ua .,. .....,.tar lo [O...,.t.il'lo C: 12 ao correia pei'IIIIJUitl ... ~.t~. 
1111 ,..lal•tr•cõa• ....... par acorokoa • .,...,tah, -....ciONr •""' •• ~ooe• 
_ _.. ......... -•u -••• 1'1alaa .-.. •1- •~=- hp•u • - fahoa .. aY! -· t, O conalo elqOa<li ... l' anen>eba a folba " ..,,.,. co. .1: ...... oa .. tdM• p' via 
taa ID -tllr.UI a, • a1oaaniacia ao pnHGta an:1eo & •• U'tf.&o• lU, u,l,l~ 
• 161: 
a) Clblçalbo;u ubo 

U..a ._ nlao 

., 
., 

•l 

~) . 

&l 

q.~ "' • ...,. .. rl-tal'l• .,s, .~:j'• ~·tlUtrJ~~. r~1· .,.,,t,.t::u,li, ,,r~·~~ · · 
.,.. • 1...,, • 1 ••rl1~~. 1 •~·•~ .. ,.tu~ .... , .. .., •• I '"""'"t•rr"·~ · • 
LIIMlda, por autre IMo li' inollcadu ...... ..,Hroa .,.,.,ror-• o .,..,.,, .. 
..-clolaM .. .ala• vada~ ~--•t•• • -• .W•lntauaçio """' niio • "~•
a ... tlrb ........ r lanaleniH!III la. .. ,.arado, ... Gflp""1oada lia duh"~"õi<'t ,, • • 
,_h•l•tnçi.,, Qllaft<la oN•• Uollr.!nraç;~, •~·~·~., • ~.~r,·.,'" :· -
raj;pelta 111penaa ; irl~erlçió ·~· •.tu -11111a P •tl'l"•t•. 1 wtraclha• (ali-
... 111), • ... .,tUaP ••• ••la~ ..,rn'c:tdn ~·r• ,. ·~tJOitie •~ h~·~!~':i, 
a ~llt_l~ ... ••• •llu .. a11.1." joarta~~~~t~1 ~ 11 lrl'lllatr...,•, olt ~~~~· in~ i.~ 
..... le'r bulltd11 nÓ q.:aJto IV._ Ali'a diHo, tiiJ cc.oodono.4••, ""Rro.,.... .,., 1 
•no, •• tartaa .. 1111niça .... ita• • •• -air•.S.:.• ou rae .. nolaçüu olt ... u:: 
eal .. t111'1'illf: .. ft .... i ... r 11'1" m.- aoltl:'l O '"f'V{Ç" .. pe~tll 
01 .. _.. 'fh •u• .., .. "" oludú-•• ;. baerlç;o da• 1'-•••• raal•tndu 
...... tlie la ••• •clu•h•lli,.t• abtn upaclah, h •• Aollll"i•tr•~êi~l 
e~~~rna ...... taa C .... ar- a - 1.tleorlllo a l'laJI'Oi'<> .tia JNel:'lC; .. aJol>al ._ 
-aa• l:'a&htrtlllll••• a .,.aad.lll.o!a ola• ... 1'-•••• b•erlolaa .,... -la 1 
_...,....., .. 4a.felha da nb;;, ..... lar .l,.lclola por -uaao a ,.. 11&•
,d-• (artJao 157, ...,r&,s.r~f,, 2~). Qua...t;> I. "'"~>•••li~io llÃo eantivor r-3• • 
........ ~.u .. aa, :-· ... açia ":"4~" fi411ra ~ ~fldro .Vl. 

:1. Aa ~a.lltr.,.ÕH ....._ aÁt.i•t• a~;~;~ .... ~ vhtu i ala .. raçiiu 11• o;,ull· · 
.,..., -.a .. nolorlcllla Mlpl-ntll'c• folt.. ... ~Who ou i altaraçio doi qu-.troa 
- -ra .. l•allll .,_ aa Mlaa Hei•• aofaa. , 

4. Qoaallolo .,. rarrdo ,.lW.IUnt• afa tao •h n-au •lt: .... a otntraaar a -
eonato o:orrutondratl' a ,u., r~u~tacõu l'ntra •• l\dll.iftilttiCÓII anvolvidlll, 
•• folbllla ... , •diiG .;~;~ •h n,..uda , o:. apUcaeio .to pn,ilf•fa 29, a H-• a, a 
•- eornlo il•it.a-•• a -ndar folha .. aorha "-aat lYa .. apa•lçlo uTt
l'lara - H tratando .. •llpad:l~• ..cl'aolll eaull...,t•, Uo •• -da folha ....: 
nbo Mpt:l.,.. \ · 

I 

:!!::..!!!a.to ••• .._ .. ..,. r .. i •. tJdilll 

' .. •·t-- ........ arllc:ao;;ia .. ~ar,icrato "'· •• r_ ...... ~h,t1'ad .......... 
c•int.Mial, iflltrhu lr~•lvidulllo~.,t~ no '!uadro Yl tla folha ola.,.,_, l'<l<l.,.,ni' 

=-~= ::.-:":::1~~· .;~:::;·:r!:~:.-~~=,~~=.,.. o f;l~:: ::t: 
10, o •• • Unu .. P•ct•h i ""•tlaó f1nt:" 
a p~loJo, Aa nrcrld•• llataa • q11" o ..... 
ci.....,.o aa falbt. olo !Who 'dlll h spondonta, ~ uaad.:aa Yiiria-. 
lbta1 a~ped!llla, .r'•••• ;õlH•Ú• 4e~ttto, 111Ui. •luo. ••r _ .. rad•• e- ..,,. airi<' • 

:! ':!• .:z:o:!!~c::;:t:."'=.~~=i~io..;.." af.!':t!!;:!J!i• .!•.:•:::.a~~~~t~-
f<>lh:" .~ rri.so, :tW.lta-.., i ~,.. ~101tou do napocUvo rono..lirlo • 

2. Aa Aola.i•btraçõas poor.. lll~trar 1- ao:or.., para a bacrlç.io &lobal ofan tOMa 

r:: ::-::r:..~·q;.:.s:u:n:!:=r~==t~l!'::.:;.:"::-:.~,!:·::~:.:: ::::::.;t;~r.:;; 
ti'Maa, ea4l 110.0, a..;. ••r a'l"all,- ... 11 eat; lnurid• a (o11ol•o avlao, •• 
'Í'e J101:lUlr •• lhta upecial lltU• llooUoiua u d*'"'t•o luç1r 0 PCI1' ~>~~ten•o or,CCI •1 
prl_, a ...-cWM• total ola '~'--'•••• 1'•htrad:a•, -lo ineluLial, ,\ lllU-d-, =•.::._ -::•~!:';~~.:~::.:..lllell.j"' .::7m~ t.,lba •• -h" i ~oeioaW• -:-
31. .Aa Mlo:l.l'iatnçiôas ......... C011elr C..• e pari&n.la 29 .ia i lplicivcl •• wa- , 
la• peatah HP 1 auJel.to• a r .. bcrr obrisniirio. 

,.;-:-O. .. j1to1 '•aahtrllloa a, coa,fo~ o Cllo, •• lhua upodah pi'CViiiAII 
- ~r;.raho •19, 1iu teualllloa • -!...., ... iràoa ... rr.D4oa .,.. ••«~• •J.nhotoa .,.,. 

::-" • ."':,!:! ~.!!-:."::o;.-:':•~ad'::c;'.:•f:~~· ;.: ~~·.:" .!::~~.!. d:.. c ;!'"!.c;! 
rl.a plút.lea. AI IÍIIpr1>18ÕCa lllos ab.lt•s,. oies lac••• lllo ct...bo .,.. ola• laCT.,. de 
eva •-• nrratu.dr, • culict•re lath•••• • -• •o corl'<lia •• oricCA ..., 
- l .. f.uçio. auUch•nu ~· Far~~i ir--oi\1.._ • -- ""'J• Llant.irl.cado. O• a.:acoa 
a ...,rTHos uaia [o...-..loa p<>d• .. 1- ""bnit11Td<u. po:n ucu•.,. .. Liria pl:Ísti.
CI leca..dol fC'~ a,)ldas• a .,. • .,te. ~ rc.waaal re~i•tr.:ada ... ;.. clauitic.:ad.>.s 
- c: .. a ... uuda co11fo ... • 1 ... ,.. ;,,:d da i.11eriçãa. ~ .. ...to u ...... .....,. ov vii
l':laa lf.nal ••pceiala, cada -a olal re ala• .,_ •;t<U:a~.a j11nt.o ~ •• ra.:~ 
dYal r-n•.• r~~t~bt.rala• c coh•ci• • eU... do prW..Oi.ro elloj<tto do ....,rudg, 
ta o .. o •• ,., .. ,. '!Lili.Udo• Yádoa ac: .. a,'eaola troo dcv,. Vlr c,..- liat• a~pot
dal • ..,.. aãa :l1uu:dt.oa ;ao ahjato~ al'la ia.cl .. iJu, ' ' 
S, 11e•••1vnd.> o ecc>r<lo Clltn 1.1 .W..! .. Ioon~çÕo'~ inure•aa••~ l' quan<l.; o voilat<.' 
Cal ..... ,~r..,., rrr.htr>ll#• o pcnoitlr;. ""R"" ...... c~~,. roolle. wr [ns.,rid.:al "" rtt.'"'E_ 
lop<:' •qcd.:a1 . .,., contê'. a folb'l dat.1'0'isa,' E"."' <'IWrlol'" devo.! a.. r lacrlkla; 

'· '"' n.c•aa• n-rl~tradn 'n~o d<'"cao, n c•"" al;..,., acr lokGdd:a•"" •"ll''" 
•arrad..• d~~ f"f::CI<IIItl "UhiidnJ. I · 
7. TMtO .,a .. to ,.,ut\"<'1 0 -... loc.la •ala deve l&\Cho!r nió•ll• •o 900 ro.•c•-
aaa l'l'ftbtraJb~. ! 
I. S..hoawr•al• dl',. PliCI:ItC 0\1 k,.. cac" ok ro••w~ua r•·r.btndn~, ~:t<l.o •P· 
...... cetc:a CIU :••:o>K ..,p)o'QC<:.UOI"CI rraz ...... , ,•d'luo:>ta Vl' .. ciM l11oli~.l~olo• _, • 
c.n•za ., eanrc:oloi<>. 

An{ao UI • j lat•'•......,tb "-"• carta• - ... alorj Hclarado 

1. o ewraM ..,...,ua~a ""',..sldor! 1a.acreva •• cartu, e011 "a too: helln<lo .,. 
plu ... ~•sa• •••d•h - ~antoraiol•de ~ o .Odalo \01' l • -•• c• 
-..aa •• .. talloll aalai ... l ~or e•"~ fÕ111u1... , 

I~ Aa uttaa c• yahor .. o:lan.., ~ .. - c:• • au •• auia• .., -n.~~na .,. ou 
wld11 -rrlllloa •IIPecl.ah atHaa a~tre d 0 aa .. laoloa - p••l for~e .... rra
••• por fora • hcrado c.,. cara t!:Utit. .. ted.h 1111 ... tor .. - o a:looate olo cornlo 
---ta11t1 .,....,.lo&ar; .,. .. , pao:H••' traz• 1 ieuçio "'V'aloru 4eclarad01"• 

S. • ••• •• ~U- aanapaolaa ....., Lta,a• carta• coo. walor clac;tarado pool.,. 
H1' l .. arlolu - -•lepa.•• f.P.l, farta, ttc:hMo c:- lacra• da c~~~ra. 

4. O. pac:aua .., ,.., .... ,., .,...,..,a10na 4actaradoa t41obioo plld• lar fa~loados 
- lacr·•• I_..U trnanda a in•Ucll'iio Urrr••aa ola. ......,i.ai.atratie •• uia• da 
_..,.lçio, a ••oo• .,.. • A4a.i•btnF 4• death• .. .,..pollliç- edjã ... llaa 
.. J• lacradoa - cua.au .,........,, ~·••ie olc: carU.IIoa olaUolol' .. correio 

! ~. 



6326 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CQNGREsSÕ NAdONAL (Seção U) Outubro de l 989 

::::~~~t!:: ::r .:r.~:::. IAm a_... o •• l•r- .-a l:L,ara •"-11 .... -tt' 

S, le a ...,antldado ou o •oh•• daa e-rtaa .,,. "•lor 4odndo o •lah, daa 
poo&.. aar lll .. dd ....... ••la ...,l•••nh hchada a llacrada ço.'cera., c-.11o. 

a, :O ~ta, o ._lepa 011 o aaco cont.a.iÕ-.. car':t-.... Mf ftiK. -;,;ct;;:;~ i 
l-'lfi<lo Qb. ,..cota "" 100 ••c<t. 'lU• ceatanha .. r-uaa r .. httM .. DU N ..,ain 
er,..,40a _...,,,roo ,.cota..., 110 a..:o qua i=lul, .._,.itu..,,_.•"b• u raf.rldaa-

=:-:•::;.r,::.~ •: :;:•:: !:!!:~~: ::~.,!~!:!d::,: :!!f::.:.,ac::;. o ':~7 
=~:: .... ada • cuja looca iii filiado o &m'ala,.. Upedal .,.. :lat~úl a [olha 

7. A ••la atama qt>a c:qnc;. urt.all, c.• "dor dacrlarado o1.w •uar- pert•t
te saelodo • -.nlda, u ponívtl, na aua borda aupulor, U UI .,.polcho qua :IJI•!"'• 
dlolU.u a •be>:tun .U[dta •- ...,. tal Pl'idca ":!lu bolkl'o,a •l.d·.,.i4• . • -

A:u{&o 15' 
.. c•ln.,_.ato doa .,.ha ponda 

O. -h• p.,.tah •nc-lahadl)~ a ducol,cil'to aio &Ji;rup•d•• lwiil •a.-.-ad• dl•tbotl> 
..- •""' -.- lendo!• nuoo p•cot~r, ou - • ..eo ...,,. c""utr.hlo "-"•• nr.htr•~ 
•• OOJ, •'1011\t,..l•..,U, n• p•cec• "" roo ••ce c .. ••leu• ol•cl .• udol. Oco.-.-e • = .,.;-:: .. ~::·;;: ::~~~-~=~::'1: ~::..;:a!::!:~::;~:':::::.~ .. ~~!"~!.: 
.. 1.,., k • ••P••fiçi• nio induh n.,. r••u .. nshtr•d.n n,.. v•lnrel o1Rcl4~~-= 
~. •• w•lca •, cento .. ~ o c•..o, '•• r-eua11 eantr• r•e.bola• aiio .-.. i.trad•• _. 
- roleeadoa no ••Yalopc 'l"lf C(ltr.t&. • folha 4e ... i..,.,,. ,..rradal-ciGoio UI& iõl.; ..... 
Artlp 160 

-.c-in"-nt• do. ebJ•t•• ••pnno• ~ d• corn.,.....sênda Una ineturdo• ..,.,. 
...,.,uçGu M 1upcrHcie 

1. A pral•nç• de n•n•• o.-d.!nârin .:wPn•n• ou •oina• i anillo&h4& c,.. -
ena (x) ..., ••P•ço conupond.elltl do qwodro l 11• felll.a de aYI.80 <artl&o U6, P.• 
rãanfo 29, alf"u .!!_). -- _::-_ - - "'" 

2. M n-n•• •xpr•n•• odloãdu, ilor ua lado~ • •• COTH'"POfl~l\Cl.a aãn ... 
.-.wria•, ""'" outro hdo, do •arupd•• •• ... rr•do• dhtbto• -idoa de •t1-
... taa 0111,.. tr1an, ... car•d•r•• •bo '"PIUTIUI, • ...açio "bpu•.o" .,.. a •ft
ele ..,.ia ..;r••". IIHI -rud.•• •i.o .i.TIHdd.oa, ~lo I ccrrr•lp• per:.,.tu~••• roo 
-lapll! 0111• COilt .. a h1ba o!e aw[ao '\1,.. UQIIPUha & oUpll!diçio, 

), .C.U: ... , H ••n ,....,.,ope tinr 11:,.. ••r Uudo.., p•cot• ou no- .. co üa te 
..... f'll!&i~Jtndaa (<'rtlat> l56,_1'uiiP'd• 1'11'), o• -rr•do• 11•• r-aH• ..,.. .. ; 
.. ,. • .... •n:•~ndincia• •ireaa ai.o colocado• M .. 1• exr......... -

4. O. ulojet.oa •><PUI801 ncl.atr..,..•• • • conupo~~d;roeh •.Õre• nchtrada W 
:a.ct,.(daa COQfO't- •ua ordct•, •ntr• •• 11•-•• objeto• ~•ahtrado• • • ... elo. 
"KKqora•.., .. ou "VI.a •ir••"" i anotada lla eollllla "Obwrv•~Õ••" do qwodro VI da r-
1M .. awlso ciu 411 lbt.a• ••pcdd• C 13, Qa. f>:..,U .ela :lnaedt;.iio dto. cada - 11!, 
'llla. III .,...., Ge l.alc:t:l.~.iio clobal, a pnoHnça ole11ea oobj•toa r•sl.stuolo• ê· nri
S&h... r ..,. crur "/... no c: c:o1:re 11.d~nt1 "" 11ua~o \I'I d• folha Ge .,j.~ 
•· ~oca an111oa.•• ..... • t•• ..... c:o una MI:Y•~•••" das aula• de r&Mn•• 
ft 1 0 - fnnte dll l.n•crlt;.iio d•c cartas c:.,. VIIO't oled•r•do • ura• entrcauaa 
-.n•a.a• ou pela via üre11. 

.jft ..... l6l 

~nb...,nto de ...,reno• •ndue~a&.ol • .. ~':*' ole~q.iaai:ãrlo 

Cllok -la upechl que contenluo ...,,.,..,,., •ndetl~&doa a ,;. -•.o da,.tl ... tirlo e 
-o •- <leltiroo, dcn ••ur •nid.& de, .alti• da ctiq...,t.a C 28 ou AV 11 .,,.. • 
.. a H- •iU.•culu ao in uto • erior direito, .. .-.. eriqU.u.:...o.lenç.....-r.=' 
~ •r, ornec pelo .-. .. t.nte • n cando toda• -•• i.l'lto.--~ej; a reapcit• 
.. ••tiutádo. A edq..ct• d1 •llllnec-nto de"• Hl" .. tela aurl.cl.enta•nta rr.s•, ,.pcliio tore•, -toi>:i• pliÍ•tlc•, para .. hoho "" P""P""l col.ado .._.,..,..t•
hwlo a a•tu •niola •• - Uh&a; ,..._,. di.•M;;.,. uio dcv- Nr l~ferlon• • 
90 •. 1~, ca. - tdladRCia·H :r-. A U.l.abtrll~io ~ o•l.s'- - a fabal<la-

. · .. 

.... a••a•llr aaN1 •I•' - nahtr...,., .... ., uso •i• 1n1er!ua M ,. .... dro 
n H falU • ..,ilo c 1:t .. - 'llna a.,.dal c 13 eo.o - ,..; objuo nala
tr•ofo, a a htra H .._ Mr ,...loc•d• .,. c:ol- "ot.•erv•;õ••". 

Mtip 162 

ltl,.,.up• ... •XJM•Ilcãaa 

1. M atl.qweta• olaa -1•• dev .. Mr conhecion•d•a- t•l• auflcl.f'nt...,nt• r[ 

:l!:io-:t:~!:.~~t~~:&.~opa:Ur::.!:~:!;n!"~:~:": : .. ":!:! .. ~~=: ~i':l=~~=-= 
=~r::~:!~. ~i;!:::. c .!~~;:;:~·r .. ~:~ '!!:~;'dt~t!.~ =~·!..!!:!~:·~:;·.,:~: .. ~ 
ta co!!•htônd.a p.au ruht~r .ita dl.vn111 ll!'nlp,il.AçõotJ_.oi ,q.,. .Iii<>_ ~ujeitn •• •.!!. 
:::~~ri~=.~~~llo •.• .~ne~Í'Ib.anto. ~a.etiq..,.tu a.ao c:onfecci,.....dat ~ a1 

a) , ·- ftr..-1114•, ,.,.. •• .,.lu '!."" contenlle• .-.-•••• r.ahtroldaa, C.att•• .,_ 
.,.lor dotc:l•ud-o •l~u. •, f~lM dto "'ovbo; . ' · · 

•> 

:t. A at.f.q ... t• ... •b .., ... pacot• .,.a cntom1oa a folt.. de ... iao (arUp 156) 
- ....,ra• t:r .... Ddo • loiri• P tr•e•da .. - -Ira aparomte • pod. CC*PI>rtu 
a ittdicac~ da •-ddade .,. •tu bcl•lü• .,. ••IH'dl.~, 

J. tllol •tlqwta k..U -~ ...,S. MI' etltluda }ll'llio e.- - ficha ... S 11 3 
en.tl.tro• .. - ... cOni• 'v{,..du .., parâar&b l~; - etl.<a-t• •ui t...._ 
~ 1!'1! IR~Ibada J-to - .,. ff.chlo ~•...._ Úlop. 

-'• '&o cartaa q..., -~ -..lltti.clu "lolõt.icaoi .,.r.d .... la lllf•edon• ..,. 
... tU.. ... •nlao lU li<> boc:lu!du ,.. -•aa <lbtintu. C&d.a -1• d.-.., trurr 
- fl.dwa ..,.§.,_l"l:...,la .. c..r • de apniHIIt~e.iio -lbantea .itede•tlquete pn 
wlat• ... art[&o 11,, ..... foi'IMto '""IH':t:l.o.-, ,_ vez ..,_ ..,.. dot•d• do ••p&çn
~•Nrlo .it fia&~;.. do UhÕa. Ale. do d-...lo ,articular du r .. uu de "•uh 
U.Claa lllflcclou.-, ••n f:lc"-: ,... c ... •• •n;Õ.11 "$ubniReb luf•~cJ:oaa" •-
:::~~ ... '- ou .. ..,..._llto, .,iau :l.odiat_,t• •• autorld•dn d• ...:;de 

5. . ..... ~ ... tratar .. ..,t.. c:oat•ndo 1 n11 ob etoa 1• r••_- -1 .b, o ••• de 
t~ ao 1 ••• tcn 11& a 1 •t uata de" trazer .. c•r•cterel 

o;>•c.p ' J""'P~.a • 

t •. .'AS.etl.,..tal ...... c. a l.odie.çio, ioopl'eua'aio p.qu;,.,.,. e•nc:totrc-1 latinos 
... - ... correio ftP..diof~a' a, - II<'Crito, olo -· .. eornlo da de•tino, UI: 
,..,ti,._at• p~dido~ ,t.p ,_.lavu1 "da" • "p.ara", "- -l .,. a"dide do pu
.r~et •. ";_ ladlc;a;ao d• vJ.a. ~ etl_,,.,_.,..t,. a, .. •• Gp~dico>ea for- .,..o:a•Unh.• 
•• por wl• -ritboa, o- do ..,.,[o. O nca• do corr•lo .._ deltino ~- ,_
ioo9r•uo • c.racten• pequ.,....s, M ....,tido VH'ticat, ft cad11 lado do Uhi1 àa 
etiqueta. Mu ,.l'm>t•a !ntre 01 .,.r .... por Via aarlthl• aiio •fatu&das por _r.,J: 1:* dir!,tOf !,_ .... nl;tÇOota·- outro! p{Ha 'l"" o ,.olhca aprela-ence, eu1'i • ~"=::: ::'" ..:::~:= pai• .-ç•o da liMa .!e ••[d•• do ni-uo da upaollçio 

7. 'O. earnl<ta hlte,....lid ..... iõ .._ b.acnwr _..._-.no .. _.._ •• 
M~tu ... IUil .. • ~ ,.acoc•• • ••••llÇÕ.a t~ • crlnlito • 

--
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-PEOII'n 

Clt:· t:Hn:d .. (J) ~ 

'Qt!~·r.w.!ificor~a !}r- eM!::r~c~{ll) 1 
nd~ e•mlo;:õ~ CI:J ~~~~ m~difir:oçJa do ~. 

rro;;;;:r.;-.;:-;;;:;;::;:;-;:;;7.;;;;~c;;;;:o;;;;;;;;;:;<,;;;;;;-;;:;;;;;;;;;;;:;;;-11--'"''""'"'~·'c'c"c1o•c•~o~'o'o'c"c"~'0~'o'oo~(~I~II~!~--------Aoe,e•o~ de (!C)fii'IO "LI UIVI"O cl~-.i!II'IO~.> C:Oifli) lllfCtr/TIOIJtOriO .P Pedidç. por vlo po~lol 

A sor tron:mlll<.lo u.b u•9istro rtolo vu1 mait rôpi~ol oireo ou lfe supcrfi:le 1. Um Unleo formufôrlo 4 svficl~t~IO pozq vónos 
dljetos PO\fodos ~olmul!i;neomenlc, no mesmo aqoi'ICI0 0 peto mesm-. rcmetcMt e paro o mesmo dnllnolcirlo 

edi o r.or via po,:to 
,)IJIIUO o Jt' o - IN'i'rSoo::.jo o IDo:~ to <1• np.!•t~ 

~indO c;. oo<CO•Õ•Õomn---------------------,. I'"W.,.;;;;,~,..;,.;r.,«'<';;«~ : 

i 
I 
1. 

Ooslgnoç.jo do d:IJéto l ~ ~--- ----- --- ------------------------. ---- ____ .. __________ -----------------
lt:l'ldercço Cotnf.olclo ao clnhnolórto lo! como lndic:odÕ sobre o objclo 

1---~~~-,~ .. O foc·timlla anuo nlõ conforme com 

hoon\'C'Iope dO obj~:lo no UlbtCsp'ltO Cio Ob]eto 

I.PPdldo do retirada Favor dovolvu o objelo 

h por via de super fie/e Opor via odreo jlt. 

f"owr roe,;pcdir o ob}eto 

U.Ptdh.lo da modifitD(/;o 
esc eucH•rcr;:o ~~·~:~ ~~~=~~:·_- --- --------------~=::~: :::~----- -------------------1 

III. Pedido de onulcçõo ('lu 
do modiflcocúo <!o r~>oi"'ontc 
do r .. -e.nbo!lO 

OCUI C diJ!O 

tu.sina twro do nmo tc"'ii"to~----------------1 

1;ottu;:o-.• elo o;J'i:u:to our.er rico deo p~:;tg~tm óO I)CIJitlO 
A!õo,;lngl~o~to do C.ltdl!l 

,, ..... -........ 
' . . ' 
' I . . ........ _,, 
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1. f'qtfido do rt litodo 

! :. :- .. ·~-':> .: .. -~ ndirt~ocll" 
1 •.· .. -.dr.ro'~'' 

~ 
J 

! 
I 
I 

::• I nHo:"r- I!(' o•-utrn;ilo I"'U 
0:~1 ,,:jli:~;:jo o::!<llloN,I..;'>Iu 
,,,. '"•::r·!••,;;., 

·--------Lt .. ·u; oJ ,,., • ., 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Outubro de 1989 

c 7' ,. 

'"'1 •'' '· .,-
: .. :~ .. =····. ': ~ 

r.>. 
_,.,,, '·" 

-----~--~----------

f'~·~----rr.,o,,o,c,.",O c<>n-,-,-,-.,~a-o"o"o"•"••'···,c_,,,-,c.,~----------------
~ ----· ... ---·.- ........ -~- .......... -------------------------------·--c<·-------
----~-)ÍÃdicci,ô\i'(';7,;•ual do ren•etenle, formato e cor d.~ obJOI0

1 
ele. 

Oo'Jerldio ---- ---· --------.- ~-- ------.- -----·---·--<-·-----~- ............. ---~----·-- --- .. 

----~fV;'ii<J<,t·;;;:t.~;j,:(lo~----

Snh.,lit~lt -----"' ___ ---"'l'Nõ.õ lnd;'Ciitoo 

'-''-'--~'iToiiilêlõ'ãõ'O:~,~-,,.------------,,.i/VV'o"•"'~'~""'~'"""'-------

---------·--------·------~~ 

.l~'-C'_~_~t~~t.-~[_1~·-,..~::.-•.•. ·.~[~~"'~ ----.--.---~.--. ---::-:-- -~·:::-.-~----,· 

-~1·~-.~~~.;~ ___ [:-t··_, .. _,·!·~ ....... Cl~"-~5:::'·-------------------·-
... ,, .,, "'.:., ~·-•. ,,.-·h: ,..,.,,, ··· t ··r·· ~..;:• 

rtrn•!>rl~'l o•r.·.e" ·~ 
-i;, . . :.i lo • (.: _;;;!· :i;; .. .,··- -- ... '--:---:----~---[ii~ t:i -r.; 'i'3::i.i-.i ,;:,- · · ,_, 

-· ... ----·- .. --- .. -----·--------·-··- ._ ............. ·.-----· ----~--' ·--··- --:-· 

.",·. , • .,:, ! ~ ·' I·~,,.. ·. ---· -·- ------------------ ' ' ' r.:;~ir,.,;, .. J ,.,, rt• 1'1''{ n!r 
o 

' ' ' 
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-----------------------·-----.----------- ·- _____ .. __ ---------"""-~ 

E~lo l"t.iO•M til!-,<'!" ~cr dovolvido oll Nd~••co ro vct1o O'OIO 
voo ... oJc rQI uh l u-i:oo ov do ~ ... ,,..,fi etc} 

r:~ d" i>GJeTo lt.-.;r.,.,!,)~·~~ ... -:...:i 

iNPlio~;,~ _ 

Desfgno~iio do objeiO po,lol c•n• • • ere~o com., elo oo r(lme en • 

I 
RESPO!ilh. DA AGtNCIA flE DESTWO QUC': desl!:!ca e devolve esta pógino inteire à ogêncio de 
poslo~cm do pedido ou oG servi;o •spcciai-nenle dl!'~ianodo 

li. Podido do"""'" 

I u.r.,;,, "• ~'"'"'""' 
~ okt W'>d'cn.ro 

r~~===~:~~=::-~·0 IR<)"Innhr do lll~r:>IJOI$0 (IHI Q\t~~1:10 é •k."rdOAHHlll,!' 

do rc:o:orr,ll(l'•" _:]~n~>l?.it> . ~--}n•o-•fific<Jd:> eo:>r l
d'!' rr ... 1•1•:t>\';,o (b rn.,nlorol~ '. :.:.:.....::~:t·:. _________ ,_ 

NI'>VO IHC'IIIOnlt.• t/'!) f(:CtntWI:S.O 

1·-----f----·-··---------· 
:J Ootjclo etr> qvc~-lão ié rol enltC'ô!Ue ao t:lc .. lint~IÕrlo 

IV. Oinno .. 

Oct.je!o cm_ ~u-:~lüc> r..-.; O;:lrt.crulido P'll virtude d_o ltçi~toçüo urterr>O d11SU c-nr•; 

]o f'("ltd.J ~-· I' tO lrl.,<rn:if.!to l'l,jo fC'I surlcl•·r•c•r,rrfr: c•rrl;r:ilJ rrv.:~ C'O:I orill; d.rr 
- (JIII:IO'I'It-"10 "'"' ~:.~Üit\> i r.:Jv.(rf hnn~mit.ir t;1r:t.,;Ji.CS $l!fl~ol'IT't'IIICn\:l ____ :_ .. ...,.... .. _ 
h A t'U:!ol""' !~o~t.fr~IÍiçro 

lhc;:.,:,".~ ... .,~.c,c-;;,,~."· '"''···,-,•"""'"""•"•<~.~.J..C~:,O;i;;--- ·"----------------------
Ar~iJutlurl'l dé c.t:er• • .. 



6330 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

nccL/',:.~r\çAo 
O~it1('1 c:oJinrlril'l 

(.:HlV<•rs.u) 

----~---Tç,·;;cc-·: · · ~ 

lndlc:ocõt-' Urn Untro lflrmulor!CI C $uliei•ntt poro vdrlo1 ob)-.lo'S poHodck $lrnull4nromonlo pelo rnr~mQ 
rtlfllltnh ~ J'ICitCI o •n.umo ci'Utinohirio, 

ohCI n~··: 

.' 

QJornol 

ObJIIG leciCIIIIOdO O Pequena- eneomeMo o 

.n ... vião. 
1 Mol'llo!l1c do rel!mbols(\ c nÍo!l'du 

lf '"i:'~'~m·b·ol~"'-. ;;;;--;ofu;;;;;;;,r;;------------------~.;...,7--::-,..-~ 1------------J,·õaro f'tC:ttso CIIJ oorc>umndo 
Po•tooom 

Noma e ~ndort.ç<:o .;Õ:;mo,,.,,.o,~,-----------------·-----"C·--:, 

~- ------ ----------------- --- -.- --- ..... -- -------------- --_-::-- --

----- .. ----.-----------.------ -:-·-~- ------------ ~·:---

------------------------------ -~ ---··-~- ----- ----

-... ---------------- --·- ----- - ---- ----~--- --::-: __ ~-: -- --,-._--~-0.., 

Outubro de 1989 

------------------.--------- -"7--;--- ----- ---·-::-.-.:- ---;=-

Dt"I.CT lçlio .. ~terno 

---------------------- -":'-.------:o-,..,.. __ -~~---:.~,_---~ -_:r 
- -------.- ..,_ ----~---- ---· --- -------1:.-: .. -:.,--:::--:------. 

~~ndc•~ç!) l!'$1o.-Q 

~oscrtlo , .. , ttl.>jolo O eotudo-

:1!.!.~!~'';--;;:c-;;;·;-;;;;------·--------· ------.-----.-_ _:--Olmcn~~.'S 1.1,, ot tcl(l · 

r~r.:-:;r.,,:--------·-.:.------------------:· -- ~---,-~--.--···: ' 

,------------1-·-'-" loc"'c'c'o.-----------,---fJ ~-<:.'"~-~,~~---~- · -·-------·· 
Ool-~'!ol"'Cunlrodo dove ~~r 
tonl~l'ÇUO 

.J oo rtmCII~!IIO 

h'l.,d~·.liw.:I·;•IC'J . 

·. ,:...· 
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~.l·t:Jrll~ ... (· 1 <1 •t'H...., lotu~~id,,:: ,,_.,., r~·r;;o:l•nl::. 

-----~~···-· ·------.:•J C'''"'''' 

O J.>or ..,,., lotectlro 

Montante do hono;utomtnto 

---~~-·-----~~--

4, lntormoçfJ•·'i o scrcrn rorr~~cld-::J'~ P~'""'"~-d:..:'o'c"c"o"c'o"c'c'""----------------=-
-. ltJulo 

O objr !:1 eh e 901.1 ao 
da!olônotórlo 

fSim 

'"''. t-----------t--"'-'-'---T-,.,c,~~;;;-c -~;;'""'';---------------~-~-

Me&.! dt dlslrlb••lcão dos 
objclcs d• cc:orrr:.•ponMncio 

~~ ~vu.rt,.!'io d..·~ O:Jjt•~l~ ~ 

co•~t•·rnrui~r.cl<l rcrdtdos 
f!nlr.r :crrn.:Oflle 

'netiroclo 
_J~o o;;~r,nclo 

loistrit>~ic/Jo h Enheço dirtlo oo deSiine~rlirio 
_j~domlr:ilio f-I' 

::J (nlreqo o uma peswo liqodcl oo $crvito do deslir~otôrlo 

"Jcoloçodo em 101~0 cai ~to porlieulor 

I A coixCI é b~m fcchCldo e tf>qulorm.,nre fl$vOd~~-="'"---··--

-~---------~------------------------------~-----
5. fnfOimOÇê·~~ Jl:trfki.rlatr!S fprtH!O:.Íd:!S (I~!Õ 'C'';ItllciiJ cl.c cli'.:S!ino 

- ~ w ... - - - - -- -- - --- ------ - - - -..; ---- -- - -.- - ---- - ---- - - -- -·- --

·,---.---
.·~-- ----- .... --------------------------------- ·-- ---------
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llECJ.A!i.'\Çii.O 

t'4>jo tr> u·r,bu ·~·•· ,..,,,,, '"" · .... ,..,, ,,,.I ·•·•A" "'' , ""'"''"d' ~"' • .. r-------+-------------....:.:..::.::.::::..::: j ........ '7.~-:;;.-;;,:-

Jndicõl(iiu. t.'fll liníj {ou••ulirio; ~ufiç"lt:iú.c p~,-~ ••.:idus objctos da 1M' SI:'~ r .. ter,t:Hi~ ~ objcto 

11"10-t;.Í"t\~d<>,·~·nt~ 1"' v~I·H d<'~l.u~_.;l.o, cnçoo•<"r.<f.,._cnrlin.irill, 11!11CO'J'It'nd~ o:oo:. v.olor d .. cl.1r,odo

ro•tndo• ~(m.tlt-""rnt.~ n.o Ol• ,,.., ~or-h•io, p<"lo -5- •c•-:•c•n• c .,,.p.,di<lo• pcl .. ...,,.,,. ·•I" " 

.c::.a..-.o dnt!Mt~rio 

1

. 
1

, .. ~- ...... , 

' . 
~c.""""'"·::-:,::--:-7'·~+--------------,.,,,_,,o.:-;:,.o.,"'"'~··-=~•c,,------------: : r'"'"' e o!<"tt•no ! \, ,./ 

-,.~, ..... :-.. -- ... __ ... " 

J.!.~.C:'"~-·-,..;,.- orclin~t~ 
~-•·c•·,.~ .... ~c•••~ 

Aviso .t.:: f< ,,.·bi3~ "~" 
n~<> pr<'cncl•i..lo c~·oto 

I M .... .J O sAL D..a:e"~';;";'~'~''-;;:;;:;;;:;-;-;;;;;;-"D...J_'o"c'e'"'c"'~··"''"'~:·~·~'c'o'"c'c":_ _________ ~----
h • . ~ I Ko101•nt~ <lo ·.~ .... ~ho c ..,.. .... 

~·.:!.'!:.~!~•o I 
...... h•<~tO rcU U tojeOOI .Jc OaWU"fO<WIÕ .... t>) 

hi;(;'d{:~-i--ro•,;;.,o,~.:;,o.c,;; .• ~."'""~'''~"~'o.,"•:----------------,,,~ .• .-o,"•"'•~'";"•o,=.------
' 

·--···················-·· -j·········--·····----·--·------····--~·--------·---····-·;···--, 
h::~;;;:.,-. ;.c.~.~''"""~,c.:-· ;,;.,;1.r.,c,o,.;;-:,;::.:-:.,.c,c,-;,:,:,.c,;:.,c,c.-------------------------~-~~ 
., ...... ,. ....... _._,~ .......... -i···-··-·····"···--------------.---------· --.... -------·-----·-···--············· ·······-····-·--· 

;,;;;;.~-.-.-,,-,-.. --f~-:::~i~ .. ;;,,-------------------------------------------
1 .......................... ;·······-·············-·······--··.._.,., ... ..,.._-. -.-------·--·--··---------~-:r···;-··•·.• .... ····::::':·· 

Í .::,:.~;-;·:~.:~;:;-j;~i;; 'ar .o oo ot.~,·~r-• ,., ccu-..,;o~tli·~dd -----···· ·~· ~- --:---:--·• --~· 
' ... ··············---············r························-·····------------· ·---···-··-····-----······· ....... ·····-········· -···-
' 

···················-······----~·-·····-·················------------·--·-··········-··----············ •··· . '''! . ------

j----t-------·---+-----·--·--
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----------------- ------ --------------· 
r,, 

_.~-:.;~·-,. -- J.l ~.":,~--- ... D.!.':~~-· rr~-;"'----------'-'-
toruio '"""''"::• <lo• ~•H•"'" 

---- . ·---. ----····· . ·-· -------·--------- -·----------- ------------·-·---------
C.tt~ ............... ft,. ~. ~~"''"' 

-------- .. --------·---,------,--- ----------,c,c,c,;:,.:M:c-:,:,c,c:: ... ~-.. -,------
'""" ·~i~ r>Ç' t/9 d.l iuv.ri~iio 
] "·"' ,,_; .. ''"''' 

!i .r;~:. "'-"f"!..:i:>l {C 1.1),,,, ,, •••• , •• 

Cu i& d~ ;..~nur~o (C!' i l <>u Cl' __ ?lll 

2. Tnforn~ç~ .. ,. a "'!"" •h-tu ;;c!oo ~orn~ICS int<'r .. :di.irh·s o~ pelo coo·r.,;_., de c!eninn c:~ 
tUO <fc l.._voluc~n OU ~C r~exprdl<;:io {ve;· pk~in" ~. qu~.lro ) 8) 

----------·-· -------------~~~-~~0---------· 
rn~t• 

-- -- ----· --------- •.. 
J,• doo<'"'' 

, .... -- ....... , 
' ' ' ' ' ' ' ' '... ,' ... __ .. 

-----·-----17.,::,:<.;,.;:;-;; ~-;,r-;,";' -
No t~o d'i:•m:ripi•O• 

{Iro 3l . 

(~r ll ou {'P ZO) 
----- ·-~-- --"'- ----------

_]_~_.,, ~-- ..... Cl.o.0. !., ___ ..1.1."~~:.::.:: •_:_ ____ __ 
C~"",,.~'""""'~"",.,,, ""''r., 

tiH.l •·~,.,.-cicl (C ll) •••.• , •• -. •,•, 

ll ou __ tl' !O} 

..... ---... , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '~- .. -- ... " 

-- ._. __ . --· ---:c'=---.... ·-· 

.... -· .. ' 
' ' ' ' . 
' ' '-

' 
/ 
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j n.o:• •• c .. t ut• 

o ohojct." •lt,Lr,ul.olo no <'Ytrn \~<!,,_ f<>i <!ev:,J,•....::nt• cM~"r.'H' • .. .,,..., .<~<:: <lir~\'-1':~-;-,,--,,-,..,.,-_,-,.,------
F;""c~<'l de ..... pol Li.c",;g., ::v,u ~~ ..,. .. -•.r .:o sÓ -n.,- ~~~~·"~"• ,lfuJic.lr o;ou:inta~::•·nu· <J ~livo d<i /I. C t .H-0 
n<> f).n.oC:ro &, .. ., ''Ot.otr.~• •'01'1Uf'li.rJ<.~"" .cv,•ntu<Ji•'' 

0 t;i;l'dC' f~C,.,I>OlJ<P toi 

lr""""'it:ido ;oo rtLA:h·"~'"' ~ <>!>j ... ~o 

-j~,>1<~10\ticlo ~~ JC'TI,.Co> é" rt.r1uc• pi>~f.it.i• 

~....,,.,. H•~•~" .- '""'',... r<>~ui• 

......................... ------~------:-~-~ -------~-----------------------~------·-
!n:cr:tc- !':'1 t:..:.nt.-. ctorrc'iH.: r<>Jt;ol 

.;,-..:...--; ~~.-,-..~..,•• ..-,--:;,-,...-r~ ............. .t!H<•~ .. ;~ .. . 

~<~-......., ..... '"' ..... , ..... 

----------·-··············· .. ·-----·-···---------·· n>.u-~· .. 

....:.·:..-- ..... 
' ' ' ' I ' 

' ' ' ' ', .,..' ___ ... 

Outubro de 1989: 

-·--·--···-- ·----------~---:---.. -·--·-···-··:;:-· 

·------···········----------·------ rr.~~-;;-····~·--·---·-···-··········-··· 

1·········-···········-·-····--··---·--·----~------·---~---··-···-·--·---·------·-·· 
tJ.~....!:.!!~.~~-~~-~in~. A <'cclua~~o cl"o "!"!'ô'~'•o•e•"'~'~'""-''"'''"O.""e"O"C""'"".''--~--------------1'"''""'"" _. .. ,,.,tu<_.,; .. ~t . .-h .!0 ~ttH~oo <!oouoDuoJ;;.c· ... ---' ', 

I 
L---------~--

' ' ' . ' . . ' 
' ' '.. .. ... 

l!'t'SJ>OSt.1 lefi:litiv.~ a ~o::- cl~d., r"la_ Ach•ini~:raç~u ol~ "'""'ti.no··,:.;,, 's<- {.,t-o, .• -~ ... r~l• Aolnoi 0oi, uac.iu intd·, • .,Ji í~i,.; •r"
"0:." :•ud10 cst"t>~lcco!t o •nc;~r:d.nh.o,~ulo r·cr,ul.a l!'u oto!.-t<> r-r.-:.:. .... Hio â A_,J,~i-,.i;u .. ~.io .<f't.uinto•) 

1.1~ •nu.-.n od.-t>~:>:[:,-~ 10~ -~~s~- ~~-r-ui.:e- !!""'"• i~!outi!<-o.u, r...., ••l>jo•to I'~•>Cuo.odo> ,.z_, 
iJu~~rl;:>""'' _. ;n~enÍiaf o nctn:~c ... u:--d<'_n·.: ~-·~ __ '-~~~~~" ro..:u_l.>t"'V!t-'i"s 

~~"' ., ' n: <' • to ·~ _!' 

-r;;;:-:c,,.,-:::::, ... ,::-c,,--. -
·10 tctt:~.l ;;-.,,;o r"•kr;i ~er debitado :-1·~.-:-.:a "'•t• xcc";>itul.-.ti-u.o Cl" tt. 

1--'------~---------~·T;,.,,.~-~ ---·-

J!~ .. ~-~~~ ooco~~:.·.~~::...::::~~ .Ad~~tiui~rr~~·,;,~ ~'"' AdMifti •~r.,(-:10 $•' cnC:~ni:<elt olc 
\Hnu cu·....-.•nt;;.o.• ncMu•u (vi>t~ ,..ud · · 

',,,.,.,,,.,,,.,.,.,,,,.,, ............ , ... .,, .. ,, ... ,.,"""''"'".,_..,.......,.,, __ . ___ -,..--.,~ .. -·---------·------
' .• r. ....... ~~·" ...... ~ ......... 

--------·· ·-·-----· 
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rA~~ncio -ou nrvlço up1 dhJor do avho 

:=J..Ob)clo re'ili~trodo 

f------------~·~fncom•ndã _ollJinÔrla 
rosloQcm c I AoêfiCIO 

Nah.ltozQ C:o olljclo 

C Sbi~ 

O Cario eorn valor d•cloradÇI 

O EncomMdo com valor d'!dorodo 
· 1 Numero 

------------\Voc:~~õ,------------~---------~--'----

Monlonh do rremLo/~o 

Rctmolenltl 

Otsllnotárlo 

----- .. --- ...---_-- ,. ___ ------------- _..;;,-:;·,.;;~-- ------ ... -----~..-e-

Rte'l>ctdoç'ii:• do ftXmulâflo ... C:~ Nome do agencio 
n'!'slo dlo em 

lrtCOl moções sobre o rPent.amJnhornMtto do objf'llo em queslão 

"' tPoro 

Elpodlçõo N.,-Jõ"õ;-;,,;;;,;;;"~''"''----------rn J'D"'""'' __ ___.._.... _________ _ 

··- ···-.Ô. __._;_• --
IMCtfçlio 

J Guio dt' porcurs~:~ 
----·-------+·~-~~~=---------~------·~--~-----~ 

Seu roclornadlo per•nflncccr ~fl"' rc~r.osla no pr(uo Ptl.'ll!'ndhlo, fav.:lt r.nvlor u.ri~ duplico lo e<:~ sr• •Ice ~a•1 ~ <J••OI r ... : 
rc<"~~l•cdi.1a. '' •;•cltHI'Q(•.:o, nela lndlcor>dt~ <J'S ifllormoçU~t. jó n•(Ortonorlo'S O os~untO podn ser am~•diiH•c!O o•oc(!rc;.Jclo n.:J 
ouc Ui: ro,nal!a e~o r.ono 'llr~ico. · · = .. 
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rxalltlnl~lroçllo po,tol do ortotom 

.AQ(!ncio C~JIIIIlh!oro do ov!so 

175 c 10 
AVISO 
[mptcg(l prcsumhtomerr:e- fraudulento d" ~CI6!1i 
poslois ou de it~~prtssb~ç d!! fronque('mt:nlo 

Dolo do o~iso 

lndlco,õn Avl~o do up~d•~ii<J, ~l,)b •toQi•,r•n. do ob-/rlo dto toru•spondi=ncia dt'HIIlo o U!,lulr, oue po•~~e I<O:II!IO 
um ulo pO~Iol ou uma inop-rc<.sõo CQ:mo i,.d,~odo abobo · 
A!Cm do remeu<J à <JQ~n~;., d• de~llno, um exernrtor do formu!Ôrlo C10 i trarr,mitldó a éado urlrc:~ !!Qs 
,Adrnlni"fo~Qe~ de orio;'e"'" d• destino. 

aturezo o Olljcto 

0 S•t~ 10 u~do 

O tmprnSéo JÓ undcl di mô~Uirro de fla~oo.uear 

lr~press(io ;ô ... scldo do o••n~o tipogrOittu 

·, 

----------------- ____ ..,. __ -~ ""'------ ---_-...:------- -------:--::--..-------. ..,."': -- '""-:~---

Outubro de l!Í89 

.. . . .. ! 
---------------- __ ,..... __ ------ -- ':'"- ... - -""-~- -·-----------:__- ~-- ----- ---~----; 
--------- ------- _:_--- ----------- ---~ .. -- ------ --:-'""- -------- -------~ 

; 
---- .. -- ---.---------------.---- ----------------- "-- ------------·-=L . .. i 

~pMIO lnf'quto'71rtock. 

w--- ----- ----.-- -~..,-- -------- ... ,._---- -.-:" ----- -.- .. ..,...,.. -- _.- ,..,.. ... -___ ..,,.. -...-----t 
--------------------- ... _ ... -- _,,.,. ____ -- ----- -':""-_---.------ --- .... -- ----- ......- t -. -- . - : ' 

---------------- -----·------ --- ..... --:- ... _ ........ ---,-·:- --:--·-- -~- -;_~ ..,.-_~ ·~-----_,_-;:-- .. 

Obnrvaç<ie• e-~e,.tuoi~ 
·---~."· 

------ --- -·---..,- --- ---------- ---':"'-- -.----------::-:.: :-~.-.,.-- _-_--:-- ~-:~--::-'-:;-: 

----,.. ------..,.,.. ---- .._---- ------,..--,..---_r- ••..,---; -·- -..-~ -- -~.,..,.-.., ~-.~";~•c..,_-.,..~,. •-

... --- ------- - --;---------------.--;r------------:-----------------.. ---.-
------------------- -----·~----. ----------------------- --·---- .. 
Cerltl'lbo,dot.:~ • aul~o1u1o 
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No~ • tndtrteo do c.•stlnotc:ulo 

NQ'iilrtro du •u1•o•tu ruud• 

$efo pMIOI fo!•IUCpdo 

F'ROCESSO· VERBAL 
Empreoo prcsumldomf'nle froud'-!lenlo de selo• 
po:~tols ou lmpres~!les de fronQue·om"tnlo 

Clt 

lruncaell'u A set tronsmllldo 10!1 reolstro õ Adlflllli,lroçlln 
d• orlo•rn do obJelo, 

no do otJjelo 

O Stlo rrostol lei .-~odl!' 

[:Jtmprt•lilo }Ó !i•odo dt _mõau1no de ftoM.r•or 

·'~ ----- ___ _._,.. ____ .... ----·-- ------ .. ------------------ __ ,_ ---- .. --------
---------------~-------------------------

•nlfill'lt0!"" o objeto oo detllntttdrlo 

aprtnodflln_6S ,.., eltll(:lr:> â Ad~lstf•c:io 4e Wt{Jefll 

[M lf't.llniUh"O da II'Udl~ ., IO\I'fOII'IIII' O .... 11tfUI PIO(,tS$0 • \l'lll'tiUI, 11'11 slmplts e•rtdltlio 1 poro qt.t IIII ••fll dado 
eftdo"'tnlo Cllfll'Of!M o G'l'fiOO 15 6111 COn'l'l,.tl"o I O orfiQO IIJO di 11UI RlgiiiOmi"IO, 
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t·p,,t••. r•.; : ·.· • ::1; 
1·,·~ >.·. t .1 ,1. ' . 1 ·· I i . • · · 
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;:,o,!l.'•!~ .!.• ,.,~, J., , .. , •. ,, , •. ,,1tlol.o}" ,J, ,,,,,. d ~ .. , ... ~. V, luo!i~,,~;;..:~.<i<: ,...,-~({<> 
--· ---···------,----·--··-----~·-- . ..-- ···----~--- -.-------:--...,.-- ....... ·-··- •.• --- --=---=--.,. 
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OutUbro de 1989 DIÁRJO DO CONGRESSO I'IACIONAL (Seção 11) 

VI. Llslo do-s ~bjetos reçittrado•l conlluuaçao e: firn) 
~rf·~~ ~~'";.'2= __ - __ -'-_.-----------.-------
de do Aolincll.l de orl9'"' ObslrlfO;On do do A(J,nc:lo d• orlqam Ob~o,nocõu 

~:n obJ_•_''---1---- ---------+-----1 :;:-c•+'-'-·'-'-''-+---'-;_-------1------·-
r o 40 -- --

" 41 

13 

,. . -I--- •• 
ro 

~ "1-- •• 
16 .. ----.--- ----·---- - ....__ -~- __,_.,. 

17 47 ---·-----------------

18 ----.----------------- -----·---· <46 

=~~~:~ ~::~--~~:~:::::: _:::~:~: :: 
21 ---- ---------------- ------- 51 

22 ---- ---·-------~------------ 52 

! "!· ---·-j----------------------- 53---- ---------·-------
!::r----·---------------------- •. L ____ , ________ :-------
. ,.r·---1--------------- ------- ··~---- --------,------

. ··----1--------------- ·----- 56--------------------

:.~:: :: f: _· __ -_-_ -_-_:: _-_-_-_-_· _· -_-_ -_: ::: :: 
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3.:. ---- --~-~--·--------~-· ------- 62 ______ .. ____________ , _____ _ 
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tlOtE.llM Ot::: VCHtf'ICI\Ç7iO C 14 

· AQor-ti.J d11 orlorm do loolullm 

F'crmufo !!a::> cxptdlçóe.s 

------,,,~~~.-~~-:~~:~~~~~~~~ --~~:~---··-··r··~:-;;~~.,.. 
.'filO i.l(l C.<fot'doçuc:. Hora 

X9lli.Clãilidêiffii"õ'iiõ.b'Oiõ110mc------ . ......---.= .......... N(~ ... i-~ii(i"";:;O~iv ----

1.1rreguloridades rrfcrentts Ôs mofos ou aos envelopes 

A.9ilnelo dt d·ullno 

Qvontldl)dt de tllrtlplontn ~m liiiQIO 

Imolo' ~~~~'-,---r--
•rnelhoe bo- ozul$ LC AO CP 

. ~:::r---::~::~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~ 
r-~~--------~----------~-L~--~--J--.L--

As mola~ • envtlop .. acima ducrlloa 

:J nao cheoaroM atl ~:~qui 

~ !or.l,a JU.l enct111ÍI1h:Ldo• 

:-") cheQorom o suo oo~~cla? 

2.1rregulorldodes referenlu aos doeumcl'llot · 
Docum1ntos lollonlos ( fovor lrotosmitir uma cóplo) 

O chefiaram em mau ''lodo 

O fol'om "porodb'l oq.vl 

n Ch~~(HOm t•m ttlQutlo 

:J f'o~uro AV7 O Folho 4t oYi•o fN
9 

~2:.A~V~2'---·---------~----~I[d~~~:~Fir----\ry----.. " 
O Pe•., tO)t•r' fui 
tonrro;:~lodo UQui 

i-) Aloluro AV7 fol0'.5im eoulçldo o partir dos ill'dieoçlkts 
f.._l elo PIICI do lfiQVIfll----- --------------- ------- - --- --- -----.- -·1------

;......., Em ro~~o do um er•o do edlcu1o, <n tololt. do lnluro AV7 
i 1 foram onlrn con lt hJos 1-'-'"""'-""""-"':.:.:.:.::::::_ ____________ fr,,,;;,o,critOo--+..;:,o,=,•""•"•:--!;Ob;;;::,"•"•~"c.'o''"'" 
lrt~gulorl.dodn rofor• ntu b folho do o~~so 1101 quadros 

~ JI.Ouolllldod• do r1alo' 

jul. Talai d• objelc-s tOQislrodos _____________ _ 

P lhla1 npochJia_ .. ____________ :._..., _____ _ 

tJ Folho do romflno---- --- -- ------------

j. TÕtol do oblolo' ttln'l voJor doclorodo __ .. ____ , __ 

:-,-V. Willol dOII'OIII'Idol, etc. Ouontldado -
A ,.., tr•111fl'lll .. co"'• rotlslrilâ 
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:o Parec~. tu.lção Federal - em "projeto. de lei autoti
zativa, evita possíveis obstáculC>s de ordem 
constitucional à sua tramitação. 

Parece _sabe-se que é da tradição do Poder legis-
lativo brasileiro tanto a apresentação quanto 

PARECER .N9 270, DE 1989 a aprovação de ''proejto de lei autorizativa", 
DaComíssáodoDistrltoFtiiletal,sobre apesar de es~s leis parecerem, a princípio, 

o Projeto de Lei do Distrito Federal h9 inócuas pois elas apenas permitem ao E'xecu-
50, de 1989. queautorizaoF_oderExew- -" tiVo di~par de um poder _que ele já possui 
tivo a criara EsCóla Técnica df: Tagua- põrforçadaQ:mstitujção.Todavia,oquepare-
tinga (Região Admínlstratíva lff). c e ser rendundante, na realidade transforma-

Relator. Senador Francisco Roflemberg se, muitas vezes, em Um instruméli.to concreto 
Trata-se de proíeto de lei autorizativa enCa- que enseja ao Legislativo a iniciativa de in-

~ flugnçiar em áreas c{o P()der Executivo, ~em, 
minhado segundo termos do parágrafo único, no-entanto, obrigá-lo ao cumprimento do que 
do art. 29, da Resolução do Senado Fed~ral for autorizado. 
de n'~ 157, de 1988, que em seu art.& deter- Assim, em se tratando do Projeto de lei w 
mina ser da competência da Comissão do . 50 de mera "lei autorizativa", não vem~ óbice 
Distrito Federal o exaro_e preliminar da matéria à sua tramitação normal e, no mérito, merece 
e a decísão sobre sua tramitação, e que, ha- ser aprovada já que 0 _ilustre representante 
vendo parecer favorável, será o projeto enca- de Brasília, autor do projeto, apresenta na sua 

. m'"hado como de auton·a d_a .co· m•·ssão fazen-u• '~justificação" argumentos sUbstanciaiS, dig-
do refer.ência a quem o apresentou. nos de ponderação e devidamente relaciona-

A proposiçiio é da autoria do ilustre Depu- dos com a realidade da Capital Federal que, 
tado Francisco Carneiro, da bancada do Dis- sem dúvida alguma, com a implantação do 

·trito Federal, e tem oomo objeto a _çriaçâo programadelndustriallzação·doDistrito Fede
da Escola Técnica Regional de Taguatinga, ral (Proin-DF), se ressentirá de meios formais 
situada na Região Administrativa 1[[, destinada de capacitação profissional adequada às suas 

1 a ministrar cursos de formação profiSSional crescentes necessidades. _ _ _ 
, para habiliU:Içáo de té<::nicos de 29 grau dos Cabe a esta Comissão do Distrito Federal 
, setores secundário e te_rciário, além de outros deliberar _também sobre os._aspectos formais 
"cursos de capacitação profissional de ínteres- da constitucionalidade, jurldicidade e técnica 
' se comunitário. - JégiS!ativà ·da -prOposição, uma vez que, quanto · 

Foram apresentadas, tempestivamente, ao mérito, já nosmanifestamosfaVoravelmen-
1 duas (02) emendas supressiva~ ao Projeto de te neste parecer. 
Lei n9 50, ambas de autoria do ilustre Senador - -Nesse sentido, há ()ue Se examinar as duas 

'Mauricio Corrêa, sendo que uma propõe a emendas propostas. -
1 supressão do art. 39 do projeto por ser dispo- A Einenda n9 1, de autoria do ilustre Sena
.sltivo inconstitucional, e a outra porque nã.o dor MaUríCio Corrêa', propOe ã supressão do 
se pode impor ao Governo do DistrikJ Fe_deral art. 39 dO Projeto de Lei do Distrito Federal 
'prazo para que implante e ponha em funciona- n9 50, que estabelece, para a implantação da 
• mente a Escola. Escola Técnica Regional de Taguatinga u~a 
J VOTO -·-dotação de NCz$ 100.000.000.00. Os argu-

No mérito, 0 projeto de lei autorizativa é mentes à·supressão do_art. 2o e seu.s doi_s. 
louvável e 0 _ilustre Deputado Francisco Car- parágrafos são os mesmos antes expendidos, 

~ neiro merece elogios pela sua sugestão, indu- ou seja de que a fixação de valores de dotação 
·sive por se preocupar com a educação dos orçamentária só ocorrem na elaboração anual 

do orçamento e a matéria é da iniciativa do 
jovens e_ com a_dissemioa~~-o __ clo eosino e Poder Executivo. 
dos conhecimentos especializado_s, além da Sendo, assim, inconstitucional_ 0 art. 3~: e 
qualific::açãodetécnicos~om capacitação pro- seus parágràfos 19 e :29 d0.Pfojeto de Lei do 
fissional, no Distrito Federal e, mais espedfica- Dfstrfto Federal_ n~> ~0, entendemos mereça 
mente, em Taguatinga. 

ser acplhida a Emenda nq 2, suprimindo-se 
O projeto poderia esbarrar com óbice de 0 referido artigo e seus parágrafos por colidi

ordem constitucional, qual seja: serem da ini- rem_c_om a Carta Magna (art 165, !fi), renume-
ciativa privativa do Poder Executivo as leis que rando-se os demais. 
disponham sobre a criação, estruturação e A Emenda n9 2, também de autoria do ilus-
atribuições dos .iirgãos da administração pú- tre Senador Mauricio Corrêa, propõe a supres-

'blica,alémdelhecompetirprivativamentedis- são do art 79 do projeto de lei em estudo 
por sobre a organização e o funcionamento que estabelece que 0 GOverno do Distrito Fe-
da administração (art 39 da Resolução do Se- dera] regulamentará o previsto na lei no prazo 
nadoFedefal,de 1988-eConstituiçãoFederal, de 120 dias e definirá a participação dos ór-
arts. 61, § 19, e 84, VI). gãos ou entidades da adminístração local in-

Ari1.atéria Contiaa·no-projeto de lei emaná- ·cumbidos da execução do ·que nela se con
lise diz respeito, efetivamente, a assuntos que téril, bem como e_stabelecerá prazo para oon
sao da exclusiva iniciativa e comeptência do clusão dos estudos e providências necessários 
Poder Executivo,Jsto é, do Governador do Dis- à implantação e funcionamento da Escola. 
trito Federal e, também, do Senhor Presidente ...Ac~i~mos __ os ar_gumentos expendJdos na 
da República. Porém, a sua espetiflcação - -_·justificação da Emenda supressiva n9 2, em 

..... para evitar colisão com o disposto na Cosnti- análise, que diz tratar-se de ''um projeto de ' 

lei autorizal;iva que, por isso mesmo, poc:l~á 
ser inócua, uma vez que até o mome_nto nã_p_ 
se tem noticia de qualquer manifestação do 
G~r'n6 do Distrito Federal no sentido da cria
ção da Escola Técriica de Taguatinga, a Cujo 
ato, não obstante previamente autorizado, não 
há como obrigá-lo. Portanto, s_e ao ·aovemo -
local_ é facuJtativqJ~er ou deixar de fazer o 
que o projeto simplesmente autoriza, não cabe 
impor-lhe a obrigação de estabel~cer prazo 
para implantação e funcionamento da Esco
la". Ademais, a imposição de tal obrigação 

-quebra o princípio da independência entre os 
poderes (art 2•, C::.f.). -_ - .. _ 

A Errienda n9 2, firialmente, merece-seúl<:o
lhida porque ·a art 79 do projeto em discussão 
é inconstitucional e d.eve ser. suprimido, remu-
nerandQ:~ os dema,is_. __ ,.__ . 

De todo o exposto, náo vemos quaisquer 
obstáculos à tramitação normal da matéria, 
desde que s!Jprimidos os arts. 39 e seus dois 
parágrafos e 79 do projeto, renumerando-se 
os demais, pelo que o Projeto de Lei do Distrito 
Federal n9 50 deverá mei"e<::er aprovação, in
clusive quanto ao seu mérito~ CQTlstituciona
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 
com as Erneildas n91 1 e 2. 

Sala dãs Comissões,.. 1 S de outUI:irO· de 
1989. - ftfauro Benevlt/es, Presidente -
Francisco RoJ/emberg, Relator - Meir8 Filho 
-Márcio Lacerdq - W"Jlsoil Martins - Jruo 
Menezes_- Ney Maranhão - ChfJ.gas Rodri
gues --: M._aliíício Corrêa - LouriVàl BaptisfJJ 
- Pompe_u de Sot,Jsa. · 

PARECER 1'1• 271, DE 1989 

Da Comissão do_Dis.ttitQ Federal$Cbre 
o Projeto de l,.ei_ çjp Senadó n_9 J3, de 
1989-DF (Mensagem n•/52, dell-4-88, 
na odgem), que _aprova a alteração dg 
denominaçáo do Banco Regional de Biif. 
SJ1ia SA - BRB, dispõe sobre SU1Jplll1ici
pação nO capital de empresas, e dá outnJs 
providências. 

RelatOr: Se!Jador Pompeu de. Sousa 
Nos termos do art 52, íriÇfSo VIL dO ~ 

Constitucional atual, combinàdO com o- art. 
16, parágrafo 29 das Disposições Transitórias, 
da COnstituição, o Senhor Presidente da Repú
blica submete à apreciação do Senado Fede
ral o texto.do presente projeto, que visa a alte
rar a denominação do Banco Ref]ional de Bra
sí11a SA - BRB e a convalidar a participação 
de outras empresas públicas, integrantes da 
administração do Distrito Federal, no seu capi

-tal social. 
Acompanha a Mensagem I?residendal, ex

posiçãõ de motivos do então Governador do 
Distrito Federal, que esclarece estar a medida 
proposta em !:Onsonânda com o que foi deli
berado na Assembléia Geral Extraordin6ria 
dos adonistas, em 15 .de janeiro de 1987, 
quanto à denominação, e. em outra Assem
bléia, a"23 de agosto de 1983, no que~ refere 
à Coristitu_içáo da Sociedade Anônima 
"BRB- Crédito lmobUiário". • 
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Ouvido o Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral sobre a matéria, pronunciou-se ele pela 
necessidade de ser a medida convalidada por 
via legislativa, tendo em vista que o BRB não 
tem autorização legal para criar subsidiárias. 
Além disso, sendo o BRB - Cfédito Imobi
liário SA. wna sociedade de economia mista, 
sua criação está sujeita às disposições_ do art 
59 inciso m, do Decreto-Lei n9 200, de 1967, 
que exigem a chancela Jegis]ativa. 

Esclarece, por fim, a referida exposição_ de 
motivos, que há possibildiade futura de serem 
criadas outras sociedades vincu1adas ao siste
ma financeiro que visem a complementar o 
elenco das atividades do Banco, razão, ainda, 
maior, para a autorização Legislativa ora soli
citada. 

Uma vez que, o projeto apresentado está 
em consonância com a Lei de Sociedades 
Anónimas ora em vigor, principaJmente nos 
art. 237. que dispõe sobre a forma de partici- __ 
pação das instib.lições financeiras de _econo
mia mista em outras sociedades, observadas 
as normas estabelecidas pelo Banco Central 
do Brasil e no art. 122, incisO r, da mesma 
Lei das SA, que dispõe sobre 8 o6r1Qátorie~ 
dade de aprovação por Assembléia Geral, da 
instituição financeira, para modificações em 
seus estatutos. Não vemos obstáculos à sua 
aprovação. 
_Entendemos. dessa forma, que o projeto 

da lei proposto é viável e, como, na- forma 
da lei, foi convalidado tanto pela Assembléia 
Geral Extraordinária de-seus adOnistas (doeu~ 
mento anexado ao processo}, bem como, ob
teve parecer favorável do Banco Central (con
forme E.M.E. n9 006, anexado ao processo}. 
Consideramos, portanto;- ser essa argumen
tação suficiente para sua aprovação quanto 
ao mérito. 

Em diligência, determinamos a juntada de 
cópias das atas de Assembléia Geral de Cosn-

, tftuição do BRB - O édito Imobiliário e de 
As.sembleía Gefal Extraordinária do Banco Re
gfonal de Brasília S.A: .:.:... BRB·, de 23:-8-83 -
e 15-1-86, respectivamente, uma vez que esse 
elemento de dec.fsão constava do processo 
sob forma meramente declaratória. 

Cabe a esta Comissão do Distrito Federal 
deliberar também sobre os aspectos formaís 
da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa da proposição, uma vez que, quanto 
ao mérito já nos manifestamos favoravelrnen
te neste memso parecer. 

Neste sentido, prevê o invocado art. 52, inci
so VU, da atual ConstituiÇão Federal, que dis
põe sobre a comeptência do Senado Federal 
para legislar sobre limites globais_e condições 
de crédito externo e intemo da União~ dos 
Estados, do Distrito Federal e doS Munidpios, 
enquanto o art. 16, § 29, das Disposições Tran
sitórias, da mesma e atual Carta, dispõe sobre 
a competência do Presidente da Repúblic<'!. em 
indicar o Governador e o Ytce-Govemador do 
Distrito Federal, e no § 29 dO mesmO artigo 
atribui ao Senado Federal competência dele
gislar, de realizar fiscalização contábil, ftnan
ceira, orçamentária, Operacionãl e patrimonial 
do Distrito Federal com o auxílio do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, enquanto não 

for instalada a Câmara Legislativa do Distrito 
Federal. 

Dentro desse enfoque, não vemos quais
quer obstáculos à tramitação normal da maté-

. ria, ressalvando, no entanto, que a disposição 
do parágrafo único-do arl_39 _do projeto não 
infornla ã ObrigatOriedade de ser autorizada, 
por lei específica, a criação, no futuro, de so
ciedade de econOmia mista subsidiária ou in
terposto do s[stema dq_ BRB. Neste sentido, 
entendemos que a expressão contida no refe
rido parágrafo ''nos termos da legislação que 
lhe for pertinente", _é a ressalva da exigência 

_ aludida., consoante as disposições do mencio
nado indso m, do art. 59, do Decreto-Lei n9 
200, de 1967. 

Nestas condições, opinamos pela aprova
ção do projeto também quanto à sua constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legis
lativa. 

"OuVido o Tribunal de Contas do Dis
trito Federal Sobre a inãtéria, pronUnciou
se -ele pela necessidade de ser a medida 
convalidada por via legislativa, tendo em 
vista que o BRB não tem autorização legal 
para criar subsidiárias. Além disso, sendo 
o BRB- Crédito- Imobiliário _S.A., uma 
sociedade de economia mista, sua cria
ção está sujeita às disposições do arl 59 
inciso In, do Decreto-Lei n" 200, c;fe 1967, 
que exigem a chancela legjslativa." 

O projeto mereceu, de parte do ilustre Rela
tor Senador José Paulo Biso!, parecer favorá
vel tanto em seu mérito, como sob os aspectos 
formais de cosntitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Data vénia, entendo de forma diversa, a sa
ber. 

O art. 39 do Projeto de Lei n~' 13, em estu
do, autoriza, expressamente, que o .SRB -
Banco de Brasilia SA venha a constituir três 
novas sociedades por ações, quais sejam: BRB 
-_Crédito, Financ_famenfo e Investimento 5/A, 

Sala das Comissões, 11 de outubro de . 
1989 . ...,... Mauiõ Benevides - Presidente -
Pompeu de Sousa - Relator - Francisco 
RoUeintibrg --Aiuizio BeZerra- "'feira Filho 
- Wílson Martins_- Hugo Napo~ão- Ney --BRB- Distribuidora _çte_ Trt:ulos ~ Val~r~e:s Mo-

__ MaranhãO -Mareio Lacerda-.Maurído.Cor
r§a- Lourivaf_Baptista. 

biliários S/A e BRB- Companhia Nacional 
de Serviços. _ 

Examinando o mérito do projeto, entendo 
que criar entidades subsidiárias novas neste 

-PARECER N
9

- momento riádonal é totalmente temerário, 
___ aJém de dispensável, em especial quando se 

Voto em separado, venddo, do Sena- torna imprescindível a contenção de despesas 
dor Irapuan Cost:IJ Júnior, na Comissão púbUcas por parte -de todos os govemo_s~ se-
do Distrito Federai, sobre o Projeto de jam federais, estaduais ou municipais ou 
Lei do,Senado n" 13, de 1988-DF (.Men- memso do DF., como riO -ca-so. 
sagem n" 152,_ de _ _] J-4-$8, ntJ origem]. -· Adéinais, as funÇõeS-múltiplas legalmente 
que aprova a alteração da denomimJção autorizadas aos estabelecimentos bancários. 
do Banco Regional de Brasília s.A. - permitem que o Banco de Brasílici execute 
BRB, dispOe sobre_ sua participação no as mesmas operações que realizariam as no-
óipítal de_.empr~sas, e dá outras provi- vas entidades de crédito que se pretende cons-
déncias. truir, senão todas, pelo menos a sua maioria. 

Em vei'dade, o objetõ precípUO- dO J)fojeto 
ConfOrme relatado pelo ilustre Senador Jo- de lei é convalidar atos que já haviam sido 

sé Paulo Biso!, em sessão de 15 de agosto praticados pelos adonlstas do BRB, condizen-
corrente,-desta Comissão do Distrito Federal, tes à mudança da denominação do Banco 
oom Parecer favorável à aprovação do projeto, e à constituição de uma sociedade anónima 

- constou: âe crédito imobiliãrio, já fundada, por se tratar 
"Nos termos do art 52, inciso VII, do de atos que exigem a chancela legislativa. 

texto ConStitucional atuaf, combinado Ainda, o parágrafo único, do art. 39 , do pro-
com ·o art. 16, parágrafo 29 das Dispo- jeto de lei em estudo, é inconstitucional quan-
sições Transitórias, da Constituição, o Se- do autoriza "a constituir, nos termos da legisla-
nhor Presidente da República submete à ção que lhe for pertinente, sociedade por 
apredação_ do Senado Federal o texto do ações que tenha por objeto social atividade 
pres_ente Projeto, que visa a alterar a deno- própria do sistema financeiro". 
minação do Banco Regional de Brasília A próposito desta matéria, opinou o ilustre 
SA.- BRB-e a Convãlidar a participação relator Senador José Paulo Biso!, em seu Pare-
de outras empresas públicas, integrantes 
da a,dministrilção do _Di~ito Federal, no 
seu capital social. 

Acompanha a Mensagem -Presidencial, 
EXPoSição de- MOtivqS do eiitáo GoVer
nador do Distrito Federal, que esdarece 
estar a medida proposta em consonância 

- com o qüe foi delib~_rado na Assembléia 
Geral E:Xtrãõrdinái'~ dos ac_i_onis@s, em 
15 de jartéíro de '1987. quanto a denomi
nação, e, em outra Assembléia, a 23 de 
agosto de 1983~ no que se refere-à Consti
tuição da Sociedade Anónima "BRB-Cré
dho Imobiliário." 

cer, que: 

"Dentro desse enfoqu_e, não vemos 
quaisquer obtáculos à tramitação normal 
da matéria, ressalvando, no entanto, que 
a disposição do parágrafo único do art 
3~ do projeto não informa a obrigatori~ 
dade de_ ser autorizada, por lei especifica, 
a_criação, no futuro, de sociedade d~~co
nomia mista subsidiária oU interposto do 
sistema do BRB. Neste sentido, entende

' mos qUe a: e;xpressâo contida nor- eferido 
parágrafo "nos termos da legislação que 
Dle for pertiriente", e a ressalva da exigên-
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cia aludida, consoante as disposições do 
mencionado _inciso lU, do _art. 5~. do De(;re_
to-Lei n<:>200, de 1967." - -

Entendo que o parágrafo único, do art. 3<:>, 
do projeto é anticonstitucional. mesmo que 
contenha a ressalva: "nos termos da legislação 
que lhe for pertinent~". Nessa parte, a fUtura 
lei oriunda do projeto em análise não pode 
ser interpretativa ou dúbia. 

A Constituição Federal vigente, em seu arl 
37, quando enumera as disposições gerais da 
Administração Pública, expressa: 

.. XIX- somente por lei espeélfica po
derão ser criadas empresas pública, so
ciedade de economia m~, autarquia ou 
fundação pública; 

xx: ....... depende de autorização legisla
tiva, em cada caso, a criação de subsi
diárias das entidades mencionadas no in
ciso anterior, assim como a participação 
de qualquer delas em empresa privada; 

O dispositivo constitucional é bem claro: 
a criação depende de autorização legislativa 
em cada caso. 

Ou seja: para cada criação de subsidiária 
haverá autorização precisa, especifica, expres
sa e determinada ~m_ lei própria Não cabe 
autorização legislativa gen~ica para a criação 
de subsidiárias. 

O mesmo argumento se usa -para o pará~ 
grafo único, do art. 2" do projeto, que deter
mina que poderão participar do capital socia1 
do BRB- Crédito lmobiliádo SI_Aa.s_.ernrpesas 
públicas e sodedades de economia mista inte~ 
grantes da estrutura administrativa do Distrito 
Federal". 

ESsa permissão ou autorização genérica é 
também inconstitucional, porque deverá ser 
em cada caso. 

Do exposto, entendo que o art. 39 e seu 
respectivo parágrafo único,-assim como o pa~ 
rágrafo único do art. 29 devem ser suprimidos 
do projeto de Lei n9 13, renumerando-se o 
art. 49• No demais, sou d_e parecer favorável 
ao projeto. 

Ter-se-á, assim, cumprido a necessidade de 
chlmcela legislaüva aos atos já praticados pe
los aclonlstas do Banco, convalidando-se-as, 
fim precípuo do projeto. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1989. 
-Senador lrapuan Costa Júnior_ 

O SR. PRESIDEI'ITE (Antônio Lulz Maya) 
- Do expediente lido, constam os Projetas 
de Decreto Le_gislativo de n~ 51 a 54, de 1989, 
que, por se tratarem d_e matérias re.ferentes 
a atas internacionais, em obediência ao art. 
376, alinea c do Regimento Interno, terão, pe~ 
rante a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa_ Nacional, _o prazo de cinco dias para 
recebimento de_emendas. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Antônio Luiz Maya) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1<? Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 580, DE 1989 

Nos termos do disposto no art. 216 do Regt
mento Interno do Senado Federal, combinado 
com ·a previsto no art 50, § 2? da Constituição 
Federal, requeiro seja encaminhado ao Minis
tro do Interior, João Alves, o presente requeri
mento, com vistas às informações sobre as 
seguintes questões: 

}.......,. Quais os critérios para a concessão de 
apoio financeiro da Secretaria Especial de ha
bitação e Ação Comunitáii.:i - SEHAC - a 
projetes apresentados por Estados, Municí
pios e outras instituições privadas comunitá
rias? 
2-Quais os convénios para transferência 

de reCursos assiandos pela SEHAC com o Go
verno do Estado da Bahia, mun!dp[os do Esta
do da Bahia e outras instituições daquele Esta
do, no ano de 1989? Referidos recursos con
veniados foram efettVaffiente_ repassados? 
QUal o va!or destes repasses, segundo cada 
um dos beneficiários? 

Justificação 

A Secretaria ESpecial de Habitação e Ação 
Comunitáda_é um importante instrumento do 
Governo Federal destinada_ a promover, dentre 
outros objetivos, a construção de habitações 
populares às camadas _de baixa renda~ ou a 
formação de infra-estrutura de lotes urbani
zados, sobre os quais estes segmentos soc:iais 
edificarão suas moradias. 

No ano em curso, porém, dada a natureza 
do Orçamento da União aprovado pelo Con
gresso Nacional, não foi possível distinguir o 
destino das dotações desta secretaria. 

Sabendo-se gue é imperativo da Cosntitui
ção uma aplicação federalizada âos recursos 
da União, de forma a_ que contribua para o 

-aesenvolvimento_ harmónico _ _das várias re
giões e fOrtaleça a Federação, trata-se de co
!_1h~cer, agora, esta destinação, de forma a 
verificar se o Estado da Bahia foi devidamente 
~·lqtiintíoado conl Os reCUrsos ae um impor
tante programa federal tal como o gerido pela 
SEHAC Afinal é o Nordeste, como tive outro 
dia op<?rtunidade de demonstrar, uma região 
em que 49% de suas famílias encontram-se 
em estaCo de pobreza e- Onde, mesmO com 
nfveis de investimento correspondentes ao do
bro da- rriédia nacional chegarfamos ao no 
2000,-cóiri Uma fenda per capitã eqUivalente 
à 50% _da média naciohal. 

O Nordeste, e o Estado da Bahia em p~rti
-_ c;;1.1lar, precisa acompanahr com atenÇão a 

-ãp1icação de recursos federais, pois só desta 
" maneira-Será capaz de roml?er o ciclo de po

breza em que vive sua popu1ação, em grande 
r,n_érloria .~_iserá~l, com milhões de crianças 
carentes perainbulando pelas ruas das gran
des cidades. E neceSsita capacitar-se para 
ãpi-es-enw-aoS-6rgãos federais e agências de 
financiamento de pi"Ojetos de desenvolvimen
to suas_

0
_"urgências e necessidades". Nada 

mais importante, neste contexto, do que co
nhecer os projetas fmanciados pela SEHAC 

de forma a aí localizar a confluência de priori
dades regionais e nacionais. 

Sala das Sessões, 25- de outubro de 1989. 
- Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Antônio Luiz Maya) 
- O requerimento que acaba de ser lido vai 
ao exame da Comissão Díretora. (Pausa.) 

O Projeto de Lei do $_~nado n~ 13, d~ 
1988-DF, recebeu parecer favorável da Co
missão do Distrito Federal. De acordo com 
o art. 235, d, combinado com o 277, parágrafo 
único, -do Regimento lnterno, a matéria ficará 
sobre a mesa a fim de receber emendas, pelo 
prazo de cinco sessões Qrdinárias, 

O SR. PRESIDEI'ITE (Antônio Luiz Maya) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Pronun· 
cia o seguinte dis_curso. Sem revisão do ori;J~ 
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes 
de passar ao mérito do meu pequeno pronun
ciamento, registro, aqui, um apelo que me 
faz. através de telex, a Presidenta do Instituto 
de Estudos_Amazônicos -IEA. 

Diz o telex: 

Ao Senador Mário Maia 
Amazonas 
Gabinete número 35 
Praça dos Três Poderes 
Do Instituto de Estudos Amazónicos JEA 
Curitiba 
Mary Helena Allegretti 

~ dramática a situação em que se en
contram os seringueiros da Amazônia, re
suhado da queda vertiginosa do preço 
da bon:acha nos últimos cinco anos. 

A atua1 porrt:ica de preço mínimo para 
a Borracha Natural produzida no Brasil 
está _comprometendo_ qualquer política 
de_ preservação da Floresta Amazónica, 
pois não assegura a permanência de mi
lha~es de seringueiros nativos. 

Pelo processo de cálcu1o do IBAMA, 
órgão atuaJmente responsável pela polí
tica da bq_rracha, o preço mínimo por qui
lograma em outubro deveria ser de NCz$ 
9.16. ~ 

Porém, o preço flxadQ pelo Conselho 
'Interministerial de preços é de NCz$ 4,37, 
o que-representa uma ri:mwneração men
sal inferior ao salário mfnimo. Com um 
awnento, em Setembro, -do pi-eço da Bor
racha em 21,65 e unia inflação no Acre 
de 43,52 por cento, no mesmo mês, os 
seringueiros são obrigados a viver no limi
te de subsistência. Em face do exposto 
e considerando os interesses dos serin
guetios que Participarão da reunião do 
dia 27 de outubro no CIP, solicitamos em 
caráter de urgência a divulgação das me
didas abaixo: 

1. Garantia de preço básico para os· 
serjngueiros. 

2. Reposição das perdas registradas 
no ano de 89. Equivalente a 37 salários 
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mínimos por família na forma de um bó-· 
nus em alimentas-ão e vestuário. 

3. Aplicação integral dos _recursos ar
recadados pefa Torb sobre a importação 
de borracha em uma polítíca real de valo.
rização dos serigueiros (Mini-uSinaS, Es
colas, Posto de Saúde e Crédíto ao Co_o-: 
perativismo). 

4. Criação de um Grupo de Trabalho 
para adequar a política da borracha ao 
papel que os seringueiros desempenham 
na conservação da floresta. 

CUritiba·, 23 de outubro de 1989. _ 
Conselho Nacional dos seringueiros 

CNS Instituto de Estudos Amazónicos
lEA 

Sr: Presidente, nobres SI'S. Senadores, parà 
que a Casa fique melhõr-iiiloi'Iil1!fda, se não, 
tem informação neste _sentido, devo dizer que 
a Professora Mary HelenaAflegretti é uma estu- · 
diosa - embora seja o seu Instituto sediado 
em Curitiba, no Paraná- de assuntos amazó
nicos. Há mais de dez. anos que a Professora 
Mary Helena Allegretti se aprofunda nos estu
dos dos problemas amazónicos, principal~ 
mente com respeito à antropologia, às tribos 
indígenas residuais nessa região, especifica~ 
mente na .Amazônia Ocidehta1 e- n.o Acre. A 
Professora Mary Helena Alegl-etti é licenciada 
da Universidade do Acre e, atualmente, está 
no Paraná realizando estudos na área d<1 sua 
especialidade. Trata~se -de_ personalidade co
nhecida nos meios científicos, principalmente 
nos meios ecológicos nacionais e internacio
nais que tratam dos problemas do meio am
biente. _ 

Portanto, o seu apelo, como um dos signa
tários desse telex, tem alta significaçãO, porque 
se trata de pessoa que estuda a sociologia 
da vida dos povos da floresta, que atualmente 
significa a aproximação cada vez mais íntima 
do homem branco, o seringueiro, com o ho
mem nativo, dono da terra, o indígena, na 
faina de exploração do látex. Em conseqüên
cia desse trabalh_o, e_Ies se_ tomam, às vezes 
sem o saber, os guardas, os soltados avança
dos da floresta, que são em milhares, porque 
o seu trabalho tem como fulcro fundamental 
a conservação das espécies das quais eles 
extra-em a riqueza para o seu sustento, portan
to, das héveas produtoras do látex. 

Assim, fazemos aqui nossas as palavras d.os 
representantes do Cons_elho_l"{__a_donal dos Se
ringueiros e do fnstftuto de __ Estudos Amazó
nicos na pessoa da Prolessoia Mary Helena 
Allegretti, para que não _apenas _fiquem regis
tradas nos Anafs do Senado as preocupações 
desses brasileiros que cu1dam de _assuntos de 
alta importância social, como ·estas. que esta
mos focalizando, que também daqui ecoem 
estas palavras e cheguem aos ouvidos das 
autoridaes competentes,-do Presidente do lba
ma, do Ministro do Interior, do Presidente da 
República, para que Sua Excelência atenda 
de imediato; mande representantes a essas 
entidades e, ainda, dispense atenção devida 
à reunião que se vai re_a]ila~ no próximo dia 
27, quanto às reivíndicações aqui apontadas 
para os seringueiros. 

Assim, Sr. Presidente, acredito possamos e os apreciamos, tirando as minhas -"cóndu
est.ar coptribuindQ para realmente transformar sões, e julgo que são transparentes o sUficiente 
em efet[vo esfofço;- em objetivo trabalho as -- para permitir uma boa a_vali_aÇ,ão pelo eleitor. 
nossas ações, para que melhorem as condi- Acreditamos que - parafraseando Uncoln 
ções de tratamento da nossa grande Região -_..ninguém pode enganar a t_odos por todo 
Norte e da nossa grande Floresta Amazônica, tempo". Uma _exposição tão prolongada na 
que, por sTii.ãi,_ se·rá objE!to de discussão -mais televisão_ acabará por desnudar os-fãrsantes, 
profundada, como em outras ocasiões tem se é- que ãirida nãO o fofam, e Se existem. 
sido, quando tivermos ensejo de discutir, aqui, Mesmo com os Chamados microcandid_atos, 
em plenáriO, e·aprovar,o relatório apresentado que, às vezes, se apresentam de maneira fol

-e-- aprovado, por unanimidade, na Comissão dórica e até hilariante, ou até -mesmo defen
Parlamentar d~ Inquérito sobre a Hiléia Ama- dendo_ interesses menos nobres, os _progra
ZO_fl_iCã,-relatO rio esse substancios_o, que tra_z mas do horário eleitoral devem c_ontinuar em 
a síntese_do pensamento atual dos problemas outras eleições, para o aperfeiçoamento· do 
da ecologia e do meio ambiente relacionados _processo democrático, porque são importan-. 
com a Amzônia, muito bem sintetizâdos-pelo tes para tomar -conhecidO _o_ Partido, os políti
noss_o Companheiro de trabalho, o nobre Se~- toS e proj;>ordonai' Uma boa es<:olha pelo can
nadOr p<::IO"Pará, O acreano'JaibaS Pãssarihho. didato, até que se chegue à "perfeição. Se a 
_,- Como tiyemos ocasião de falar, naquele escolha do eleitor não for boa, terã sido um 
momento, acreditamos que esse Instrumento grande aprendizado para a eleição seguinte, 
-do nosso trabalho_ essa pesquisa, 0 apanha- a assim será, como é 6 ProcesSo democrático. 
nlento de vários depoimentos de _cientistas, De correção em correção de erros, vamos 
professores, técnícos, um ~-apanhado do co- aperfeiçoando. 
nhecimento nacional e internacional desse O mais- im-portante de-ssa ~apãi'npanha é 
momentoso assunto_ passe a ser uma sínte- o interesse demonstrado pelo povo, uma can
se, um doc_umento referencial para 0 nosso tinuação do movimento das diretas. O povo 
córriportan1ento quanto ao meio ambiente, tem comparecido em massa nos comidos, 
perante a consciência juridica internacional. nas carreatas, ha.s caminhadas, nas praças e 

ncis ruas. O povo tem comparecido, de- ma
Pedimos ao Presidente fizesse um esforço neira geral; tem prestigiado a todos 05 candi, 

para que o Senado, através do ltamaraty, ense- dates, pelo menos àqueles prinCipais. Os noti· 
-- jasse uma divulgação ampla desse ifnportante ciãrios dos meios de comunkaÇão mostram . 
-documento; irlduSive mandando fazer üma ou descrevem 0 povo, participando a!egte~ 

o ti'ãdução em inglês, que é uma Língua univer- mente desta camapanha eleitoral. 
sal. De modo que nós estamos congratulando Entre esses movimentos populares, deve-se 
também, por termos concluído o nosso traba- mencionar a grande presença de Brasília, do 
lho e por te "r sido esse trabalho aprovado. Cre- povo brasmense, áOs coniícios e, em especial, 
mos que será trazido à consideração do Plená- à carreata, seguida de dois comíciOs, p-romo~ 
tio do Senado. vidos pelo nosso partido, o PDT, com a pre· 

Sr. Presidente, tratando agora de assunto sença de Brizola. Neste último domingO, mi~ 
bem diferenté do que acabamos de abordar, lha!eS de veículos ocuparam as duas_pist.as 
cOm relação -á!Tiinha Regiao, ·que é a nossa _que levam ao aeroPorto; p-ara -ã -recePçãO de 
esquedda Região Amazônica, fazeinÕs lig€!iro nosso Líder, e o acompanharam até a Ceilân~ 
comentáriO sobre o momento eleitoral que dia, onde teve um comício e, depois, à Torre 
estamos· atrave$sali.do, para que fiquem reg is- de TV, local de um grande __ comício, com a 
tradas, esta semana também, mais uma vez, presença estimada de vinte mil pessoas. 
as 'nossas preocupações quanto aciS nossos O Q-rande comício da Cihelândia', no Rio 
déStiriOs, com referência à escolha do futuro de Janeiro, por certo ficará na história brasi~ 
Presidente. O Brasil tem uma bonita tradição . !eira como uma das maiores manifestações 
de grandes comícíos ou de grandes aglome- populares já realiZadas em nosso Pais- uma 
ràçõe& populares por motivos políticos::..::... -des- demonstração objetiva, concieta, da força do -
de a gécada de 20, <:::om a Coluna Prestes, trabalhiSr'r~b, lideradO por Le-onel Brizola, junto 
as. décadas de 30 e 40-, COrri lJetúlio VarQas, a_o el~itorado carioca. Nossos adversá_rjos polí~ _ 

- a -de -;;o; cOm as campanhas eleitorais para ticos tentam usar fórmulas e explicações teóri~ 
- a Piesldênciá da República, até a primeira -me- cas para subestimar a grande presença da. 

ta de da década, de 60, ctilrillriarido no fanloso massa pOpular nesSes eventos. Mas, a verdade 
-discurso da Central, no Rio á€! Janeiro, que, está aí, estampada lias Tôfôs e fiOS fUmes: Bri~ 
segundo -~!guns analistas, foi o estopim do ~ola, hoje, é a maior liderança política isolada 
Golpe ocre 64.- Depois da década de 60, entra- do Brasil, legftima e IncOntestável. Outros can-
mos em abstinência forç:adá; Os militares des- d.idatos também mobilizam as niaS?a-S, porém 
testavam ag[om.erações. Na década de 80, a não de m-aneira tão forte e clara e, aSsim mes~ 
massa yoltou a se manifeStar na óunpanha mo, contandq c:om ccmsideráveis apoios fi~ 
das d.iretas:A partir daí,-o pOVo brasileiro VOltou nanCeiros e tecnOJàfjicos. Isoladainente, nin· 

--a: OCUpar-aS -ruas e não mais saiu. - - guém supera Brizolã junto ao seio do povo. 
Ao- mencionar_ essas -lembianças, o faço Apesar-de todas as tentativas de manipu~ 

apenas para discordar de muit:ls pessoas que lação_do eleitorado, t~nho absoluta co~vi_cção 
consideram a atual campanha de baixo hível; de que_ estaremos no segundo turno, talvel 
ao-contrário considero esta campanha política até para enfrentar Lula e não o candidato da 
de bom nível, assisto aos programas parti dá-, direita, como atualmente se e.spera. (Muito 
rlos do horário eleitoral. gratuito pa televisão · bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Iram· 
Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PDT- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão _do 
orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ocupo esta tnQuna para uma breve comuni
cação, sobre o lançamento da 3~ edição da 
revista Quorum, edttada pela Secretaria de Co
mun1cação Social do Senado, com o apoio 

·do Cegraf, sobre as atividades desta Casa . 
Embora o lançamento haja sido feito já há 

alguns dias, coincidindo com as homenagens 
que esta Casa prestou a Machado de Assis, 
nossa intervenção não peca pela desatuali
zação, tendo em vista a ampla repercussão 
que a revista Quoruin tem --tido não só em 
Brasília como, de resto, em todo o País. 

Demonstra isso a vastíssima correspondên
cia que o Senado tem recebido dos mais diver
sos pontos do Brasil - de Alegrete, no Rio 
Grande do Sul; de Maranguape, terra de Chico 
Anísio, no Ceará, a Marilia, e Riolândia, no inte
rior de São Paulo, chegam cartas e telex deste 
Brasil afora. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA- Com muito 

lativo, as colaborações e os editoriais consti
tuem documentos abalizados e isentos, as re
portagens são estatisticamente fiéis. Mereçem 
especiais parabéns pela edição mais r_ecente, 
a!ém do seu corpo redadonal, composto pela 
~equipe jornalística de alto nível, formada por 
João Emílio Falcão, Tarcfsio Holanda, Cláudio 
da Cos~ Bernardo Paterson Gomes,_ Domin
gos Mourão, Márcia Kalume, Ana Luzia Silvei
ra, Paulo Neves, Ucia M. G. P. de Souza, Márcia 
Weinerte de A. ToreUy, Gilberto Pereira Cam
pos, Graça Henrique, Jorge Frederico, Lúcio 
Leal, o Editor Manoel Vilela de Magalhães, o 
DiretÇlr._.)oão Orlando Barbosa Gonçalves, o 
Diretor de Redação Bairton Sampaio, o Chefe 
de Reportagem José do Carmo Andrade, o 
Secretário E>çecutfvo Francisco_ das Chagas P. 
Fortuna e os Consultores Ary Cícero de M. 
Ribeiro _e_ Manuel Pessoa Mendes, sem falar 
em diagramadores, revisores, pesquisadores, 
ilustradores e artistas. 

Associo-me inteiramente às palavras de V. 
EX' a respeito da revista Quofum. 

O SR. IRAM SARAIVA- V. Ele lembra 
muito bem, especialmente no concernente ao 
trabalho-dessa equipe de escol que é a campo-
nente -da Quorum; a ela principalmente deve
mos homenagear. 

prazer. Presidentes de_ Câmaras _Municipais-, Verea-
doÍ'es, Prefeitos, entidades de classe, profes-

0 Sr. Mauro Benevides- Nobre Sena- ~pr_e:s re_sponsaveis por bibliote!:as públicas 
dor Iram Saraiva, também desejo extemar 0 comunicam o recebimento dessa publlcaç8-o; 
meu regozijo pela excelente apresentação da proCuram tirar dúvidas s_obre a tramitação de 
revista Quorum, que, no seu terceiro número, proJetes e oferecem sugestões sobre a divul-
se posiciona novamente naquela linha de di- gação de temas, para edições futuras, suges-
wlgação correta, perfeita, de tudo aquilo .que tões para trabalhos dos Srs. Senadores, en-
se processa no âmbito do Serià,do Fe!iera1. quanto p~ofessores de Organização So_cial e 
Privilegiado com a obtenção de alguns exem- Política Brasileira se aproveitam dos dados his-
plares da revista Quorum~ procurei levá-los tórlcos e. dos documentos não só do Senado 
até o meu Estado, o Ceará, e ali, no âmbito como daqueles aqui produzidos por força de 
do. próprio comitê de imprensa, fiz a distri- lei, para transmitir aos seus alunos. 
bulção de tais exemplares, recolhendo imedia- Jornais do interior e mesmo das Capitais 
tiirtleriltf uffii:fímpressâõ- favoraôíiíssima,--não também repercutem esse importante-trabalho 
apenas à feição gráfica dessa publicação, co- tle divulgação das atividades desta Casa Legis-
mo também, e sobretudo, à matéria inserida lativa, como demonstram correspondências 
em suas apreciadas páginas. Portanto, nà ins- que estou anexando e que peço sejam trans--
tante em que V. Ex' realça esse acontecimento, crltas nos Anais desta casa:--
sinto-me no dever de levar também os meus Vivemos dias de descrédito nos homens pú-
aplausos àqueles que têm a responsabilidade blicos e nas instituições: Este fato ocorre ora 
de dirigir a revista Quorum. pela desinformação da população, ora pelo 

O SR. IRAM SARAIVA- Nobre Senador desvirtuamento da informação que chega ao 
Mauro Benevides, agradeço a V. Ex' o aparte. conhecimento público. 
Também me sinto feliz por estar de posse ' Por esta razão, cresce em importância a di-
de inúmeros telex, telegramas, documentos, vulgação isenta e fiel da atividade parlamentar, 
inclusive dos municípios que V. Ex' tão bem como vem fazendo a Revista Quorom~ haja 
i:epresenta nesta Casa. A revista Quorum, co- Vísta o reConhecimento desse trabalho; cons-
mo V. Ex' coloca, é de urna feitura redadonal, ""-~do, como já dissemos, em tantas corres-
sobretudo na sua apresentação, que no Brasil pendências de diversos segmentos da sede-
pode ter semelhante, porém melhor trabalho c@de. 
gráfico é impossível. Feliz a iniciativa da Secretaria de Comuni-

O Sr. Aureo MeJlo _ Permite-me v. Ex' cação Social, apoiada pela Mesa presidida pe-
lo nobre Senador Nelson Carneiro, da qual um aparte, nobre Senador? também fazemos parte. A revista Quorum 

O SR. IRAM SARAIVA- Com prazer, continuará nessa tarefa e já prepara sua 4• 
ouço V. Ex' edição, comemorativa do centenário da Pro-

O Sr •. Aureo Mello -A revista Quonm clamaçõo da República. 
é uma obra-prima do jomolismo porlam<ntor. Por "questõo de justiço, é nosso de..,r tam-
Expressãoimparcialdoquesepassanol.egis-., Mm. aqui, destacar o trabalho da Subsecre--· 

taria de Divulgação que, além da "Voz doBra
sil", edita a Carta do SerJado~ pubHcação quin
zenal sobre as diversas atlvidades do Senado 
Federal, sendo também de sua responsabi
lidade _a_ elaboração de re/eases distribuídos 
diariamente ao Comitê de Imprensa e- envia
dos, por telex, a todos os Estados da Federa~ 
ção, para subsidiar os diversos vefculos de 
comunicação de todo o País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crítica é 
saudávef, desde que construtiva. Mas a desin
formação __ e o_desvlrtuamento da informação 
não levam a nada; pelo contrário, só destroem. 
Por isso, destacam-os a importância da Revista 
Quorum na divulgação isenta e verdadeira 
sobre as atividades do Senado Federal, divul
gação essa feita em excelente qualidade grá-
fica e editorial. . 

Outro a se congratular com a Mesa do _$ena· 
do foi o Governador de São Paulo, Orestes 
Quércia, que, lembrando sua condiçáo de ex
Senador, também destacou a importância da 
Revista Quorum como veículo de- dívulgação 
fidedigna e eficaz dos trabalhos desta Casa. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex.~, como tam
bém ao nobre Senador Jamil Haddad, por me 
ter permitido adentrar o seu tempo para fazer 
justa hp_rnenagem a esta Casa, aos editores. 
à Mesa Diretora pela terceira edição da revista 
Quorum, e almejar que a quarta edição possa, 
real_mente, penetrar como esta a servir de sub
sídio a vários brasileiros. 

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

(DOCaMENTO A Q(JE SE REFERE 
O SR. IRAM ~A EM SEU DISClR
SO:) 

Em 5 de outubro de 1989. 

Do: Prefeito Municipal de Santa Luzia 
Para: O Exmo. Sr. Subsecretário de Reloções 
P"llblicas -do Senado Federal. 
Brasília-DF. 

Sr. Subsecretário: 
Agradecemos o envio da revista Quoriiii 

do Congresso Nacional. 
Ela representa o Congresso vivo, informan

do a vida brasileira o que há de mais impor· 
tante, atuaJizado e oportuno ao conhecimento 
da sociedade desse imenso Brasil. 

Seria aconselhável introduzi-lá nas escolas, 
bibliotecas públicas, enfim, se milagrosamen
te, o povo lebertado do analfabetismo, podes
se acompanhar a vida desse nosso Congresso, 
dinâmico e honrado, lendo Quorum. 

Parabéns ao Senador Nelson Carneiro, bra
sileiro de todos os tempos! 

Agradecemos o inestimável expediente, 
subscrevendo-nos. 

Cordialmente, -Antônio Bento de MonJis., 
Prefeito Municipal. 

Quorum 
Londrina, 1 O de outubro de 1989 .. 

Secretaria de Comunicação Social 
do Senado Federal 
Praça dos Três Poderes, Anexo I-15' andor 
70160 Btas!lio, DF. 
At.: Mm10el VIlela de Magalhães 



6388 Quinta-feira 26 DJÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Outubro de 1989 

Edito• 
Aproximando-se o 15 de novembro sugiro 

uma edição comemorativa do CentenáJ:io da 
República. 

A tíb.do de cooperação com essa excelente 
revista ofereço-lhe o discurso anexo. 

Cordialmente, José Joffily - Caixa Postal 
2251-86001 Londrina, PR. 

ASSOOAÇÃO DOS EX-COMBATENTES 
DO BRASIL 

SECÇÃO DE BRASíLIA 

Brasilia, 25 de setembro de 1989 

lv:J ~r. Redator da Revista 
Quorum do Senado Federal- BrasíJia- DF. 

Sr. Redator da Revista QuorUm 
A Seção de Brasilia da Associação dos Ex

Combatentes da n Guerra Mundi_a_l, sentiu-se 

muito feliz e comovida com a publicação, em 
sua Re_vista, da manifestação, no Senado Fe

-derãi,_ de dqis grandes políticos do nosso Pais: 
~Senadores - Jarbas P~sarinho e Nelson 

·eam.eirO, falandot Ct'-'"1 e_ntusiasmo, SObre O 
Dia da Vlt6ria Não p.xieria, no Senado Fede
ral, rÓercê dos ilustres nomes qu~ coinpõem 
a possa Câmara· Alta, existir representantes 
mais indicados, pela constante participação, 

: vi~ndo Interesses efetivos dos Ex~Combaten~ 
tes, para se manifestarem sobre o assunto. 

·Eles souberam engrandecer os nos_sos irmãos 
-que, com muito empenho e coragem, defen~ 
deram, durante o maior conflito mundial de 
todos o~ __ tempos, a causa mais necessária e 
mais justa para a humanidade - o Princípio 

-da LI.Derdade, 
_ É pena que; alguris dirfgentes que ainda 

se enContram no poder, venham, sem razão 

apare-me~ apresentando pretextos pueris para 
não se fazer cumprir o que decidiu a nossa 
Lei Magna. Essas autoridàdes fazem, com is
so, por permitir_ que alguns milhares de bons 
brasileiros continuem a sofrer caréncias humi~ 
lhantes e: primárias. Deus permita que, essa 
conduta lastimável, termine leigo e que os ve
lhos heróis d"e guerra possam: dentro em bre
ve, poder morrer com mais tranqüilidade,(Jua
se todoS, próXiriló do final de suas existências, 
auferindo o que determina o art 53 das Dispo
sições Çonstitudonais- Trai1Sit6rias de nossa 
Lei Maior. O nosso muito obrigado, --

Por uma justa Paz 

Saudações Expedicionárias. J. Ferrefrã da 
Silva, Presidente. 

Imprensa 
.,.,r,._-1'"-M.-:~ ..,..... 

Da terra de Ch~-o Anfsio - Maranguape, 
localizada a 40 kms de rtaleza- Nelson Carneiro 

recebeu correspon r_z,cia do Vere r 
Sebastião dé Oliveira Sill'it:·..(}lém <' elogiar a 

revista Quorum, ele pediil gumas 
i>~formações. Aqui vai a resp ·h{ do ~enado. 
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JustlficaçMo 

O presente projeto de lei ob,ieti\'a reglla
mentar o an. 201, § 6~ da Cor~~tituiçáo Federal 
que dtspôe sobre a ~ratificação natahn?o :l..olapo· 
~tlt3do~ _e pensJOnJH2S. : ~-/ 

Convêm destacar alg.u. n. s ponte~~ nes_<_e;rr(ljc. <o 
gundo nO~!>O entendtr:'l.l."'ht•J. aso:.~~ncom L!m 

•• d~ ~uma imponã_n::_ra. • 1- -~ __ 

Imprensa 

r .. ···~ 
i :"{~·~..:·. 
I • ~;·'ó-,~f• 

Olllt.UIY C~ CONOIO~SIJ QfriC~. '1'0 O~ JANE.IIIO 
-i•-e .... CO'-SUcU r~~ ''""l 

' -- " ···' \ . '-.. ~ .. · ............ _,.,., :"1:>!1> 
l'OO:Jl OoOO!l""''"" f.f!f.t 11.5'<..1( 

mr;..-, '"'·o;, BSI 

T~ o prn~r ""' a~s.~~r o r<>:~b'""""~d.. <h' pu_>;l i-;~,.V.s ~bli><e 
""'IY."lOnodiiiB, "l''M -r.õo o)I'ICulnl'wd.:os à. ~ede da Bibhotc-::-"~"'" ~-:.o::min;ton, O.C. 

\ 
Jo:;II..:l...:aró~ a 11111 l:>ellll..,;vel oelabo~~<;;\o, s··U'.'en:>-tO!I, 

CorJ\Ainente-, 

L Rcnstll do !>.,n~dto r.,~e~al "Quor..,.n", J~l'~iro/~\', ,\.t\O 'l, ~\.1. 

A equipe que Íaz a QU-àUrii- iel'e a 
satisfação de receber várias corresprmdências, 

uma das quais informando-nos que nossa 
re1•ista será encaminhada à bibliorecã do Congresso 

das EUA. Outra nos foi enviada por um 
professor (foto) de Alegrete-R!!. Ele pediu e r<ceberá 

a Quorum para subsidiá-lo em suas aulas. 

Alegrete-RS, 17 4e maio .de {9&9. I 

\ Secretaria de Comunicação So_ciul do Senado F'edEú·EU. 
J!RA,S!LIA-DF 

~enho:r Editor. 
Sol-icito-lhe envi:lr-me o Inrorm~ttfvO do Sen:ldo Fede

l'al, par~ fins de util; z~ção eiCola.r, nuini Ú 'lSSe de rnis 
de 2ob · ::tlUilo s, 

J..gr:r:iaço desde já a atenção a n;im ó.ispens~da. 

A~nciosamente 1 /~/ 
AN~OLIVEU!. 

- - - - -- -------

Afinal, 4 de julho de 1989 

REPERCUSSÃO 

Embora antes sem praticamente divulga
ção alguma nos veículos de comunicação, os 
trabalhos da CPI dos Alimentos começam a 
aparecer na imprensa. Foi capa da revista Afi
nai, que citou, inclusive, a Quorum como (éinte 
inicial para a elabotaç:ão de suas matérias. Do 
meslno modo, em comentário publicado em 
sua página editorial com a assinatura do_joma
Iista João Emílio Fa1cão, sob o titulo ''Virando 
o Jogo", o Correio Braziliense destacou a fir
meza com que os Senadores Dirceu Carneiro 
e Mauro Borges conduzem os trabalhos da 
CPI, referindo~se, também, à primeira reporta
gem de Oáu.dio Bernardo, publicada na revista 
Quorum, sobre o assunto. 

VIRANDO O JOGO 

Joáo EmUlo Fa_lcPcL. . 

A CP! dos Alimentos, conduzida com fume~ 
za pelos Senadors Dirceu Carneiro (PSDB
SC) e Mauro Borges (PDC- GO), prOrrioverá 
quarta~feira algumas acareações paré'J esd8rf!
c/mentos das 103 Irregularidades já desco
bertas. Em excelente reportagem de Cláudio 
Bernardo; a re'Vista Quorum do Senado, mos
trou os abusos em algumas transaç:ões que, 
como acentu-ou o íntegro Senador Mendes 
Canale (PMDB- MS). "chegam a dar nojo". 
As conseqüências deverão ser bem piores que 
as da CP! da Corrupção, inclusive porque há 
provas, 

Ao 

CÂMARA MUNIGPAL DE RIOLÂNDIA , 

Riolândia, 12 de outubro de 1989 

Dmo. Senhor. 
DO. Editor da 
Revista Quorum 
Senado Federal 
Brasília - DF 

Dustríssimo Senhor Editor: 
Tenho o prazer de acusar o recebimento 

de 2 (dois) exemplares da Revista QuorUm, 
sendo a 2• e 3~ "edíção, as quais ficarão nesta 
Casa de Leis à disposição de_ ~odos Interes
sados deste Município. 

Sendo a referida revista COmposta de impor~ 
tantes subsídios, tanto a área Municipal, como 
para utiJização escOlar, aprovelto-me deste pa
ra solicitar de V. S' o 1 ~ exemplar (mês de 
janelro/89), a qual não recebemos. 

Agradeço desde já sua pronta atenç1!to, ma
nifestando os protestos de consideração e 
apreço. 

Atenciosamente, Mônica de F. Barbosa Si!~ 
va -Secretária .. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ 

DO ROC!jA- PB. 
Casa Vereador Oécio Barreto 

Catolé do Rocha, 1~' de outubro de 1989 

Sr. Editor: 
Acuso e agradeço o envio da excelente Re

vista Quorum, que chegou a esta Câmara, erh . 
seu número 3. 
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Além de parabenizá-lo pela excelente publi
cação, solicito se possível o envio regular da 
Revista, e os números atrasados, 1 e 2 para 
que possamos conlecionâ-la em nosso Arqui
vo. e que servirá de subsídios aos nossos Ve
readores. espec:iaJmente nesta fase, em que 
estamos iniciando o roteiro para elaboração 
da Lei Org8nica do Munic'ípio, a quem apro
veites oportunidade, para sugeifr matérias so
bre o assunto. 

Certo de sua atenção~ agradeço pelo atendí
mento, Sérgio Lucas de Freitas, Secretário da 
amara de Catolé do Rocha (Executivo). 

JORNAUSTA, RADIALISTA, 
DIVULGAÇÃO, IMPRENSA 

ESCRITA E FALADA 
FARIAS BRASIL 

Jaboticabal, 25 de julho de 1989.; 

Revista Quorum 
Diretores. 
Senado Federal. 
Brasília - DF. 

Saudações. _ 
Com os meus cumprimentos a todos os

componentes da Revista Quorum, a qual to
mei oonhecimento na Biblioteca desta. 

Desejo felicidades e sucesso para todos. 
Com os protestos_ de estima e consideJ;:ação, 

sou o amigo para servir. 
...f'raternalmente, Farias Brasil, Jornalista, 

Jornais e Rádios. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ 
Estado de Min<l.s Gerais 

Ct. 719/CH.GP/89 
Ubá, 04-10-89. 

Prezados Senhores: 
Por honrosa delegação do Prefeito Muni
~ de Ubá, acusamos e agradecemos a V. 
5" o recebimento de _um_ e_mmplar c!a _Revista 
"Quorum': Ano I, n? 3, de setembro/e9;Publi-

1 cada pela Secretaria de Comunicação-Social 
do Senado Federal. 

Sensibilizados com esse gesto de apreço 
e cortesia, queiram aceitar, em nome da Admi
nistração Municip~. as nossas 

Cordiais Saudações. MiJrum AJexander, 
Chefe de Gabinete do Prefeito. 

,_,_., -kr ; . ';:::---~ • --·--__ .. _ .. _., .. __ 
At~nctosa•ente. 

~ ..... Wl\ 1131'7-lR\ I ,;c 
....,. ... w-rU~o*'llooloeloet. 

Patu-RN, 28 de setembro de 1989 
Sr. Chefe do 

. Serviço de C:omunfcáÇãO Social 
Sonado Federal 
Venho através da presente soDcitar que se 

pohiVef fndufr o meu nome no rol de recebe- , 

dores-da importante revista Fórum que fora 
recenternénte editada por esta histórica Casa 
do Congresso Nacional. Tomei conhecimento 
através da Voz do Brasil e oomo estudante 
Universitário gostaria de ficar bem-informado 
dos relevantes serviços que nossos parlamen
tares prestam a Nação. Caso seja possível in
clua a Biblioteca da Emater- Unidade Local 
de Do~umentação, pois s6 assim meus cole
gas e produtores rurais ficarão bem-informa
dos. 

Na certe~ de ser atendido, agradeç:o_anteci
padamente. - Franciflifdo Costa de Oliveira, 
Estudante. 
Endereço para enVio e correspondência: 
1-Frillic:inildo Costa de Oliveira 
Rua Tiburtino Teixeira, 92 
59.770- PATU- RN 

· 2- EsC:i"it6rio Local da EMATERIRN 
dibliotec::a - Unidade Local de Documenta
ção 
59.770- PATU- RN 

Outrossim, caso haja outras publicações fi
caria _imensamente agradecido se fosse inclUí· 
do nã felãÇ:ão de recebedores, bem como a 
EMATER!RN local. 

PAINEL MUN!C!PAUSTA 

BflllOs .Alves 
Saiu o segundo número da revista Quorum, 

wna publicação editada pela Secretaria de Co
municação Social do Senado federal. O editor 
é o jornalista Manuel Vilela Magalhães que me
rece elogios pelo excelente trabalho. Padrão 
gráfico de primeira e coriteúdo de primeiris
sima quaJidade, a revista Quorum não pode 
faltar em uma biblioteca_ que se preze. Ade
mais, a partir de agora quem desejar estar 
bem-informado a respeito do que ocorre no 
Congresso Nacional tem que ter Quorum em 
mãos. 

CROC'S 

Já está nas ruas o número 2 da revista Quo
rum, publicação política da Secretaria de Di
vulgação do Senado, dirigida pelo jornalista 
Manoel Villela. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maia) 
-A Mesa se associa às homenagens presta
das à revista Quorum nesta oportunidade, e 
almeja que ela tenha sempre sucesso. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad, como Líder. 

O SR. JAMIL HADDAD PRONUNCIA 
· DISCURSO QUE ENTRéGUE À REV/
s-10 DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTER!ORMEN"TE . 

(Durante o discurso do $i. Jainii flai:J
dad, o Sr. Antônió Luiz Meya, Suplente 
de_ Secretário, debca a cadeira da Presi
dência que é ocupada'pelo Sr. Iram Saraí-· 
va, ]9 Vice-Presidente.) 

o SR. PRESIÍ>EÍ'fi'E (Íram sarãiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. ·- - --

O SR- LEITE CHAVES (PMDB -PR. Pr<>
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, · 
Srs. Senadores, estão presentes na. Casa os 
representantes das entidades mbimasda mú· :.. 

sica no Brasil. Está presente na nossa tribuna 
de honra o Sr. Wilson Sândole, Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Músicos. Es
tá também presente o Sr. João Bento de La
cerda, Vi ceM Presidente da mesma organização 
e Presidente da similar no Paraná, o Sr. Gual
ther Yunk, Secretário Executivo da Orgmiza--· 
ção Nacional. __ 

Si. Presidente, Srs. e Srt5 -eStãoiiqul no Sena
do para manifestar o anseio naclonaJ dos mú
sicos em que seja aprova-do-no Senado o Pro
jeto de Lei, originado da "Câmara, de n" 91, 

" que toma obrigatória a inclusão de espetá
cuJos musicais ao vivo nas casas de diversão. 

Já está há bastante tempo aqui esse projeto, 
e eu tive a honra de ser o seu Relator. Relatei-o 
favoravelmente, apresentando urna emenda, 
e unanimemente a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania aprovou o nosso parecer. 
A emenda apenas altera o art. 3? do projeto 
original, onde diz: 

"A infração a esta lei será punida com 
a pena de multa no_valor de 1 a 1 O salários 
de referência, sem prejuízo de _outras san
çõe~ ~-~m~strativas. .. " 

A multa passou a ser de 40 a 400 Bónus 
do Tesouro Nacional. Não expressa valor mui
to maior, mas pelo menos não permite o avilta
mento. Aquela casa de ~petáculo _que deixar 
de cumprir a lei. isto é, deixar de manter diaria
mente no seu estabelecimento 25% do horá
rio ocupado com música ao vivo, então, sofre
rã eSsa penalidade. 0-vaJor da inulta anterior, 
de tão insignificante seria até estimu1ante ao 
descumprimento da lei. Eles poderiam siste
maticamente não praticar a música ao vivo 
e preferir_ efetuar o pagamento da multa Por 
outro lado, o salário de referência e o salário 
mínimo estão vetados como equiparação, seja 
coeficiente de correção monetária, dai essa 
emenda. 

Todos os Srs. Senadores da Casa, Sr. Presi
dente, sabem e estou aO lado de um músieo, 
de um compositor, que é o Senador José fo-
gaça - da importância da música, em qual
quer gênero, para a felicidade dos povos. E 
os músicos, no País, estão sendo tratados sem 
respeito, sem dignidade alguma. O mercado 
está cada vez mais difícn. E a falta de urna 
lei dessa n~ r~stringe cada vez maia o 
surgimento de vocações. Os homens de mo
do geral, podem seguir qualquer profissão. 
Seguem por vantagem, por necessld~e, por 
<:onveniên'cia. O músico segue, de- modo ge
ra], por vocação. Tanto é que o mundo da 
música é um mundo diferente; o mundo exis
tencial da música não é o mundo normal dos 
comuns. V. EJc<S conheçem a vida dos maes
tros e seus grandes se.c::rificlos, as suas grandes 
lutas, aquelas ansiedãdes da criação; aquela 
angústia que precede o instante criativo. E 
esses profisisonals todos são artistas. Un_s al
cançam níveis maiores; outros, menores. Mas 
eles pertencem ao mesmo mundo. Eles per
tencem ao mesmo infmito. 

Além do mais, há que existir esse reconhe
. eimento para que o desestimulo não chegue 
a comprometer o que se chama massa critica 

·de cada país. A massa crítica é o desenvol
vimento de setores sociais em determi~ 
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ativideides. E são essas atividades que p·enni
tem a criação ou o surgimento de valores 
maiores em determinado setor da Arte ou da 
Oência. Por exemplo, Beethoven, Schub~rt, 
Schumann se não vivessem em ambientes 
onde não houvesse grande interesse pela mú
sica, jamais alcançariam aqueles pínCI!fOS, 
aqueles instantes, aqueles "highlihts" de ele
vação emocional, de inspiração criadora. É. 
prec:fs_o_que haja milhares de pessoas interes-
sadas na música para que ela alcance expres
são~ maior. Assim, também na literatura, na 
própria poesia. No Nordeste, por exemplo, por 
que aparecem grandes escritores, grandes 
poetas? 

Porque no Nordeste a poesia e a música 
vivem nas ruas. São coisas da vida diária, do 
cotidiano. Quer dizer, o homem que tiver a 
menor vocação fica sendo estimulado cons
tantemente a realizá-la, a cumpri-la. 

E em nome desses músicos, desses líderes 
nacionais, desses abnegados representantes 
da classe, desses honrados representantes das 
entidades máximas do músicos no- BrasiL em 
nome deles faço um apelo aos Srs. Senadores 
para que na terça-feira votem esse projeto. 
E sém maiores restrições, esse_ projeto não 
prejudica a ninguém, a não ser às grandes 
organizações, que poderiam se ver privadas, 
por~ue elas procedem como fruticultores o 
que só interessassem os frutos, sem conside
ração alguma para as áJvores que os produ
zem. Querem a música, hão o músic-o.--

De nossa parte, Srs: Representantes, temos 
cumprido o nosso dever.Sensibilizei-me e me 
identifiquei com o problema das classes que 
esses Senhores represenatam. Quantas vezes, 
quantas lutas, quantos projetas desses foram 
apresentados na Câmara dos Deputados? 
Muitos deles foram modilicados e, em segui
da, rejeitados, por falta de apoio, de interesse, 
de sensibilidade. Mas este parece que satisfez 
completamente à Câmara e ao Senado. 

Na ConliSSão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, houve aprovação tOtal de meu pare
cer, e como não ele está dependente de outra 
Comissão, não-tenho dúvida de que será aco
lhido neste plenário, na próxima semana. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram_ Saraiva) -
ConCedo a palaVra ao nobre Seriador-Silvio 
Name. 

O SR. SILVIO NAME (PSDB -PR. Pro-. 
nuncia o seguinte _discurso.)- Sr. Pres~dente, 
Srs. Senadores em expedita atuação do Poder 
ExecUtivo, vimos as.SiSOildo càm grande inte
resse, a implementação de_ acordos Comer
ciais com a Agentina e, em especial, do recen
te protocolo 33 e seus anexos. 

Infelizmente, s6 sabemos por vias indiretas, 
pois não obstante a elevada posição institu
cional desta Casa legislativa nada nos foi trazi
do, nada nos foi explicado, corno, aliás, se 
nada fôssemos~ __ 

É louvável que o Poder Executivo, através 
de sua política externa, preocupe;;se em cum
prir exemplarmente a constituição, quando es
ta estipula, em seu art. 49, parágrafo único,· 
que "A República Federativa do Bra~ buscar~. 

a integniçâo econôÕ1ica, política, sOcial e cul
tural dos povos da América Latina, visando 
à formação de uma comunidade Latino-Ame-
ricana de_ niitçõe_s". ~ _ _ 

É, no entanto, lamentável e não podemos 
nos calar quando este mesmo poder ignora 
solenemente q art 49, inciso I, da mesma carta 

_ que impõe a outorga legislativa a todos os 
tratados, acordos ou atas internacionais que 
acaJietem encargos ou compromissos gravo
sos aô ·pafrimônio nacional. 

A menos que a praxe de política externa 
do atual Governo entenda deSenvolver a es
drúxula posição de que alguns mandamentos 
constitucionais devem s~er cumpridos (atê 
com expediência) e outros, simplesmente, 
não, estaiiamos ·repei::iildo com o lamentável 
exemplo que vem de cima, o casuísmo incon
seqUente. 

Corolário dos regimes democráticos, a ou
torga parlamenta( dos atas internacionais pra
ticados pelo Poder Executivo é quase uma 
verdade per se que dispensa demonstração. 
Em seu direito dos tratados, da EdJ"tora Foren~ 
se, ~ • __ edição, de 1984,- esta figura -insigne de 
estL!dioso_e rnagistrado, o Ministro Francisco 
Rezek, reafirma lapidarmente, às páginas 286 
_e _seguintes, a impõrtancía do Instituto, lecio-
nándo que: -

:·o .consentimento cOnVencionell se 
materializa sempre num ato de Governo 
.:..:.....,; .áss.inatura, ratificaçáo e adesão-....;..;. po
rém; parece claro que os seus pressu
postos ditados pelo_ direito interno, te
nham normalmente a forma de consulta 
_~-o p_çder Legislativo. Onde o ~ecutivo 
depende, para comprometer externa
mente o EstadO, de algO -mais que sua 
própria Vontãde, isto vem a ser e_m regra 
a aprovação parlamentar, configurando 
exceç:áo os demais mó-deles .. :·. 

Se, em nossa história republicana, sempre 
fizerrtoS--vistas grossas a tão importante Pnn
cípío demo_crático, com o-executivo assumin

___ 4o_o_brigaç:ões internacionais a seu bel-prazer, 
·apesar da norma constitucional proibitiva que 
sempre existiu- arts. 34 e 38 da Constituição 
de 24 de fevereiro de 1891, arts. 40 e 56 da 
Constituiçã.o de 1934, arts. 66 e 87 da Consti
tuição de 18 de setembro de 1946, por exem
plo ~ não podemos, agora, no início de um 
novo momento da vida constitucional brasi
leira, permitir que istO se repita. Que se viole 

_ ~ constituiç,.~o 59b. a premissa so6smática de 
que um costume constituciona1 se pode de

-sen_volver em afronta à literalidade da lei maior. 
Se a dMda exteina que amargamos pode, 

em última anáJise, ser atribuída como uma 
espécie de castigo pela violação reiterada des
te dogma, que-nunca respeitamos em nossa 
história constitucional, espécie de .. pecado ori
ginal" de nossa democracia republicana por 
fazer, temos que aprender com nossos equívo
_cos, para não repeti-los com a desinteligência 
q~e não pOdemos insistir em cOnservar. 

Quando·colacicinamos aspectos referentes 
a-inteQf-aÇâo económica das Nações, claro que 
somos ~issonamente a favor. Se o final_de 

_ nosso sêCUIO ê comprovadamente o tempo 
de coope(ação entre estados, temos que se-

guir este passo irrefragável, nos caminhos dos 
países desenvolvidos que todos queremos ser. 
A europa, a integração da América do Norte, -ª emergência -~olidária dos paises neo-lridus
trializados da Asia, tudo ai, a nos ensinar e 
a nos exigir. 

No enianto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
os acordos tarifários que se fazem com a Ar
gentina, no presente momento, à total revelia 
das casas congressuais, que ficamos sabendo 

-apenas pelas vias tortuosas de divulgações in
diretas, não nos são apresentados previamen
te, para que saibamos o que e ·como ali se 
decide, e, por conseqUência, divulgado ou dis
cutido pela própria socie_dade e setores de pro
dução especialmente enVolvidos pelas nego
ciações. No caso específico de isenções tribu
tárias e regimes alfandegários benéficos a pro
dutos Argentinos no Brasil e vice-versa, nos 
termos do aludido proto_colo 33 e anexos, pa
rece-nos que é indispensável que se discutam 
mais amplamente tais questões, permitindo 
a que os setores sacn""ficadoS planifiquem Suas 
produções, condicionado-se às modificaç_ões 
inexoráveis de mercado. 

O meu ví'riculo peSsoal ~om·o setor de laticí~· 
nios, como produtor de queijos e derivados, 
poderia trazer a estas ponderações um apa
rente interesse menos nobre, de quem advoga 
causa própria indevidamente. Não se trata dis
to evidentemente. Apenas os cantatas com 

· os problemas- eSpecíficos do setor permitem
me conhecimento e sensibilidade diferencia
das para as ·cons1derações que ora faç:o, como 
de resto deve ser a representação legislativa, 

-a partir das emoluções que todos devemos 
ter no exercido de nossos mandatos. 

Se as 5. 700 toneladas de quejjo argentino 
que entrarão no mercado brasileiro no próxi
mo- ano, com regimes tributários benéficos, 
não configuram obviamente uma mera ques
tão de_política externa, tema exclusivamente 
técnico a ser urdido e deliberado nos gabine
tes estanques do Poder Executivo, é claro que 
devemos tomar a questão com a relevância 
institucional que ela tem. Não se trata, repito, 
do interesse éxdusivo dos fabrlcantes de quei
jo que não serão, em senhuma hipótese, con
trários a integração económica e mesmo ao 
preceito constitucional que a estipula Trata
~. isto sim, de dar às questões de tão vasta 
abrangência, o indispensáveJ·caráter de trans
parência, de que necessitam;-com dedsões 
que sejam compreensíveis _e, principalmente, 
previsíveis pelos setares_ de produção chama-
dos a dividir o mercado nacional. -

Acreditamos que _a partir da conveniente 
discussão destes temas, com a oitiva dos pro
dutores, que de forma alguma devem ficar 
sabendo de tais medidas pelos jornais, e com 
a indispensável ratificação legislativa - atê 
porql.le o permissivo constitutional o impõe 
-. o próprlo processo _de integração regional, 
e, no caso, a integração comercial com a Ar
gentina serão grandemente beneficiados, sem 
arestas políticas e imperfeiçoes jurídicas argüí
ve!s a qu~quer tempo. _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, "pela integra
ção e a bem do aperfeiçoamento dos meca
nismos de sua lncipiente realização, encami-
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nhamos pedido de informação ao Poder Exe
cutivo, nos termos do art. 50, § 29, da Consti
tuição Federal, bem como do art 216 do Regi
mento Interno desta__Casa, para que o Minis
tério das Relações Exteriores nos dê conta, 
especificamente, do que, como e por quê tais 
protocolos comerciais tênl sido celebrados 
com a Argentina, conforme ocorreu por oca
sião da última visita ao Brasil de sua Exce
lência_ o Pre_sidente Carlos Menen. 

Se o princípio ba:stilar do direito_ interna
cional público é o de que Pacta Sunt Seritanda, 
os "Pactos devem ser cumpridos", que Hans 
Kelsen considerou a norma-fundamental em 
uma de suas doutrinas. Não resta dúvida de 
que, no dfrefto internO, a Cófi.Stituição é o pacto 
supremo entre governantes e governados. 

Também nesta tão importante questão não 
temos eSC'olha. Cumpra-se. 

Sr. Presidente, deixo aqui os meus votos 
de pesar ao Senador, Uder da minha Bancada, 
Femãndo Henrique Cardoso, pelo falecimen
to, hoje, de sua progenitora, na cidade de São 
Paulo. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SIL WO NAME E/11 SEU PRONUNCIA
MENTO. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
N• , DE 1989. 

Venho pelo presente, requerer a esta Presi
dência, com fulcro _no art. 50 § 2~. da Consti· 
tuição Federal e no art, 216 do R~imento 
Interno do Senado Federat o encaminhamen
to ao Exmo. Sr. Ministro de Relações Exterio· 
res, das questões abaixp formuladas, a serem 
respondidas no prazo dos dispositivos supra-
citados. .- . _ 

A matéria objeto dó presente requerimento 
acha-se -Contida em uma série de questões 
de grande relevância aos atuais deb§rtes parla
mentares, podendo e_nsejar diversas inlciativas 
legislativas. 

São as seguintes as questões a serem for
muladas ao Ministério de R~lações Exteriores: 

1. Quais os critérios que tem sido adota
dos na determinação dos produtos alimen
tares que estã-o isentos de tributação alfande
gária, no âmbito do Protocolo 22, de 1988, 
celebrado com a Argentina, bem como em 
relação aos anexos que lhe tem sido acres
cidos, até a presente data; 

2.- _ Na determinação da quota de 5,700 to
neladas de queijo, conce-dida à Argentina par.-: 
os fins ut svpra, para o exercido fiscal de 1990, 
quais os parâmetros que foram utilizados, seja 
para a escolha do produto, seja para a sua 
quantificação; 

3. Quais as razões pelas quais tals atas 
internacionais, claramente enquadrados na 
esfera do art 49, Inciso I, da CF, não estão 
sehdo_ ~llbmetidos __ a _J!!preciação parlamentar. 

Sala da$_-Sessõe:s, 25 _cfe outubro de 1989. 
.;,_ S_enàdOi' SDrifo ffitne. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -·so
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 

~~ Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQC/ERJMEIYTO /Y>' 58 L, DE L989 
., Requeremos urgência," nos termos do art. 
336, ·alínea c, do Regií-rierito Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara n9 50, de 1989 (no 
3A77189, na Casa dE:" origem), que dispõe so
bre a indenização da diferença entre a atuali
zação monetária dos empréstimos concedi
dos com recursos da Caderneta de Poupança 
Rural e o valor da correção monetária dos 
depósitos de poupança, e dá outras providên
cias. 

SaJa das Sessões, 25 de outubro de 1989. 
-- Ronan Tito - PMDB, ChagiJs i{odrigues 
~ PSDB, Joiío Lobo - PFL 

O SR. PRESIDENTE. (Iram Saraiva) . O 
requerimerito lido será vOtãdo após a Ordem 
do Díã,_ nos teimaS regimen~is. (Pausa} 

Sobre a mesa, projeios de lei que Serão 
lidos pelo Sr. 1 ~Secretário. 

- São lidos oS-seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 349, DE 1989 

Estabelece normas para 21 realização 
de eleições em 1990 e dá outras provi· 

_d_ências. 
. . O CongreSso Nacional decreta: 
Arl 19 As eleições para Governador e Vi· 

_ ce·G_overnador de Estado e do Distrito Fede· 
raJ, Deputados Federais, Deputados Estaduais 
e Distritais e renovação de um terço dos mem· 
bras do Senado Federal serão realizadas, si· 
multaneamente, em todo o Pais, no dia 15 
de novembro de 1990.. 

Parâgrafo único. A eleição do Senador im
portará a de dois suplentes com ele registra
dos no Tribunal Eleitoral respectivo. 

Art. 5ç As cédulas oficiais para as eleiç6es 
regula~er1fadas por esta lei serão confeccio
nadas segundo modelo aprovado pelo Tribu
na] SUperior EJeitoral. 

Art. 6° a· eleitor que se encontrar (ora de 
seu domicílio eleitoral poderá exercer o direito 
de voto, na forma regulamentada pelo Tnbu
nal Superior Eleitoral. 

Art. 79 Nas eleições de que trata a pre
sente lei, o elEütoi deverá apresentar, ãlém do 
título, documento de ide_ntidãde _que Contenha 
fotografia, a fim de permitir sua identificação. 

Parágrafo único. A Mesa Receptota pode-· 
rá atestar, em folha própria e sob as penas 
da lei, a identidade do eleitor. 

Art. 89 A apuração das eleições· de que 
trata a presente lei terá início assim que encer
rar a votação, segundo a sistemática definida 
nos parágrafos do art. 159 .e artigos seguintes 
da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 (Có. 
digo Eleitoral), permitida, a critério do Tribunal 
Regional Eleitoral, a contagem dos votos pela 
Mesa Receptora. 

Art. 9" OTnbunal Superior EJeitoiãl expe
dirá instruções para o fiel cumprimento desta 
lei, assegurando-se aos Partidos Políticos o 
direlto de recurso contra qualquer de suas de
cisões. 

Art. 10~. _ Esta. lei entra em vigor um ano 
após a sua promulgação e publicação. 

Art. 11. Re-.:ogam-se as disposições em 
contrário. -

Justificação 
§ 1 ~ Serão realizadas, nos municípios 

·criados até 15 de junho de 1990, eleições para 
Prefeitos, Vice·Prefeitos e Vereadores, com 
mandato até 31 de dezembro de 1992. O art. 16 da Constituição_diz expressamente 

que aJei que alterar o processo eleitoral entrará § 29- Somente podem concorrer -às elei· 
ções mencíonadas no caput deste artigo can· em vigor um ano após a sua promulgação. 
didatos por Partidos com registro- defmitivo Toma·se, pOrtanto, irnprescindívél e urgente 
no Tribunal Superior Eh~ltoral, ou coligações ~~:~t~~ção_ e votação da matéria legal a ela 
-que estes venham a compor. 

Art. _29 Será conSideraçlo eleito Governa· No próximo ano, conforme determina a 
.dor o candidato que obtiVe i- a maiOria absoluta Constituição, realizar·se·ão eleições para os 
de votos,_ não computados 05_ em branco e Governos dos Estados, renovação de um terço 
os nulos. do Senado_ Federal, Câmara de Deputados e 

§ 1 o Se nenhum Candidato alcançar a Assembléias Legislativas. Chame·se atenção 
mãiõria absoluta na primeira votação; far·se·á para o fato de que, inexistindo norma legal 
nova eleição em até vinte dias após a proda- especifica, haverá dificuldades na dEifmição da 

mãção do resultado, concorrendo os_dois can- ~~ã~m a ~r~téer~a~~e;:~~~ã~!~~0~0 ~ didatos mais votados e considerando·se eleito to 1 aquele que obtiver a maioria dos votos válidos~ ra _· _ _ _ . 
§ z~ se~ antes de realizadO-o segundo tur- <:orno ?s prazos nao perm1tem·, o pres~nte 

rt d ·se ia · -d' - --proJeto nao versa sobre convenções, registro 
no, ocorrer mo_ ~· esl enc ou tmpe Jmen- de candidatos e coligações. Fere tão-somente 
to_ legal de candidato a Governador, con':o- os procedimentos eleitorais própriOs ao dia 
c~rR-~Rá. dentre os remanescentes, o de ma1or 15 de novembro de 1990, ou posteriores a 

_..YQ~Ç;oo. S- ~- - d - fi essa data. PeJa simples razão de que, antes 
_ . · e rem~nescer em ~gun ° u~ar desse prazo, a lei não teria vigência. 
mrus de um candidato com a mesma votaçao, 1 tr d · · ~ · d 1 tr d fi · 
qualificarRse-á 0 rriais idoso. . n o uz1mc:s a ex~g_e_ncJa o reg s o. e !ru-

o§ 49 A_data da eleição, na h.ipótese d~ § -~: ~~~ç~:;~~s 1~0~~c~~v~:~~~p~~~~ 
1- desteartigo,seráfJXa.dopeloTribunalRewo- Já não cabe 0 ar menta ál"do durante 
nal Eleitoral. gu , v I . o 

Art. 3ç A eleição do Governador importará períodoR de tran~lção, de que os _Partidos ~m 
a do _Vi. ce-Governador com ele registrado. formaçao deve":am ter acesso~ disputa eleitO· 

Arl 4~ Será considerado eleito, em cada ral. Essa liberalidade, j;;Omo _VI!flO~ ao longo 
__ ~do, o candidato a Seriado[ que alcançar d~ campanha eleitoral à Pres1dencta da Repú

maioria simples de votos na eleição de 15 blrca, pode cau~. defor~ações e_ opc:'rturuzar 
de novembro c:l.e 1990: a corrupção política. Stglas parbdánas sem 
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tradição colocadas a serviço de prop6sitos es· 
cusos e inconfessos, transformando-se em 
verdadeiras agências de interesses eleitorais, 
mediante práticas venais. 

Quanto _à propaganda eleitoral, por enten
der que não é matéria intrínseca ao processo 
eleitoral, entendemos que não está submetida 
aos rigores do art. 16 da Constituição Federal. 
Dai por que a destacamos, à parte, em projeto 
próprio. 

Sala das Sessões,. 25 de outubro de 1989. 
-Senador José Fogaça. 

(À Comissão de ConStlttilÇáo, -Justiça 
e Cfdadania-Com'petênda Termina-tiva:) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 350, DE 1989 

Institui a Lei de D/retrizes e BaSes da 
Educação Nacional 

O Congresso Nadonal decre~_ 

TirULOI 

CAPiTULO I 
Princípios EssenCiais 

Art ]9 A educação, inspirada nos princí
pios de igualdade, liberdade e solidariedade, 
tem como finalidade o pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e a qualificação para o trabalho, vi
sando à sua integração na sociedade e a pro
moção do bem comum. 

Art 2~ A educação, direito de todos e_ de
ver do Estado e da famíJia, será promovida 
e incentivada com a colaboração da socie
dade, observados os seguintes princípios: 
I- igualdade de condições para o acesso 

e peimanênda_ na--escola; 
O-liberdade de aprender, ensinar, pesqui

sar, divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
m- pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas e coexistência de _instituições _pú
blicas e privadas de ensino; 

lV-valorização dos profissionais de ensi
no, na forma de lei. 

Art. 3~ O padrão de qualidade deverá ser 
garantido em todos os graus e modalldades 
de ensino, mediante o atendimento do míni· 
mo previsto nesta lei. 

Art. 49 O ensino público será gratuito e, 
nos termos de lei própria para cada sistema 
de ensino, observará o principio da gestão de-
mocrática. -

Art. 59- O ensino é livre à iniciativa privada, 
desde que atendidas as normas-gerais da edu
cação nacional a ela aplicáveis, a autorização 
de funcionamento e a avaliação de qualidade 
previstas nesta lei. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos 
particulares de ensino poderão cobrar mensa
lidades, taxas e contribuições escolares, de
vendo a fJXação dos valores observar os custos 
contáveis, econômicos e decorrentes de lei 
de cada curso ou estabelecimento. 

CAPITULO li 
Do Padrão de Qualidade 

Art. 6~ Para garantia e manutenção do pa
drão de qualidade, cada estabelecimento de 
ensino deverá: 

1-possuir instalações_ ffsica_s adequadas 
ao nível de ensino e cursos que ministrar; 

n-possuir biblioteca, equipamento, salas
ambiente, oficinast laboratórios_, local apro
priado para prática de educação~fisica, local 
e condições para atividades práticas e experi
mentais, dependências administrativas e ma
terial didático, em conformidade com os cur
sos e níveis de_ ensino que mantiver; 
m-possuir pessoal legalmente habijitado, 

rios termos da lei, para atividades docentes 
e técnico-administrativas; 

IV- remunerar condignamente o pessoal, 
nos termos da lei aplicável; 

V- cumprir o cuniculo e carga horária mí
nimos previstos em lei; 

VT- manter registro e escrituração de vida 
escolar de cada aluno devidamente regulari
zados e atualizados; 

VIl- manter serviços de orientação e su
pe.Msão educacional e pedagógica; 

Vlll- manter serviços de estágios e prática 
simulada, próprios ou em convênio, no caso 
de cursos profissionalizantes; 

IX- possuir regimento escolar aprovado 
pelos órgãos próprios do sistema de ensino; 
X- assegurar as condições para avaUaçáo 

de qualidade pelos órgãos públtcos compe~ 
tentes; -

XI- integrar a atividade educacional com 
a comunidade em que estiver inserido; 

XII -limi~r o número de alunos ao espaço 
físico e condiçOes-de QUe dispUser; 

Xlll- mlnistrar, éfetivamente, em cada ano, 
o mínimo de 200 dias letiVOs e-800 horas~ aula; 

XIV- exigir, regimentalmente, para aprova
ção. a freqüênda mínima de 75% às horas
aula de cada perlodo Jetivo; 

YN- propiciar atividades para atendimento 
especial de alunos com freqüência e aprovei
tamento insuficientes. 

Parágrafo. Unico. Caberá ao ConSelho de 
Educação competente regulamentar o previs
to· neste artigo, adequando~o a cada nível de 
ensino-ou turso, região e peculiaridades lo-
cais. · 

CAPITULO III 
Da AutoriziJção e da Avaliação de Qualidade 

Art. 79 A autorização de fundónamento 
será dada pelo órgão executivo do sistema 
de ensino, à vista de parecer favorável do com
petente_-consetho de EducaÇão- e obseiVado 
O -diSpOSto- riesta lei. - --

Parágrafo único. O Conselho de Educa
ção competente -regulamentará o processo 
para autorização de funcionamento. 

Arl 89 O com2etente Conselho de Edu
caçãó-fé'irá, periodiCamente ou quando cons
tatar irregularidade no funcionamento, avalia
ção -de qualidade do estabelecimento, verifi
cando o cumprimento correto da legislação 
apHcável e a- manutenção, no mínimo, das· 
condições existentes quando autorizado a fun
cionar. 

Art 9:> em qualquer época, o_ Conselho 
de Educação poderá propor a nomeação de 
interventor para gerir a parte de ensino e pes
quisa,. caso seja constatada Irregularidade no 
funcionamento:- -

§ 1 ~ O interVentor se!-" noDle{!do pelo ór~ 
gão executivo do si~tema de ensino e não 
interferirá na gestão econômico-fínancelra de 
estabelecimento particular. 

§ 29 A intervençãO- cesSará tão logo fique 
regularizada a situação. 

Art 1 O. Em qualquer época, o Conselho 
de Educação poderá propor ao órgão execu
tivo do sistema de ensino a susPensão tempo; 
rária ou cass~çã o da at..rtorizaç::âo de funciona
mento, se ficar comprovada queda do padrão 
de qualidade ou gcave irregularidade, que não 
possam ser sanadas normalmente o_u median
te intervenção. 

TffÚLO li 
Dos SStenJas e Redes de Ensino 

Art. 11. Integram os sistemas de ensino: 
I-Federal, os estabeldmentos mantidos, 

direta ou indiretamente, pela União e os esta· 
belecimentos privados de ensino superior; 
ll-Estadual, os estabelecimentos mandi

dos, difeta Oti indiretamente, pelo Estado e 
pelo Município e os pertencentes à rede parti
cular que ministrarem educação pré-escolar, 
ensino fundamental e ensino médio. 

Parágrafo único.__ Os estabelecimentos 
manditos pelo Governo do Distrito Federal e 
os da educação pré-escolar e ensino funda
mental ou médio, situados na Capital Federal, 
mantidos pela rede particular, constituirão o 
sistema de ensino.do Distrito Federal. 

Art .. 12. As redes de ensino serão federal, 
estadual, municipal e particular, conforme a 
natureza da entidade mantenedora dos esta-
belecimentos. _ 

Art 13. Caberá ao ·Conselho Federal de 
Edu_cação elaborar normas, autorizar o funcio
namento e avaliar a qualidade dos estabeleci
mentos do sistema federal de ensino, obser
vado o· disposto nesta lei. 

Art 14. Caberá ao Conselho Estadual de 
Educação elaborar normas, autorizara funcio
namento e avaliar a qualidade dos estabeleci
mentOs- pertencenfes ao sistema estadual de 
erJSino, observado o disposto nesta leL 

§ 1 o Relativamente à rede municipal, po
derá o Conselho Estadual de Educação dele· 
gar competência a Conselho Municipal de 
Educação. · 

§ 2~ O ConselhO de EducaçãO do Distrito 
Federal, para o sistema de ensino do Distrito 

-Federal, terá a mesma competência dos Con
selhos Estaduais de Educação. 

TirULOIIT 
Da Educação Pré~Escolar 

Art. 15. O atendimento educaCional às 
crianças de O a 6 arios de idade_ é dever do 
Estado e por ele deverá ser garantido. 

Art. 16. A educação pré--escolar tem por 
objetivo propiciai" às crianÇas de O a 6 anos 
condições favoráveis de desenvolvimento bio~ 
psico-socia1 e 9UlturaJ, em conSonânCia cOm 
as necessidades e interesses dos atendidos. 

Art 17. O ateÔdimento compreenderá 
dois estágios:: 

19 estágio - o a 3 anos, oferecido em cre-
ches; -

29 estágio -"3 a 6 anos, ofei-ecldo em pré-
escolas. · 
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§ 19 O COnSelho de Edu_cação competen
te poderá autori2:ar alternativas institucionais 
e pedagógicas, ihdUsíVe de c;alendários, para 
o atendimento nos__ dois estágios. 

§ 29 Nos Planos de Educação será confe
, rida prioridade ao segtirido estágio, na ordem 

decrescente de idade, salvo nas regiões em 
que se recomendem_ outras prioridades. 

§ 39 O _Poder Públíco promoverá medidas 
que permitam aumentar, anualmente, o nú
mero de crianças atendidas, especialmente rio 
segundo estágio. _ 

§ 49 o atendimento de o a _6 anos será 
promovido por ação integrada de educaçãO 
e sáude, com relevãncié) desta última, no pri-
meiro e_s_táglo. _ _ 

Art. 18. Os recursos públicos destinadoS
à educação pré-escolar serão aplicados priori
tariamente no atendimento às crianças oriun
das de famílta de baixa renda. 

Art. 19. A educação pré-escolar oferecerá 
atividades variadas e sua avaliação far-se-á 
mediante acompanhamento e registro do de
senvolvimento da criança, não comportando 
julgamento de aprovação ou reprovação. 

Art. 20. Sem prejuízo da participação de 
pessoal especializado n_as áreas dé. edUCação 
e de saúde, as creches serão atendidas por 
pessoal, no rr~:ínimo, com escolarização funda
mental e treinamento especial nas áreas dê 
saúde, nutrição, desenvolvimento infantil e 

, práticas educativas para crianças de O a 3 anos 
de idade. 

Parágrafo único. O treinamento de aten· 
dentes poderá ser realizado por órgãos da área 
de saúde ou por estabelecimentos de ensino 
com orientação dos órgãos de saúde~--

Art. 21. O atendimento _educa.c_ional em 
pré-es_colas será feito p·or professor habilitado 
em curso de nível mé._djQ o_u_superior, preferen
cialmente por aquele que possuir cursos .#e 
especialização em educação pré-escolar. 

Art 22. As empresas são-obrigadas a pro
pordonar __ educ:ação pré-escolar gratuita, em 
creches e pré-_escolas, a dependentes de seus 
empregados, ou a contribuírem para o atendi-
mento deles. _ . _ _ _ -·· 

Art. 23._ Deverá s_er expedido pelo estabe
lecimento de ensino certificado de atendimen
to educacional no pré-escolar. 

Parágrafo único. - Quando a _criança fo_r _ 
transferida, o estabelecimento deverá expedir 
declaração que tnforme sucintamente o grau 
de desPnvolvimento atingido pelo aluno. 

TíTULO IV 
Dos Graus-de Ensino 

CAPÍTULO I 
Disposições Comuns ao_Ensino Fundamental 

e Médio 

Art. 24. No ensino fundamental e médio 
dar-se-á especial relevo ao est.udo da língua 
Portuguesa e matemática, com presença em 
todas as s_érjes e, pelo menos, três horas..a!lla 
semanais. 

Art. 25. A educação para o trabalho, ele
mento integrante dos curriculos, não será ot>
jeto de disdplina especial, emergindo de toda 
_atividade escolar, como parte da formação hu~ 

mana e cívica, salvo quando se tratar de curso 
profissionalizante. -

"Art. 26. 'Os estabelecimentos de ensino
desenvolverão- outras atividades de interesse 
educacional entre os períodos letivos, inclusive 
de recuperação final para-os alunos de apro
veítamentô e freqüênda insuficieintes, a ser 
regu[ame-iitada no regimento escolar. 

Art. 27. Será obrigatória: a- fre-qüência de_ 
professores e alunOs, bem como a execução 
integral dos programas de ensino estabele
cidos pela escola 

Art. 28. NQenslno [_undamental e no ensi
no médi_O, constituem o núcleo <:omum,-obri
gatório em âmbito n.adonal_. língua portugue-_ 
sa, matemática, c;i~ncia·s físiCas e natur"!iS. his~ 
tória, ~feogfãfia~ educaÇão física, educação ar
tística e educação a-mbiental. 

§ )9 Ciências físicas e naturais, no ensino 
m"êdio, Podem ser desdobradas em· biologia, 
fLSica e química, 

§ 29 Na segunda etapa do fundamental 
e nO ensi06~ffiédio, é obrigalõriàainda a inclu
são de lírigu8 estrangeira modema e organi
zação social e política do Brasil. 

-§" "31' l"lo turnO da noite, educação física, 
educação amb_iental e educação artística po
derão Ser englobaaaS eilúJ.ffi único conteúdo, 
sob a denominação de práticas formativas. 

§ 49 o-enSino reUglõso, de matricula fa
cultativa, constituirá- diSciplina dos horárlos 
nór:rriais.das escolas púbficas de ensino fuilda~ 
mental. --

Art. _29. No turno da noi~,_ poderão ser 
adoiados, em Cada_ disdPiinã~ cOnteúdOs pro
gramátiCos especiais, em conformidade c:om 
a faixa etária própria dos alunos, 
-_-_Art. 30. Os alunos_ que se encontrem em 
atraso considerável quanto à-idade reQuiar de 
matrícula merec:erão tratamento especial. 

Art 31. O competente Conselho de Edu
_cação indicará outros conteúdo::;, além do pre
visto nes_ta lei, para o estabeleCimento de -ensi
no compor e enriquecer o currículo pleno a 
ser adotado. 

Parágrafo único. Os currículos plenos 
atenderão aos planos de ensino das escolas~ 
respeitado o _disposto nesta lei. 

Art. 32. A organização administrativa, di
_dátka e disciplinar dos estabelecimentos de 
ensino será regulada em_. re.9imento, a ser 
aprovado pelo órgão próprio do sistema, com 
a observância das normas fixadas pelo Canse-
frio de Educação. --- --

§ 19 O regimento estabelecerá o proces
so de verift.cação do rendimento escolar, com
Preendendo a aValiação do aprOveitamento e 
a apuração da assiduidade, inclusive de recu
peração final. 

§ 29·: O abono de faltas por justa causa
não poderá exceder a 25% da freqUência obri
-gatória. 

§ 39- _f\s 8dlninistrações ~dos sistemas de 
ensino e as pessoas jurídicas de direito privado 
poderão instituir, para _alguns ou todos os esta
belecimentos de ensino por elas mantidos, uin 
regimento comum que, assegurando a unida~ 

· de básica da rede, preserve á flexibUidade didá
tica em cada escola. 

Art. 33. A orientação educacional a ser 
oferecida pelos estabelecimentos de ensino 

. fundamental e médio incluirá informação e 

. aconselhamento vocaç:ional, estimulando-se a 
· cooperação entre professores, a família e a 

cóinuiddade. 
Art. 34. O ensino será organizado por sé

ries anuais ou períodos semestrais, tendo, res
pectivamente, o mínimo de 200 a -100 dias 

_letivos. _ ~ __ ·--
§ 19 Cada ano letivo terá o mínimo de 

800 horas~aula e, no caso de organização se
mestral, 400 horas-aula o r~spec:tivo período. 

§ 29 QUando não alcançados os mínimos 
fixados neste artigo, será prorrogado o ano 
ou semestre ietivo para o cumprimento desta 
exigência. 

§ 39 Cãda hora·aula compreenderá, além 
da preparação, 6 trabalho efétivo com dwação 
mínima de 50 minutos nos ·cursos diurnos· 
e, no turno da noite, de 40 niinutoS, 

§ 4"' Na organização dos calendários es
colares serão- l~vadélS ern conta as necessi
_dãdes e peculiiuidades dã região. 

Arl 35. O ensinO- s_erá ministrado na lín
gua portuguesa, assegurada também às co

. munidades indígenas a utilização de suas Iín· 
guas maternas- e de processos. próprios de 
aprendizagem. · 

§ 19 O ensino de língua estrangeira obser· 
vará a metodologia adotada pelo estabeleci-
mento. - _ 
- § 29 Para; alunos de c-oinun!dades ou_ Ori

gem que não usam_a língua portuguesa, pode
rá haver ensino bilíngüe, de acordo com nor
mas fixadas pelo Conselho Federal de Edu-
cação. __ '" _ 

_ Art. 36. Será permitida a transferência, 
cabendo ao estabelecimento de ensino pro
mover as adaptações necesSárias ao currículo 
que adotar, regulamentadas no regimento es-
'Colar. - - - - -- -

Art. 37. Caberá aos estabelecimentos de 
ensino expedir transferências, históricos esCo
lares e certificados -de conclusão de curso. 
série ou _semestre, bem _como os diplomas 
dos cursos de formação profissional, neles fa
zendo constar a identificação_ do aluno e, 
quanto a cada <:onteúdo cursado, a carga ho
rária, a aprovação ou reprovação: 

Art 38. _ Para que tenham validade nado
na!, os diplomas relativos a habilitações profis
sionais de curso rrtédio _deverão ser registra
dos ho órgão local do Ministério da Educação, 
a que serão remetidos p_elo estabelecimento 
de ensino, acompanhado_s de histórico escolar 
completo. _ 

Art. 39. -Os estabelecimentos de ensino 
põdei-ão criar funções de estpgiário-monitor, 
destinadas a alunos de curso médio, para de

, sempenho de atividades de colaboração na 
organização e funcionamento_ do ensino. 

§ 1 ~ Nã,o serão conferidas aos estagiá
rios-monitores atribui-çõeS Próprias dos pro
fessores. 

§ 2"' Os estãgiãriós-mOhitores farão jus a 
bolsas de_e_studo, ajuda~de-custo e seguro 
contra acidentes, quando fQr o caso. _ 

§ 39 O exérCíc::io" das funções de estagiá-
rio-moJ;Jitor têm validade para cwnprinento _ . I 
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de carga horária de ativídades 'práticas cons
tantes do curricuJo de curso_mêdio, destinado 
a formação de pessoal para a área educa
cional. 

CAPITULO II 
Do Ensino Fundamental 

Art. 40. O ensino fundamental, obrtgat6-
rio e gratuito, destina-se à formação básica 
da criança e de pré-adolescente e tem como 
objetivo proporcionar aos educandos o apoio 
necessário ao desenvolvimento de suas poten
cialidades,. com vistas à realização pessoal, ao 
exercício da cidadania e à educação para o 
trabalho. 

§ 1 ~ O acesso ao ensino fundamental é 
direito público subjetivo. 

§ 29 O ensino fundamental variará de 
conteúdo e métodos segundo os n[veis de 

' desenvolvimento do aluno, obedecido o currí
culo mínimo previsto nesta lei. 

Art. 41. O ensino fundamental, acessível 
às crianças a partir de sete anos de idade, 
terá a duração mínima de oito anos letivos. 

§ 1 ~ Os sistemas de ensino poderão llnte~ 
cipar a idade de ingresso para seis anos com~ 

, pletos, ampliando~se, nessa hipótese, para no~ 
ve anos a duração do curso, denominando-se 
básica a série inicial. 

-§ 29 O ensino fundamental destina-se, 
também, aos que a ele não tiverem acesso 
na idade própria e poderá ser, nessa hipótese, 
ministrado em cursos regulares, diurnos e no
turnos, ou em cursos supletivos. 

Art. 42. O ensino fundamental com
preenderá duas etapas contínuas, cada qua] 
c:om a duração mínima de 4 anos. 

§ 19 Quando antecipada a idade_ de in· 
gresso, a primeira etapa será de 5 anos. 

§ 2"' A primeira etapa do ensino funda
mental tem como objetivo o desenvolvimento 
de habilidades básicas relacionadas com a lei· 
tura, a interpretação e o raciocínio, a iniciaçâo -
ao método dentífico e o conhecimento do 
mundo físico, social e cultural. 

§ 3'~ A segunda etapa do ensino funda
mental tem como objetivo consoHdar e am~ 
pliar a aprendizagem anterior, preparando o 
aluno para a continuidade dos estudos em 
nível subseqüente, e desenvolver atividades di
re<:ionadas à educação para o trabalho, como 
parte integrante da educação geraL 

§ 4'~ À educação para o trabalho terá o 
carát:er preparatório e POderá, quando as con· 
dições individuais, inclinação e idade dos alu
nos assim o recomendarem, assumir as carac
terísticas de fownação profiss!onal. 

§ 5'~ O estabelecimento poderá ministrar 
apenas uma ou duas_ etapas. desde que, em 
se tratando de escola oficial, seja assegurado 
pelo Poder Público o número de vagas sufi
cientes para que o aluno possa conduir o ensi
·no fundamental. 

§ 6'~ Deverá. ser expedido pelo e.stabele
C~mento _certificado de conclusão de }9 etapa. 

Art. 43. A rmtrlcula em qualquer Série de 
ensino fundamental poderá ser feita: 

~) por nlatrícula inicial até a 5I' série, me
diante avaliação, pela es<:ola, do grau de·de-. 

senvoMmento do candidato que- permita ins
crição na sêrie adequada, em harmonia com 
sua idade; 

b) por promoção, a partir de 2' série, para 
alunos que cursarem, com aproveitamento, 
a série anterior na própria escola; 

c) por transferência, para candidatos pro
cedentes de outra escola, portadores de com
provantes de estudos anteriores. 

Art. 44. VIsando ao cumprimento da obri
gatoriedade escolar, os sistemas de ensino 
promoverão o censo escolar e a chamada 
anual da população escolar para a matrícula, 
bem como adotarão medidas que propiciem, 
toin a colaboração das empresas, o efetivo 
acesso a permanência dos alunos nas escolas. 

CAPITULO III 
- Do Ensfno Médio 

Art. 45. O ensino médio tem por objetivo 
a formação integral do adolescente, ensejando 

. o prosse-guimento de estudos em nível supe
rior, podendo também proporcionar habilita
çao profissional. 

Parágrafo único. A habilitação profiSsional 
é a formação especifica, no ensino médio, pa

-ra o exercício de profissão. 
Art. 46. Para ingresso no ensino médio 

exigir-se-á a conclusão do_ ensino fundamen
tal, ou de estudos equivalentes. 

Art. 47. O ensfno médio terá a duração 
mínima de 2.400 ou 3.200 horas-aula de tra
balho esc_oJ~ efetivo conforme se desenvolva 
em 3 ou 4 anos. 

Art 48. O ensino médio, voltado exclusi
vamente para a formação acadêmica, terá a , 
duração de 3 anos e o que se destinar à forma
ção profissionalizante terá a duração de 3 ou 
4 anos, conforme a habilitação profissional 
do curso. 

§ 19 Os -portadores de certificado de con
clusão de curso médio de formação acadê
mica poderão obter habilitação profissional, 
mediante cOmplementação de estudos não 
realizados, em escolas ou cursos proflssiona
lizantes. 

§ 2'~ AoS portadores de dlploma de ensino 
médio profissionalizante poderá ser oferecida 
a possibilidade de ulterior aprofundamento ou 
de especialização profissional, nesse grau de 
ensino. --

Arl 49. O ensino médio poderá ser de
senvolvido em estabelecimentos de ensino 
qUe-ministrem, apenas, a formaçao acadêmi
ca ou em outros que promovam a formação 
profissional, ou ambas. 

Parágrafo único. Os cUrsos médioS de for
mação profiSsional poderão ser realizados, 
também, em ·Centros tecnológicos de forma
ção profissional, ou ainda em regime ~e coo
peração com empresas ou entidades públicas 
e privadas. 

Art 50. O centificado ou dij;ioma de ensi
no médio habilitará ao prosseguimento de es

, tudos em nivel superior, na fonna da presente 
lei. 

Art 51. A obrigatoriedade escolar deverá 
· ser estendida, progressivamente, ao ensino 
,médio. · 

Art. 52. Os sistemas de ensino promove
rão a oferta de ensino médio regular, diurno 
e notumo, adequado às condições do edu
cando. 

CAPITUÚ)IV 
Do Ensino Superior 

Art 53. O ensino superior tem por objeti
vos a formação s:fe profissionais de nível uni
versitário, a pesquisa e o des.envolvímento das 
dências, das letras e das artes, bem c:omb 
a difusão da c:ultra em suas multiplas formas. 

Parágrafo único. As universidades desenvol
, verão, obrigatoriamente, atividades de pesqui
sa e de extensão. 

- Art. 54. O ensino superior será ministrado 
em universidades_ ou estabelecimentos_ isola
dos, organizados como instituiç:_õ_es de dü:~ito 
público ou privado. 

§ 19 As universidades obedecerão ao 
·princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

§ 2~ A prestação do_ ensino superior aten
derá aos nívels de padrão de qualidade e aos 
critérios de avaliação em cursos e habilitações 
fixados pelo Coselho Federal de Edu_cação, 
em conformidade com o previsto nesta lei. 

§ 3~ No ensino superior público será obe
decido o princípio da gestão democrática. na 
forma da presente lei. 

Art 55. As universidades gozarão de au
tonomia didático-denb1ica, ãdminiStr_atriva. e 
de gestão fmanceira e patrúnonial, nos termos 
de lei específica aplicável à rede de enskio 
a que pertencer. 

Art. 56. As universidades -e os- estabeleci
mentos de ensino superior isolados constituir
se-ão, quando oficiais, como autarquias ou 
fundações de_ direito público e, quando parti
culares, como fundações, associações ou SIC> 
c:_iedades _civis. _ 

Art. 57. As universidades serão organiza
das diretameote ou mediante a reunião de 
esiãbe1ecimentos isolados e funciónarãO nos 
termos do.s respectivos estatutos e regimentos 
gerais, com obserVância dos prindpicrs e nor
mas estabelecidos em lei. 

§ 1 ~ Os estatutos S_efão elaborados de 
acordo com a legislação aplicável à respectiva 
entidade mantenedora. -

§ 2~ Os_regimentos gerais serão aprova
dos pelo órgão deliberativo máximo da institui
ção, salvo no ato de _c;riação d._a un_iver_sidade, 
qUando a aprovação caberá ao Conselho de 
Educação competente. _ 

Art. 58. As uni~ersidades oficiais serão 
criadas em lei esPe-cial, cabendO ao Conselho 
de Ecucação competente aprovar seus_esta
tutos. 

§ 19 A criação de 1Jniversidades particu
lares será autorizada p-Eito Presjdente da Repú
blica, após manifestação favorável do ·conse
lho Federal de Educação. 

§ 2~ As universidades oflciais e particu
_lares ficarão sujeitas à avaliação de qualidade, 
como previsto nesta lei. · 

Art. 59. A organização ·e funcionamento 
dos estabelecimentos isolados serã<?_ regula
das em regimento, aprovado pelo Conselho 
de Educação c;ompetente. 
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Art. 60. As uniVeiSidades, em sua organi
zação, terão necessari;m1ente as seguinte ca
racteristicas: 

a) unidade de patrimôn/o e administração; 
b) estrutura flexível, assegurados a muJti

funcionalidade e a unidade orgânica; . 
c) diversidade de campo, pelo cultivo de 

áreas fundamentais dos conhecimentos hu
manos, estudados em si mesmos ou em razão 
de ulteriores aplicações, e de uma ou mais 
áreas técnico-profissionais, admitida a varie
dade de concepção e de organização, com 
ênfase em determinadas áreas; 

d) racionaJidade de organização, com ple
na utilização dos recwsos materiais e huma
nos, evitando-se a duplicação de meios para 
fins idênticos ou equivalentes. 

Art. 61. Na administração superior da 
universidade, haverá um conselho universitá
rio com atribuições deliberativas nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão ... 

§ 19 Os regimentos gerais definirão a es
trutura administrativa. de supervis~o do ensino, 
da pesquisa e de extens.â9· 

§ 29 A gestão econõmico-financeira, pa
trimonial e administrativa das universidades 
e instituições isoladas_ de eil.sino superior, de 
caráter particular, é de responsabilidade da 
entidade mantenedora. 

Art. 62. Na composição do conselho uni
versitário o_u órgt;o equivalente nas universi
dades e estabeledmentos isolados de ensino 
superior, serão incluídos, com direito a vpz 
e voto, representanteS dé professores, alunos 
e funcionários, bem ,como representantes da 
comunidade, nos termos. do respectivo esta-
1ut0 ou regimento. 

Art. 63. A fiscalização ec_onômico
financeira das universidades ou estabeleci
mentos de ensino superior mantidos pela 
União será exercida por órgão colegiado, no 
qual haverá representação_ do Minlstério da 

. Educação e da comunidade. . .. 
Art .64. O Reitor de universidade e o Dire

. tor de estabelecimento_ isolado, no ensino pú
blico, serão nomeados pelos respectivos go
vernos e escolhidos em listas de pelo menos 
três nomes, elaborados pela comunidade aca
dêmica, composta de professores, alunos e 
servidores técnicos-administrativos. 

§ 1" Para efeito de elaboração da lista, o 
voto do corpo docente terá vaJor ponderado 
com prevalência sobre os demais componen
tes da comunidade acadêmica, como dispu
ser o- estatuto ou regimento. 

i 2\' Nas instituições públicas, o mandato 
de Reitor, vi ce-Reitor, Diretor e vice-Diretor se

, rá de quatro .anos, vedado o exercício de dois 
mandatos consecutivos. 

Arl 65. O ReitOi' de universidade e o Dire
tor de estabelecimento isolado, de caráter par
ticular, serão escolhidos na fonna dos respec
tivos establtos ou regimentos. 

Art. 66. Nas universidades e nos estabele
cimentos isolados de ensino superior poderão 
ser ministradas as seguintes modalidades de 
cursos: 

11) de graduação, abertos à matrícula de 
cancidatos que hajam concltúdo o ensino mé-

di o _ou equivalente e tenhan 1 sido classiftc:ados 
em concu_rsQ vestibular; - - -

b) de pós-grãdua&ãt:>: -abertos à matncula 
de.candidatos diplomados em cursos de gra
duação, compreenden9o, em sentido estrito, 
cursos de do_utorado e mestrado ou, sem sen~ 
tido lato, cursos de especialização e aperfei
çoamento, com observância, para os primei
ros. das norrpa~ gerais fixadas pelo Cons_elho 
Federal de Educação; 

c) de_ extensão e outrQS, aber:tQ.s a candi
datos que satisfaçam os requisitos exigidos 
pela institui_çã_o. 

Parágrafo únlco. Nos cursos de gradução, 
assegurada a formação básica, a flexibilidade 
curricular permitirá atender às condições re
gionais e às peculiaridades dos ~!unos. 

Art. 67. Q_c:onG.urs_o vestibular abrangerá 
conhecimentos do núcleo comum obrigatório_ 
do grau médio, dentro de. respectivo nível de 
complexidade, ~m a finali4ade de_ avaliar a 
formação re'ebida pelos candidatos_ e sua ap
tidão para estudos superiores, podendo_ in~ _ 
duir, quando for o caso, exames específicos 
de voc_a_cionamento e de condições peculiares 
para o curso. 

§ 19 O concurso vesbb"ulaT· exigirá nota 
míriima para aprovação e será dassificatório. 

~ 2" O _regulamento da presente lei pode
rá autorizar, como experiência pedagógica, 
outras formas de acesso aos cursos de nível 
superíor·a serem aprovadas pelo COnselho Fe
deral de Educação. 

Art. 68. Além dos cutsos superiores, com 
minimo de conteúdo e duração fixados pelo 
Conselho Federal de Educação, as universi
de!des poderão organizar outros que atendam 
à sua programação específica e às peculia
ridades regionais. 

Art. · 69~. Os diplomas expedidos por uni
versidade oficial serão por ela mesma regis-
trados .. -·- _ -· _ 

§ 19 Os diplomas expedídãs por universi
dades particulares ou por estabelecimentos 
isQiados de: ensino superior públicos e priva
dos ser~_ registrados em uni':'_ersidades ofi
ciais para tal fim designadas pelo Ministério 
da Educação._ 

§ 29 A validade nacional dos diplomas se
rá assegurada mediante o __ r_egistro a que se 
refere o pres_ente art 

Art. 70. No _ensino superior, o ano letivo 
regular abrangerá, no mínímo, 200" dias de 
trabalho escolar efetivo, podendo, ainda, as 
instituições de ensino _superior, entre os perto· 
dos letivos regu]ares, executar programas de 
ensino, pesquisa e extensão. e. __ atividades de 
recupera.ç_ão para alunos de aproveitamento 
inSuficiente. 

§ 19 Será obrigatória a freqüência_ de pro
fessores e alunos, bem como a integral execu
ção dos programas de _ensino. 

§ 2? Quando não hOuver sido_ cymprido 
o mínimo de_ 200 dias, o período Jetivo será 
prorrogado para cumprimento desta exigên
cia. 

§ · 39 O _abono de faltas por justa caus<.. 
não poderá exceder a 25% da freqUência obri
gatória. 

_ Art_. 71. Al?._ un_iven;>i~~~es ~ estabeleci
men~os,isoJadqs d_e ens_ino superior públicos 
oferecerão-ensino notiiirio regulàr, atendidas 
as peculiaridades dos cursos e as condições 
dos estudantes. 

Art 72. Salvo nas univerSidades, a cria
ção de cursos e de habilitações em orvel supe
rior dependerá da autorização do órgão execu
tivo do sistema de ensino, após manifestação 
favorável do Conselho de Educação compe-
_te:nt~. ··- __ -· .... __ - __ 

Art. 73. A autorizaç_ão_ será ratifl~a_d~ -ITle
diante manifestação do Conselho de Educa
ção c-ompetente, após verífiCação do cumpri
mento das normas legais e, especificamente, 
da qualidade de ensino, até o términO-do -últi
mo petíodo leüvo da primeira tu!Tlla do_ curso. 

§ 1 ~ A instituição de ensino requereril, no 
decwso do último período letivo da primeira 
turma dO curso, ratificação prevista ti.este aiti
go podendo o Conselho de Educação compe
tente instaurar, de oficio, o_ respectivo proce-
dimento. _ 

§ 2'? A avaliação dei-quarida:ae do enSino 
poderá_ ser renovada, a,...qualquer tempo, __ a cri
tério do Conselho de Educaçãº-:c..ómpetente. 

§ 3'? Aplica-se o diSposto neste artígo aos 
cursos criados pelas universidades. 

§ 4? Os atas escolares praticados a partir 
da autOrizaÇãO- dO curso Ou, tratando-se de 
universidade, de sua instalação, produzirão 
efeitos, ~alvo quando existir vl"cío- específico 
de lega1fdade. 

Art. 74._ O Conselho de- Educação com
petente poderá instaurar inquérito administra~ 
tive, com direito de defesa, em estabelecimen
to isolado de ensino superior, ou uniVersidade, 
em razão de_g~aye infringência da legislação 
de ensino ou d_e preceito estatutário Ou regi
mental. 

§ 1 '? Em decisão sobre as conclusões do 
inquérito, o Cóii.Selho de Educação poderá 

--propor a iritetvenÇão na instituição de ensino, 
ou adotar medidas saneadoras de irregula
ridades. 

§ 29 Ded:arada a intervenção, o órgão 
execu,tjyo do sistema de ensin-o nomeará Rei~ 
tor ou Diretor pro tempere. 

§ 3'? Em se tratando de universidade ou 
estabelecimento particular, a intervenção não 
abrangerá a gestão patrimonial e econômico~ 
financeira,- inteiramente de responsabilidade 
da entidade mantenedora. 

Art 75._ OCcinselh-oFederaldeEduCação 
poderá, igualmente, instaurar sindicância em 
universidade -ou e_stabeleclmeri.to isolado, pã"ra 
apuração de irregularidades, _e, quando neces
sário, estabelecer regime temporário de asses
soramento à instituição. 

Art. 76. Das decisões finais das institui
ções de ensino Superior caberá recurso: 

_ a) para o- Conselho Estadual de Educação, 
quando se tratar de estabeleCimento mantido 
pelo Estado oll pelo Municípío; 

b) para o Con-selho Federal de Educação, 
nos demais casos. _ 

__ ~_77. O corpo discente terá represen
tação, com direito a voz e voto, nos órgãos 
colegiados das universidades e dos estabeleci-
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mentoS isolados de ensino superior, bem co
mo em comissões, como previsto nos estatu~ 
tos e regimentos. 

§ 1~' A representação estadantil terá por 
objetivo a cooperação entre administradores, 
professores e alunos no trabaJho universitárto, 
nas áreas de ensino e pesquisa. 

§ 29 A escolha dos representantes eStu
dantis será feita por melo de eleições do corpo 
discente, nos termos dos estatutos e regímen
lOs. 

§ 39 A representação estudantil não pode
rá exceder de um quinto do total dos membros 
dos colegiados e comissões. 

TITULO V 
Do Ensino SiiPfetiVO-e CIOs-Exames Supletivos 

Arl 78. o ensino supletivo terá como fi
nalidade: 

li) suprir ou completar a escolaridade fun
damental e média de adolescentes e adultos_; 

b) proporcionar estudos de aperfeiçoa
mento ou atualização aos que tenham seguido 
o ensino regular, ou supletivo, no todo ou em 
parte; 

c) oferecer cursos de aprendizagem, quali
ficação profissional e outros. 

Art. 79. Os cu!Sos supletivos abrangerão, 
conforme seus objetivos, desde a alfabetiza
çio funcional até a educação continuada em 
nível de ensino fundamental e médio, bem 
como a formação profissional ou a atualização 
de conhecimentos. 

§ 19 Os cursos supletivos terão estrutura, 
durllção e regime esc;olar_que, ajustados à sua 
finalidade, se adaptem às condições dos alu
nos a que se destinam. 

§ 29 Nos cursos supletivos, a aferiçao da 
aprendizagem será feita ao longo do processo, 
de acordo com normas fJXadas pelo Conselho 
de J;ducação ·competente. 

§ J9 Os curSOs supletivos serão ministra-, 
.dos em classes, escolas ou centros de educa
ção supletiva, ou por' meio de ensino à dis
tância. 

Arl 80. A idade mínima para iniciar cur
sos supletivos de nível fundamental ou médio 
é de 14 e 18 anos, respectivamente. 

Art. 81.._ Em nível de Ull)a ou mais das 
quatro últimas séries do ensino fundamental, 
poderão ser oferecidos a alunos de 14 a 18 
anos cursos de aprendizagem em comple
mentação à escolarização regular ou supletiva. 

Art. 82. A ·maiores de 18 anos poderão 
ser oferecidos cursos de qualificação profis· 
sional, em nível das quatro últimas séries de 
ensino fundamental, ou em nível de ensino 
médio. 

Art. 83. Os- cui'soS de aprendizagem e os 
de qualificação profissional darão direito ao 
prosseguEmento de estudos, quando inclui
rem disciplinas que os_ tomem equivaJentes 
ao ensino regular, segundo normas fiXadas 
pelos sistemas de ensino. 

Arl 84. Os exames supletivos compreen
derão a parte· do cuniculo correspondente ao 
núcleo comum, habilitando ao prosseguimen· 
to de estudos em caráter regular ou supletivo. 

§ ] 9 Quando os exames se destinarem 
unicamente a aférir a habilitação profissional 

de nível médio, deverão abranger somente o 
mínimo estabelecido para cada habilitação. 

§ 29 Os exames supletivos destiriados a 
afeiir qualificação profiSSional em nfvel funda
mental abrangerão o mínimo fixado pelos 
Conselhos de Educaçã_o. 

§ J9 Os exames deverão ·real~ar-se: 
a) em nível de conclusão do ensino funda

mental, para os maiores de 18 anos; 
b) em nível de conclusão do ensino médio, 

para os maiores de 2_1_ anos. 
__ Art, 85. O ensino supletivo, bem corno os 

exames supletivos, serão organizados nos va~ 
rios sistemas, de acordo com normas baixa
das pelos respect.Wos Conselhos de Educa-

-- ção, em instituiÇões públicas ou privadas. 
Art. _86. Obedecidas as normas fiXadas 

pelos Conselhos de Educação, os exames su
pletivos serão unificados em todo o _sistema 
de ensino em parte deste, e realizados pelo 
órgão próprio do sistema. 

parágrafo único. Os exames supletivos 
poderão ficar a cargo de estabelecimentos ofi
ciais ou particulares, indicados pelos Canse· 
lhos de Eduçaç;:ão. .- _ . 

Arl 87. Os certificadO-S- de aprovaç"ào em 
exames supletivos, bem corno os relativos à 
conclusão de_ cursos de aprendizagem e de 
qualificação serão expedidos pelos sistemas 
ou instituições que os realizarem. 

TÍTULO VI 
Da Educllção Especial 

Art. 88. Aos alunos- portadOreS-de defi
ciências físiCas ou mentais, assim como aos · 
superdotados, será assegurada educação ·es
peCTai, de acordo com as normas fiXadas pelos 
Conselhos de Educação. 

§ J9 Sempre que possível, os alunos defi
cientes serão atendidos em classes regulares 
de ensino, visando à sua integração. 

§ 29 Quando recomendado pelo grau de 
excepcionalidade, o atendimento deverá ser 
feito em classes ou escolas especiais. 

§ 31 Os currículos, métodos, técnicas e 
recursos -de educação especial deverão ·cor· 
responder às suas peculiaridades. 

§ 49 Aqs adolescentes portadores de defi
-ciências, que não tenham condições de conti
nuar seus estudos, deverá ser dada a oportu
nidade de freqüentar oficinas pedagógicas ou 
especiais, com v:lsta à preparação para o tra
balho. 
- § 51 Os sistemas de ensino deverão afere· 

cer alternativas de ensino a alunos superdo
tados. 

§ 69 Caberá ao competente Conselho de 
Educação autorizar experiências novas e o 
funcionamento de escolas destinadas especi
ficamente à educação especial. 

§ 71 Os estabelecimentos de ensino já au· 
torizados a funcionar poderão instituir regime 
especial para alunos superdotados, desde que 
respeitados o número de séries, duração do 
período letivo, freqüência obrigatória e núdeo 
comum previstos nesta lei. 

TITULO VII 
Das Responsabilidades do Poder Púbh'co 
M--=-89. A União, os Estados, o Distrito Fe

deral e os Municípios organizarão, em regime 

de colaboração, os seus sistemas de ensino, 
a fim de que se entrosem e s_e complementem, 
visan!io à plena utilização dos recursos mate
riaiS e humanos disponíveis. 

Art. 90:----caberá prioritariamente: 
I- ao Município, atender o pré-escolar e 

a 1• etapa do _ensino fundamental; 
ll-ao Estado, atender a 2~ etapa do ensino _ 

fundamental e o ensino médio; 
m -à União, atender ao ensino superior. 
Parágrafo ónico. Enquanto não atendida 

toda 21 demanda na faixa de prioridade men
cionada neste artigo, o Estado e o Município 
não desenvolverão níveis de ensino posterio
res, salvo em estabelecimentos destinados à 
formação de pessoal para a educação ou que 
representem alto e inexistente padrão de qua
lidade. 

Art. 91. A União organizará e financiará 
o sistema federal de ensino e prestará assis
tência técnica e fmanceira aos Estados, ao 
Distrito 'Federa1 e ·aos Municípios para desen
volvimento de Seus ·sistemas, ou rede de ensi
no e atendimento_ prioritário à escolarização 
obrigatória e educação pré-escolar. 

Parágrafo único. Compete aos Municípios 
manter, com a cooperação técnica e finan
ceira da União e do Estado, programas de 
educação pré-escolar e de ensino fundamen
tal, áreas em que deverá atuar prioritariamen
te. 

- · TfrULO VIII 

Dos .conselhOs de EducaçãO _ 

Art. 92. Os COnselhos de EducaÇão 
constituem órgãos técnicos, de natureza con
sultiva e normativa dos respectivos sistemas 
de ensino, cabendo-lhes ainda: 
r- a interpretaç_ão da legislação de ensino, 

no âmbito administrativo; 
U-a elaboração da política educacional; 
lli-o entrosainento das várias redes de en

sino; 
IV -a _elaboraç~o de planos nacionais ou 

regionais da educação, conforme o âmbito 
de competência. 

§ 19 Os ConSelhos Municipais de I::duca
_ção, cuja criação depende de delegação de 
competência do Conselho Estadual de Ecluca· 
ção, exercerão competência restrita à r&le de 
e!15ino J!lantida j:>elo Município. 

§ ~ Das decisões dos Cf)nselhos Muni· 
cipais de Educação cabe recurso para o Con
selho Estadual de Educação. 

Art. 93. O Conselho Federal de EâuCàção 
será constituldo de 24 (vinte e quatro, mem

- bras, nomeados pelo Presidente da República, 
-assegurada a representação de entidades as-
sociativas nacionais de pessoal e instituições 
da área educadonaJ dentre educadores de no· 
tório saber e experiência. 

§ 19 O rriarid"atO-de cada Conselheiro será 
de quatro anos, permitida uma recondução. 

§ 29 NacomposiçãodoConselhoFederal 
de j::ducação, será ainda observado o critério 
de representatividade das várias regiões do 
País. 

§ 39 O regimento do Conselho Federal de 
Educação, aprovado pelo Ministro da Educa· 
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ção, disporá sobre sua organização interna e 
as normas de procedimento. 

§ 4~' O Conselho Federal de Educação, 
como órgão autónomo do Ministério da Edu
cação, gozará de autonomia administrativa e 
financeira, dispondo de quadro próprio de 
pessoal técnico e administrativo. 

Arl 94. Ao Conselho F ederaJ d,ê: Educa
ção, órgão destinado precipuamente à avalia
ção e encaminhamento de questõ_es fuhda-i 
mentais da educação nacional e a colaborar. 
na formulação da política nacional de educa-
ção, compete: ____ _ 

a) contribuir par ao planejamento da edu
cação e a fJXação de diretrizes sobre s_eu de-
senvolvimento em nível nacional; __ 

b} promover e divulgar estudos e d~bates 
sobre assuntos de relevante interesse eçkJca
donal; 

c) opiniar, obrigatoriamente,- sobre o ante
projeto do Plano Nacjonal de ~duc;ação; 

d) adotar e propor medidas que visem à 
expansão, à democratização e à elevação do. 
nível de qualidade do ensino, assim como à 
articulação de seus diversos graus; 

e) manter intercâmbio com os Conselhos 
de Educação; 

f) emitir parecer sobre assuntos de natu
reza pedagógica que lhe sejam submetidos 
pelos Presidente da República, Ministro da 
Educação, congresso Nacional, órgãos públi~ 
cos e entidades privadas; 

g) interpretar, na instância administrativa, 
as normas da legislação de Diret.J:ü:es e Bases 
da Educação Nacional; -

h) decidir, como instânCia adminsitrativa fi. 
nal, recursos contra decisões dos conselhos_· 
de Educação dos Estados e do Distrito_ fe-
deraL · 

Art. 95. Cabém, ainda, ao Conselho F~
deral de Educação as seguinte atribi.liç6eS, 
além de outras fe<adas nesta lei: 

a) sugerir medidas para -organização e fun
cionamento do sistema federal de ensino; 

b) baixar normas sobre o n(lÇJeQ com-un:t 
do ensino fundamental e médio, assim como 
sobre os mínimos a serem exigidos em cada 
habilitação profissional; 

c) definir _os objetivos e amplitudes do nú
cleo comum no ensino fundamental e médio; 

d} fixaf-os mínimos de conteÜ.dO-e Qu!_ação 
'dos cursos superiores de graduação çor_(es
pondentes a profissões regulamentadas por 
lei ou julgadas ne_cessárias ao desef!'-'9Mmen-. 
to nacional; -

~) baixar normas gerais sobre pós-gradua
ção em sentido estrito __ e credenciar cu~~s 
dessa natureza; 

f) fixar normas gerais sôbre os -re_CjUiSitOs · 
para autorização de funcionam_E;ntQ ~- ~a.!ia
ção de qualidades; 

g) decidir sobre ,autorização de universida· . 
des particulares; _ 

h) decidir sobre autorização de cur.sos em 
estabelecimentos particulares isolados d,e_~n
sino superior; 
- i) fixar os requisitos e proced.iinenfos para 
revalidação de diplomas estrangeiros, do grau 
médio e superior, bem como-quanto a apro
veitamento de estudos feitos no exterior;-

j} propor ao órgão exe-cutivo do sistema de 
ensina próprio iritervenção em universidades 
ou _estabelecim~9 isol~~o de ensino supe
riOr;_ 

I) decidir_ reCtU"sos, por estrita argüição de 
ilegalidade, de decisões finais de instituições 
filiadas ao sistema federal; 

m) _ elaborar seu regimento, a ser aprov_ado 
pelo Ministro da Educação. · 

Art. 96. Dependem de homologação do 
Ministro da Eçlucaçã6 os atas que se referem 
as alíneas c e f do art. 94 e as alíneas g, 
h,j em do art. 95. 

ParágraTó úhico. O Ministro da Educação 
pod~á restituir, para reexame, os atas s_ubme
tidos à homologação. 

Art 97. Os COnselhos Estaduais de Edu
caçã:o~_Organizados por lei estadual, obede
cerão, quanto à sua composição, os prindplos 
estab~lecidos no art- 93,_ no que couberem. 

§ 1,9 A lei estadual disciplinará, supletiva
mente, a .composição e atribuições dos Con
selhQ!i_~taduals de Educação, além das pre-
vistas na presente lei. -

§ 29 O Conselho de Educação do Distrito 
Federal será organizado pelo Governo do Dis-
trito Fede.r~. obedecendo ao previsto nesta 
lei para os-COnselhos Estaduais de Educação. 

TirULO IX 
Formação de Professores e Es[iecialistas 

em Educl3çiio 

Art 98. A formaç~o _ d.e professores será 
. feita em cursos específicos de preparação do 
magistério, de modo a atender aos objetivos 
de cada grau ou nível de ensino e .às caracte-

.. ri_s_ti_ç-ª-s das fases de desenvolvimento dos edu· . 
.candos~_ podendo ser exigido para ingresso 
teste específico para verificação- de .. aptidão e 
vocactonamento. 

Art. 99. Exlgir~se-á como formação míni~ 
ma para o exercido do magistério no ensino 
fundamental e médio e em educação pré-es-
colar. 
--a} curso- riormal em nível médig, para a 
educação pré-escolar e para a primeira etapa 
do ensino fundamental; 

b) curso de licenciatura em n[vel superior, 
graduação plena, para a seQ"un.da etapa do 
ensino fundamental e para o ensino mêdio. 

Art 100~- Pa.:.a o magistério superior, se
rão Observadas as normas d_a legislação espe· 
cial e _os critérios fixados pelo Conselho Fede

-ral de Educaç;ão com respeito aos CW'SOS de 
graduação e de pós~graduação, assim como 
as disposições dos estatutos un_iverstários. 

-Art. 101. A formação de professores para 
as disciplinas profissionaf~tes dos cursos 
de ensino médio ou_ fundamental, bem como 
de língua estrangeira, poderá ser feita em cur
sos de__complementação de estudos, de nível 
superior, em conformidade com normas foca
das pelo Conselho Federal de Educação, com 
aproveitamento de estu_dos já real.iza(ios pelo 
aluno. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nes
te artigO, no que_ couber, para a formação de 
professores de artes e de educação fisic:a, · 

Art. 102: Inexistindo professores habilita~'" 
dos em n-únlei-o "suficief!-te ~ara atender às ne- . 

cessidades do ensino fundamental e médio 
da região, bem como para a educação prê-es-
colar, admitir-se-á preparo emergential, por 
meio de cursos e exames, com valid~de regio
nal, obedecidQS os procedimentos estabele
cidos pelos respectivos Conselhos de Edu~ 
cação. 

Arl 103. Os estabelecimentos_ de ensino 
médio que oferec_erem CW'SOS normais P9de
rão manter cursos de estudos adicionais desti~ 
nados à especialização em níveJ médio. 

Art. 104. O pessoal docente do_ensino su
pletiVo- deverá ter preparo adequado às carac
terísticas dessa modalidade de ensino, através 
de cursos de c:::omple~entação e especializa~ 
ção, de acordo com normas es~beJ~«jçiÇts pe
los ConseJhos de Educação. 

Arl. 105. Os prOfessores de educàção-es-
pecial deverão ter formação em curso próprio, 
ministrado em nível mé~(l ou superior, inclu
sive em caráter dê" c6m.pfementaçãor 

-Art 106. Os portadores de diplomas de 
cursos médio~ superior, em que tenham estu
dado _a disciplina ou conteúdo que pretendem 
ministrar, poderão ser autorizados, respectiva
mente, a lecionar nas quatro primeiras séries 
do fundamental e. nas quatro últimas séries 
deste grau e no ensino médio, se compro
varem freciüeêia a curSo de especialização em 
didática. 

Art 107. Os diretores de estabel~~-. 
tos de ensino fundamental e médio deverão 
ser possuidores de formação específica para 
a função, exigida- ainda a experiência mínima 
de dois anos em do_c_ênc;ia _ . . : _ _ . 

Parágrafo único.-- Nos eStabelecirrientos 
oficiais, o_ provimento do cargo -será feito na 
feriria prevista pelos resPectivOs sistemas de 
ensino. 

ArL 108. A formaÇão de admin~ttaçlore~. 
orientadores educacionais, supervisores e de
mais especialistas poderá ser feita: 

a) em cursos de licenciatura com habili
tação específica; 

b)- mediante cOmplementação de estudQs, 
para portadores de diploma de licenciatura; 

c) em curso de pós-graduação. 

TÍTULO X 
Dos Pr-ofesspres e Especialistas 

('!m edu~ação 

Art 109. Constitui condição para exercí
cio do magistério e de atMdades de especia-, 
listas da educação a comprovação de possuir 
a formação prevista nos artigoS 98 a 108. 

§ 19 A comprovação se fará pela apres_en
tação do documento próprio, devidamente re-
gistrado ou visado pelo órgão público cornpe-. 
tente, ao estabelecimento de :ensinO. ~ 

§ 29 Fica resguardado o direito adquirido 
daqueles que, devidamente registrados ou au
torizados, na data de publicação desta le~ já 
exerciam a atividade. 

Art. 11 O. Os sistemas de ensino promo
verão meios de valorização dos professores 
e especialistas de educação, garantindo-lhes, 
na forma da lei: 

a) planos de carTeira, no ensino público, 
com piso salarial numca inferior ao que for 
estabeJecido, pelo Poder Público competente, 
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para categorias profissionais de outras áreas 
de nível de formação e escolaridade equiva
lentes à do professor ou especialista de edu
cação; 

b) ingresso no magistério e serviços públi
cos, exclusivamente mediante concurso públi
co de provas e tituJos; 

c) aprimoramento profissional permanen
te. mediante cursos de especialização, aperfei
çoamento ou atualização, bem coml:l outras 
iniciativas que visem à valorização-do trabalho 
docente; 

d) adicional remuneratório para os profis
sionais em efetivo exercício da docência e de 
atividades no âmbito da escola; 

e) adicional remunerat6rio proporcional 
ao número de auJas efetivamente ministrado 
p_elo professor. 

Art. 111. Em cada sistema de ensino ha
verá um estatuto para o magistério público 
do ensino_ fundamental e médio que permita 
atender aos _critérios establecidos para a for
mação de professores, bem como assegure 
a vaJorização do pessoal docente. 

Parágrafo único. O magistério privado terá 
piso salarial e _remuneração fixadas de acordo 
com a legislação trabalhista aplicável. 

Arl 112. Eri1. cada sistema de ensino, o 
regime juridico do magistério superior público 
será regulado em lei especial, complementada 
pelos estatutos e regimentos das instituições 
de ensino. 

Parágrafo único. O magistério superior 
privado terá piso salarial e regime jurídico fixa
dos., em conformidade com a legislação tra-· 
balhista, pelo estabelecimento. 

Arl 113. -Fica mantida a instituição da li
vre docência, _como Instrumento- de compro
vação de _alta qualificação acadêmica e cientí
fica, cOm vistas à habilitação para o magistério 
superior nos termos dos estatutos e regimen
tos das instituições de ensino. 

Parágrãfo único. A fitulação na livre do
cência será obrigatoriamente feita mediante 
concurso de títulos e provas. 

Art. 114. Prevalecem as disposições ç'es
ta lei, em caso de conflito c.om a legislação 
ordinária referente a pessoal e condições de 
trabalho. 

1iTULO XI 
Fmanciãmento 

Art. 115. São recursos públicos destina
dos à educação os provenientes de: 

1- receita de impostos pióprios da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios; 

O- receita de transferências constitucio
nais ou em função de programas; 
m- receita do salário-educação e outras 

conbibuições sociais; 
IV- receita de loterias e de cjilaiquer conM 

cursos de prognósticos; 
V- receita de incentivos fiscais; 
VI- receita decorrente de "royalties" pagos 

a Estados e MuniCípios;- - -- -
VIl- parcelas de depósitos cumpulsórios 

'dos bancos; 
Wl- outros recursos previstos em lei. 

§ 19 A lei definirá o cálculo, a incidência, 
as isenções. a arrecadação e demais procedi
mentos relacionados com as receitas previstas 
nêste artigo,- que serão distribuídas entre os 
EstadoS;Distríto Federal e os Municípios, com 
observânda dos percentuais previstos no art. 
159, inciso L alíneas "a" e "b" da Constituição. 

§ 2_9 _t. receita prevista nos itens N e VII 
deste artigo será destinada a programas de 
crédito educativo para o ensino superior. 

Art. 116. Serão obrigatoriamente aplica
das pela União, Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios ·na manutenção do desenvolvimento 
do ensino os percentuais da receita tributária 
determinados na Constituição. 

Parágrafo único. - O Município aplicará os 
recursos prepoRderantemente no· prê-escolar 
e nas ·quatro séries iniciais do_ fundamental 
e o EstadO, nas quatro última-s séries do funda· 
mental e no ensino médio. 

Art. 117. Entendem-Se como "de manu
tenção e desenvolvimento do ensino as despe
sas realizadas com vistas à consecução dos 
objetivbs básicos das instituições de ensino, 
compreendendo as que se destinam a: 
1- remuneração e aperfeiçoamento do 

pessoal docente e demais profissionais do en-
SinQ_em atividade; '/ 

D- aqufs1ção, manutenção e preservação 
de instalações e equipamentos; " 

lU-_uso e sustentação de bens e serviços 
vinculados ao ensino; 

IV -levantamento estatísticos, e§.tudos e 
pesqUisa visando ao aprimoramento âa quali
dade e à expansão do ensino; 

V= conc_essão de bolsas de estudo; 
VI- realiZação de atividades-meio neces

sárias ao regular funcionamento dos sistemas 
de e_nsino; 

Vll- amortiZação e custeio_ de operações 
de crédito destinadas a atender ao disposto 
neste artigo. . . 

§ J9 _ Além da receita mínima a ela vincu
lada pela Constituição, serão, ainda, atribLÚdos 
à edu~ação .outros recu(sos, destinados ao fi
nanciamento de programas não abrangidos 
na enumeração deste artigo, notadamente à 
pesqUiSa ullíversHária. · · 

§ 29 Serão aplicados a prograf!l~ ~uple
mentares de_alimentação e.assistência à saúde 
os recursos provenientes- de Coritrlbuições so
Cia!S, com exceçã6 do salãrio-educaçãã. 

Art. _118. Com -resSalva do-disposto nos 
arts. 119 e 120 OS recursOs púbficos desti
nam-se às escolas públicas e visam a asse· 
gurar: 

a) gratuidade do ensino público em esta~ 
belecimentos oficiais de todos os níveis; 

b) universalização do ensino fundamental, 
inclusive aos que a ele não tiverem acesso 
na idade própria; 

- c)-- extensão progressiva da obrigatorieda-
de ao ~enSino médio; - -

d) educação especial, preferentemente na 
rede regular de ensino; 

e) atendimento em creches e na pré-es~ 
cola às crianças de zer.o a seis_ anos de idade; 

I) oferta de enslno notumo e- adequado 
às condições do educando e aos níveis do 
ensino; 

g) atendimento ao educando no ensino 
fundamental, por meio de programas suple
mentares de material didático-escolar, trans
porte, alimentação e assistência à saúde; 

h) bolsas de __ estudo para alunos carentes 
não-atendidos pela escola; 

i) crédito educativo para alunos carentes 
do curso superior, não-atendidos por escolas 
oficiais. --

Parágrafo único. O Plano Nacional de 
Educação, de duração plurianual, ordenará a 
aplicação dos recursos destinados ao setor, 
na forma desta lei, observado ainda o disposto 
no art. 60- das Disposições TransitóríaS- da 
Constituição Federal. 

Arl 119. Recursos públicos podem ser 
destinados a escolas comunitárias, fdantrópi· 
cas ou confessionais, desde que, comprova· 
damente: 

a) não te!:lham finalidade lucrativa e apli
quem seus _excedentes exclusivamente em 
educação; 

b) em·caso de extinção, destinem seu pa~ 
frimônio a outra escola comunitária, filantró
pica ou confessional, ou ao poder público lo
cal; 

c) apliquem, integralmente,_ na manuten
ção e desenvolvimento do ensino ou em pro
g-ramas suplementares a ele vinculados, os 
recursos arrecadados, de qualquer fonte, ve
dada a transferência de parcelas a entidades 
rn_an_tenedoras ou a terceirOs. 

§ 19 São escolas comunitárias as organi
zadas e administradas pelas comunidades 
municipais ou distritais, criadaS- com ou sein 
interveniência do poder público local. 

§ 2 9 São escolas filantrópicas as que 
preencherem os requisitos previstos nas alí
n~as_ ~. b _e_c ~-que se destinem exclusiva
mente à prestação de serViços educacionais. 

§ 39 saã esColas confessionais as vincu
ladas a igrejas ou associações religiosas legal-
mente constituídas. _ , 

§ 49 Para os efeitos deste artigo, as esco--
lzis podem constituir-se ou associar-se_ regio
nal ou nacionalmente, desde que preservadas 
as suas identidades locais e especificas. 
- § 59 AS escolaS beneficiadas deverão con
ceder bolsas_ de estudo totaJs _ou parciai:;; no 
valor correspondente ao do recurso recebido. 

Art. 120. A destinação de rec:ursos públi
c-os às escolãs a qUe se refere o artiQo anterior 
é condicionada ao reconhecimento de sua 
condição de utilidade pública educacional, a 
s_e:r atribuída pelo Conselho de Educação 
·competente. 

Art._ 121. Os recursos públicos podem 
igualmente ser destinados a: 

a) bolsas de ~studo para ãlunos de ensino 
fund;;3rnental e médio, que demonstrem insufi
ciência de recursos, desde que não haja vagas 
e cursos na rede pública na localidade de resi
dênCia do eduCãndo; 

b) programas de crédito educativo, em fa
vor de alunos universitários economicamente 
carentes, obedecidos os mesmos critérios pre
vistos na alínea a. 

Art. 122. As atividades universitárias de 
pesquisa e extensão poderão receber apoio 
do Poder Público. --f-, 
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Art. 123. As escolas particulares serão 
mantidas pelos recursos que auferirem_ com 
mensalidades, taxas e contribuições recebidas 
dos aJunso, em valoresJ.QC:ados conforme cus
tos reais, e de outras rendas que obtiverem. 

Art 124. Naaplicaçãodosrecursos,oPo
der Público observará o previsto no Titulo VIl, 
artigos 89, 90 e 91. 

TfrULOXII 
Do Plano Nacional de_ f;cjucação 

Art. 125. _Q Plano Nacional de Educação 
defiriirá critéi"ios e proCedimentos para presta
ção da assistência técni_ç~ .e. financeira da 
União aos Estados, ao Distrito Federa1 e aos 
MuniCípios. 

Parágrafo único. lncl.IJJlb~ ao ~nistério da 
Educação prestar a assistência técnica e finan
ceira da União, podendo para isso assinar con
vênios e delegar atríbuições, sem prejuízo da 
ação suplementar de outros Ministérios e enti
dades da administração direte! ou ir:tdir~ta. 

Art 12.6. O Plano_Nacional_de.Ed.ucação, 
de duração pfurianuai, estabelecfdo em lei es
pecial, promoverá a integração dos sistemas 
federal, estaduais e ml.lnl.cipais_de __ ensino, em 
todos _os níveis, podendo sofrer revisões 
anuais. 

§ 19 São metas do Elano _Nacional de 
Educação, entre outras: 

a) erradicação do analfabetismo; 
b} universalização do atendimento escolar 

d.o ensino estendido ao ensino pré-escdar e 
médio; 

c:) fqrmação para o tnib'arho, ~cíalmen~ 
te pelo fortalecimento do ensío0_mé9io; 

d) expansão do desenvolvimento científico 
e tecnológico por intermédio das instituições 
de ensino superior; 

e) melhoria da qualidade do ensino em to
dos os nlveis; 

' i) Proriloção dos valoreS. hwnanisticos; 
g) destinação de 50% Qos re.cursos públi

~. durante dez anos, -para eliminar o analfa
betismo e universalizar o erisírio fundamental; 

h) em dez anos, estender-as unidades de 
ensino superior das universidades públicas às 
cidades de maior densidade populacional. 

Art. 127. Nos Estados e no Distrito Fede:
ral, a lei estabelecerá Planos de Educação, 
nos moldes previstos no artigo anterior, visan
do à integração e ao de_senvotvirnento d_as 
ações do Poder Público. __ 

Art. _128. O Pl!:lno Naciom)l de l;d.uc~çã_9 
será elaborado pelo CohS~lho Federal de Edu
cação e, após homologado pelo Ministro da 
Educação, submetido à aprovação do Con
gresso Nacional. 

TirULOXIII 
Do Salário--Educação 

Art 129. As empresas, fundações e autar
-l'Jias propiciarão gratuidade de ensino funda
mental a seus empregados e aos filhos destes, 
mediante manutenção de escola própria, ma
nutenção de convênio com_ escolas, bolsas 
de estudo ou indenização de despesas com 
mensalídade_s escolares. .. ___ ___ _ _ 

Parágrafo únfco. Excetuam-se da obriga· 
ção prevista ne&te artigo os profissionais llbe-

rais, as microempresas, o produtor rural indivi
dual e os estabelecimentos_ de ensino que 
mantiverem educação pré-escolar e ensino 
fundamen~, _ _ 

Art. 130~ Para cumprimento_ do disposto 
no artigo anterior, a empresa, fundação ou 
autarquia destinará 2,5% do total bruto de sa
lários mensais que pagar. 

Art. 131. As empresas, que não mantive
rem o atendimento previsto no arl 129, reco
lherão aos cof~es públicos a importância men
cionada no art. 130, na forma prevista no art 
132. 

Par_ágrafo único. O saldo que resultar en
tre o valor de que trata o art 130 e a aplicação 
para atendimento mencionado no art ·12.9 
tambêm será recolhido aos cofres públicos. 

Art.. 132 __ O recolhimento do salário-edu
cação será feito- diretamente ao Municfpio, ao
Estado_eà União, naforr:na qu_e c~da um deter
minar, na seguinte proporção: 
I-50% ao Mun!cipio; 
ll_:- 30% ao E$ado; 
UI-20% à União. . _ . _ 
§ 19 União, Estado e Município integrarão 

e coor_denarão .. a fiscal_ização e .recolhimento 
do salário-educação, evitando duplicação de 
meios e recursos para o mesmo fim e ~umen
to de serviços para o contribuinte. 

§ 29 O recolhimento poderá ser feito em 
gura úntca, através_ de instituição bancária de 
que participe a __ União, cabehdo ap estabele
cimento'"' creditar ao Estado e ao Município 
as parcelas a eles pertencentes. 

Art. 133.. A _(Jnião, os_Estados e M~icí- _ 
pios aplicarão os recursos do_ salário-educa
ção exclWijyamente na melhoria da qualidad7, 
na manutenção e ampliação de vagas do enSI
no fundamental. 

lÍTULOXIV 
Da TranSferél16a e Aproveitamento 

de Estudos 

Art. 134. A transferência de alunos de 
uma para outr_a inStituição de ensino superior, 
inclusive de país estrangeiro, será pei"ffiitida 
de conformidade com os critérios _que forem _ 
e.sl'!l~:~_,..ecidos: --· _ _ . . _ . .~ 

a} pelo Conselho Federal de_ Educaçãp, 
quand.Q_se- ti-atar de instituição vinculadé! _ao 
sistema federal de ensino; 
:_- b} p~los Conselhos EstacluaiS de Educa_
ção, quando se tratar de instituições eStaãuais 
ou municipais. 

Parágrafo único. Nas universidades, a 
transferência será regulada pelo <:olegiado 
máximo, de natureza acadêmica. 

Art. 135. No ~nsino fundamental e m~ 
di o, a transferência do aluno de,uma para_ ou
tra instituição far-se-á, sem prejuízo das neces
sárias adaptações para cumprimento do currí
culo adotado pelo estabelecimento a que se 
destina, pelo núcleo comum fixado em âmbito 
nacional e, quando for o caso de curso profis
sionalizante, tamb~m pelos mínimos estabe~ 
lecidos para a formação profissional. 

Parágrafo único. O estabelecimento de 
ensino disciplinará, no seu regimento, os me
canismos que adotará para as adaptações. 

Art. 136. Será concedida tr~nsferê_ncia, 
em qualquer épocã do a. no-e inclependenre..: 
mente de vaga, para instituições vinculadas 
a qualquer sistema de ensino, quando se tratar 
de servidor público _<::lvil ou militar e a seus 
dependentes, requeridã-em razão de compro
vada remoção o~ transf~.rência de o_fi_do que 
acarrete mudança âe residência para o muni· 
clpio onde se SiKr.e-a instituiçã9 de de~tino 
ou para localid~d~ próxima desta. 

Art. 137. Os trabalhadores cuja atividad'? 
seja Itinerante, bem _como seus dependentes, 
~~ão ~ssegurad(! _matricula, iniciai_O"IJ_ por 
transfe"rência, nª_s escplas públicas locais de 
ensmo fundamental ~ médio, independente-
mente de v;;1ga .. _ __ _ _______ , __ 
- Art. 138. AS- nlatél.as ccirilponentes dos 
çurriculos mínimos, estudadaS com aprOveita
mento em instibiiçãO- _auiOrt~da, sérão reco
nhecidas, co~_ a~_~daptaçõ_es necessárias, de
vendo os alunos transferidos cumprir as de
mais matérias oU disCiPlinaS do cUrrícUlo ple
no da instituição de_ desti_no. _ . 

.Parágrafo úni~o.~ OS contet!dos ~ -~ipli
nas já cursados_ Pelo aluno _cOm ~p~~eita
mento nãq serão ,repetidos, consti.~ndo crê
dito eScOlar do estudante para todos os efeitos. 

TirULO>N 
DisposiçõeS _Gerais e Transitóri~ 

--Ari 139. Ao Ministério da EducaÇão h· 
cumbe velar pela observência das leis do ensi
no e pelo" cwnprimênto das decisõeS do Con
Selho Federal de Educação. 

ParáQrafo __ úrilc_q._ -~ q Mfnfst~ilo da _Edu_ca
çâo exercerá, p9r íntermédiÕ dos 6rgãos' pró
Prios, fiscalização permanente dó sistema fe
deral de ensino_superior, representando ao 
Conselho Federal de Edu~ação~ em caso de 

_yeri.ficação de irregularidades. 
Art. 14·o: o "ensinO niilitai- será· regulado 

em 1€1 especial,- admitida a eqllivalência de 
estudos para efeito no ensino civil. 

Art. 141. Os cursos que habilitem ao in
gresso na função pública serão regidos por 
lei própda. 

Art. 142. Ser_ápermitida a _organização de 
cursos ou éscõlas experimentais, com curricu
los, métodos e períodos escolares própriOs, 
.inclusive ensino à distânci~, dependendo seu 
funcionamento, para fins de validade, de auto-
rização e avalíaç:ão da Qualidade pelos Conse
ll.Jqs d~ Educação c_ompetentes.- -

Pará_Qràfo único. No .. enstTto fundamental 
e médio_, c,. m_etQc;loJ-ºgia do ensino à .distância 
terá como finalidade propiciar a adolescentes 
e·adultos a formação que não pOssa sér obtida 
no ensino formal_ e, em nível de ensino técnico 
e superior, poderá asswnir a forma de educa· 
ç_ão aberta. _ 

Art. 143. As Ulstituiç:ões- de ensiJ1o d~e
rão propiciar ao corpo discente, em confor
mJdade com o_respecti.vo ówel de ensi_no: 

a) participação em atividades de melhoria 
das condições de vida ~ CQ!Jlunidade e no 
processo geral de desenvolvimento; 

b) meio_s para a realização de_ programas 
culturais, artísticos. cMcos e desport!_vos; 

c) orientação ad!&)uada e instalações para 
a prática de educação t'í$ica e de desportos. 
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Art. 144. Até 5 de outubro de 1996; a·!?..o
der PúbliCo desenvolverá esforço~ objetivando 
eliminar o ana1fabetismo e universa1izar o ensi
no fundamental, a isso _destinando cinqüenta 
por cento de seus recursos constitucionais pa
ra a educação. 

Art. 145. As escolas comunitárias, filan
trópicas e confessionais, bem como as funêla
ções de ensino e pesquisa, cuja criação tenha 
sido autorizada por lei, que preench21:m os re
quisitos das a1íneas a e b do art. 119 e_ que, 
nos últimos três anos anteriores à Constitui
ção, tenham recebido_recursos públícos, Po
derão continuar a recebê-los, salvo disposição· 
legal em contrário. 

Art. 146. Nos primeiros dez anos após a 
'promulgação da ConstiW.Ição, as universida
'des públicas descentralizarão suas atividades 
de forma a atender às regiões de maior densi
dade populacional. _ _ __ _ -

Art. 147. As instftuições de ensino supe
·rior poderão criar funções de monitor destina
das a alunos do curso de graduação seleclo
nados em provas específicas nas quais de
monstrem aptidão para o desempenho de ati
vidade de colaboração ao ensino. 

§ 111 Não serão conferidas ao~ monitores 
atribuções próprias dos professores. 

§ 29 Os mOnitores :Serão .remiJnerãdos 
mediante concessão d~ bolsas. _ -

§ 301 O exercfcio das funções de monitor 
constitui título para ingresSO na carreira do 
magistério superior. 

Art. 148. Os--Cursos -de licenciatura de }9 

grau atualmente mantidos por estabelecimen
tos de ensino superior deverão, no prazo máxi
mo de dois anos, ser transfonnados em Jicen
'Ciaturas plenas, ficando assegurados os direi
tos dos nelés diplomados. 

Art 149. Permanecem ~lidos os atos de 
autorizaçao e reconhecimento de il"!stituiç:õe~ 
de ensino_ e _cursos, praticados até a promul
gação desta Je~ sem prejuízo da observância, 
do estabelecido nesta lei quanto à ava1iação 
de qualidade. 

Art 150. As universidad~s ~)pstituições 
isoladas de ensino deverá.Q a_daptar- sua orga
nização e seus estatutos ou regimentos ao 
disposto nã presente lei, cabendo aos Conse-
lhos de Educação competentes baixar normas 
para o cumprimento des~ determinação. 

Art 151. A prática de educação fisica e 
a edu_cação moral e cívica Qbedecer~o ~s nor
mas fixadas pelos Conselbos de Educação, 
observado o ,disposto nesta lei. 

Art. 152. Ficam revogadas a Lei n" 4.024, 
de 20 de de_zembr'tl de 1961, a- Lei n9 5.540, 
de 28 de dezembro-de 1968, a ~j no 5.692, 
de 11 Oe agosto de 1971, a Lei n9 7.044, de 
18 de outubro de 1982, assim como os dec:r~
tos-leis e leis que as rilodificaram ou que con- _ 
ftitarem com o disposto nesta lei. 

. Art 153. Ficam, igualmente, revogados_o 
Decreto_.,.Lel no Jl69, _de 12 de setemb,ro de 
196~ ~ a Lei n~ 6.660, c.!_e 21 de junho de 
1979. -· --- .. . . 

Art. 154. A pres~te lei entra em vigor no . 
ano seguinte ao de su_., publicação, revogadas 

R as disposições ef!l contrário. 

Justlftcação 

- Já transitam no Senado F~eral projetos 
de lei sobre as Diretriies_e-Bases da Educaçáo 
Nacional. 
--A Federaç~o Nacional dos p-tabeledmen

tos de Ensino, Como não podia deixar de_ser, 
tem juízo formado sobre esta matéria. 

O projeto de lei que ora apresentamos é 
de sua autoria. Consta de 154_ artigos e se 
distribui por i 5 títulos. É trabalho de bom pa
drão, pelo que n~o temos d(lvi_da em afere-, 
cê-lo ao esclarecido exame desta Casa legisla
tiva, pedindo a sua aprovação. 

--sala das Sessões, 25 de outubro· de 1989. 
_:...Senador Wilson Martins. 

Dlatrtbul~ o. Wat6rla 
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(À cO"fflissJo -d~ ifdUCaç~o - compe
tência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os 
projetas lidos serão publicados e remetidos 
às corriissões competentes. (Pausa) 

A PreSidência recebeu a Mensagem n9 262, 
de 1989- (n9 694/89, _na origem}, pela qual 
o SeÍ1hor Presidente da Repúblic_a:,-nos termos 
do art. 52, ltem-lX, da COnstituição, s9}icjta 
autorização para que o governo do Estãdo 
do Rio de Janeiro possa e1evar, em caráter 
excepcional e temporariamente, o limite de 
·endividamento daquela Unidade Federativa, a 
fim de _que poSsa emitir, mediante regtstro do 
Banco Centra1 do Brasil, 270.0_00.000 (dUzen
tos __ e setenta mUhões) de letras fmance"iras 
do tesouro daq~ele Estado Ú.FTRJ), destina
das, exclusivamente, a recompor seu caixa e 
reequllibrar as finanças estadu~. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Ecorlómlcos. 

O SR. PRESiDENTE (Iram Saraiva)- Es
gotado o tempo destinadO él!O Expediente. 
~~- Passa~se à 

·ORDEM DO DIA 
Item 1:~ 

• PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 73, DE 1989 

{Em regime de urgência, nos termos do art. 
336, c, do Regimento Interno) 

- ~DiscussãO, em ttiril'o único, do Projeto 
de Resolução n~ 73, de 1989 (apresen
tado pela Comissão de Ass-untos Econô
mico~ col!l9 conctusão de-· s~.u. par~cer 

n_9 252; de 1989), que autorila a República 
- Federativa-do Brasil a contratar opera

ções de créditQ externo no valor total de: 
atê doze milhões, quinhentos e sete mn 
e setenta e um dólares canadenses. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sesSão anterior, ·quando foi aprovado o Reque
rimento n? 572, de 19e9, çie_ ~utoria do Sena

·-dor Marcos Mendonça, para adiamento por 
24 horas, para diligência junto ao Ministério 
da Fazenda. 

·A resposta à diligência será lida pelo Sr. 
1 ~~secretário.-

t: lido o 5:eguinte 

Aviso n• 667 
Em 25 de outubro de 1989 

SenhOr PresidenteJ com o objetivo de escta
recer algumas questões levantadas pelo Exce
lentíssimo S~mn:or-senador Marcos Mendon
ça, quando- da Votação do Projeto de Resolu
ção do SEmado Federal número 73 em sessão 
plenária, realizada em 24-10-89, levamos ao· 
conhecimento de Vossa Excelência: 

1. Existe consignado no Orçamerito do 
Ministério da Saú.de, para o exercido de 1989,_ 
especificação para despesas de correntes de 
empréstimos externos, publicado no suple
mento do Diário Oficial da União de mZ!rço-. 
de 1989, -a qual poderá cobrir os eventua,is 
gastos (juros e outros encargos) com opera
çáo de crédito entre os governos do Canadá 
e do Brasil, ca~. essa venha a ser aprovada 
pelo Senado Federal; 

2..-_ A .concorrência pública para aquisição 
de equipamentos de radioterapia·- boffibas 
e fontes de cob~lto - torç_ou-se dispenSável_ 
pelo os seguintes motivos, -entre oUtros-;-

2.1. -Trata-se de oferta de linha de crédito 
de governo a governo. Do ponto de "{15!!1 do 
governo canadense, os recursos da_ operação 
são para financiamento de equipamentos ca-
nadenses, exdusivainente. -

2.2. A AECLIIJ1~ra~~-CS. empresa esta· 
tal canadense, detém a exclusiviçlade _n6 pais 
da produção des~ tecnologia, tend() ainda 
a liderança mundial na teraJ:>eutlca por-Co- -
balto; 

2.3. O Decreto-Le{n,o 2.300, de 2 i de no
vembro de1996 dfz, na seúarti$0-23>pará
grafo 19: "É inexiQ:ível a licitação quando hou
ver inviabilidade jurídica de competiç~o em 

-especial: ' . -
1-:- Para aquisiçáo de materiais ou gêneros 

que só possam ser fornecidoS poi" produtores, 
empresas ou representante comercial exclu
sivo." 

. . 3. A seleç~o das entidades hospitalares 
beneficiã'ria_s dª- linha de crééfiio obedeceu a _ 
(igorosos critérios técnicos e de r~ime jurí
diço çlas instituis;ões, dando~se prioridade à~ 
entidades públicaS, filantrópicas e priVad'as,' 

- -nesta ordem. Ca!ldidataram~se cerca de 62 
(sessenta e dois) hospitais, sendo ao final SelEi~· 
cionadas 22 (Vinte e duas) instituições: 9 (nO> 
ve) do setor público_ para as quais destina
-ram-se- ô2% _(sessenta e dois por cento) da 
linha de crédito; 7 (sete) filantrópicas para as
quais destinaram-se 34% -(trírita e quàtrOPor

.cento) dos recursos~ 6 (s~is) da área privada 
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que ficarão com apenas4% (quatro porcento) 
do financiamento. Estas últimas, além de 
preencherem critérios técnicos da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) deverãO
ser conveniadas com_ o_lnamps e, obrigatoria
mente, atenderem a populaç~o carente. 

Toda documentação pertinente a estes es
clarecimentos foi anexada ao processo quan
do de sua discussão na_COmissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal, onde a maté
ria teve aprovação unânime. 

Reitero, na oportunidade, Senhor -Présiden
te, a relevância da aprovação da linha de cré
dito para o reequipamento da rede de hospi
tais de câncer do Brasil, dado que a disponi
bilidade de rccurso_s para investimentos na 
área da saúde estão, no momento, reduzidas 
como decorrência da difícil situação econó
mica que o País atravessa. 

As condições do fmanciamento com prazo 
de 10 (dez) anos. com dois anos de carência 
acrescidas do financiamento do pagamento 
do sinal e os juros de_ntr:o de padrões aceitáveis 
no mercado internacional, se apresentam co
mo bastante satisfatórias. Estando criadas, 
portanto, condições objetivas para evitar o su~ 
cateamento da rede_ brasileira de hospitais de 
câncer numa ârea tecnológica sensível como 
a da Radioterapia. 

Colocando-nos à disposição dessa egrégia 
Casa para esclarecimentos adicionais que se 
façam nece.ssários, renovamos a Vossa Exce

, Jência protestos de alta estima_ e distinta consi
. deração. Selgo Tsuzuld. MiniStro da Saúde. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Atendida a solicitação, e _estando a matéria 
em regime de urgência, vai-se prosseguir na 
sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa) 

O Sr. Jutaby Magalhães-Sr. Presidente 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre_ Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUIAHY MAGAUiÃES (PMDB
BA Para discutir. Sem revisão do.-orador.) -
Sr. Presidente, ontem, o nobre Senador Mar
cos Mendonça levantou questionamento a 
respeito desse projeto que tive oportunidade 
de apoiar. 

Vejo, hoje, com satisfação, que o Miriistro 
da Saúde apresenta os dados solicitados e, 
embora não haja qualquer declaração do Sr. 
Ministro de que o material é o m_ais adequado, 
pois fala apenas que foi um acerto de governo 
a governo e _que havia a necessidade de o 
material adquirido ser do Canadá, acredita~ 
mos que o material seja tecnicamente capaz 
de atender às necessidades dos hospitais de 
cancer do País. ·- _ _ 

Sr. Presidente, pessoalmente, considero-me 
satisfeito, principalmente por fazer com ·que 
o Executivo tenha a preocupação de mandar 
para o Leg:islativo as inforrmições necessárias, 
a fim de que possamos "l[otar aaequadamente, 

. _...:._com conhecimento de_.causa. 

O Sr. Rachld Saldanha Derri - Permi
te-me V. Ex' um aparte? 

O SR- JUIAHY MAGAUiÃES - Com 
muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Racbld Saldanha Derzl - Com 
satisfação vejo o apoio de V. E"X- a essa solicita
ção do Ministério da Saúde. Realmente _é mui· 
to difícil, hoje, conseguir-se_ um financiamento 
para hOsPRais;-eSpecialmente no setor de tra
tamento de câncer, como a bomba de cobalto, 
o raio X etc. É quase uma benesse um finan
ciamento de governo a governo para esses 
aparelhos. Esses aparelhos vão melhorar a si
tuação dos hospitais, e para os doentes é uma 
nova esperança. Congratulo·me com V. Ex" 

O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a 
V. EX' o aparte. Como Líder do Qove.rno, V. 
Ex' foi o responsável pela obtenção dessas 
informações, e agiu com ã rapidez necessária 
para que pudéssemos, hoje, votar matéria de 
tal importância e conveniênci~ para o atendi· -
menta dos hospitais brasileiros. 

Era esta, Sr. Presidente, a manifestação que 
eu desejava fazer, com o meu voto favorável 
à matéria. 

O Sr. Marcos Mendonça- Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre __ Senador Marcos 

-Mendonça. 

O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB 
- SP. Para disCutir. Sem revisão do orador) 
-Sr. Pr_estdente, Srs. San dores, é com satisfa-
ção que vemos a tese que ontem defendemos 
no plenário desta Casa Ser acolhida, e com 
manifes~çáo rápida do Executivo s_obre o as
sunt~--

Algumas dúvidas ainda palram, mas não 
quero Colocar aqui nenhum óbice à trami
tação deste projeto . .Já que levantamos a ques· 
tão, entendemos que há necessidade da aqui
-sição desses equipamentos, da sua prioridade . 
na área, ein que o Estado necessita aprimo
rar-se tecnicamente. 

Ennffi, Por uiria série- de- razões, atendere
mos e votaremos rávoravelmente. 
_E:~idente~que o Senado deve acercar-se de 

todos os cuidados no exame de questões de 
finandamento,_ que na realidade são emprés~ 
times para a venda de equipamento, que na 
realidade .são empréstimos para a venda de 
equipãmEmtos, para o País. Temos noticia de 
que muitos.e muitos equipamentos que foram 
importados nos últimos anos e estão sendo 
deixados a_o léu, sem utilização alguma; impor~ 
tações, feitas com ônus para os cofres públí
cos,. que aumentaram o endividamento bra· 
sileii"o. 

Temos que atentar para o fato de que a 
questão da aprovação foi uma das lutas mais 
fortes do Senadq e da Constituinte, no sentido 
de que houvesse o aval desta Casa para essas 
contratações, de tal forma que todos os pedi
dos venham acompanhados de todos os re· 
quisitos, Como a licitação internacional e uma 
série de qUesitos que foram supridos em gran
de_ parte. Devemos ter, doravante, este prece-

dimento como regra a ser adotada por esta 
Cása, nas discussões e Votações desses em
préstimos. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Não havendo mais que queria fazei- uso da 
palavra, está encerrada a disçuss~. 

Em votação. 
Os Srs. Se:n_adores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria val à Comissão pjretor<;l, para a 

redação- final. 
O SR-PRESIDENTE (Iram SaraivaY-So

bre a mesa, redação final que será lida_ pelo 
Sr. 19 S~cretárlo. - -

É lida a seguinte 

PARECER N• 272, DE 1989 
(Da: ComisSão Diretora) 

Re;dação final do Projet9 de::: Resolução 
n' 73, de 1989, · · 

A COmissão_ Diretora apresentá a redaçaO 
final do Projeto __ de Resolução -no 73, de 1989, _ 

-que auiorizci a República Fêderativa do Brasil -
a contratar operações de crédito externo no 
valor total de até Can$ 12,507,071.00 (doze 
milhões, quinhentos e_ sete mO e setenta e 
um dólares canadenses). 

Sala de Reuniões da C:Oroi~o, -25 de outu
bro de 1989. - Iram Sa~!w; Presidente.
Pompeu de Sousa, Relator- Aureo !!fel/o -
Antonio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N• 272, 
DE 1989 

Redação final do Projeto de Resoluçà!J . 
nf' 73, de 1989. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
noS termos do art. 52, inciso V, ·da Consti~ 
tulção, e eu, , Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1989 

Autoriza a RepúbOca Federativa doBra-
si/ a contratar operações de ciédito extér· 
no no Vfllor total de até Can $ 
12,507,071.0Õ (doze milhões, qw'nhentos 

___ e sete mi/ e setenta e 1.1m d6Iares cantt
denses). 

O Senado_ Federai resolve: 
Art. 1 ~ É a República Federativa do Brasil, 

autorizada, através do Ministério da Saúde, rios 
terrnos do art. 52, inciso V da ConStituição 
Federal, a ultimar a contratação de créditos 
externos, no valor total de até Cail. $ 

- 12.507,071.00 (doze milhões, quinhentOs e 
sete mil e setenta e um dólares _canadenses), 
junto a Export Development Corporation -
ECD e Theatronlcs Jntemational ümited, am~ 
bas do Governo canadense, destinados a fi
nanciar a impori:aça6 di eQuipamentos de ra~ 
dioterapia p~a o Programa de Reequipamen~ 
to rle Hospitais de Oncologia. 

Art 2~ A União poderá revender os equi- · 
pamentos financiados pela presente opera
çáo, observada a legislação pertinente e as 
mesmas condições fmanceiras originais. 

Parágrafo únic_o. Os adquirentes de natu-· 
reza privada, filantrópica ou lucrativa, deverão 
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fomecer carta ~ança bancária no valor da. O Sr~ Cid Sabóla de Carvalho - Eu 
operação cte·" crédito, em valor que inclua as sei, Sr. Presidente, mas "t.anlbém não poderia 
despesas ·de frete, seguro, comissões. taxas ser indeHcado com o nobre companheiro 
e outr)?S encargos incidentes na aquisição ori- João Lobo. 
ginjll dos equipamentos. - Quero deixar claro, nessa questão de or-

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na dem, que, ao soludoná-la, V. Ex' determine 
ata de sua publicação. -um-a resposta do programa do PTB a essas 

/ O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) _ duas questões: como o Senador Affonso Ca-

/
/ Em discussão a redação final. (Pausa) margo impediu a Construção desse anexo -

Não havendo quem peça a palavra, está não sei como roi isso, não acompanhei isso 
/ encerrada a discussão. aqui, não sei como foi que aconteceu - e 

Em votação a redação final. que importância é eSsa a que se refere. Isso 
Os Srs. senadores que a aprovam queiram pode ter uma conotação que desconhecemos. 

permanecer sentados._(Pausa) Acho que já são muitas pedras contra o 
Aprovada. Poder LegisJativo e até estranho que um com-
O projeto vai à promulgação. panheíro nosso faça isso. Sei que ele não volta 
0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho_ Sr. Pre- -aqui, porque vai se _eleger Presidente da Repú-

Membros da Mesa, a começar pelo Presidente 
Humberto Lucena, de que não haveria recur
sos para, neste ano, concluir a obra que se 
faz neéessâria no Senado. 

Vamos ver, com a chegada dos novos Sena
dores dos dois novos Estados, o que vai acon· 
tecer. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 2: ~ 

Votação,_ em turno único, do Requeri
mento n\1 53_9, de 1989, de autoriêi do 
Senador Gomes Carvalho, solicitando, 
nOs termos regimentais, a convocação do 
Senhor Ministro dos Transportes, Do_utor 
José Reinaldo_ Tavares._ para prestar, pe
rante _o Plen~jo, inform'ações pertinentes 
à sua Pasta, especialmente com relação 
à situação das estradas brasileir~,s. blica, mas, de qualquer maneira, deixo a ques

sidente, peço a palavra para uma questão de tão de ordem. (Risos) 
ordem. Sobre a mesa, requeril"!)ento que será lido 

O SR. PRESIDENTE (l_ram Saraiva) - _ O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - -pelo Sr. 1 9-Secretário. 
Concedoapalavr •• on b ~- d CidSa NobreSenador. CidSabóiad.eCar:valho,aPre-, o re .;x:na or 1 - -- É iidO e aprovado o seguinte 
bóia de Caivalho. - sidênctã___r_ece_be a questão _de ordem de V. 

O SR.' CID SABÓIA DE CARVALHO ex', e, de posse das notas taquigráficas, a leva- REQUERIMENTO 1'1• 582, DE 1989 
(PMDB - CE. Para questão de ordem.) - rá à Mesa, para que esta tome as devidas provi- Nos termos do art. 35o, combinado com 
S Pr 'd s s~ d - - ---- dências solicitadas por v. Ex' r. es1 ente, rs. ena ores, estamos em a alínea c do art. 310 do Regimento Interno, 
plena campanha eleitoral e há colegas nossos, O Sr. Jutahy Magalhães- Concede-me requeiro adiamento da vota,ção do Requeri-
Senadores, que estão entregues a essa dispu- V. ~_a palavra, Sr. Presidente? mente n\1 539/89, constante-do item 2 da pau-
tzt, por sinal das mais renhidas. -o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) _ V. ta, a fim de ser feita na sessão de 7-11 w89. 

O nosso companheiro de Senado, Senador Sala das sessões, 25 d~ outubro de 1989. ~ quer a palavra para uma questão de or-
Affonso Camargo, tem apresentado na televi- dem? -João Menezes. 
são, seguidamente, um cheque, se não me O SR. p~~ENTE (l[~n:t _Saraiva) _ 
engano, de 24 mil cruzados novos que S. Ex' O Sr. Jutahy Magalhães -Pela ordem, Aprovado 0 requerimento, a_l!latéria sairá d~ 
1eria devolvido, por não concordar com esse Sr. Presidente. fui c:itado pelo" Senador João Ordem do Dia, para a ela retornar em data! 

. recebimento, que o teria favoreddo. Na ver da- Lobo. Pergunto se V. Ex" me concede a palavra a ser fixada. _ , 
de,Sr.Presidente,eudesconheço,porquenão pela ordem. o SR.-PRESIDENTE (Iram-S.~raiva) _ 
recebi esse cheque e não estou a par do que o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ___ Item 3: __ 
seja, nem a que possa se· referir essa imporw Concedo a palMa ao nobre Senadqr Jutahy 
tância. Mas o fato é que- esse Cheque, exibido ~galhães, citado nominalmente. 
na televisão sem t1enhuma informação, sem 
nenhuma resposta do Senado a ess_e respeito, O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB -
cria uma certa perplexidade no público que, BA Pela_ ordem. Sem t'evisã6 do orador.) - -
de certo modo, de quando enl quando é joga- Sr. Presidente, a respeito desta quest.6o, o Se-
do contra o Poder Legislativo nacional. nado_r Affonso .ca:r:narQ-6 -fé8lmente entrou 

Ademais, o mesmo candidato, nosso dileto cor:n uma_ aç~q pOpular para, segundo S._ Ex", 
companheiro Affonso Camargo, tãiTibérri ar- evitar a construção do Anexo m do Senado. 
gumenta, seguidamente, que aqui não foi Na realidade, a ação popular não foi respon-
construído um anexo_ porqUe ele não deixou. sável pela não execução do prédio do Anexo 
E eu não-tenho esse poder de que ele fala, m. A responsabilidade da não construção foi 
de deixar ou não deixar. que havia verba no Orçamento do ano passa-

Por isso, estou levantando esta questão de do e_ chegamos_ a _ter entendimentos com a 
ordem, para focalizar essas duas -questões, a Secretaria de Planejamento para liberação dos 
fim de requerer que o Senado preste informa- recursos, mas, com o· corte no Orçamento 
ções, dentro do horário gratuito, para os escla- para este ano, ficou visto de que seria uma 
recimentos necessários. Que importância é __ pbra que teria. início e não teria fim. Então, 
essa que o Affonso Camargo devolveu? não iríamos jogar fora os recursos da Nação 

e do próprio Senado numa obra que sabíamos 
O S['. João Lobo -Permite-me V. Ext não teria condições de sercondtúda. 

Senador Cid Sabóia? Quanto à necessidade da obra, pode-se dis-
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - cutir, mas aí eu poderia mostrar tomando co-

Mas é uma questão de ordem. mo _exemplo o próprio Senador Affonso Ca~ 
os['. João Lobo_ Apenas para dizer margo, que está ocupando um Gabinete que 

que v. Ex- poderia invocar 0 19 Secretário da não deveria ser dele. S. Ex' está ocupando 
Mesa, que teve 0 projeto ou a construção tolhi- um Gabinete que deveria ser do Presidente 

da Comissão. 
da pela ação do Senador Affonso Camargo. Sr. Presidente, é natural que numa hofa des-

0 SR. PRESIDEN'IE (Iram Saraiva) - A sas cada um procure mostrar mais serviços 
Presidência esclarece que V. Ex- está Jevan- prestados. Na realidade, não foi a ação poputar 
tando uma questão de ordem e não podecon- que evitou a construção. O que evitou a cons-
ceder apartes. trução foi a consciência dos Srs. Senadores 

Votação, em turno único, _do Requeri
mento n\1 544, de 1989, de autoria do 
Senador José fgnáclo Ferreira, solicitan
do nos _termos regimentais, a tramitação 
coiJjunta dos Projetas de J.e(do Senado 
n\1' 154 e 220, de 1989, dos Senadores 
Jl.'\ârio Covas "e Marco Maciel, respectiva
mente, que asseguram a participação dos 
empregados, empresários e aposentados 
na administração da Previdência Social. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permenecer sentados._ (Pausa.) 
Aprovado. 
Os Projetes de Lei do Senado nqs 154 e 

220, de 1989, passarão a tramitar em con
junto. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem4: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n9 545, de 19"89, de autoria do 
Senador José Ignáclo Ferreira, solicitan
do, nos termos regimentais, a tramitação 

-cOnjunta do Projeto de Lei do_ Senado 
n9 147, de 1989, do _Senador Ney Mara
nhão, com os Projetas de Lei do Senado 
n9' 124 e 191, de 1989, dos Senadores 
Edison Lobão e Jutahy Magalhães, res
pectivamente, já tramitãndo conjunta
mente, que dispõem sobre a Associação 
dos Trabalhadores Rurais e Pescadores. 
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Em votação o rêquerimento. 
Os Sr:S. SenadOres que -o aproVam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os Projetos de Lei do Seriãd_o n""' 147, 124 

e 191, de 1989, paSsarãO a tramitar em con
junto. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
matéria constante do ítem 5 da pauta, que 
exige quórum qualificado, fica com a votação 
adiada. 

I:: o seguinte o Ltem com apredaçáo 
adiada: 

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 &nadares, que 
altera os prazos estabelecidos no § 6? do 
art. 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Dlstrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n•145, de 1989, 
-da Comissão Tempor~ria~ favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido_ dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Maurício Corrêa. _ 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saralva) -
ltem6: 

Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Lei do Senado n? 83; de 1988, de auto
ria do Senador Ney MaranhãQ._que dispõe 
sobre a incorporação ao património do 
Estado de Pernambuco dos bens perten
centes ao extinto Território Federal de 
Fernando de Noronha e dá outras provi
dências, tendo 

veis pertencentes ao extinto Território _Federal 
de Fernando de Noronha. 

Parágrafo único. Permanecem corno 
bens da União, sob a administração dos Minis-, 
térios da Marinha e da Aeronáutica, instaJa
ções, equipamentos e auxílios à navegação 

_c.Cinsiderados indispensáveis, respectivam~n
te, à segurança da navegação maritima e aos 
serviços de proteçã__o ao vôo. 

-Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3~ Ficam revogadas as disposições 
em contrário. 

- -o SR: PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 7: 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSmUIÇÀO 
N' 2, DE 1989 
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
art. 358, § 29, do Regimento lnt_emo) . 

DiscuSsão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n? 2, 

- - de 1989, de autoria do Senador Olavo 
Pires e outros Senhores Senadores, que 
modific"! o § J9 do art. 49 do ato das Dispo
siç~_es Constitucionais. Transitórias. 

Obedecido o disposto no art 358, §-2~, do 
Regimento [nterno, transco_rre hoje o terçeiro 
dia pãra discussão da proposta e apresentação 
de emendas. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur-
no. (PauSa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a· discussão. 

A apreciação da matéria terá prosseguimen
to na_sessão de quinta-feira. 

PARECER, sob n•160,-de 1989; da Co- _ 
missão 

O SR. PRESIDENTE_ (Iram Saraiva) -
Item8: 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITlllçAO 
-de Constituição, Justiça e_ Odadania, 

@vorá.vel, nos termos de substitutivo que 
oferece. 

Ein discussão. (Pausa.) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação o substitutivo, que tem prefe-

rência regimental. ---- - - ---
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pãusa) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivO, fica prejúdlcado o 

projeto. A matéria irá à COmissão Diretora _a 
fim de ser redigido o venddo para o turno 
suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado. 

SUBSmUTIVO AO PROJETQ DE LEI DO 
SENADO N• 83/88 

Dispõe sobre a incorporação ao Patri·· 
mónto do &tado de Pernambuco das 
bens pertencentes ao extirito Territór(o 
Feâeral de Fertrari__Qo de Noronha, e dá 
outras providências. 

O CongreSSo Nacional decreta: 
Art. '1 ~ São transferidos ao património do 

Estado de Pernambuco os bens móveis e im6-

N•3,DE!989 . - .. 

(Incluída em Ordem ~do Dia. nos termos do 
art 3.?8, § 2?, do Regimento Interno) 

Discussão, em primeir_o turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n_9 3, 

· ·de 1989, de auton-a do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
_acrest:Einta parágrafo ao art 150 e altera 
-aredaçãodo inciso lldoart.161 daCons
titu!çào Feder_al. 

Obedecidç_o disposto no art 358, § 2~~ do 
ReQlmentó Inferno, transcorre hoj~ o segundo 

----dia para discussão da proposta e apresentação 
de emendas. _ 

Em -~iscussão a proposta, em primeiro tur
no_,_{PaUsa.) 

_ J'ião_havendo quem peça a palavra, encerro 
-a discussão. 

A apreciação da matéria terá prosseguimen
to na se~ão de quinta-feira. 

O SR. PRESIDEN'IE (~am Saraiva) -lõs
gotada a mat~ria constante da Ordem do Dia. 

Passa~se, agora. à votação do Requerímento 
n9 581189, de urgência, lidá no Expediente, 
de a_corçlo com o art_336, letra c,. do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei da Câma
ra n• 50, de 1989. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer seit_tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Matéria constará da Ordem do Dia da 

sessão ordinária de sexta-feira. 

O SR. PRESIDEN'IE (Iram Saraivar- A 
Presidência lembra aos Srs. Senadores que 
o Congresso Nacional está conyo_c_ado para 
uma sessão tonjunta às 18 horas e_30_min_u
tos, sendo que constam da pauta, inúmeros 
vetos. Por esta razão, a Presidência c_onclama 
os Sis. Se""nadõres a estarerri presentes __ à ses
são do Congresso. (Pausa.) 

Volta-se à lista d~ oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador João 

Menezes._ 

OSR. JOÃO MENEzEs PROI'IU/'IC/A 
DISCURSO QUE, Ei'ITREOUE À REVI
SÃO DO ORADOR, S.ERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMEI'ITE. - .. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senado! Olavo 
Pires. 

SR. OLAVO PIRJ;S (PTB ~RO. Pro!lunc 
cia o seguinte discurso) Sr: Presidente, Srs. 
Senadores 

Regressei, anteontem, do meu estado de 
Rondônia e, além do clima altament~ negativo 
lá existente, em face_da onda de corrupção, 
desmandos, de absurdo_s, praticados pelo Go
verno do Estado de Rondônia, Jerônimo San
tana. - obviamente, com a cobertura _e_ c:om 
a participaçãO dos_ seus se_cretários e dos seus 
assessores - trago de Rondônia um quadro 
muito triste com relação ao empobrecíme.nto, 
cada vez maior, de toda sua população. E em-

--pobrecer quem tem algo já não é aceitável, 
mas empobrecer um povo como esse do meu 
Estado, um povo enfraquecido por tudo; que 
recebe- no cotidiano a des_atenção, o desres
peito __ e a desumanidade do Goverr);o atual, 
chega a ser revoltante. 

Andei por uma grande parte do Estado de 
Rondônia. Cheguei a encontrar escolas rurais, 
onde- a professora era quase qUe_ obrigada a 
assinar uma relação de recebimento de _me
renda escolar completa, ou s.eja, constando 
bolachaS~leite em pó. "ESsa mesmá professOra 
me informou que havia recebido apenas três 
quilos de merenda: um quilo de arroz, um 
de macarão e um quilo de sal. 

O Caso da merenda escolar_- s_empre digo 
- é o ré:flexo vertical da corrupção. 

A cúpula pratica a corrupção. O décimo, 
o vigésimo, o trigésimo escalão, sabendo que 
a cúpula maior pratica corrupção-, que ela 
"mete _a mão" nos recursos públicos, que mo· 
tivação eles têm para s~r corretos? 

Trago, aqui, um fato gritante, revoltante, a 
posição do colono de Rondônia. O nosso colo· 
no _enfrenta aquela nossa mata inóspita sem 

- a menor s_egurança para sj e paia a sua família, 
· ·cmae existe a Presença cotidiana da malária, 
· da leishmaniose, da falta de eStrada, a ausên
cia totaJ na cobertura na área de saúde, sem 
professor para os seus filhos. Esse colono co· 
rajoso, valente, s.e- embrenha por aquelas ma
tas e consegue plantar o seu produto, plantar 
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a sua rocinha; colhe a sua roça colhe a sua 
pequena lavoura- quando se fala em lavoura 
pensa-se que é uma grande lavoura. 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, vários colo
nos venderem o arroz a cinc.a_cruzados_o saco, 
valor este que não dá para comprar uma lata 
de sar_dihha. 

O Sr. Odadr Soares - Permtte V. Exa. 
um aparte? 

O SR. OIAVO PIRES -Com muito pra-
zer, Senador Odacir Soares. -

O Sr. Odaclr Soares - V. Exa. aborda, 
com multa propriedade e oportunidade, mais 
uma vez, no Senado, o clima de caos _em que 
hoje vive o Estado de Rondônia, por culpa 
exclusiva do seu Governador, ou "desgove
nador"', se quisermos chama-lo assim. V. Exa:
faz referência ao clima de corrupção desen
freada que se alia, lamentavelmente, e mais 
gravemente ainda, à total incompetência do 
Governo em gerir os interesses do Estado, 
os bens públicos. 

Recebi hoje um telex do_Munidpio de Ouro 
Preto, em que o Município se organizo_u para 
amanhã obstruir a BR 364 no trecho que fica 
em frente à cidade, porque a cidade não tem 
energia elétrica. 

O SR. OLAVO PIRES - Mas não ê só 
Ouro Preto não Senador, V. Exa. sabe que 
é todo o Estado de Rondônia. 

Há dias estava em Ariquemes e a população 
se dispunha a obstruir a BR para ver se assím 
conseguiria, não é sensibilizar, porque sensibi
Hdade naquele Governador é impossível, é o 
mesmo que se pretender encontrar sensibi
lidade e sutileza em um elefante. A população 
tentou, com essa atitude, fazer corn que o 
Govenador enxergasse a situação de absurdo 
em que víve essa população. 

Em- Ariquemes aconteceU um féifo que de
sejo .aqui relatar. A energia acabou. Determi
nado morador da cidade estava pintando a 
sua casa usando tinta e solvente. À noite, a 
filha dele mais velha, de 18 ou 20 anos, vinha 
com a irmãzinha menor no co_i_o e com uma 
lamparina, passou perto de urna bacia de tinta 
misturada com o solvente, oom ·gasolina, e 
aquela tinta explodilL 

A filha maior dele ficou defeituosa e a crian
ça menor veio a falecer. Este quadro triste 
é mais um, entre tantos, motivado pela irres
ponsabilidade dos diretores da Ceron e do 
Goverruldor. 

O Sr. Odacir Soares - É como estava 
dizendo a V. Exa. amanhã deve ocorrer a abs
trução da BR-364 no trecho em que fica a 
cidade de Ouro Preto, em Rndônia. Porque 
a cidade, apesar dos insistentes prote~s, das 
manifestações e dos constantes pedidos feitos 
ao governo do Estado, vem sofrendo cortes 
constantes no fornecimento de energia elétri
ca. Recebi, também, ontem, anteontem e hoje 
ainda telex do Prefeito de Pimenta Bueno, Pre
feito de Presidente Médici, Prefeito de Cacoal, 
Presidente da Cãmaia de Vereadores, inclusive 
de Rolim de Moura, contra a Comissão de _ 
Fmandamento da Produção, que não vern pa
gando em dia o preço dos produtos por ela 
adquiridos. E protesta também contra a Com-

panhia de armazéns Gerais do Estado que 
nãci vem arinazenando os produtos dos pe
quenos e médios agricultores do nosso esta
do. V. E.Xa. faz -referência a essa situ<ilçao caó
tica do_s agricultores, situação essa conse
qüente primeiro, da falta de preços, segundo, 
do pagamento do preço do produto agrfcula 
com atraso considerável, conforme V. Exa. sa
be muito- bem, e terceiro, ·porque as estradas 
Yicinaís, que o Govern-o diz vir mantendo, na 
realidade, é outra fonte de corrupção inesgo
tável. V. Exa. se lembra. ainda, do Governo 
anterior do PMDB em Rondônia, quando de
clararam ter construído 6 mil KM de estradas 
vkihais e; na realidade, o tribunal de Contas 
do Estado verificou que pouc6 tnais de mil 
KM haviam sidO efetivamente trabalhados, não 
construídos, mais conservados. De forma que 
o "Clima é esse,de corrupção, que V. Exa.men
cionou aqui muito bem, aliado a uma clima 
de incompetência. O Governo não é só cor
rUpto, é tãlnbém _incompetente. Hoje, falar-se 
em Rondônia em 10%, 20% ou 30% de Co
míssão parece brincadeira porque não satisfaz 
ao Governador e é!K)5 seus cúmplices no Esta
do. Era esse o aparte que queria trazer ao 
discurso de V. Exa., solidarizando-me com as 
palavras de V. Exa., confirmando, inclusive, 
somos os dots senadores do Estado, esse cli
ma de terror, pois são perseguidos os funcio
nários públicos, da CERON-.:_ Centrais Elétri
-cas de Rondônia-, os funcionários do setor 
de saúde, do setor de educação, em fim, de 
todos os setores_ do Estado. O Governador 
não satisfeito em agredir e atacar todos seg~ 
mentos sociais do Estado, volta-se agora, con
tra a Assembléia Legislativa. Não desejo fazer 
considerações sobre o direito que tem o Go
vernador d~ não gostar do comportamento 
desse ou daquele Parlamentar, daquele Depu~ 
tado EstaduaJ de Rondônia: Entretanto, voltar
se o GõverTtãdor cOritra- a Assembléia Legis
lativa, contra um Poder da Estado, parece-me 
uma atitude insensata, porque os poderes de
vem respeitar-se mutuamente. Era este o 
aparte que queria trazer ao discurso de V. Exa., 
solidarizando-me com o seu discurso e confir
mando que ele reflete efetivamente o qUadro 
que vivemos em Rondônia hoje, com esse 
desgoverno do Sr. Jerônirrlo Garcia de San
tana. 

O SR. OLAVO PIRES - Agra~eço ~o 
Séttador Odadr Soares o seu bolhante aparte 
que veio, sem dúvida nenhuma, enriquecer 
o meu -pronuriciamento. 

o.Uero-dizer_mais, aqui da tribuna destaca
sa, que o quadro de Rondônia chega a ser 
tão escabroso que, nesses dias, no interior 
de Estado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi 
de ~,~m morador de Rondôni_a, homem de ori
geffi~humilde. de poucos reCursos intelectuais 
ou quase nenhum, a seguinte indagação: 

Senado_r, quem botou fogo em Roma não 
foi Nero? Eu disse: Foi. E_ ele: O senhor não 
acha que o pai do Jer6nimo errou o nome 
dele, devia ter posto o nome dele de Nerônimo 
ao invés de Jerónimo? -

Tive que concordar com esse hanbitante 
de Rondônia. Acho que o pai do nosso Gover· 

nador errou o nome dele. Ele devia cbama_r_:se 
Nerônimo com "N" e não Jerônimo _c_om "G 
, ou J", como ele diz que é. 

Q"uero c::ompletar a minha linha de racio
Cínio com relação ao colono. Em Rondônia, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós não_temos 
produtor nem fazendeiro, nós temos peão e 
colono, aquele pequeno e valoroso homem 
que consegue, com a sua bravura, com a sua 
valentia, com o seu destemor, ser a verdadeira 
locomotiva que arrasta o Estado de Rondônia. 
Esse homem é tão desprestigiado pelo Gover
nador, tão -desrespeitado, que o Governador, 
há poucos dias, encaminhou uma mensagem 
à Assembléia Legislativa, propondo uma verba 
de 200 mil cruzados para a Secretaria da Agri
cultura e propôs à mema época, através de 
outra mensagem, um re-curso de 2 milhões, 
635 mil cruzados para a sua segurança pes~ 
soa]. 

Então, por aí, Sr. Presiciente, Srs. Senadores, 
V. Exas. podem estabelecer um parâmetro da 
insanid_ade administr~ti_va desse homem, que 
desdína 200 mil CnJZados para a Secretaria 
da AgricuJtura e de::;tina mais de 2 milh_ões 
para a sua segurança pessoal. 

O Sr. Odacir Soares- Senador Olavo 
Pires, V. Ex" me permite um aparte, novamen
te? 

O SR. OLAVO PIRES -56 para com
pletar o meu raciocínio. Com muito prazer 
concederei outro aparte a V. Ex'- Para esse 
que vive de maneira subumana, a situação 
está insustentável. Visitei as escolas rurais e 
nem carteira há para os meninos estudarem. 
Há locais em que não há nem escola. Alguém 
cedeu um pedaço da sua casa para que uma 
abnegada professora pudesse ministrar algum 
conhecimento a meninos. 

O colonO depaia-_se com eSsa situação, que 
é a desatenção do Governo. Ele só encontra 
a presença do Governador~- Ele- Só encontra 
a presença do Governador no Estado de Ron~ 
dônia na hora da cobrança do imposto. Se 
o colono v~m com cac!lo de ba®nas na cabe~ 
ça, ele pode saber que vai encontrar o Governo 
do Estado na sua frnte taxando o Imposto 
sobre aquelas bananas. Como se não bastas
se, vem a CfP, que não compareceu. O colono 
teve, então, de entregar o seu produto por 
preço irrisório. Senão, vejamos, o arroz, a 5 

-cruzados. o saco, o cacau a 1,50 o quilo, o 
café foi de 90 centavos a NCz$ 1 ,80. Depois, 
tivemos a presença da CFP. Recebeu um pou
Co do produto_ do colono, já se passaram 40 
dias e, até hoje, a CFP não compareceu com 
o pagamento e esses colonos, estão deses
perados. 

Liguei na semana passada, para a CFP, a 
fim de falar com O Dr. Orlando Rorii;-__ não 
pude ser atendido por ele, porque lá não se 
encontrava. Falei com o Dr. ezupério, Diretor 
de Operação da Companhia, o qual revelou
me que a responsabilidade não era da CFP, 
JnaS do Ministro da Fazenda, que não liberava 
os recursos para que o Banco do Brasil pudes
se fmanciar esse fim de safra agrícola de Ron~ 
dônia. 

Quero antes c:onceder de o aparte ao Sena
dor Odacir S_oares, salientar o seguinte princi-
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palmente para S. Exa., que é também repre~ 
sentante do povo de Rondônia: há questão 
de uns 40 dias, estive no Ministério da Fazen
da, clamando ao Ministro pela liberaçã_o de 
recursos para financiar a safra agrícola de Ron
dônia. O Ministro' Mailson disse-me_ textual
mente: Senador, o Tesouro Nadonal está fali
do. Então, num ímpeto imediato, não me con
tive e disse a S. Exa. Ministro, a prevalecer 
as informações de V. Exa., que s6 Posso tê-las 
como justas e como certas. pois estão partin
do justamente da fonte mais credendadà, que 
é o Mirustro da Fazenda, acho que o GoVerno 
Federal deveria suspender, imediatamente, 
essa campanha de supersafra que assistimos 
aí, diariamente, pela televisão, porque ela não 
deve corresponder à verdade. Talvez, comes
ses recursos que oGovemo·gasta com a mídla 
eletrônic:a, esse mesmo Governo pudesse fi
nanciar a safra agrícola de Rondônia. 

Concedo o aparte ao Seriador Odacir Soa
res. 

O Sr. Odaclr Soares -Acho que o Minis-
tro não foi sincero, Senador Olavo Pires, por
que não encontramos o mesmo problema, 
relacionado com a CFP, em outras partes do 
Brasil, ou, pelo menos, se existe, é em propor
ção menor. A safra agrícola de Rondônia, ape
sar de ser expressiva para Rondônia, ainda 
é uma pequena safra agrícola. 

O SR. OlAVO PIRES- No contexto. 

OSr.OdadrSoares-No contexto brasi
leiro, no contexto do país. Então, sabe-se que 
o Governo Federal, em outras partes do país, 
vem financiando, vem armazenando essa sa
fra agrícola e pagando em dia o valor - que 
é estabelecido pela Comissão de Financia
mento da produção ....;. dos produtos que são 
adquiridos. Agora, o· fato é que Rondônia, co
mo um Estado da _região Centro-Oeste, do 
ponto de vista geoeconômico, e da região Nor
te, do ponto de vista fisico, geográfico, é margi
nalizado. A região amazónica é uma região 
marginalizada do ponto de vista do interesse 
da a1ocação de recursos por parte do Governo 
Federal. Temos agora, neste momento, um 
fato bastante atual. O Ministro Vicente Fialho, 
das Minas e Enegia, encaminhou ao Presi
dente _Samey uma exposição de motivos, na 
qual, solicitava recursos para várias obras de 
usinas hidrelétricas localizadas na região ama
zónica. E também para a usina de xing6, para 
obras relacionadas com a usina de Manso, 
em Mato Grosso, e assim pOr diante. Nós bVe
mos notícias, há 3 dias. de que a área econó
mica do Governo separou os recursos destina
dos às obras de Balbina, no Amazonas, de 
Manso, em Mato Grosso, de Samuel, em Ron
dônia, e tennino_u alocando recursos, através 
da abertura de um crédito suplementar, que 
já teria sido enviado aqui ao Congresso Nado~ 
nal, apenas para Xing6. 

Isso demostra a nenhuma Importância que 
a Região Amazónica tem- apesar de ter uma 
bancada expressiva no Congresso, ou seja, 
na Câmara e no Seilã.do - do ponto de vista 
do Governo Federal Quer dizer, o GoVeino 
não dá importância: à Região Amazónica. Te-

mos lá a hldrelétrica. de Balbina, a hidrelébica 
de Samuel em Rondônia, temos a de Manso, 
em Mato Grosso, e outras. A-sifnples parali
sação das obras dessas hidrelétricas, elenca
das nessa exposição de motivos, a desmobi
lização das obras implicaria em prejuízo da 
ordem de um bilhão de cruzados e é o próprio 
Governo quem identifica isso nessa exposição 
de motivos do Ministro Vicente Fialho. Então, 
na realidade, o que eu queria dizer, é que o 
MinlstrÕ Maílson da Nobrega não foi sincero. 
-_S.~ deverio;:~ ter dito que ,a RegiãoAroazônica 
nãO e importante para o Governo, e exemplo 
disso são os ates que o Governo pratica em 
relação à Região Amazónica. Outro aspecto 
Importante do pronunciamento que V.Exa. faz 
- e ~ue ainda não abordou, m21s permitirN 
me-ia abordar, ê a questão do SUDS em Ron
dônia: os recursos do SUDS vêm sendo dilapi
dados, vem sendo roubados pelo Go~mo do 
Estado; paga-se até propaganda em jornal, 

~rádio e televisão com os recursos do SUDS. 
Então, na realidade, Rondônia não tem saúde: 
o Estado não dispõe de nenhuma estrutura 
médico-hospitalar e, ainda por cima, além de 
não dispor de nenhuma estrutura médico
hospitalar para dar assistência àquela popu
lação nãoMsegurada, simplismente o Governo 
do Estado alugou as estruturas inexistentes 
do Estado para a previdência Social. Então, 
hoje, em Rondônia, nem aquele que não é 
previdenciário, nem aquele que não é segu~ 
rado tem assistência, como também_ aquele 
que é segurado e que paga a Previdência So
cial continua também sem assistência. É o 
caos total. ViVemos um quadro de completo 
abandono no setor de saúde, ao ponto de 
o_ Governo do Estado, ao contrário do que 
se faz no resto do Brasil, estar· alugando os 

-~us hospitais. O Govenlo do Estado, corno 
sabe V.Exa. e até já denunciou, acaba de alu
gar, para um grupo de São Paulo, o Hospital 
de Medícina TrOpical de Rondônia, sediado 
em Porto Velho. 

O SR. OLAVO PIRES- Uma reparação: 
não é um grupo de São Paulo; é um grupo 
de Belo Horizonte, a Furidação São Caniilo, 
que tem, como um dos seus diretores, o pró· 
prfo Secretário de_ Saúde de Rondônia, que 
chegou a Rondônia de pára-quedas. Não sabia 
da existência de Rondônia, a não ser pelo ma
pa. e que, dentre as falcatruas que esse Secre· 

1tário de Saúde vem praticando em Rondônia, 
1além dessa alocação, desse contrato espúrio 
e imoral que foi feito com a CEMETRON, na 
ânsia de faturar mais, de conseguir arrecadar 
mais dinheiro ilicitamente, o Secretário de 
Saúde de Rondônia, queria colocar o seu filho 
num cargo que propOrcionasse um salário ele~ 
vado. 

Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
a COnstituição eXige que,_ para determinados 

__ cargos, o elemento tenha curso supe!lor. Eles 
não tiveram dúvidas: falsificaram. E um absur
do, parece até que é brincadeira, mas, é verda· 
de: falsificaram um diploma e uma declaração 
de uma faculdade do Rio de janeiro, que foi 
depois comprovado e provado que era real
mente falsificado. 

O Sr. Odadr Soares - A Universidade 
Católica. 

O SR. OLAVO PIRES - Universidade 
Católica. mas, tem uma coisa: conseguimos 
provar a falsidade do documento, a falsifica· 
ção perpetrada. Mas, o filho do Secretário de 
Saúde continua recebendo um DAS 3, como 
se realmente fosse um elemento que tivesse 
curso superior. 

O Sr. Odadr Soares - Então, veja V. 
Br. a situação em que nos encontramos em 
Rondônia. 

Tenho informações, agora, de que, talvez, 
o Tribunal Regional do Trabalho solicite inter~ 
venção no Estado, porque o Governo não vem 
cumprindo os precat6rios que são expedidos 
pelo Tribunal Regional do Trabalho, relativos 
às ações trabalhistas que são_ intentadas na 
Justiça Corri Um, nàs ·quais· à Justiça do Traba
lho condena o Governo do Estado. Nem os 
precatórios judiciats são cumpridos pelo GoN 
vemo _do Estado. Tive ii! formações, inclusive, 
de _que se cogita, neste momento, de se soli
citar intervenção federal em Rondônia, por fal
ta de_ pagamento desses precatórlos. Mas isto 
é o de menos, pois o _dinehiro não saiu dos 
cofres públicos. O risco era algUém colocar 
a mào no dinehiro público, como vem aconte
cendo sistematicamenteL Eu estava lendo no 
jornal Nto Madeira, _à_e hoje, de Por:to_ Velho, 
uma _denúncia do Deputado Luiz Gónzaga, se· 
gundo a qual já se levanta dúvidas sobre a 
construção, sobre as _obras que o DER de Ron
dônia vem realizando nas estradas vidnilis. 
Volta-se a falar, novamente, em seis mil quilô-
metros, quando se sabe, e V. Ex• sabe tio 
bem quanto eu, porque percorre o Estado 
quas_e. que s_emanalmente, da nenhuma con
sistênc_ia, das péssimas condições de tráfego 
existentes nas estradas vicinais de nosso Esta
do. E o Governo vem anunciando, sistematica
mente, investimentos vultosos em obras em 
_e$adas vicinals-, em obras de urbanização e 
sáneàrhentp, quando se sabe o E~tado -·de 
Rondônia, se se levasse em conta a situação 
de saneamento básico existente no Estado, 
este Seria iriabitável, poique nem temos água 
tratada em quantidade suficiente, nem t.emos 
esgotos sanitários. Era esta a contnbuição que 
eu queria trazer ao discurso de V. Ex.•. 

O SR. 01.1\VO PIRES -Agradeço a V. 
EX' pelo aparte, que, além de tudo, é abalizado, 
porque V. Ex;\' também é um- conhecedor do 
noss_o Estado. -

Com relação a estradas, bem sabe V. Ex 
que tão logo o Governador Jerônimd,- por
que agora não vou chamá-lo ffiais de Jeró
nimo, porque a sugestão que recebi desse 
nosso conterrâneo pegou muito bem, só é 
preciso tomar cuidado para que S. Ex;\' não 
coloque fogO em Rondônia, como· Nero fez 
em Roma- quando assumiu o Governo, hou
ve todo-aquele escândalo dos 300 quilómetros 
de estrada, que a imprensa, que na época 

_ estava contra o Govemãdcir, ldeõtitkõu cOmo 
estrada para o céu - para O céu ou para 
o iilfemo, não sei, só sei dizer que~ a eStrã.da 
não foi construída. 
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O Sr. Odadr Soares - A estrada para 
perto de Porto Velho? 

O SR. OLA VO PIRES- Há poucos dias, 
' na semana passada mais_ precisamente, per
correndo uma parte do interior do Estado na
quela região de Campo Novo, Boa Vista, Alto 
Parafso, encontrei umas máquinas de empre
sa particular fazendo recuperação de vicinais. 
vi lá motoniveladora e trator de esteira. Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não fazia parte da
quela patru1ha de máquinas um compactador, 
um espargidor, para esparramar a água e aju
dar na compactação. Não vi uma grade, para 
ajudar também no trabalho de compactação. 
'Tenho bastante conhecimento da área e pos
, so falar de cade_ira, JJ_ão havia lá um compac
, tador, um basculante. Não vi um quilo de cas
calho ser colocado naquela estrada. 

O que estavam fazendo, então,? Estavam 
patrolando a estrada, removendo a cama~a 

, de estrada já consolidada, já firme pelo própno 
uso e deixando aquela estrada totalmente mó
vel, aquela terra totalmente mole. Eu disse 
em Cainpo Novo, "com_, a_ primeira chuva, a 
estrada vai ficar intransitável". 

Passados dois dias, telefonaram-me de Boa 
ViSta dizendo: "o que V. EJ,cf d_isse em _Çf!.mpo 
Novo aconteceu no dia seguinte à sua Saíd~ 
ChoveU e _a estrada ficou. iotnmsltável''. 

Ouvi também, nobre S~nador Odacir Sa.o
res de um dos moradores de Campo Novo 
a ~inte observação. Nós estáyamos reuni
dos e cada morador dava a sua pinião. Um 
deles perguntou por que não se fiscalizavam 
aquelas estradas construfdas. Um morad9r da 
locaJidade nos disse o seguinte: "como um 
Governo qi.le recebe comissão de empreiteiras 
tem moral para fiscalizá-las?". 

Então; Sr. Presidente, Srs. senadores, a si
. tuação do nosso Estado é de cal;;2midade pú
blica. Mas quero antes de concluir, fazer um 
apelo às autoridades federais, ao Ministro (ris 

· Rezende, ao Sr. Orlando Roriz, Presidente da 
CFP, ao- Sr. Ezupério Diretor de Operações 
da CFP, ao .Ministro Maílson, que tem a chave 
do cofre, ao Presidente do Banco do Brasil, 
e ao Presidente José Sarney, que teitham pelo 
menos um sentimento de hu_manidad_e para 
com aquela gente. Se algum dia aquele pes
soal que está em Rondônia enfrentando a Ma

. !ária, a leishmoniose, embrenhado naquelas 
matas, totalmente renegados ao abandono 
iresponsáVel desse Governo, resolver vir para 

· Belo Horizonte, para SalvadOr, Sehador Jutahy 
Magalhães, para Goiânici, para o Rio de Janei
ro; enfim parà qualquer capital do Brasil, o 
Governo vai ter que QaStar dinheiro com este 
povo que, hóje, está- produzindo, e _que vão 
t:razer, a problamática social. Então, aí o Gover
no vai reconhecera importância desse colono, 
dess.e pião, que até hoje, pelo menos no meu 
Estado de Rondônia, o Goverrio não reconhe
cçu .. 

O Sr. OdadrSoares- V. Extffie-perinite 
um aparte? -

O SR. OLAVO PIRES- Pois não. 

O Sr. Odaclr Soares- Eu queria apenas 
_!_acreScentar também esse outro escândalo do 

asfaltamentodaRoUmdeMouraparaPimenta, experiência prática ao longo dos_anos e _do 
qúe tOdos sabem que o Governo contratou exercido da política brasileira. 
0 asfa1tamento do trecho correspondente que Nas eleições presidenciaiS deste_ ano, que 
liga as duas cidades por um preço três vezes acontecem "solteiras" foi o termo criado para _ 
superior ao de mercado. Quer dizer, em todas definir esta situação, esta circunstância, e foi 
as atividades que 0 Governo do Estadó s~ muito bem encaminhado, porque é só nesta 
éiiVõlve há sempre farta dose de corrupção. condição que o povo brasileiro pode fazer um 

juízo da I"'ação como um todo, do País como 
O SR. OLA.VO PIRES- V. EX' bem sabe um todo, sem a interferência das questões 

que as empteiteiras de Rondônia -o Senador locais, como aconteceria se esta eleição fosse 
Mário Maia que está Presidindo a sessão está simultaneamente acontecendo com a de_ Ga
melo perplexo com tanta coisa que está ouvin· vemador do Estado ou de prefeituras muni-
do - em_vez de adquirir tratares e máquinas cipais; nas eleições presidencias podemo-nos 
para fazer o_ trabalho de terraplenagern, de focar nos termos nacionais e formar uma cons-
asfaltamento, compram um jatinho para trans- ciência dos nossos problemas e há muito tem-
portar o Governador e a sua família. Entã~, po, há décadas, rlão tínhamos oportunidade 
uma empreSa que ao invés de comprar máqul- de fazer uma reflexão em massa, através Q_e 
nas para fazer recuperação ou asfaltar estra- um debate político-eleitoral do Brasil como 
das, ao invés de_ comprar caminhões-pip~s um todo, do nosso País como um todo. Estas 
para fazer o traba1ho como o melhor princípio eleições propiciam esta questão. Isto é po-
de engenharia técnica recomendada, _compra sitivo. 
avião para ficar transportando Governador, fa- Por outro lado, este é um fenômeno de .co
mma do Governador, Secretário do Governa- municação de massa sem precedeiltes na His
dor apaniguados do Governador, nó~ só póde- tória do nosso País. As eleições que rea1izamos 
riani.os ter "lá, Senador Odacir Soares estradas no passado, primeiro, foram, na sua maioria, 
de péssimas qualidades. .fragmentadas, eram eleições estaduais ou 

Concluindo o meu. pronunCiamento, eu eleições mlU1icipais. _ _ 
querO deixar claro aqui a minha revolta, a mi~ Há quase 30 anos não tínhamos eleição 
nha indignação, inclusive com relação à área 'deste porte, com estes debates, com este siste
federal no tocante à situação desses.colonps. ma de comunicaç~o de _massa funCionando 
Aindamais,segundoaSii'lforma_çõesqueobti~ 1em cadeia, capiaz de influenciar, no mesmo 
ve em Rondônia,_o pessoal do Bailco do Brasil ·momento, milhões de indivíduos, por uma 
de lá, e automaticamente o da CFP, tinha infor- única mensagem que, simultaneamente, che· 
mado ã esseS_Co!Onos que o clja em que eles - ga a todas as regiões do no_sso Pais. 
fossem pagcir aquela mercadoria depositada Esta eJeição acontece ainda em outro a_m-
há 40 dias, eles iriam receber o valor de 40 biente, em ambiente sui generis, dado que 
dias atrás, o que significa totalmente defasado. . depois de um exercício partidário, durante o 
da realiçi~~ _monetária atual. _ período autoritário, onde basicamente duas 

E, vejam bem, quando aquele colono, aque~ posições políticas se confrontavam ao longo 
le coitado, de mão calejada, que está lá, numa das últimas décadas - os que apoiavam o 
,situação subumana, ajudando a construir e Govemoeosquefazi.amoposiçãoaoGovemo 
a melhorar esse Bras~. deve alguma coisa para autoritário -, encontramos, nesta eleição, 
·ta União, ou para o Estado, ou para o próprio uma situação de fragilidade de partido político. 
Banco do Brasil, e não paga em dia, paga Talvez as pessoas, os eleitores e_ o povo brasi· 
.aquele valor corrigido. - leiro tenham acumulado grande$ esperanças 
; Então, clamo, aqui, para o sentimento de neste periodo de construção de wn partido 
humanidade das nossas autoridades, para que polÍtico, e, nas eleições de 1986, canalizaram 
'olliem-para aqueles homerls, para aquelas fa- toda essa expectativa e essa esperança para 
mílias, aquelas mulheres, porque se eles con- o PMDB, que, tendo uma herança maldita do 
seguirem driblar aqui a justiça da terra, eu período autoritário, circunstâncias que não 
acredito_ em Deus e .em que a justiça divina quero analisar neste momento, acabou frus· 
tarda, mas não falta. . trando a sociedade brasileira das esperanças 

Muito obrigado. (Muito ~em!) que tinha acumulado até_ então. E um dos 
(Durante 0 discurso do Sr. Olavo Pires, subprodutos dessa frustração foi a descon-

o Sr. Iram Saraiva, 1 P Vice-Presidente dei- fiança dos eleitores e da socieda.de _ _nos__parti-
.xa 11 cadeira da presidência, que é ocu- dos políticos. Estamos erifrentando uma elei-
pada pe!o .. .Sr. .• M. a. rio Maia.) çã.o onde a credibilidade dos partidos políticos 

· - - está bastante" abalada. Nesta situ"'ção d,e abalo 
O SR. PRESiDErtrE (Mário Maia)-Tem da credlbilidade, não são os partidos políticos 

a palavra O nobre Senador Dirceu Carrieiro. que estão comandando a eleição, e, sim, são 

o SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC: Pronuncia o seguinte discurso. _Sem révi-

--sã.odoorador.)~Sr. Presidente, Srs. Senado- _ 
res, deixo registrada nos Anais do Senado uma 
reflexão sobre as eleições presidenciais deste 
ano, naturalmente que sem a precisão cientí
fica qüe s~na desejável nesta abordagem, mas 
seguramente com um conteúdo de análise 
de quem vivenda essas questões e acumula 

·as candidaturas que estão comandando a elei-
ção e os partidos políticos. . 

' Diante deste quadro, sentimos_ a grande i!ls~ 
tabilidade em que este pleito acontece qua':lto 
às convicções de votos_ em relação a esse ou 
áquele candidato. Pdmeiro, _que a sociedade 
não os conhece profundamente no seu todo. 
É verdade que alguns já são velhos conhe

. cidos da sociedade J?rasil~ira, mas nem_ todos 
o são. Es..c::;:J, circunstância de os eleitores esta-
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rern, de ~::erto modo, desconfiados com os 
partidos poltticos e- não conhecerem a toté!,li
dade das c:andidaturas, tem feito, ao longo 
desta campanha eleitoral, um exercício de ten
tativa de encontra:r a candidatura adequada, 
e esta tem-se apresentado através das pesqui
sas, que apontanl crescimentos de_ uma ou 
de outra candidatura_. A opçáo que os eleitores 
têm feito são pela fachada que o candidato 
apresenta, pelos argumentos, pelas formas 
como se apresentam essas questões ou pelas 
questõe~ que sele dona para a sua propositura. 

Tern·os percebido que muitas candidaturas 
não colocam a sua integridade históríCa, polítí
ca, e de experiência que têm no exer<:fdO desta 
questão, deste mister. O debate acaba mos
trando o todo. Se as candidaturas apresentam 
uma parte conveniente, o debate e o contra
ditório apreseritam o todo. E os brasileiros, 
muitas vezes, se vêem diante de candidaturas 
que haviam preferido inicialmente, concluindo 
que não são aquelas que deveriam merecer 
o apoio, e mudam de voto. 

ISto tem demonstrado que candidaturas que 
estavam com altos índices dos institutos de 
pesquisa acabam caindo, acabam adquirindo 
a rejeição da sociedade, e acabam por perder 
po,!.ltos, às vezes um ponto por dia, conforme 
a semana. 

Essa instabilidade de-corre exatamente do 
fato de atrás dos candidatos não estarem os 
partidos, atrás das candidaturas não estarem 
os segmentos da sociedade a que se vincu_la_m 
os partidos políticos. Portanto, as candidaturas 
estão soltas como um papel ao vento. C:arid.i
daturas podem crescer ou cair vários pontos 
por semana, porque, se tropeçarem nas suas 
colocações nas suas argumentações ou nas 
suas apresentações, não têm, na sociedade, 
na rua, na praça, quem as sustente, quem 
, as segure para não beijarem a lona, e, nessas 
, circunstâncias, essas candidaturas, no meu 
entender, são muito flutuantes quanto às-pre

, ferências. Portanto, não podemos ftXar nada 
de definido, nesta altura da nossa campanha 
eleitoral. 

Por outro lado, prosseguindo ainda mais 
um passo na reflexão, as pesquisas feitas em 
nosso País, que têm sido adaptações dos mo
delos europeus, essas pesquisas têm errado 
bastante. Primeiro, porque o seu modelo de 
origem é aplicado em uma sociedade bastante 
homogênea, do ponto de vista cultural, ético, 
de rendas, e, de tal modo, uma amostragem 
tomada numa _sociedad~ des_sas, como a eu
ropéia, e projetada no seu todo, não produz 
grandes distorções. Aqui, n-o Brasil, onde não 
temos nenhuma homogeneidade, nem na cul· 
tura, nem nos níveis de renda, nem na etnia, 
nem nas regiões, ela introduz profundas dis
torções. _E dizer-se que nas pesquisas se ad
mite um erro de 3%, é bondade de quem_ 
conceitua nesses termos, porque, na realida
de, da forma corno elas têm sido feitas, meia 
dúzia de pontos, quem sabe 1 O% até, mais 
de meia dúzia, portanto, são erros hatU:rã.ls 
de amostragem que se colhem nas cidades 
bn.sileiras e se projetam para o todo do nosso 

.País. 

Qu€rci diz@r~ com estas observações, que 
é muito dificil se qualificar candidaturas numa 
ordem crescente ou dec~scente COI)l_diferen· 
ças de .dois ou três pontos e até menos do 
que isso. Simplesmente não existe, é uma fic
ção, mas tem a sua natureza de ser. 

Em nosso País, certos setores de comuni
cação de massa, poderosos evidentemente, 
procuram, neste proceder, substituir a socie
dade, induzir os eleitores a optarem por essa 
ou aquela candidatura da sua preferência. Haja 
vistão procedimento Que-tiveram, durante lon
gos períodos em que foram anunciadas as 
pesquisas, onde se dizia que determinado can
didato tinha 30 ou 40% da preferência dos 
eleitores;- e -essa--preferênda e esses 30% , ou 
40%, nUnca se definiam de qual universo, se 
era _do universo global_ dos eleitores ou se era 
daqueles que tinham um~ intenÇão de_ voto 
defmido, ou de que parcelas- de eleitores per
tendam. EssaTciima-enganosa de publicar as 
pesquisaS serviU para irlduzir a determinadas 
-candidaturas que notorfarnente foram favore- _ 
-ddas por essas pesqUisas ássiin manipuladas. 

Penso ser essa, uma das características do 
subdesenvolvimento e, na realidade, demons
tram que, apesar de estarmos _exercitando ins
tiumeritos de países desenvolvidos, como es
ses das pesquisas eleitoraiS, o_estamos fazen
do ainda de modo subdesenvolvido, o que, 
lamentavelmente, intrOduz profundas distor- _ 
ções;· inclusive de outras naturezas. Não ape
nas do ponto de vista dás peSquisas, mas, 
.abrangendo outras áreas, como a cédula. Esta 
é outra forma equivocada, parece-me, de se 
propor a decisão aos eleitores sem certO grau 
de indução. 

Quarido faz-se uma pesquisa se ela tiver 
uma su15Stância de honestidade e indepen
dênCia, existem algumas técnicas. que apre
sentam uma fôrmUia circular, com os nomes 
doS candidatos, sem se poder identificar uma 
ordenação de primeiro, !:iegundo, terceiro e 
quarto. Circulando esse disco onde estão es
critos os nomes dos can-didatos, as pessoas 
escolhem as suas preferências, nesse sistema 
e?túnulado. Pois a çédula, que devia tgr muito 
mais isenção do que u.r:n<J._ pesquisa, por obri
gaÇão, nao- tem essa--conâiçáo. Lá aparece 
uma das candidaturas em primeiro lugar, a 
outra, em segundo, terceiro, quarto, quinto, 
e assim vai, até o vigésimO Segundo. 

Não tenho dúvida de que, para uma socie
dade de n[veis de renda_muito baixos,_ como 
a maioria do pov_o brasileiro_- e começo pela 
renda para chegar nas informações,....- portan
to, extremamente desinformada, vai ser in
fluenciada por essa cédula. E quem estiver 
em primeira;· s~gundó, talvez terceiro lugar, 
ou quem estiver no_ último lugar, poderá ter 
certa preferência, ou pela casualidade, ou pelo 
neiVosismo do eleitor, que, hão-desejando per
der o seu voto;- acaba votando em alguém 
em quem não desejaria votar, mas que, com 
mais clareza e facilidade, _é encontrado na cé
dula. 

Essa cédula é falha, e o mais correto, no 
meu entender, é uma ~édula em branco, onde 

- o:·eleitor possa escrever a sigla do partido ou 
- o número ·que identifique a legenda, ou o no- _ 

me do candidado. É mais racional e mais eco
nómico, porque, além de ser menor, ela podia 
servir para os dois turnos, ao passo que essa 
cédula-a estilo de lista telefónica nã_o- Serve 
para os dois turnos. 

A Justiça Eleitoral_até poderi~ ter um p-ouco 
mais de cuidada e de -inteligêrlcia ·ao deCidir 
essas questões_que, aliás, são muitO maís d"ã 
süa obrigação-do que da obrigação dos legis
ladores. 

Por outro lado, em que pese todas essas 
questões, quero salientar que esse exerdci_p 
de tentativa que o eleitorado brasileiro eStá 
fazendo, de encontrar a candida~ura _desejável, 
ainda não chegou ao se_u final. E possívél que, 
lá pelo dia 1 O de novembro, ainda não esteja
rriõs certos de quem sei'ão os Vencedores des
te 1~ turno. Talvez no dia 14 de novembro 
milhares de pessoas ainda nãó estejam cóiTt 
a sua op-çãõ defin1da A caminho das_ uma_s 
é que irão decidir. Em parte, periso que é 
pelo aspectõ espetacular dos programas, que 
não têm sido uina expresSão do conteúdo das 

--propostas políticas dos cahdidatóS,- p·orém 
têm__sido um conjunto de efeitos, de iinagem, 
de cores e de técnica de comuniCação,_ através 
da televisãO, o que__faz cOm qUe oS eleitores 
saiam ao final çios programas cOnfusos, sem 
possibilidade de decisão- mais clara. Os pro
gramas políticos têm priorizado as suas ex
pressões de espetáculo maiS-do que as suas 
expressões de conteúdo. Este é um dos aspec· 
tos que eStá levando a decisão de grande parte· 
do ele_ítor~do brasileiro para um tempo muito 
próximo do dia 15 de novembro. 

Diante deste quadro, goStaria de fazer algU
mas reflexões a mais. 

O Sr. Jutahy MagaUtães - Permite-me 
V. EX um aparte? -- ' --- · 

OSR. DIRCECI CARNEIRO-Com mui
to prazer, nobre Senador.-

0 Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Dirceu Catneiro; V. E.xo sabe dàadrriiração 
que tenho pelO seu trabalho, pelos pronuncia
mentos que sempre faZ nest? casa. Erri grande 
parte, concordo com V. EX- O eleitoiado, até 
a esta altura, busca ainda uma solu~ão defini
tiva para o seu voto; a falta de conteúdo das 
respostas que estão sendo apresentadas nos 
programas de televisão não permite haja essa 
preferência notória a respeito de um õu outro 
candidato. Como já tive-opOrtunidade de dizer 
hoje, os melhores candidatos não estão sendo 
os preferidos pela opinião pública; a opinião 
pública está-se deiXando levar por propostas 
de contestação, de ser-contra, siiTip1esrnente 
contrária ao sistema que aí está. Existe uma 
grande dose de desinformação. V. EX' deve 
ter visto hoje publicada uma estatística que 
mostra que 20% do elettorado não sabe o 
nome do Presjdente da República do Brasil. 

O 8~ !)IR~U CARNEIRO- No último 
ano de seu mandato. 

O Sr. Jutaliy Magalhães - Exatamente. 
No último ano do se_u mandato. Até que ponto 
'chega a desinformação. Esta havendo essa 
mudança na preferência dos candidatos ...:.... 
permita-me alongar um pouco. Outro dia, na 

/ 
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Bahia, tive uma conversa;~riuma toda social, 
com quinze profissionais liberais, e quis saber 
a preferência de cada um. Por unanimidade, 
ninguém sabia em quem ia votar. Já tinham 
passado por algumas decisões, mas haviam 
mudado de voto e estavam, portanto, indeci
sos até aquela altura. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Provavel· 
mente uma característica da transição que es
tamos atravessando. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' viu 
que isso ocorreu em São Paulo. Atê a última 
hora houve aquela mudança consta_nte de vo
to, o voto útil, e, no final, na boca da uma, 
Erudina passou o candidato .Maluf na eleição 
para a Prefeitura da Cidade de São Paulo. Hoje 
- acredito - a situação está pior, porque 
há 40 a 50% de indecisos a pouc<:l mais de 
3 semanas da eleição, e Isto_ nunca yi em elei
ção alguma. O eleitor está em busca de algu
ma coisa, ele quer alguma condição de dizer: 
meu voto é este, vou com convicção. Até hoje 
não existe convicção sobre a escolha que está 
sendo feita. Daí, re:ceio, às vezes, surja um 
salvador da pátria de última hora, que não 
tem nada de salvador da pátria, não vai repre
sentar nada em termos de benefício para o 
desenvolvimento deste País~ Quanto às pes
quisas em si, elas discordam apenas em um 
ponto. Essa flutuação é eXãtamente pelas mu
danças constantes na opinião pública, essas 
mutações são decorrentes da indecisão do 
eleitorado, que atê agora ·está feito ondas do_ 
mar, mudando o quadro, ·como as nuvens 
também mudam. Então, não é tanto defeito 
da pesquisa. Quanto à cédula, dever-se-ia fa
zer uma cédula menos dirigida. Inegavelmen
te, pela desinformação, por problemas de nivel 
culhlraL seja lá o ·que for, qUem está em pri
meiro lugar tem vantagem. Depende de sorte 
no sorteio. Por exemplo, defendo mais a tese 
de que -como o nosso eleitorado, em grande 
parte, é constitufdo de analfabetos reais, pois 
existem os semi-analfabetos apenas para a 
Lei Eleitoral - cada partido deveria ter uma 
cor, ou um ·conjunto de cores, um_a combi
nação de cores, para facilitar a identificação 
dos candidatos. Tive oportunidade de acom
panhar eleições em países subdesenvolvidos, 
como o nosso; em matéria de eleitorado, e 
vi, e achei até bonito o quadro, quando se 
via cada casa daquelas cidades, com sua ban~ 
deira afumda no telhado, Assim se tin_h_~ uma_ 
idéia do eleitorado i)).i, nas casas, através de 
suas bandeiras. Eram as cores dos partidos, 
e eles iam para a eleição com a cédula com 
as cores dos partidos. Parabenizo V. Ex!' pela 
análise que vem fazendo, análise séria, como 
todo os pronunciamentos de v. Ex", e espero 
cheguemos a 15 de novembro com uma deci
são que seja a melhor para o País. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Agradeço 
a V. ~ a intervenção e a inco-qjoro ao meu 
pronunciamento. 

Essa questão das variações das pesquisas, 
realmente concordo que é uma oscilação das 
opções de intenção de voto, e, como V. EX' 
afirmou. e com exemplos práticos isso _está 

acontecendo com mUita freqüência: eleitores 
que já estavam decididos por uma candidatura 
mudaram de opinião. 

Poucos pontos de uma candidatura para 
outra não significa que uma candidatura está 
na frente. é:. quase impossível de se estabelecer 
essa ordenação e dizer que candidaturas estão 
sucessivamente colocadas segundo uma or
dem - primeiro, segundo, terceiro, quarto e 
quiilto lugares. As variações de poucos pontos 
percentuais - esse pouco, vou até uns 5 ou 
6 - praticamente estabelecem uma igualda
de de condição de chegada. De modo que 
não é-precisa a forma como-·está sendo (XJSta 
para a sociedade que um candidato está à 
frente de outro, mesmo por poucos pontos. 

Por outro lado, sobre a cédula, já que temos 
essa questão dos analfabetos pesando muito 
no eleitorado brasileiro, a cor seria um aspecto 
interessante que cada Partido pudesse adotar 
ou receber, _ai':lda _que isso ~:_~reduzisse uma 
cédula bastante volumosa, bastante grande. 
__ Por outro Jade, eu estava defendendo o nú
mero para identificar as legendas, porque o 
núrriero é -uma gratificação mais universal do 
qUe ãs letras, do que as palavras, melhor dizen
do. Temos as palavras em ingfês, francês, ale
mão, português, dentre outraS. Tanto em por
tUguês como em outras línguas, o número 
é o mesmo. Esta universalidade do número,· 
e mais o exercício que todos os cidadãos fa
zem, mesmo os analfabetos, em relação ao 
número, quer no salário, quer em pequenos 
exerdcios aritméticos do cotidiano, que mes
mo a pessoa não versada, não esoolarizada 
tem que fazer, seria uma_ forma mais fácil de 
imprimir: O número é um exercício cotidiano,· 
mesmo para os analfabetos. Portanto, pelo nú
mero talvez se pudesse encontrar um caminho 
mais simples ao_ que entregar uma cédula a 
um analfabeto com 22 opções, que taJvez ele 
pOSsa pegá:lã~até de pernas para cima sem 
saber do que se trata e faz.er uma opção equi~ 
vacada. 

O Sr. Hugo Gontlgo - Permite-me V. 
Ex" um ·aparte? 

·O SR. Dlll.CEU CARNEIRO - Ouço as 
inspirações de Minas, do nosso Colega. 

O Sr. Hugo Gontljo - · Nobre Senador 
Dirceu Cameiro;pafabenizo V. EX' pela coloca
ção, no que tange, principalmente, aos resulta
dos da pesquisa e a manipulação desses resul· 

_ tados por alguns veículos de comunicação. 
Quando falo em pesquisa, falo com certa tran
qüilidade porque sou engenheiro, professor 
de matemática e de estatística, e conheço bem 
a metodologia usada para se fazer uma pes
quisa, a dificuldade que se tem em um Pãís 
de dimensões_ continentais como o Brasil, 
com população com caracterÍsticas regionais 
diferentes, e da dificuldade que se tem de essa 
amostragem traduzir um resultado coerente. 
Entietaii.to, nos estranha muito quando dois 
ou três institutos, de nomes conceituados no 
Brasil, divulgam no mesmo-dia, 18 de outubro, 
resultados totalmente diferentes, porque, por 
ma[s que se desejasse, por mais que se come
tesse algum erro nesta amostragem, os resul 

tados não poderiam ser tão diferentes, como 
é o caso do resultado publicado pelo lbope 
e o que foi publicado, nalstoé Senhor, pela To
ledos .Associados e Gallup. A diferença é gri
tante, chega a provocar desconfiança sobre 
o resultado dessa pesquisa. E ainda mais por
que a campanha que a Rede (Jfobovem fazen
do em benefício do candidato Fernando Collor 
de Mel_lo, ao mesmQ- tempo ·em que trouxe 
a essa candidatura um resultado positivo nos 
primeiros momentos para divulgar este nome, 
hoje traz também a esse candidato um pre
juízo muito grande, à medida em que a popu~ 
fação e o povo começam a ter no candidato 
o candidato da Globoe não um candidato a 
Presidente da República. Ora, isto influi muito 
no resultado da pesquisa, e a Globotenta man
ter, a qualquer custo,_esse percentual, o que 
é prejudicial a todo o processo essa insegu
rança que toda a população brasileira está vi
vendo, que o mundo político está vivendo, por
que temos a- seguinte situaçao: os Governos 
dos Estados, de modo geral, são do P/o\DB; 
struturado no País é o PMDB; os Prefeitos es
tão qUase todos na dependência dos Gover
nos dos Estados, que têm a c_entralização e 
o monopólio dos recwsos; o PMDB não tem 
um candidato_ eleitoralmente viável, em que 
pese o meu respeito pelo Dr. Ulysses Guima
rães, pessoa por quem tenho a mais profunda 
admiração, Partido pelo qual tive a _oportu
nidade de me eleger Senador da República 
por Minas Gerais, com 700 mil votos, o PMDB 
não consegue empolgar o povo, e os GQverna
dores seguram os Prefeitos, os Prefeitos não 
es:tão fazendo um_boiTt trabalho. Entâp, a cam
panha do Dr. Ulysses não consegue decolar. 
Com isso, fica o eleitorado solto. De um lado, 
não quer votar no candidato da Globo;de outro 
lado, não está empolgado com o candidato 
do PMDB, e fica à procura de outros candi
datos, No caso de Minas Gerais, a cãrllpanha 
que se está consolidando no Estado é a do 
Deputado Guilherme Afú Domingos. Parabe
nizo V. EX" pela colocação, porque as pesqui
sas, realmente, estão tendenciosas e têm o 
_úniCo e exclusivo objetivo de tentar influenciar 
o eleitor para decidir em função do votO útil. 

O SR. DIRCEU CARNEIRQ- Agmdeço 
a V. EX- o aparte e o incorporo ao meu pronun
ciamento. 

No nosso entendimento, essas pesquisas 
contêm, realmente, distorções. Quando nã_o 
em outros registras históricos já feitos, tiveram 
até má fé, quero interpretar que sejam produto 
de uma inadequação de modelos apHcados 
à situação bré!.sUelra, que_ são modelos para 
sociedades heterogêneas e, agora, aplicados 
em_sociedades totalmente heterogênas e mui
to partic_ularizadas como a do Brasil, realmente 
não dão um resultado preciso. 

Por outro _lado, pesquisa não tem compro
misso nenhum. Uma pessoa que _opinar pela 
preferência de voto em relação a um candi
dato, vinte minutos depois pode ter mudado 
de idéia, porque outros argumentos podem 
ser acrescidos, e já muda de idéia, sincera
mente, porque pesquisa não é compromisso 
de voto; pesquisa é apenas _uma resposta que 
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se dá a uma pergunta naquele momento. De 
modo que _ela não tem passado nem terá futu
ro; _ela é o momento. 

Neste_ ponto, precisaríamos aperfeiçoar 
mais este sistema de pesquisa, porque ela terá 
influências enormes no eleitorado, ta1vez ma[s 
que o conteúdo das candidaturas. As pesqui
sas, da forma como são feitas, pa,derão induzir, 
e induzir segundo os interesses dos pesquisa
dores, o que é pior, não o interesse da socie-_ 
dade brasi1eira, que fica em jogo, mas os inte- . 
resses _de certos grupos. E exatamente nos 
dias que estamos atravessando. temos verda
deiras disputas, por trás dos bastidores, de 
empresas de comunicação; uma, patrocinan
do um candidato; outra, querendo patrocinar 
outro e até criando uma instabilidade nesse 
quadro de candidaturas que estamos exata-

, mente agora analisando. Esta é a parte indese
jável da questão. As __ empresas de comunica-

. ção de massa, por mais poderosas que sejam, 
não têm o direito de estar fazendo esse tipo 
de interferência até na consciência da socie
dade. 

Espero possamos evoluir e, dadas as lições 
e experiências que vamos colher desse episó- _ 
dia, possamo-nos aperfeiçoar. 

Por outro lado, os indedsos, já levantados 
aqui, seguramente num percentual de mais 
de 50%, são a parte que deddirá esta eleição. 

[ndecisos, na minha óptica pessoal de ava
liação, são eleitores que estão querendo en
contrar, neste quadro, candidaturas que sejam 
consistentes, que sejam novas no sentido do 
termo, quer dizer, que tenham· mensagems 
apropriadas ao momento histórico que esta
mos vivendo agora. Não se trata de vincular 
a idade do candidato. Novo quer dizer candi
datura que interprete o momento histórico e 
transmlta às pessoas aquela confiabilidade ne
cessária. 

Portanto, é muito difícil que as candidaturas 
velhas conhecidas da sociedade brasileira se
jam as melhores captadoras de votos dos in
decisos. São os mais novos no cenário Político 
nacional os melhores captadores de votos dos 
indecisos. Isto se, evidentemente, a sociedade 
alcançar essa defmição até o dia 15 de novem_
bro. Espero que alcance, porque este período, 
que se vai encurtando a cada dia que passa, 
acélera também a quantidade de informações 
que circulam pelo País, quer do roteiro das 
candidaturas, quer dos programas de televi
são, e propiciará, parece--me, um mínimo de 
informação para que os elettores d~cldam. 

Um aspecto, neste quadro, preocupa-me: 
as características das candidaturas. Tenho 
percebido que existem candidaturas extrema~ 
mente esfuziantes, incendiárias até, para dizer 
wn termo que, na política, de vez em quando 
se usa. A preocupação é exatamente que esse 
estilo incendiário que está sendo proposto -
não quero analisar que tenha qualquer vincu
lação ideológica o termo incendiádo - o de 
certas candidaturas, no meu entender, quase 
irresponsáveis, estão criando uma enorme ex-, 
pectativa na sociedade, os quais não têm a 
menor condição de responder pelo exerclcio 
da Presidência da República. 

Estamos analisando o Orçamento da União 
para o ano que vem. O Orçamento da União 
para 1990 causa-nos enormes preocupações. 
A quantidade de recursos que está sendo pro
posta para o exercício administrativo-financeiw 
rodo ano que vem é muito curta, muito peque
na e preocupante. 

Ora, estamos vendo que o Orçamento do 
ano que vem será praticamente engessado, 
não haverá recurso para nada de novo, abs_olu
tamente nada de novo, apenas continuação 
das obras que já estão em andamento e, assim 
mesmo, seletivamente. De modo que não são 
todas _as _obras que foram iniciadas que serão 
continuadas no ano que vem. Esse Orçamen
to é realmente uma camisa~de-força para 
quem for governar o Brasil pelo lado do Exe-
cutivo. 

Neste_ processo eleitoral, estão sendo cria
das enormes expectativas na sociedade, ex
pectativaS que serão cobradaS assim qúe o 
Governo assumir. Serão CObradas pelo moYi~ 
menta social, pelos protestos, pelas greves e 
pela dinâmica da sociedade na democracia. 
Quem- for· meio afobado e que tiver causado 
essa expectativa de modo irresponsável, não 
terá estrutura psicológica para enfrentar esse . 
desafio. Tenho medo de que a nossa ·demo
cracia corra risco por ter um irresponsável sen~' 
do escolhido para Presidente da República. 

De modo que o ano que vem não está para 
governo afobado; o ano_que vem estará muito 
mais para governos equilibrados, serenos, que 
não criem expectativas exageradas e que 
transmitam à sociedade brasileira, mesmo no 
debate político, uma idéia real da questão, para 
que possamos passar pOr este periodo difícil 
que estamos enfrentando, de inflação, de dívi
da externa, de movimentos reivindicatórios 
justos, e com gr~ndes difiCu1dades de respos
tas justas. 

Por tudo isto, que nós todos, eleitores brasi
leiros, que vamos indicar o PreSidente da Re
pú.blica, tenhamos muita cautela quanto ao 
perfil desse candidato a ser escolhido. 

Sr. Presidente, Srs. Sefladores, já vejo a ad
vertência do tempo e concluo, dizendo que, 
sem a precisão que gostaria de ter, deixo regis
trado como mais uma reflexão para procu
rarmos entender este quadro político brasi
leiro, que passa pela nossa responsabilidade 
como cidadão e como Senadores, e que passa 
pela responsabilidade de todos os- eleitores 
do Brasil, que_ não mais poderão _dizer que 
alguém é responsável pelos Governos, senão 
nós todos, o povo brasileiro. (Muito bem!) 

COMPARECEM M4/S OS SRS. SENADO
RES: 

· Aureo Mello - Ronaldo Aragão -João 
Menezes - Hugo Napoleão -José Agripino · 
- f!\.lmberto Lucena -:-João Lyra -Albano 
Franco.-José Ignácio Ferreira -Hugo Gon
tijo- Fernando Henrique Cardoso- Mauro 
Borges -Iram Saraiva -Márcio Lacerda - · 
Wdson Martins - Nelson Wedekín - Cê!lrlos 
Chiareli. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Con
cedo a piilavra ao riobre Senador Jutahy Ma
galhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, tenho acompanhado, 
através da televisão e da imprensa e_scrita, as 
declarações dos candidatos à Presidência da 
República, e observado que _em todos não se 
encontra um enfoque mais profundo das 
questões abordadas, apesar de serem ques
tões que angustiam a vida presente e a pers· 
pectiva futura do País. 

Ouvem-se afirmi:l.ções no SehtidO de que 
é preciso elevar permanentemente_os salários, 
que é preciso .crescer para propiciar distribui-· 
ção de renda, criar empregos para que a mão~ 
de-obra escasseie e, conseqüentemente, se 
tome cara; lêem-se diatribes contra o gigan
tismo do Estado;_ promessas _de combate à 
inflação atravês do equilíbrio--nas corlta.s fis
cais, de redução dos gastos pú.blicos e_ do 
controle de preços, de neutralização da "ma
lha dominante", de retomada da confiança do 
povo no Governo; pregam-se moratória, audi
toria, descentralização, redução dos juros fixos 
para a dívida externa; detenção_-e cadeia para 
os corruptos. Prometem-se choQues de credi-
bilidade e de modernidade. · 

No entanto, todas essas declarações·. taJvez 
por falta de tempo para dissertar com mais 
objetividade, revelam que os candidatos nave
gam sobre generalidades mais ou mc;:nos retó
ricas. Enunciam-se intenÇões, projetam-se 
metas, criam-se esperanças, mas a sensação 
que fica é a de que essas esperanças ni.mca 
serão colocadas onde a necessidade e o povo 
se _encontram. São · objetivos e metas sem 
meios. E nada mais fácil de dizei', nefn mais 
difícil de fazer, do que adequar os meios às 
metas. · 

Essa constataç-ão, Sr. Presidente, suscita 
certo constrangimento. Constrangimento es
se que se· acentua se pensarmos qué ainda 
se fazem apelos, se vendem_ ilusões .através 
de estereótipos e chavões milagreiras. E ainda 
se acredita que é possível governar sem parti
dos fortes e coesos. 

Governar-como? 
Como enfrentar os desafios atuais do Brasil, 

sem base parlamentar sólida? Por meio_ de 
clientelismo e favores? 

Sr. Presidente, um dos problemas críticos 
-que o Brasil enfrenta no presente, mas que 
não vejo tratado com a gravidade que_ possui 
pelos que pretendem dirigir o País, é o da 
energia. . _ .. 

N.3.Ç> há negar que o Brasil se enconir;a ~ 
iuTiáSituação grave no campo da politica ener
gética e da geração de energia. Denuncia-o 
constantemente a· imprensa:. Provam-no os 
pronunciamentos feitos nesta Casa dUrante 
este ano de 1989. Há escassez de _enei'gia em 
algumas regiões. Faltam recursos. Não há 
prioridades defmidas, nem planejamento. Há 
indicios e previsões acabrunhadoras para o 
futuro. 

Poder-se--ia afirmar que existem outros pro· 
blemas mais importantes, tais como saúde, __ ~ 

i 
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ed.ucaçà.o, transportes e divida externa. Sem 
dúvida, são questões importantes, cruciais, 
porém desejo ater-me apenas à questão ener~ 
gética. 

As estatísticas oficiais indicam ·um cresci
mento anua] médio no consumo de energia 
de, aproximadamente, 5% até o ano 2000. 
Isso significa que, nesse ano, o consumo terá 
dobrado em reJação a 1988. e triplicado no 
ano 2010. --

Para objetivar o problema, apenas para o_ 
setor de energia elétrica, a capacidade insta..: 
!ada deverá ser de 94.000 megawatts no ano 
2000"e de 145.000-rnegawatts em 2010. Em 
termos_de r_ecursos, esses dados traduzem-se 
na necessidade de 200 bilhões de dólares até 
20IO;J:stci é, cerCã :de 10 bilhões de dólares 
anuais, a partir de 1990:- ~---~ 

E que dizer diante d6 fato de que os atuais, 
investimentos estão sendo infe_rfores ao míni
mo necessário e já se estima 20% de raciona~ 
menta em 1993 e 1994? ___ _ 

Como soluciOnar o impasse? 
Cómo desenvolver o Brasil e proporcionar

lhe uma adequada oferta de energia? 
Não podem, também, ser esquecidas, Sr. 

Presidente, ao lado dos investimentos, as ini
ciativas pioneiras no campO âa ütiliiação ia
dona! da energia em todos o_s setores. Nessa 
área. resultados obtidos em São Paulo indi
cam que o crescimento do consumo pode 
ser reduzido à metade. Em prfmeiro lugar, 
através da eliminação dos desperdícios exis
tentes em todos os usos e em todos os .setores 
da energta. A redução pode ser de 5 a 1 O% 
no setor industrial, de 10 a 15% no setorterciá
rio e de 20% no setor residencial. 

Que dizer dos padrões arquitetônicos que, 
em um país tropical como o nosso, no qual 
a luz natural é intensa e _exuberante, são res
ponsáveis pela construção de edifícios e resi
dências sem levar em conta _a questão do con
sumo? A França, em apenas 15 anos, reduziu 
-em 70% o gasto de energia em suas edJfica
ções. No Brasil já existem experiências que 
atingiram 40% de redução no consumo ener.: 
gético. 

Não nos iludamos, porém, porque, mesmo 
assim, o Brasil terá que produzir mais energia, 
para favorecer o crescimento da produção dos 
bens necessários ao suprimento da demanda 
social, hoje amordaçada, aO crescimento da 
população e à geração de novos empregos. 

Atenção particu1ar deve merecer o setor de. 
combustíveis líquidos, de modo especial em 
relação ao petróleo. 

SignificatiVos esforços forélrri_ realizad_os pe
lo Brasil na substituição dos derivados do pe
tróleo pelo álcool. Esse esforço, no entanto, 
'vem sendo perturbado nos últimos anos, com 
o risco de graves prejuízos para a população 
brasileira, que atendeu a_o apelo do Governo, 
e com_a perspectiva de um horizonte de incóg
nitas para o futuro. 

De- fato, quem pode_ assegurar que a crise 
do petróleo dos anos setenta não voltará? Se
gundo estudo realizado pelo serviço de pes
quisa da Biblioteca do Congresso Americano, 
a partir do grau de precisão com que é conhe
cida a geologia, pode-se afirmar que resta 

muito poucO petróleo para ser descobimo na 
terra-. Com isso, mantendo-se o -atual nível de 
consumo, o petróleo existente, mais o petróleo 
a ser descoberto, será suficiente apenas para 
as pr6ximás cinCo décadas. Na sexta década, 
a produção atual reduzir-se-la à metade. Con
sidei'ando-Se, no entanto, um crescimento 
económico de pouco mais de cinco por cento 
ao -ano~ -no Terceiro Mundo, tais reservas se
riam suficientes tão-somente para os próxi
mos 30 anos. No ano 2000, unicamente o 
MeXIco e os países membros da OPEP terão 
cOndições de exportar petróleo, porém o Méxi
co sozinhH rião iefá capacidade para atender 
à demanda dos Estados Unidos. 

Diante dessa visão, em 1988; o Min-istério 
da Energia dos Estados Unidos estimou, para 
1995, um preço de até US$ 45 pelo barril 
de petróleo: 

-Estudos recentes sobre esse produto no 
mefcado internacional revelam que seus pre
çOS--deverão creScer vertiginoSãffiente nos 
pr6ximos- anos, por torça, basicamente, da 
acentuada participação dos países membros_, 
da OPEP ·na oferta global, países esses que 
possuem, de acordo com-a Energy lnforma
tion Administrátion, 64% das jazidas atual
mente menSUradas. Tal fato nos leva a con
cluir que, dentro em breve, a OPEP será res
ponsável por 51% da oferta, de~endo exercer 
uma decisiva influência na determinação do 
preço a ser praticado internacionalmente. 

No Brasil, embora o País tenha reduzido 
a participação c,lo petróleo na energia conSu
mida de 44%, em 1975, para os atuais 32%, 
87% do petróleo importado provém dos paí
ses membros da OPEP. 

Sr, PreS-idente, Srs. SenadOreS, não desejo 
alongar-me por mais tempo. Por Isso, não me 
deterei com maiores comentários sobre as 
fonteS alternativas de energia, entre nós muito 
pouco estUdadas, mas que apresentam exce
lentes potencialidades, tanto em termos da 
geJ-ação propriamente dita, quanto no que diz 
respeito aO impactO-sobre o meio ambiente. 

Citaria apenas a geração de energia através 
do gás natUi-ai, Cia -biomassa, do sol, dos ven
tOS, cujas tecnoiõ_gias estão em desenvOlVi:. 
menta e ct.Ya utilização apresenta a vantagem 
de não ter nenhuma ação ambiental deletéria. 

São fontes alternativas qUe deVem merecer 
atenção _especial por parte do- Governo, parti
cularmente para regiões como a Amazônia 
que tem potencialidades para gerar, por meio 
de hidrelétricas, 96.000 megawatts, mas é 
uma escolha de difícil conciliação -com a eco
logia. 

Concluindo, Sr. Presídente, afirmo que é 
fundamental uma visão de longo prazo, abor
_dan_do o leque das alternativas existentes, uma 
vlsáo profissional e responsável, que leve em 
consideração tanto os custos económicos e 
financeiros, quanto os sociais e ambientais. 

Cabe ao fufut'o preSidente- da -República en~ 
frentar essa problemática c.om realismo e co
r.,.gem, COrisiderando não sor:nente grandes 
obras e estruturas, mas todas as alternativas 
viáVeiS;indusive as de pequeno porte. 

_Gostaria que ~staS questões fossem apre
, sentadas pelos candidatos. com a seriedade 

e a clarividência que exige, durante o período 
de propaganda gratuita na televisão, o Que 
infelizmente não ocorreu, nem nos debates. 

O Brasil predsa de visão e de programas 
de médio e long6 praZo. - -

Isso, sim, alicerça e localiza a esperança. 
Os chistes, as respostas espirituosas podem 

apresentar certa vivacidade de_ circuiistân_Cta:, 
mas não sedimentam nem traduzem opções. 
Pelo contrário, parafraseando Churchill, citado· 
pelo nobre Senador Jarbas Passarinho em re
c.ente artigo publicadO na irilprensa local, as 
postur~s e as promessas podem transformar 
o candidato em um ser muito humorístico, 
mesmo quando deseja absolutamente a serie
dade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)-Con
cedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Su
rua_gy. 

O SR. DIVAlDO SURUAGY (PFL -AL 
Pronllnci~ o s-eguil1te discurso.) ---: Sr. Presi: 
dente, Srs. Senadores, a cultura é relegada 
a segundo plano. Na maioria_ das discussões 
sobre políticã. nacional não é Considerada prio
ritária. 

Entretanto, a tendência do pensament-o 
contemporâneo é abolir õ ·modelo tec:nicista 
e economicista dos últimos anos e adotar uma 
política de desenvoMmento de natweza so
cial. Nesse sentido tem-se uma visão global 
do homem e da sociedade, incorporando-se 
suas aspirações e idéias às necessidades bási
cas de sobrevivência. 

Ê questionada a idéia de que somente após_ 
o atendimento às necessidades de base instin
tiva, estabeleám-se as nece-ssidades conside
rãdas superiores (o sentimento estético, o poé
tico, o desejo de conhecer-se, de conhecer 
o mundo e transformá-lo). 
__ Que _seria da nossa cultu[a popular esma
gada por todas as formas de opressão, se não 
fosse e_la a manifestação--da pulsão criativa 
e artística inerente ao homem em qualquer 
circunstância de vida em que está inserido? 

Não se pode esquecer, também, que o cJe-. 
senvolvimento cultural e educativo contribui 
para a tomada" de ·consciência do atraso; ift. 
fluindo, portanto, no desenvolvimento econó
mico. O papel da política cultural é, pois, con
tribuir para o progre_S_siVC? desenvolvimento -do
homem e da coleti\ridade. 

o conceito àtual de cliltúfa e-abrangente. 
"Cultura é todo o sistema interdependente e 
ordenado de atividades humanas. Privilegia 
não só bens m6veis e imóveis impregnados 
de valor htstórlco_e artístico mas toda a gama 
de comportamento, fazeres, formas de per
cepção e expressão dos diferentes grupos que 
compõem a sociedade". 

A cultura não pode ser separada do meio 
ambiente em que é cercadO o homem. 

O desenvolvimento cienblico e tecnológico 
não tem sido capaz de resolver problemas ou 
evltar catástrofes e danos ecológicos prove
nientes de intelVenções econômicas inade
quadas ao-melo ambiente. 

Quando a estabilidade de um ecossistema 
é perturbada por uma ação agressiva e des-
controlada, toda cultura é também interferida. 
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Estende~se, assim, o conceito _de patrimó
nio cultural ao património natural, pois o con-_ 
junto de fazeres e comportamentos que cer
cam o homem está vinculado à sua integração 
com o ambiente que o cerca. 

Cabe ao Min[stérlo da Cultura proteger de 
forma prática o que na lei já foi amparado: 
nosso património cultural e natural. 

É predso ressaltar dois aspectos consen
suais para todos que participam e formulam 
teorias para a cultura nacional. 

O primeiro é a adoção de nova postura, 
enfocando a cultura como investimento social 
e econômico. Ela deve passar a ser vista como 
fonte geradora de riquezas. 

O segundo, também ligado ao mesmo tema 
de economia de cultura_é a indústria c_ultural, 
p'roduto do desenvolvimento tecnológico e 
eletrônko. Tem sido objeto de estudos e refle
xões por parte de vários segmentos da intelec
tualidade brasileira. 

A indústria cultural gerou o que se deno
mina cultura de massa, que vem modificando 
hábitos, atitudes, padrões de comportamento. 

Incorporada definltivaffiente-ao viver do 
nosso século, a cultura de massa é contestada 
por muitos como aparelho ideológico do pen
sar de grupos dominantes e aclamada por 
outros principalmente quanto à extensão a to
dos de um grande número de informações, 
interligando povos e engendrando participa
ções e influências, antes não acontecidas (vide 
influência da televisão americana no término 
da Guerra do Vietnã e os libelos anti-radstas 
provocados por filmes e noticiários- sobre o 
Appartheld da África do Sul). 

Posição de consenso, entretanto, é não per
mitir-se monopólios e oligop6lios dos meios 
de comunicação, estes sim instrumentos po
derosos de manipulação. 

A democratização do acesso a esses meios 
é de capital importância e possui na ConSti
b..lição dispositivos que permitem assegurá~la. 

Na fase da legislação complementar, é ne
cessário maior detalhamento em alguns as
pectos. Esses temas são desenvolvidos neste 
documento. 

Outro ponto de di_scusSão é a criação do 
Ministério da Cultura, para alguns manifesta
ção de força e maior presença da cultura; para 
outros, de acordo com o que ficou estrutu
rado, representou diminuição de verbas e pa
ralisação de projetos. 

Seja em Ministério próprio ou não, a cultura 
tem de ser fortemente representada no Es
tado. 

Dentre as várias funções do Estado quando 
à sua atuação na área cultural, ressalta-se seu_ 
papel de fomentador e incentivador das dife
rentes manifestações_artísticas do País. 

O Estado não deve ser paternaliSta, condu
tor e censor da cultura nacional, e sim o esti
mulador do processo livre _e_ criativo das cultu
ras emanadas da sociedade. 

Sua ação deve se dar através de dotações 
orçamentárias, promoções de incentivos fis
cais, articulações corretas_ quanto à distribui
ção de benefícios (obse[Var setores e regiões 
mais carentes), fonnaçâo de recursos huma
nos e aquisição de novas tecnologias inaces-

. ----- .__;:;· _:.-_ .. 

síveis à m21ior parte da população, rigor quanto_ 
à fiscalização dos dispositivos constitucionais 
que visam a proteger a cuhura nacional e re
gional (como por ex_emplo a observância da 
reserva de mercado para a indústria cuhural 
nacional), promoção de intercâmbio interno _ 
e externo das diferentes manifestações- artis
ticas. 

A ação do Estado tem de ser descentra
lizada. 

Cultura é, ao mesmo tempo, uma prOdução 
local e, em certos casos, um bem de valor 
nacional. Mas a manifestação cultural básica 
está em c"ada ITn.iniCípio~ NãO Cabe ao Estado 
centraJizar a política cultural e, sim, passar aos 
e_stctdos e municípios as condições de preser
vação das atividades culturais que lhes são 
específicas. 

Questão de maior relevância é inter-rela
cionar cultura, educação e comunicação. Não 
se pode pensar em cultura sem pensar em 
difusão cultural. Os meios de comunicação 
são, portanto, básicos para este processo. 
Igualmente a educação e, em particular, a bá
sica. Nesta se formam os modelos e padrões 
que posteriormente serão desenvolvidos no 
aluno e adiante no cidadão. A escola ainda 
é a principal responsável pela transmissão da 
herança cultural e igualmente pela função de 
renovação e fomento dél criação artística. 
Atualmente, porém, a escola bloqueia a criati
vidade como não valoriza devidamente as ma
nifestações reais da cultura brasileira. · 

__ l_d_entidª-de _çWturaJ 
X 

pluralismo cultural 

Por Jalta de cultura própria as elites brasi
leiras adotaram modelos culturais europeus, 
importando modas, costumes, valores. Com 
o process_o industrial e tecnológico, incorpo
rou-se o rilode]o norte-americano; num cho
que curioso entre esses_ diferentes modelos. 
Houve, posterio_rrnente, consideráveis movi
mentos de corte nacionalista. A Semana de 
Arte Modema de 1922 o exemplifica. 

_Q povo -brasileiro, deixado à margem, sem 
livros e informações, acentua seus próprios 
valores culturais de maneira autêntica e autó
noma e hoje, sem dúvida, algumas das mais 
patentes manifestações culturais dele provêm. 
Temos, portanto, matriz _cultural forte e pró~ 
pria. 

A música popular braslleira é o exemplo
pãdrãO. Proveniente de cultura milenar ma,nte
ve-se forte e pregnante, gerando um produto 
cultural que vem a ser adotado pelas elites. 
BastaJembrar os desfiles das escolas de sam
ba. 

_Effi ensaio .sobre_ Jacob do Bandolim e o
choro carioca, diz Artur da Távola: 

"A cultura negra é outro -exemplo. Ape
sar de toda opressão sofrida pelo negro 
não foi removida e hoje a base sobretudo 
de nossa cultura popular. 

O movimento negro ganha força. SeUs 
costu11_1~s, çrenças e valores estão pro
gressivamente conquistando respeito e 
adesões, de_ tal !!J.odo s~a influência por 

majs que negada por _tanto tempQ_I]as _ 
elites é sentida em todos os segmentos 
da socied~de bras~ eira." 

É preciso garantir na legislação comple
mentar _a integridade e autonomia das inúme
ras culturas brasileiras, obrigando-se, com_ _es
ta terminologia, a evidência de um pluralismo 
cultural que compreende a _cultura popular, 
a indígena, a africana, Ülduindo-se também 
as de imigrantes qu_e participam de igual mo
do do process_o civilizatório brasileiro. -

Segue o texto do ex-Ministro da Cultura Cel
so Furtado sobre ess_e tema, pormenorizando 
o que aqui foi traçado em linhas gerais. 

"Nós somos vítimas- de duas_ formas -
de atraso: o atraso de haver partiCipado 
do desenvolvimento do capitalismo tar
diamente e, portanto, aceitando uma si
tuação de depeni:Jência qúe prevalece até 
hoje; e o outro atraso,-de sermos uma 
sociedade extremamente aberta às in
fluências externas. É verdade que se tive
mos três sécUJOS-de 1SOTãmentoqueper
mitiu, de alguma maneira, bem ou mal, 
ferrOar a matriz cultural brasileira, nós fo
mOs no século XIX o país mais vulnerável 
ao exterior. Eu não conheço Um país on
de a- influênda eUroJ)éta tenha sido tão 
brutal como n_o Brasil, em que passava-se 
toda a vida cultural dependendo do que 
dizia fora. O que eu chameruma vez de 
bovarismo, dominou completamerlte a 
vida brasileira. 

O nosSO Sé<:ulo XIX foi um século em 
que o Brasil descobre o estrãngeiro~ por
que ele vivia isolado antes e _se fascina 
com Paris _e com o mundo_ europeu, seus 
valores, etc. e passa exc~ssivamente ex
posto ao exterior. Esse eXcesso da expoSi
ção, que levou a esse elitismo esténl, a 
isso de subordinar seus cânones exter
nos, dominou todo nosso mundo até a 
Qrande -ReVolta de 22, que foi querer vo
mita_r_ isso, teve uma_ conseqüência que, 
devo assinalar, me parece de maior im
portância, o povo iQnorado não foi violen
tado ou violado, esse povo Ignorado pelas 
elites que ~iziam que o poVo era o atraso, 
ou o povo não existia da famosa frase 
de GObineaw, dizendo ao Imperador QUe 
o_ "Brasil é um país_ que não tinha povo". 
A ignorância total do poVo ou então o 
desprezo pelo povo que era o atraso, des-

- q~ o n_egro que tinha que embranquecer 
at~ o povo que teria que se parecer com 
as elites. Esse desprezo pelo povo per
mitiu que se prestasse muitos vaJores pow 
pulares no Brasil, porque a cultura popu
lar_ no Bra,sit ;;tté boje é uma enorme rique
za, as raízes de nosso Cultura são C_onsi
deráveis e estão vivéls. Pude há pouco 
organizar em Paris, o que vamos fazer 
também na União Soviética, para a China, 
para vários países do mundo, uma grande 
exposição sobre Arte Popular Brasileira, 
e a admiração de todoS é considerável: 
-comO _é possível ess_e país ter toda e~ 
força cultural, vinda do povo! Podemos 
dizer que o reverso, a contrapartida do 
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elitismo brasileiro foi a preservação de 
um sistema-de cultura de raízes populares 
que preservou e, de alguma maneira, se 
impôs em muitas coisas e passou depois 
a dominar porque mesmo os grandes va
lores das elites brasileiras, como o futebol, 
o camava1 foram tomados e assimilados 
por este povo, transformados em Coisa 
de cultura própria. Por este lado que eu 
sou otimista co"m respeito ao nosso pro
cesso cultura] e a força, a capacidade de 
defesa de nossa cultura. Eu diria que nu
ma constituiçao, na área de Cultura, nada 
deve ser mais importante do que subor
dinar toda a idéia do desenvolvimento à 
idéia de preservação de valores. Tome
mos por exemplo as cidades brasileiras, 
que são na verdade grande parte do nos
so património cultural e que estão sendo 
destruídas. A idéia de desenvolvimento 
como destruição algo shumpetriano coM 
mo eu dizia, e que deve ser combatido 
de frente, somente subordinando os pla
nos, a urbanização, a preservação do pa
trimônio cultwal. 

O desenvolvimento, a acumulação, a 
preservação de valores, colocando a lógi
ca dos fins dentro da lógica dos meios 
é que nós podereinos guardar essa identi
dade que é a única coisa que nós temos; 
nós somos pobres, somos fracos, somos 
dependentes, mas temos uma identida
de. 

Isso me leva a considerar o problema 
das reformas estruturais e da cultura de 
elite, de liberação dos oprimidos. 

, As elites brasileiras não ficavam no Bra
sil, os nossos autores, com a melhor das 
intenções na verdade, Se não se envergo
nhavam do Brasil, pelo menos não consi
deravam, não acreditavam no Brasil se
não na vertente do ufanismo completo, 
era a idéia que se dizia~ como o Professor 
Gudin,- que o Brasil não tem Cultura por
que não tem carvão, não tem recursos 
complementares, e outros que diziam 
simplesmente que era um país de mesti
ços, que seria sempre uma cultura secun
dária, caudatária de outras. Os grandes 
autores do Brasil, não vou citar nomes, 
mas me acostumei a ler "Os Autores do 
Brasil". Nós, da nossa geração, acredi
tamos na Cultura do Brasil, influenciada 
pela corrente de 22 e pela descoberta 
de outras formas de pensamentO. 

O que nós temos em conta, o que nos 
parece ponlo completamente fora de 
controvérsias, e que_ o Brasil dentro de 
sua identidade comporta importante plu
ralismo _culturaL 

Hoje em dia o Brasil está numa fase 
de afirmação do seu pluralismo cultural, 
por exemplo, as etnias do Sul do Brasil, 
que durante muito tempo tiveram mais 
ou menos suprimidas, consideradas co
mo à parte de sua própria herança cultu· 
ral, e se afirmtlm com sua identidade es
pecífica. Por outro l.ildo, os negros, que 
durante muito tempo se pensava apenas 
num processo de assimilação, que eles 

eram parte de um todo, evidentemente 
que eles também têm uma identidade 
própria, e aí por diante. 

Exfste liberdade nessa identidade indu
bitável do Brasil, da sua Cultura, que vem 
do fato de que o Brasil se formou, durante 
três séculos, dentro de _um processo cul
tural bastante isolado; o Brasil não se fez 
exposto, primeiramente porque era um 
país Isolado, flão teve renascimento, não 
teve reforma, é um país culturalmente iso
lado. E se implantou no Brasil a colónia 
m_ais -isolada de todas, porque no Brasil 
não tinha escola superior, nllo penetra
vam livros, hão havia casas editoras, não 
havia gráficas, nada Era um país alta
mente isolado. Esse isolamento do Brasil 
fez com_ que a identidade do brasileiro 
fosse muito marcada. Esse núcleo inidal, 
essa matriz inicial da Cultura brasileira é 
hoje perfeitamente identificável, e todo o 
pluralismo atual se faz a partir dela, o que 
faz com que o Brasil, sendo um país com
pletamente novo, porque as civilizações 
que aqui estavam anteriormente ou fo

_r.;;tm_dtspersas ou foram rejeitadaS, ou ex
pulsas, ou destruídas, e o que se criou 
aqui foi um processo cultural novo, a par
tir dos portugueses, da matriz portuguesa, 
dos recursos africanos que se aproveitou 
-~~do o mais. Es_sa cuJtura nossa é perfei
tamente identificável. E hoje em dia, diga
mos assim, dentro do mundo moderno, 
o Brasil é um país com a sua própria 
entidade cultural, o que não impede, e 
talvez por isso mesmo qu_e ele é tão aberto 
rals outras, e particularn1ente a plurali
dade cultural que vem do processo de 
enriquedmento étnico do século XD<, que 
é muito recente, evidentemente. 

É preciso considerar que há muitos 
processos histórícos que estão por cima 
de nós e do qual nós nã_o pod~mos esca
par, nenhum povo moderno pode esca

_par. 
A verdade é que a premênda da tecno- _ 

logía na nossa Giviliza_ção, a revolução de 
informática hoje em dia abre outras bre
chas e_~onseqúências que nós sabemos. 

A permanente, hoje em dia, interdepen
dência de espaços cuJturais que estamos 
sujeitos que criou a grande indústria _da 
cultura que faz com que nós estejamos 
lendo aqui o best seDer que o alemão 
está lendo, o Japão está lendo no mesmo 
ano. 

Tudo isso faz com que uma visão dO 
Brasil de hoje não pode deixar de ser pri
meiramente uma visão que parta da nos
sa condição de mundo, membros de uma 
co_mu_nidade internacional que é_altamen
te interdependente, portanto, o que nós 
temos qLie buscar primeiramente é espa
ço n~_s_te mundo intemadonal através de 
alianças com os países da América Lati
na, com os países do Terceiro Mundo, 
c:om oul;ros_ países, buscar formas çle po
der, no plano internacional, para preser
var a nossa autonomia de decisão e nossa 
própria identidade. 

Em segundo lugar n6s temos que de 
verdade romper com a tradição elitista 
brasileira. T emõs que romper e temos 
que abrir esses espaços novos _às forças 
criativas de nosso povo, e finaln1ente ao 
nosso povo que é portador de valores 
e_ que demonstrou já uma grande força 
criativa - · -

No Ministério da CuJtura grande preo
cupação é conseguir que a popuJação, 
essas forças todas, varnos_dizer, de ruptu
ra, que são jovens, que são os movimen
tos feministas, os movimentos dos ne
gros, toda essa força de ruptura hoje em 
dia, e que refletem a tensão que existe 
nos controles soci<iis que sobre elas pre
valec~ram tanto tempo; que essas forças 
encOn-trem possJbilfdade de ser, dé se 
manifestar, e de abrir espaço para que 
possa o processo criativo abrir a sua- su
perficie de ampliação." 

Lnd(l_stria Cultural 
É de Artur da T ávota o texto introdutório· 

a este_ tema tão complexo e da maior iri1por
tãncia. 

"O mundo vive ditadura articulada do 
economicismo da sociedade industrial e 
da tecnologia. 

Tais formas ditatoriais se estabelecem 
has sociedades socialistas tanto quanto 
das capitalistas e, justamente, a desco
berta da qualidade de vida passa a ser 
um tema que renasce, recompondo o 
mosaico de proposições filosóficas fury
damentais ao ser humano. 

Curiosa obsessão de que a Cultura ou 
se estabelece ao nível das elites ou se 
estabelece intocada, pulcra, genulna ao 
nfvel do povo. É tratado _como Cultura 
o que provém dessas duas manifestações 
ou o que provenha da arte, seja popular, 
seja erudita. 

Um dos pontos de inquietação r_esid~ 
no estãbelecimento de parâmetros para 
o desenvolvimento, de urna forma cultu
ral que transite essas duas: a chamada 
cultura_de massa. Essa forma cultural es-

- tá em _grande expansão. Filha direta da 
industriallzi:ição e da tecnOlogia; ela é pos
suída, no sentido do estupro mesmo, pelo 
economicismo que invade toda a socie
dade. Uma das suas faces a que chamam 
de lixo, sem dúvida existe e corresponde 
à visão que dela tt?m os analistas apoca
líptiCos da cultura de massa,_. 

E sua outra fa_ce significa desenvolvi
mento,= contestação, avanço. A cultura 
oriunda da tecnologia do disco,- por 
exemplo, onde o processo econômico é 
presenÇa clara, ins-ofismável e competen
te em empresas multinacionais, tem sido 
portadora de vozes contestatórias. 

A cultura de massas provenientes da 
cultura do disco já criou no Brasil figuras 
como Chico Buarque, Caetano Veloso, 
como Gilberto Gil e fora daí com John 
Lenon. Há toda uma integração oriunda 
de uma contradição que mora no seio 
dos sistemas produtores. 

I I I , 
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Eles são obrigados a uma forma de 7 pê,..emprátlcaeestender;prindpioc-ons-

aceitação das correptes culturais ascen- titucional que determina a criação de três pro
dentes no mercado ê da misteriosa fusão , . .....-postas concomitantes de comunicação - a 
entre emoção, razão e empatia, tripé puf: pública. a priyada e_ a estatal - a~av(!s da 
sátil das infinitas interrelações ent,re· arte democratiza.ÇêiO efetiva da concessao de ca
e mercado. Por outro lado, é v~áde que nais de rádio e televisão; 
todas essas formas ·culturay:;, mesmo as -aperfeiçoar os incentivos fiscais e meca
contestatórias. acabam _pbsorvidas e ab- nismos financeiros que induzam setores públi-
solvidas pelo sistema p(odutor que as ree- cos e privados a apoiarem a produção cultural 
laboram, transfo árido-as em aparelhos do País; 
ideológicos." -aprimorar os mecanismos de controle 

Por tais r - s toma-se fundamental para 
a Cultura cional a democratização do aces
so aos eios de comunicação so_cial. 
~· rioridade estabele<:ida na Constituição 

~a a promoção da Cultura nacional e regio
nal na programação de rádio e televisão deve 
ser observada. 

Esta medida tem duplo alcance: além de 
assegurar maior difusão de valores nacionais, 
favorece a crescente participação do criador 
brasileiro nos direitos autorais. 

O direito autoral tem obtido poucos pro
gressos--quanto ao amparo legal. Ressalta-se_ 
a precária distribuição -dos direitos arrecada
dos principalmente em relação à criação que 
não venha ligada a sistemas comerciais de 
mercado (música erudita ou instrumental, por 
exemplo). 

Além de função cultural, refletindo as diver
sittades regionais do País, recuperando e fixan
do a memória nacional, e promovendo no ex
temo a divulgação do País, a indústria cultural 
é, também, fonte geradora de riquezas. 

O turismo serve de exemplo. O técnico f1á
vio Silva lembra que na cidade de São Fran
cisco criou-se um fundo de taxas de hotéis, 
administradas por um conselho. 

Em 1961, a taxa rendeu 580 mil dólares. 
Desses, apenas dez por cento foram destina
dos às at:Mdades culturais. 

Em 1986, o reridimento da taxa saltou para 
' quatro milhões e quinhentos ma dólares. Des
tes. noventa por cento destinaram-se a institui
ções culturais sem fins lucrativos. 

O significativo aumento de percentual de
monstra que corno os americanos percebe-
ram que a atividade cultural, além de sua fun
ção social, toma-se lucrativa, revertendo rique
zas para a hotelaria, para o comércio e indús
tria em geral. 

Há um crescimento da __ indúsbia çyltural em 
escala mundial. O atraso da produçáo e difu
são cultural de nosso País só pode ser supe
rado com medidas que envolvem uma política 
cultural também concebida como investimen
to social e econômico. 

Eis as Sugestões de medidas, sintetizadas 
de documentos de diferentes entl_dades cultu-
rais: 
-a modernização dos meios de produção, 

investindo-se em tecnologias de comunica
ção, tanto na forrnaçã_o dos recursos humanos 
e pesquisas quanto em tecnologia de ponta: 
equipamentos modernos, satéjjte, 1V a cabo, 
tJolefonla digital, etc.; ~ 

-incentivos para a criação de emissoras 
em atF de c~áter regional; 

e fiscalização da reserva de mercado nacional, 
principalmente na área de cinema, televisão 
e video; 

-aprimorar legislação que vise à proteção 
dos bens culturais, à produção cultural e sua 
autoria, bem como a citação de instrumentos 
que agilizem a aplicação dessa proteção; 

-=-promover mercado comum de cinema 
e video através de acordos de binacionalidade 
entre países interessados; 

-criar no CongresSo o -conselho de Co
municação &iC1ãl; deflllidor de política de co
municação, que contará em seus quadros 
com-representantes de entidades jornalísticas, 
patronais, culturais e educacionais e represen
tativas de sociedade de um modo geral; 

-dar apoio e condições de funcionamento 
à Funtevê, órgão já existente, com ramifica
ções estruturadas em todo o País e que pode 
prestar relevantes serviços culturais e educa
cionais, formulando clara política de uso dos 
modernos meios de comunicação eletrônica. 

Cinema 

Em recente seminário sobre Cultura e reali
dade, o vice-presidente do Concine, Roberto. 
Fa_ria, Marçp Altberg e o_ presidente da FCB, 
Rui Soberg, traçaram um panorama da situa
ção da indústria cinematográfica no País. Eis 
a síntese do que disseram: 

1'odos os países do mundo procuram in
centivar a produção de filmes nacionais, pois 
além de sua função cultural é agente eficaz 
no mercado externo, na promoção e divulga
ção cultural e comercial do país produtor. 

Há o e~eruplo da Austrália. Um único filme 
de grande êxito fez explodir o cinema austra
liano no mundo inteiro e já faturou milhões 
de dólares (CrocodUo Dundee). Com ele a 
Al,lstrália atraiu para si a atenção da opinião 
pública intemacior1al.." 

Roberto Faria não faz distinção entre cine
_ma, vfdeo e televisão. Dos cinqüenta mil fUmes 
de longa-nietragem produzidos desde o infdo 
do cinema, dois terços já foram utilizados pela 
televisão. 

A ligação por satélite com outras regiões 
do -mUrido, a privatização das emissoras de 
TV na Europa, as televisões a cabo criarão, 
se-gundo ele, uma demanda de sessenta e 
quatro mil filmes de longa-metragem por ano. 

Por que o cinema brasileiro com tanto mer
cado está em crise? 

Atribui-se os fundamentos de nossa crise 
ao nosso atraso em relação à indústria cultwal. 
Fo~Os afogãqos pela produ~o de outros paí
ses. 

os-exibidores que eram inicialmente produ
tores e exibidores, com grande oferta de pro-

duto estrangeiro (com custo muito menor) 
passaram somente a exibir, deixando de pro
duzir. 

Durante algum tempo-os produtores pionei
ros, poetas,·visionários como Humberto Mau
ro, Lulu de Barros e outros lutaram para colo-. 
car seus filmes nos cinemas. O filme estran
geiro não era uma preferência do público, mas 
do exibidor, pelo seu custo inferior. A teleno
vela brasileira veio desmistificar a aludida pre
ferência pelo produto estrangeiro. 

A primeira lei de proteção ao cinema no 
Brasil veio com Getúlio Vargas, que determi
nou a obrigatoriedade de um filme nacional. 
por ano. Mais tarde, a relação passou a ser 
de um filme brasileiro a cada oito estrangeiros. 

Hoje, a reserva de mercado é de cento e 
quarenta dias por ano dedicados ao filme na
cional. 

A competição é difícil. Enquanto nos EUA 
o custo médio de_ um filme, em 1987, era 
de dezessete milhões de dólares, no Brasil to
do o orçamento da Einbraftlme, durante um 
ano, foi de três ou quatro milhões de dólares. 

Atualmente, existem três órgãos que cui
dam do setor: O Conselho Nacional do Cirie
ma, a Embrafdme e a Fundação do Cinema 
Brasileiro; todos sem dinheiro, com dificul
dades até para pagar os funcionários. _ 

A Fundação Nacional do Cinema Brasileiro 
é resultado de um desmembramento da Erii
brafilme. Esta ficou com a parte comercial 
dos longa-metragens e a FCB responsáVel pe.
la política cultural, com os filmes de médio 
e curta-metragem, cinema de animação e fil
mes científicos. 

A fundação não tem fmalidade lucrativa. 
Ressalte-se que apesar de dificuldades fi

nanceiras, através de um acordo entre Brasil 
e Canadá, a FCB" recebeu urriZ.. dotação de 
verbas da ordem de três milhões de dólares 
e montou o melhor laOoratóõo de mix21gem 
da América do Sul. _ 

O Conselho Nacional de Cinema tem â'atri
buição legal -de elaborar as normas de com
portarriento do mercado, de fiscalizar o vícbJ, 
o curta e o longa-metragem, o cinema estran
geiro, de registrar as importações, de ver o 
equilíbrio do mercado, etc. 

Nos últimos anos o avançO da capadtação 
técnica refletida naS realizações das produ
Çàes, somado aos espaços conquistados pelo 
cinema brasileiro nos meios de comunicação, 
tomou imperativa uma _transformação no por
te dos empreendimentos; faZendo com que -
o filme de adequado padrão técnico e artístiCo 
necessitasse de um milhão e quinhentos mil 
cruzados novos, em média, Para viabilizar sua 
produção e comercialização, segundo as exi
-gências de rrieicado. Diante dess_e c_onteito, 
a participação de terceiros e principalmente 
o de .capital internacional revelam-se indispen-
sáveis. - -

Inserida nessa realidade, a Embrafilme ocu
pa posição de destaque, constituindo-se na 
principal fonte de incentivos à produção cine
matográfica brasileira, além de ser uma das 
maiores distribuiaoras de filmes para o nosso
·mercado. Essa posição lhe garante uma am
pla e diversificada carteira de projetas que exi-
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gem um considerável volume de reçursos, vi
tal para a concretização das produçqes. 

E .sabido que a crise do cinema, ou pelo 
menos dos cinemas, é intemadonal. Em todo 
o mundo, ou quase, a época áurea do cinema, 
como lazer por excelência, foi duramente 
ameaçada pela concorrência, a princípio dis
creta e depois esmagadora, da televisão. 

O apoio do Estado desempenha papel rele- , 
vante no âmbito da produção cinematográfica 
mundial. Os exemplos são inúmeros. Na Fran
ça, o "Centro National de la Cinématographie" 
financia a grande maioria dos filmes; na Espa
nha, o incremento da produção só foi possível 
com a participação da 1V Espanhola, que é 
estatal, do Instituto de Onematografia Espa
nhol e do Instituto Português do Cnema; em 
Portugal, que financia produções até a fundo 
perdido; na ltá1ia, a radiotelevisão italiana e 
o Instituto Lut participam com cerca de cem 
filmes por ano; no Canadá, o NatiO(lfll FUm 
Board faz cinqüenta anos este ai1o. E mesmo 
nos Estados Unidos, onde o cinema não é 
financiado pelo Estado, ele_ é tratado como 
questão de Estado, de política externa estraté- : 
gica. O Brasil já chegou a produzir mais de 
cem filmes por ano, na década de setenta, 
quando a economia brasileira atravessava ou
tro momento, e a Embrafilme contava com 
recursos financeiros previstos no orçamento 
da União. A Embrafilme está vivendo, há pou
co tempo, de recursos oriundos _da própria 
atividade cinematográfica, de percentual so
bre a remessa de lucros de filmes estrangeiros 
exibidos aqui, da venda de ingressos padroni
zados e do resultado comercial interno e exter
no dos filmes que produz e distribui. 

O que está aContecendo na Europa, berço 
da civilização? Os intelectuais, escritores, ci
neastas, atares estão fazendo comi cios e pres
sionando o Parlamento Europeu para criar 
uma reseJVa de mercado para defender sua 
Cultura. Quem esperaria que justamente o 
continente europeu, berço da civilização oci
dental, exportador de Cultura, precisasse de 
uma reselVa de mercado para defender a Cul
tura? No entanto, fala-se hoje em reserva de 
mercado dos produtos feitos na Europa à base 
de sessenta por cento - isto está sendo feito 
para resjstir ao poder económico dos Estados 
Unidos. 

O que a liderança da indústria cinemato
gráfica hoje preconiza, corno inedida das mais 
importantes para aumentar o mercado do ci- : 
nema brasileiro, e o acordo de binacionali
dade, isto é, permitir que os exibidores mos
trem filmes mexicanos, colombianos, vene
zuelanos, argentinos, portugueses, espanhóis 
e mesmo franceses em troca dos mercados . 
correspondentes para os filmes nacionais. 

A Relação do Cinema 
com a Televisão 

Ainda nesta publicação da Embrafilme há 
· · um histórico do surgimentO da televisão no 

Brasil, relacionando-a com o cinema. Trans
crevo-o: 

· "A decisão do governo brasileiro de promo
ver a integração do País e garantir a soberania 
nacional pelo investimento maciço nas teleco-

municações prtvilegiou enormemente o _de
senvoMmento das redes de televisão, que logo 
se transformaram em grandes cadeias nado
nais cujo poder escapa ao controle da socie
dade e da legislação. 

Há, entre o cinema e a televisão, nO Bf.:isil, 
uma dissociação de origem histórica: ao im
plantar-se no Pafs, a televisão _se apoiou na 
herança do rádio - as_ atuais telenovelas re
produzem o fenômeno de popularidade das 
antigas novelas radiofônicas. Mais tarde, no 
momento de sua grande expansão, a televisão 
recrutou profissionais da área de publicidade, 
que lhe conferiram a atual feição. 

- Essa dissociação não se dá apenas no nível 
da linguagem e da comunicação de profissio
nais, mas estende-se ao planO ideológico. O 
cinema é plural por natureza e sua reaJização 
tem sido Possível em -várias regiões do País, 
A televisão, por sua vez, _é produtora da maior 
parte de sua programação e centraliza essa 
produção em um único núcleo irradiador. Se 
o fato é auspicioso-na medida em quepreseJVa 
o caráter nacional da produção, por outro lado 
gera uma concentração com grave risco polí
tico e social o monopólio da informação. Ao 
veicular, em âmbito nadonal, uma programa

--ção de padrões ditados pelos segmentos mais 
desenvolvidos do Centro-Sul, tende a reduzir 
o Pais aos limites de uma Sociedade de consu
mo e promove a sua uniformização culturaL 

A televisão brasileira raramente abre espaço 
para o filme brasileiro. E. quando o faz, o nível 
de remuneração é irrisório em face da poten
ciaJidade do veiculo: se, para tecuperar um 
investimento mínimo de trezentos mil dólares 
em sua produção e comercialização, um fibne 
nacional precisa fazer um milhão de especta
dores no circuito das salas de cinemas, o pa
gamento correspondente a cinco exibições, 
em televisão, de um filme brasileiro de pres
tlQio é dã ordem de vinte e é:inco mil dólares, 
ou seja, menos de dez por cento daquele in~ 
vestimenta. O paradoxo se evidencia na esma
gadora diferença constatada entre as audiênw 
cias obtidas em cinema e em televisão de uma 
série de mmeS apreseiliacios em recente pro
gramação de uma das principais redes nacio
nais. 

Outros dados a acrescentar, e estes mais 
atuais: de janeiro de 1984 a março de 1987 
foram ex~bidos na lV 6.546 filmes estrangei
ros, dos quais apenas 144 brasileiros, istO é, 
.2.2%~ ~janeiro deste ano (1989) foram exi~ 
bidos 266 filni"es dos- quais somente três são 
nacionais. 

Eis algumas sugestões apresentadas pela 
Einbr.3ftlme para dirimir problemas nesta área 
de televisão e cinema (além da observância 
de reseJVa de mercado e da promoção dos 
acordos de binacionalidade na área de ftlmes 
de longa metrag~m). 

Estabelecer uma política de integração do 
cinema com a rede de televisões educativas 
visando: à realização de projetes conjuntos de 
produção e veiculação de documentários e 
filmes de longa-metragem; utilização do acer~ 
vo das cinematecas ern programas destinados _ 
à formação de público; desenvolvimento de : 

centros regionais de produçao de cinema e 
televisão que abasteçam as redes educativas 
e p"rivadas de programação com conteúdo e 
linguagem regionais. Os-l'e_Cursos seriam pro
venientes dóS Ministérios da Educação e da 
Cultura e âo patrocínio de grandes empresas 
estatais, como a Petrobrás, Vale do Rio Doce 
e Telebrás. 

Vide()! 

O Seilhor José Carlos F"ernan"des Marques, 
presidente da União Brasileira de Vi:deo, tra. 
çou; em linhas gerais, a situação do vídeo no 
Brasil, trazendo propostas para a melhoria 
desta indústria: 

O mercado coineçou:-aproXimada_mente _ 
em 1984, calcado em pirataria de- vídeO. Ã 
União Brasileira de Vr:deo distribui, hojé, vídeos 
para cinco mil pontos de venda no Brasil. Há 
quatro 'milhões e meio de aparelhos de vídeo 
no País. 

O contrato de direitos autorajs é registrado 
no Concine. 

Setenta por cento das fitas das locadoras 
são piratas, isto é, não possuem o·· selo do 
Concine. Há, portanto, evasão de impostos e 
empregos fictícios, fugindo dos preceitos so
ciais básicos de emprego e de remuneração 
condizente. A fita pirata não paga direito auto
ral. O preço de uma fita pirata é Um quinto 
da fita legal. 

Há cinco mil locadoras no Pais para serem 
fiscalizadas e o número de ftSCaiS é pequeno: 
de quinze a vinte para todo o Brasil. 

O Condne não está estruturado para este 
trabalho. A falta de recursos é sério problema. 

Uma das soluções de melhoria para a indús
tria de video nacional poderia ser a modifi
cação da taxação. 

A fita de video é taxada em quinze por cento 
do IPI e em dezessete por cento do ICM. O 
entendimento da União Brasileira de Video é 
que não é vendida uma fita de video e sin 
o conteúdo. Na imprensa o papel é isento 
de imposto. A incidência de alto imposto enca-
rece a fita de vídeo. Diminuindo-se o IPI, facili~ 
taria o preço_ e-portanto a aquisição de fitas, 
como é feito no disco, no livro. O direito autoral 
com maior vendagem teria remuneração me-
lhor. _ 

A posição da OBV quanto -à reserva de mer
cado, vinte e cinco por-cento de fdmes nacio
ilais, é que a produção é pequena, contrapon
do-se à grande escala de produção interna
clona]. 

com· a criação do imposto relativo à fita 
(suporte físíco), poder-se-ia criar um fundo 
que seria revertido para a produção nacional. 
A OBV sugere, também, o mesmo incentivo 
fiscal existente na indústria fonográfica. A ali: 
quota do IPI é menor para o disco. 

A indúStria do vídeo lança cern a cento e 
vinte títulos por mês. Para cumprir os vinte 
e cinco por cento da rese!Va de mercado são 
necessários de vinte e cinco a trinta títulos 
nacionais por mês. 

É preciso criar mecanismos para cumprir , 
este dispositivo, produzindo-se mais filmes e 
de melhor qualidade. 

...---...--
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INTEGRAÇÃO 

Educação 
Cu1tura 

Comunicação 

É na educação básica que se forma para 
a cidadania, onde se proces_sa a transmissão 
da heranç<:~ cultural e onde hoje, segundo as 
palavras do ex-Ministro Celso Furtado, se re
produz todo o sistema_de prejuízos que domi
nam a vida cu1tural brasileira. 

Cita a exclusão nas escolaS do papel positivo 
dos africanos na form-ação da Cultura brasi
leira e complementa: "O papel de socializar 
o homem no s_entido de atribuí-lo para a vida 
democrática, para a fraternidade, para o pró
prio enriquecimento e acesso a essa cultura 
s_e dá na educação básica". 

As manifestações culturais e artísticas po
dem e têm sido podadas_o_o processo escolar. 

J:: na escola, pois, que se encontra o primei
ro ponto de revisão quanto às atividades cultu
rais no Brasil, respeitando-se as manifestações 
artísticas, incentivando-se as culturas regio
nais e preservando-se a arte ~ a atividade do 
processo centr_ali_~ador e massificador dos 
meios de comunicaçáo. _ _ . . . 

A Lei n9 5.692, que instituiu a obrigatorie
dade da Educação Artística no currículo esco
lar, precisa de revisão. A figura do professor 
polivalente mostrou-se. io.efl!:.~ •. pois as dife
rentes artes requerem conhecimentos espe-
cíficos. . _ 

No momento da elaboração da nova lei de 
Diretrizes e Bases é precisõ ficar claro que 
a introdução de Educação Anistie@ nas esco
las carece de revisão e náo de exclusão, como 
pretendem alguns. 

Aspecto fundamental a considerar é seu ca
ráter interdisciplinar, integrador de várias disci
plinas proporcionando ajuda m(Jtua, fecun
dando conteúdos e indo de encontro à integra
lidade do ser humano. 

Em especial no primeiro segmento do 1 ~ 
Grau ( 1' a 4~ série) as crianças têm mais dificul
dade de .diferenciações e.necessitam de expe-
riências participativas e concretas. é; neste mo
mento que se dá a e}Cplosão .de. criatividade 
e pensamentos mágicos que nào~ po.dem cer 
cerceados pelo processo discursivo, cartesia
no e castrador das escolas atuais. 

Movimentos de integração entre CulttJra e 
Educação foram feitos quando. pertencentes 
a um mesmo Ministério. O projeto de intera
ção da então Secr.etaria.de .Cultura e Seçretaria 
de Ensino de 1 ~ e 2~ Grãus, num trabalho 
que envolveu várias instituições, deteçtou a 
homogeneização provocada pela escola, com 
o conseqüente enfraquecimento da identida
de cultural. 

Esta foi a conclusão d.os próprioS profes
sores, alunos e pessoas_da.comunidade enga
jadas nos projetas das diferentes regiões. 

Embora não tendo trazido soluções cono:e
tas, o referido projeto apontou caminhos co
mo: redimensionamento das relações inter
pessoais, transformações dos conte(!:dos cur
riculares, ampliação das funções educacionais 
e uma nova visão da cultura. .io_seçida na dinâ
mica do cotidiano de .;:a_d..a con~o e.legiti· 

m"<1da no processo ensino-aprendizagem em
resposta às reais necessidades da população. 

Resta acrescentar quanto à conclusão da 
homogeneização o marcante papel de massi
ficação exercido pelos agentes de difusão cul
tural, perpetrado pelos meios de comunicação 
eletrôrUca. _.. . 

Qualquer política cultural tem, pois, de pas
sar pelas áreas da Educação e_da Comuni
cação, essa última tendo em vista seu grande 
poder de disseminação cultural 

Quer permaneça como Ministério ou não, 
para a Cultura o importante e imprescindível 
é que sua ação não se faça isolada. 

A criação de um Cónselho que integre Edu
. cação, Cultura e Comunicaç.ão pode evitar es

forços e.stanques, paralelos e fraudados .. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Odacir So~
res. 

O SR. ODACm SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, dramática é a situação 
dos produtores rurais. do Estado de Rondônia, 
sitiados entre inil. fogos simultâneos. O Banco 
do ]3rasil çontinua cobrando juros diários pelo 
fií1ãitciamento da safra já colhida e entregue 
aos armazéns da Cagero, enquanto que nada 
informa quanto ao pagamento da venda da 
mesma, efetuada à Comissão de Financia
mento à Produção: Os atrasos no págamento 
das safr~ montam a quarenta, em alguns ca
sos sessenta dias ou mais, e. quando final
mente fOrem pagaS por· pieços congeladoS, 
sem um centavo de juros. · . . 

·· Ou seja, 6 Governo; que hão dispensa os 
Juros do. produtor financiado, não lhe. paga 
nenhum acréscimo __ quando é ele, o G.ov~rno, 
quem atrasa os s.eus _pa.Qamentos. EXemplo 
clássico de &istema de. dois pesos e duas medi
das, não apenas grandemente Injusto, como 
também prejudicial a todos - agricultores, 
povo e o próprio- Governo. Os primeiros, por 

_m,_otivos óbvios. uma vez que eles são o alvo 
imediato da injUstiça cometida. O segundo, 
porque o produtor, desestimula-do; deixârá 
de plantar e o resultado é também bastante 
óbvio: .faltará o que comer .. O terceiro, porque 
terá ele mesmo, cqm 5:ua prática injusta e irres· 
ponsável, provocado a exaustão de uma valio
sa fonte de arrecadação de tribu~os. -· 

Revoltada,. a classe produtora de Alvorada 
40 Óest,e 'já ameaça depredar o armazêm da 
Cagero, caso o pagamento da safra n-ão se 
faça logo. É do que nos dá conta o Prefeito 
Municipal daquela Ctdade, em telegrama a 
mim dirigido, r~elando a grande preocupa
ção daquela autoridade com o rumo que está 
tomando a crise .. 

De Pimenta .. Bueno Vieram daiS: telegramas 
~.b...re_ Q_me,srno. problema - Um do Presi
dente da Câmara de vereadores; o PlJ.trO do 
Presidnete do Sind1cato Rural. Lá, além dos 
atrasos da CFP e dOs juros que o prodUtor 
é obrigado a pagàr mas não tem diieito-de' 
r~ceber, há um_ problema adicional: o arma-· 
zém loc<:1l da Cagero, lOtado, não pode receber 

·mais nenhuma safra. Muitos produtores já tive
ram que demandar cldades vizinhas, correndo 
pela conta deles, agricultores, o adicional de 
frete, c:omo se eles tivessem culpa da falta 
de previsão governamental... ·--

A única culpa que o produtor rural de meu 
~ç\9 tem, Sr. Presidente e Srs. S~nadores, 
é a de ter acreditado no Governo. Acreditanto, 
ele p"reparou a terra, pl8ntoti e colheu; produ
ziu riquezas para o Estado e para o País, contri
buindo para que o _Ministério da Agricultura 
possa hoje anunciar mais um recorde de safra 
agrfcola. QUe contrapartida recebe o agricuhor 
por esse ato concreto e palpável de fé no País 
e nos s.eus governantes~ Ver a safra apodrecer 
por falta de armazenagem adequada? Ver o 

_s.eu trabalho livre e patriótico transformar-se 
- e.m aviltante suor escravo,_ pois, como bem 

disse O Presidente do SindiCato Rural de .Pi· 
menta Bueno, o produtor está pagando para 
produzir? 

Ignoro a reSposta que o QOvemo dará a 
tais apelos, apenas sei, sem qualquer dúvida, 
urria coiSil: Qtie:m produz neste nosso País 
·merece um pouCo mais de respeito! 

Peço fazer constar, desse meu pronuCflta-
inento, os telegramas aludidos. . . _ 

. Er!'l o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
_be'!l!) · · 

DOCUMENTOS A Q(}E SE REFERE 
O SR. ODAOR SOARES EM SEU DIS
CURSO: 

EstadO de RondÔnia 
.P...re1citu(ª-l\1Unicipal de Alvorada do Oeste
RO .. 

Alvorada do Oeste - RO, ~m 23-10-89 
- Do: Prefeito Municipal de Alvorada do Oeste 

-RO . . . 
·- João Ferreira Martins 

Par"': SenadOr Sr .. Odacir .·Soares 
Senhor Senador, 
Informamos a V. Ex•, que é desesperadora 

.. a situação que passam os agricultores do Es
tado de Rondônia, principalmente os do Muni
CípiO de Alvorada do Oeste. Senhor Senador, 

. o lucro obtido destes produtores peJa venda 
dos seus produtos e o mínimo, e, é m.ingl!ado 

_.· aiÓd.a ma1s se ã.;:resddo de ji.iroS ri).ais taxa 
de Inflação que ele terá que pàgar pela despe
sa de fretes e triagem. 

Portanto, c"abe a nós "denunciar" a V. Bê', 
_que 1:1~ mais de 40 dias os produtores deste 
município, _entregaram seus Qrodutos ~ CFP 
e ãté q momento não rec.ebfú3m quàfquer 
pagamento destes produtos. 
- A administração deste município enviou te
lex ao Banco do Brasil S/A, Ag. Brasíli~ de 
n~ 530/89, de 19-10-89; pedindo solução ao 
problema e até o momento sem nenhuma 
providência. Toma-se impossível para a admi
nistração .municipal contornar tal sitllação, 
pois desesperados e revoltados ameaçam de
predar o armazem da Cagero onde se enCon-
tram annãzenados os produtos. -

_Certo de contar com ~U{l atenção e provi-. 
dêrlciàs, desde já nosSos agradecimentos. -

_ ~AtencioSamente, - JQão F'erreira -Maitiils, 
.Frefeito Municipal de Alvorada do OeSte -

·Ro 
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TLX Circular n• 035/89 - GP/89 
Pimenta Bueno, lS..l0-89 

Do: Presidente da Câmara_ Municipal de Pi
menta Bueno 

Para o Senador Odacir Soares. 
Eminente Parlamentar, 
Via do presente, soUdto total apoio de V. 

EX' atuante parlamentar, em interceder junto 
aos orgãos g_ovemamentais, princip~trnente 
CFP, para o problema ViVido, hoje~ pelos Ttos
sos produtores rurais, que encontram-se a 
mais de 60 (seSsenta) dias, aguardando paga
mentos das suas safras depositadas nos arma
zéns da Cageró. É inconcebível, eminente par
lamentar, que o Governo não se sensibilize 
e não assuma a responsabllidade pela demora 
do pagamento e ainda sem levar em conside
ração a galopante inflação generalizada no 
País. Se tiverriios Rondônia- uma alta produ
ção de milho ou outro cereal, deveu-se ao 
crédito que os produtores rurais creditaram 
ao Gcivefno, e a re-Cipfoca- rlãOTefn sidõ a 
tônica. 

Rondônia- Eminente Parlamentar - ten
de a ser o celeiro agricola- Vossa Excelência 
bem sabe - desse glorioso Brasil. Desfladar 
a bandeira de luta e do respeito por estes pro
dutores rurais é a nossa iniciativa, Eminente 
Parlamentar, a situação em nosso ~unicípio 
é de desesperança, encontram-se nesta data 
vários produtores rurais, aqui parados e o Ban
co do Brasil nada informa sobre os pagamen
tos atrasados. Nosso povo está esperançoso 
de que com a vossa participação haveremos 
de em pouco espaço de tempo_ ter solucio
nado este problema. para o homem do campo 
e de uma Rondônia maior. 

CordiaJmente, Rouscelino Passos Borges. 
Presidente. 

Exrno. Sr. Odacir Soares 
Gab. 31 anexo II 

Prezado Senhor: 
Vimos pelo presente, solicitar a intercessão _ 

de V. Ex' junto aos canais competentes_ no 
sentido de que se resolva a sit~aç_~o aflitiva 
da nossa classe produtora no que tange a 
comercialização de seus produtos junto à CFP. 

Essa situação caótica e abusiva para com 
noss_os produtores, soma-se aos seguintes fa
tos: 

1} Alguns já entregãram seus produtos na 
Cagero há mais de 60 dias e até a presente 
data não receberam, enquanto _os juros con
traídos para financiar sua produçãO conti-
nuam sendo ~contabilizados dia a dia; 

2) Alguns tiveram·que transferiar a entrega 
da sua produção para muncípios vizinhos em 
razão do armazém local já estar lotado e com 
isso encarecer o frete em mais NCz$ 3,QO 
por saca; 

3) Q.Banc:Q do Brasij quando tiver re<:ursos 
para pagá-los. fá-lo-á - A pela tabela de se
tembro/89, altamente defasada; 

4) As sacarias serão ressarcidas aos produ
tores pelo preço da aquisição, o que traré. um 
grande prejuízo, pois a exemplo, alguns as 
adquiriram pelo preço uhitário de NCz$ 1,94 

"' e hoje já custa NCz$ 3,13; --

5) Os produtores pagam quinzena1mente 
ós valores_ da armazenagem. 
. S6marid0 o trabalho na prepação da terra 

para o plantio, compra de sementes, capinas, 
colheita, debulhamento (l:!ilhagem); sacaria, 
frete, juros escorchantes, armazenagem, idas 
e vindas até a cidade para receber, chegarmos 
a conlusão. que o produtor paga para que o 
governo compre seus produtos. 
--- Certos do vosso apoio e aproveitamos a 
oportunidade para renovar nossos protestos 
de estima e consideração. 

Atenciosamente, Romildo Paniche, Presi~ 
dente do Sindicato Rura1 Pimenta Bueno -_ 
RO. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)-Con
cedo a palavra ao nobre Senador Mauro Berre
vides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDS -
CE. Pronunica o segUiiite discurso) -Sr: Vre~ 
sidente, SrS. Seniidores, apesar do empenho 
das lideran-ças par1amentares e empresariaiS 
do_N~te, ainda permanece sem solução 
definitiva: O aparte de recursos para a continua
ção das obras da Usina de Xingó~ que hoje 
sofrerão novo embargo, com a dispensa pre~ 
vista-'de mais operários, inViabilizando a mar~ 
cha dos traba1hos. 

Há dez dias, Sr. Presidente, ocupei esta tribu
na para a1ertar as autoridades quanto aquela 
iminente e desastrosa paralisação, apelando, 
ao final, para o próprio Presidente da Repú~ 
blica, a fim de que garantisse o repasse das 
dotações inexplicavelmente retidas. 

Grupo ae deputados, inclusive, manteve au
diência com o Chefe_ da Nação, a quem foi 
feita-ampla e deta1hada exposição sobre a ne· 
cessidade_ de 'ser assegurado o cumprimento 
do cronograma de financiamento, sem que 
as ern,preiteiras encerrariam as suas atividades 
aJi, com prejuízos incalculáveis para o porten
toso empreendimento. 
~Além disso, o Governador de Pernambuco, 

Miguel Arraes,_ endossou o pleito, por reco
nheç:er_ na. Usina de Xingó um fnstrumento 
poderoso para solucionar o déficit energético 
da região nordestina. 

Ressa1te-se que, se até.1993, não forem ulti~ 
madas as obras _daquela hidrelétrica, será ine~ 

_ yitâvel o racionamento de energia na nossa 
á_rea geográfica, reeditando-se, assim, o qua· 
dro de 19a7, com dãnosas repercussões para 
a vida económica e social do chamado Polígo~ 
no das Secas. 

As dívidas com as construtoras ascendem -
á casa de 140 milhões-de dólares, sem incluir
se as que estão víncu1adas aos fornecimentos, 
em montante avultado, que de acha à espera 
dQ reSpectivo pagamento. 

O presidente da Chesf, Dr. Genildo Nunes, 
tem-se, iQ:ua1mente, interessado na obtenção 
das verbas da Usina, defrontando-se sempre, 
com a-clássica dificuldade de carência de. dis
ponibilidades por parte do Tesouro. 

Diante disso, entendi de meu dever retomar 
a esta tribuna para nova e patética solicitação 
ao Dr. -José Samey e aos Minitros da áre~ 
económica, a fim de que encontrem imediata~ · 

mente, uma forma de assegurar o prossegui
mento da construção de Xingó. 

O espectro de outro racionamento sonda, 
novamente, o Nordeste, sem que se tenha 
uma saída tranqüilizadora, capaz de permitir 
a concretização de uma iniciativa de extraor
dinária relevância para o noss_o desenvolvi
mento econômico. 

Que se suste a dispensa dos traba1ha,dores 
e se impulsione o- cronograma de obras em 
Xingó, é o que aspiram quarenta milhões de 
brasileiros, com a solidariedade da opinião pú
blica de todo o País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)-Con
-cedo a palavra ao nobrE! senador Lourival Bap-
tista. - - --

0 SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL
- SE. Pronuncia o_ seguinte dis_curso) -Sr. Pre-
- sid.ente, Srs. Senadores, o lançamento do livro 
O Grande Akuntô do conceituado jornalista 
Juarez Conrado, no dia 18 de outubro passa
do, realizado no Centro de Turismo e Artesa
nato, em Aracaju, adquiriu as proporções de 
uma conSagradora festa,_ transformando-se 
numa excepciona1 homenagem das mais ex
pressivas lideranças culturais, políticas e so
ciais de sergipe, à personalidade inconfundível 
desse meu estimado amigo de muitos anos, 
que já se projetou no cenário radonal pelo 
mérito intrénseco de sua obra, como jornalista 
e escritor de va1or incontestáveL 

O Grande Akunt6 é uma demonstração in
sofismável do invulgar talento da cultura e da 
competência de Juarez Conrado - respei
tado, e ?lplaudido dentro e fora de Sergipe. 

õ lançaníento do seu livio ~ ao qual nãO
estive presente, por compromissos inadiáveis 
em Brasília - foi Um acontecimento de sur
preendentes proposições, em virtude do ma
ciço comparedmento de centenas de perso
na1idades, havendo o Detran colocado guar
das à frente do prédio onde se reaJizou a sole
nidade, a flm de controlar o trânsito, que ficou 
engarrafado, tal o número de carros que ali 
se concentraram. 

Dúrari1e méiis de três horas,JuareZ Conrado 
autografou livros para o grande número de 
inteh~ctuais e políticos presentes. 

Seria longo e desnecessário enumerar as 
persona1idades que prestigiaram o lançamen· 
to de O Grande Akuntó. 

No próximo dia 17 de novembro, segundo 
informoU o profess'or Laura Uma, do Minis
tériõ da Cultura, O _Orailâe Akuntô será lança· 
do em Brasília, com a presença de embaixa· 
dores dos países africanos autoridades, ami
gos e admiradores de Juarez_ Conrado, isso 
enquanto já está_ sendo providéndado o seu 
lançamento também na Nigéria, a maior na
ção negra do mundo. 

Não me seria lícito deixar de registrar, nos 
Anais do Senado FederaJ, o significativO e im· 
portante evento cultura1 e social do notável 
livro de Juarez Conrado, a quem dirijo as mi
nha calorosas felicitações. 

Juarez Conrado é um jornalista que sabe 
conquistar amigos e admiiaáores do quoti-
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diana do· seu admirável desempenho profis
sional e que vem honrando e dignificando Ser
gipe ao longq de sua fulgurante trajet6ria, co~ 
mo homem de bem, cidadão exemplar e valo
roso escritor. 

Eram estas as sucintas COnsiderações- qu-e 
hoje desejaria fazer, à margem do lançamento 
de__ Q_grandcAkunt6, em Aracaju, solicitandO 
que fosse incorporado ao nosso pronuncia
mento, referências feitas pelos_JornalistasJoa- • 

qui_m Alves Rtos, Heitor Augusto d~- i.ery Gui
marães e Junot Silveira,_ sobre o referido livro.( 

,Muito bem! Palmas) 

DOCl!MEJYTOA Q(JE SE REFERE O 
SE!YADOR LOl!RJVAL7IAf5TJSTA: 

Juarez Co~rado volta as tiV!lJrias, def!O.IS dos su
cesso.• de ·~ Ultims Semana de Lampkfo •, "Sindlcslo 
cla~e"e 11At:Jama da Noite'~ comum romance em 
prosa e .vemo, no qual a sua imaglnsç4o se expande 
n'uma homenagem d raça das suas origens pela pas
sagem de um s4culo da sualibertaçAo. Esse noWJ livro 
de Juarez, que vai assim se firmando como escritor, 6 
obm de ficçAp, com alguns trechos de enfatizada dra· 
maticidade. E um livro que agrada e que firma nos diff.. 
csls e Ingratos caminhos da literatura de ficçáo o velho 
rspdrter que mio perdeu o dom da curiosidade, da ln· 
vesligaçAo, da bisbilhotice, mesmo que para roman
cear tragddias como a d' "O Grande Akuntd". Fa/law 
lhe um estudo mais aprofundado do Problema. Por is 

..tJO mesmo, cresce de valor a sua imsginaçáo no nr 
manco a respeib. 

Joaquim Alves da Cruz Rios 
(Advogado, Jornalista, Redator-Secretário de 

· .. A Tarde'"). 

ConhBci o cldadlio-do-mundo Juari>z Conrado em Sef!lipe, depois rte suss andanças por Bahla, Rio, 
Brashla, Slo Paulo, ond9 deixou mBTCBS ~sua fanUfstlca. habilidade na at18 da comunlcaçAo. Rep6rtsr, crftjw 
co, cronista, analista, Juarez ainda achQI(B tffmpo para reunir seus pedaços de vida em livros que, r:nais do 
que um entretenimento, ceqo selomstam msterial de consulta: "Sindicalo da Morte•; "Dama da Noite", ·~ 
Dura Lei do Cangaço", ·~Ultima Semana de Lampláo", 

O comunicador Juarez Conrado revela seu lado da poeta, com "O Grande Akun/6". l gostoso ler as en
trelinhas, nelas sentir como,Juarez assume e professa Sf.!B inabalável certeza de ler vindo das senzalas de
gradantes do passado. Efa se mostra fiel às origens~ convrclo. orgulhoso de ter sido escravo e senhor, grande 
fi pequeno, e poder cumprir aquilo que lhe foi reservado no plano terrestre. 

De certa bnna, o comunicador d tambfJm um poeta. Aqu;, Juarez Conrado mostra toda. a sua força intew 
rfor. a mesmà força que fez dele o grande ,repórter dos grandes .temas. das grandes cidades. dos grandes 
velcutos de comun/caçtio. 

Náo direi, pois, que a faceta é um lado ;nesperado de Juarez Con,rado. Direi que a faceta poeta é tao 
brilhanle quanto a faceta comunicador S()Cial. E Oco ct 8S{J8ra de novas obras de Juarez Conrado. Para orgu· 
lhaHne do amigo e meslre, AI quem tanto at:Jrfflr.o. e para mostrar aos pdsteros. que ainda hA grandes jomsfis· 
taS e grande~ poetas. · 

HEITOR AUGUSTO DB LERY GUiMARÃES 
(Joma.lista, Bacharel em Direito, Filosofia é Letras. Foi assessor do Ministro Amawy Stábile, Nestor Jost, 
Jo;i~.~lvcs filho e do Presidente do Banco Central, EJmo Calmõé&). . 

Atê hll pouco /enpo eu coohecla JusftiZ Conrado iJpenas como jornalista. O rep<ltter destemido, auda
CIOSO e competente. O comunicador que sempte lidou, com.sua habilidade e desenvoltura, com os instru

"montos de sua profiss4o. O que tJfe, Juarsz, na Bah/JI ~no Rio, em momeritos: hirlórlcos e acontecimentos de 
mperr:usslfo lnlemacional cumpriu, ctJm multo zelo" multa coragem em diffceis farofas que/h6 foram corrli!l-
ifas por grandes 6f!IIIOS dá fmprenss bráiiilelia: · . . . . . . . · · 

Esse mesmo Juaraz Contado agora I"" sulfla e s!Jrpl8endé como poeta. 
V"wenfio a maturidade (sem jamais abàndonar o jornalismo) em Aracaju, em ve=s bem lnspitados, ele 

relembra e f'rlviV9 sua origem. As rsfzes ne~s que .,;pmm no seu Sangue de mulato. o mesmo sangue que 
velo da .Áiíica. que encheu :aS senzalas,· e~~.U o massap4 dos I).IJgenhDs de açúcar do Notdeste, sofreu e 
lulou. . .. . . . 

E plasmou a alma do brasileiro com SBu mistic~ s s: Sua sensibHidade. Esta mesma sensib/Hdade que 
.. tanto orende e emociona o /eilor do seu livrr> "Q ~"1hdé Ai<unl6~. . . -. 

Juitot Silveira 
{Jornalista, escritor e proftiSOJ'). 
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OSR-PRESIDENI'E(MárioMaia)-Con' 
cedo a palavra ao nobre S"ena._dor .. Nelson We
dekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronunica o seguinte dls-!:urso) ""':'7-Sr. Pre
sidente, Srs. Senad.or~ o Proje~o de Lei Orça;. 
mentária da União, que estima a receita e fixa· 
as despesas dos orçamentos fiscal, de seguri
dade social e de investimento para o exercício -
financeiro de 1990, encariiihhado ao Congres
so Nacional através de Mensagem no 484, de 
31 de.agosto próximo, nos dá uma perspectiva 
sombria do próximo ano. Embora os do.cu
mentos que acompanham o Orçamento da 
União, de acordo com determinação da Lei 
de Diretrizes Orçamentária_s,_não tenham sido 
enviados naquela oportunidade, pode-se ter 
uma visão global das recei~s e das despesas 
previstas, a preços de _maio do corrente ano. 
Os riUnierós-'são bastante _expressivos_ e dei
xam antever as dificuldades que terá de vencer 
o próximo Presidente da República, para evitar 
o <:aos. 

Entretanto, os candidatos à Presidência da 
República, que disputam avidamente o cargo 
nas próximas eleições, fazendo mil promessas 
e semeando esperanças, certamente_ n~o se 
dã.o conta dos problemas imensos que aguar· 
dmn o vencedor do pleito. Melhor seria que 
fossem mais comedidos, porque não é pru
deri.te qÚe se _exacerbem .:)S esperanças do 1 

sofrídci povo brasileiro, mostrand9_~ miséria 
e as demais mazelas que o afligem e que já 
são Ão seu conhecimento, como se tudo ISso 
pudesse ser afastado dQ cer1.ário. :nacion~ co
mo que num passe de mágica. Na verdade, 
temos anos difíceis pela frente, e o povo tem 
capacidade de compreender_ a sit1.1ação, de 
'colaborar para a solução dos problemas na-
1 danais, sobretudo se lhe derem exemplifica
ções convincentes e, principalmente, se os go
vernantes agirem com austeridade e ~ompe-
tência.. 
' Sr. Presidente, Srs: Senadores, num orça
mento de 282 bilhõe.s~ 34_9 milhões· e 675 
m~ cruzados novos, calculados a preços de 
maio, praticamente dois_ terços, ou seja, 181 
hiJhões, 964 milhões e 788 mil cruzados novos 
.são .destinados ao pagamento dos serviços 
da dívida. Para investimentos prioritários, re
serva-se .a. íntima importãncia de 1 bilhão, 730 
milhões e 600 mil cruzados novos. A rubrica 
de pessoal e encargos sociais também absor
ve uma quantia m6dica: 24 bilhões, 692 mi
lhões e 25 mil cruza:dos novos. Restará _ao 
próximo governo a Importância de_l6 bilhões, 
777 milhões e 432 mil cruzados novos investir 
em escolas, saúde, segurança, estradas e 
energia. São ·recursos irris6rios,_rn.esmo at.uali· 
zados os seus v~ores, diante da _magnitude 
das necessidades de .. cad.:t l,lJJ18 des~ªs.áreas. 

Chegamos a essa s.itv.as:ão por força de um 
endividamento externO contraído __ s_em _qual
quer controle, a juros flutuantes, sem nenhu· 
ma visão dos compromissos descomunais 
que o Pais aSsumia, ou preoCupação com as 
suas conseqüências. O objet;ivo único era tra
zer recursos externos para promoyer o desen-

volvimento _do País._Já que não d_iwúnhamos 
d~ poupança interna. 

Mas, se houve ins_ensatez e irresponsabili
dade dos países tomadores de empréstimcn; 
em assumir compromissos superiores à sua 
capacidade de endividamento, houve, _igual
mente,_ipsenS?~tez e_ irresponsabmdade de par
te dõS: ~ifiprestadOres, que houveram por bem 
aplicar nos pafses em desenvolvimento os pe
trodólares que estavam ociosos nos seus co
fres abarrot-ª4o§, Sem considerar a capacidad~ 
de pagamento dos devedoreS: 

Há muito tempo, porém, inverteu-se a situa
ção de países-Importadores de capital, passa
mos a exportadores de c_apitallíquido, ou seja, 
os países- pobre_s estão-_,a financiar os ricoS. 
Toda a política dos nossos governantes está 
orientada para incentivar as exportações e 
conter as importações, a fim de gerar suPerávit 
na balança comercial, que garantam o paga
mento dos serviços da dívida. Mas os dólares 
resultantes do_ superávit corrlercial ficam no 
exterior, e o Qovemo tem de emitir moeda 
para pagar os exportadores nacionais, geran
do, assim, outros efeitos perversos: a d(vida 
interna, que se agigaritã, e os juros altos, fixa
dos na tentativa de evitar a evasão da moeda 
nacional, os quais tolhem os investimentos 
e avrnentam, ainda mais, o endividamento in
terno. Qs_ programas de conversão da dívida 
externa surtem o mesmo efeitO:-·conVertem 
parcelas daquela dívida em dívida interna, que 
é mais onero_sa_~ de curto prazo. Alguns eco
nomistas já consideram a ng~sa dívida interna 
mais grave e -preocupante que a externa. 

I'jão~obst~mte a·sangria que se processa na 
·nossa· economia com a expOrtação· de capital 
líquido, poucO abatemos do corpo principal 

___ da dívida __ extem_a porque mal conseguimos 
pagar os juros, cujas taxas flutuam a_o sabor 
das oscilações, de modo geral ascendentes, 
da libor e da pnine rate. 

Recentemente, o nosso Pais deixou de pa
gar aos credores Internacionais a importância 
deUS$ 1,65 bilhão de juros, para não compro
meter suas resetvas, visto que não recebeu 
novos -erripréstiniOs do FMI; dO Banco Mun
dial, dos bancos credores, do governo japcr 
nês, já previstos, mas não concedidos, exata.: 
mente por não ter sido ultimado o acprdo 
com ·a FMI. Apesar de tudo, "a América Latina 
trasferiu para os países ricos US $ 29 bilhões 
em 19138, e o Brasil, OS$ 56_ bilhões nos últi
mos cinco anos",- conforme declarOu o Presi: 
dente Samey em seU recente discursO, profe-· 
rido--na Organização das Nações Unidãs (Jn 

.Joma/ do f3rasil, 46-9-89). . . 
T ode o esforço de exportação envidado pa

ra •pagamento dos nossos compromissos In
ternacionais, porém, não_ encontra o menor 
respaldo na polttica económica das grandes 
potências._ Haja vista-o protecionismo comer
cial que exercem, embora o condenem de 
nossa parte, e as altas taxas de juros que nos 
impõem. 

Este não foi o_ tratamentO qu~ dispensaram 
.à Alemé)O.ha vencida, após a I GUerra. Mundial. 

O Sr. BarboS,a Uma Sobrinho, jornalista, es
çritor, membro da Academia 6rasileira de Le
tras e presidente dã A.SsociaçM> Brásilelra de 

Imprensa, em artigo intitulado ''Reparações de 
guerra e dividas externas", traça um paralelo 
entre as reparações de guerra devidas pela 
Alemanha após a I Guerra Mundial e as_dividas __ 
extem~ _dos países do Terceiro Mundo. Lem
bra ele gue John Maynard Keynes defendeu 
a Almanha derrotada, argumentando com "os 
limites naturais de su~.-capacidade de pagar". 
E esse argumento, apesar do .Tratamento de 
Versalhes, foi Jevado em conta pelos vence
dores_. Assim é que os Estados Unidos elabo
raram o Plano Dawes, em 1924, e_o Plano 
Young, em 1929. que Perri-litlrãm não aperias 
reduzir as rep-afàções de guerra devidas pelos 
alemãe&, _mas também assegurar-lhes em
préstimos. com que pudessem pagar as pres
t.,ções vencidaS. Tendo eles pago 36 bijhões 
de marc:os-ourb·de 1919 a 1_931, rec~etrarn, 
no memso período, empréstimos no valor de 
33 bilhões de marco-ouro. Ao citar essas ci-
fr.as, o eminente ~~çritor com~nta: -

'"Tão-sorriente uma diferenÇa de 3 bi
lhões_ de marcos-ouro foi_ tüdo o que a 
Al~manha teVe _(jue desembolsa'r, a titulo 
de reparaçôéS de gue"rra, no periodo entre 

_ .1919 e 1931, no decurso de 13 anos, 
o que daria par·a cada ario, cerca_ de' 230 
milhões de marcos-ouro. Como já esta
mos longe doS 12.ou 15 bilhões de dóla
rés que· só o Brasil é obrigado a· piigãr 
cada ano" __ (li7 Joma/ do Bmsi1, 3~9-89). 

Hoje, a capacidade de pagar dos países de~ 
Vectores não é h;!Yada em conta. 

Sabemos que os títulos da dívida extem'a _ 
· dos países devedores estão cotados, no mer-. 
- cado internacional, acerca de 30% do seu va

lor real, com deságio, pois, de 70%. No entan
to, o Plano Braqy, que tantas esperanças susci
tou, atê hoje somente foi aplkado ao México. 
E, segundo o FMI, "não há mais motivo para 
se crer que o Plano Brady levará a uma redu
ção substancial dêi dívida externa". De acordo 
cbm avaliação-ele economistas do Fundo, "a 
teduçã.o da dívida atingíria o máximo de 20% 
em relação ao seu nível no final de_ 1988" 
(in Jornal do f3rasil, 25-9-89)' 

Senhor Presidente, Senhore:s Senadores, 
são. pois, sombrias as perspectivas de desen
volvimento económico do __nosso País no pr6x:i_
mo ano, considerando o oraçamento de 1990, 
_inteiramente co~prometido~ como vimos, 
com o pagamento dos serviços da dívida -

O Deputado Antônio Britto, em artigo intitu
lado "Novo presidente precisará fazer milagres 
para ehfientafdividas", tendo ern vista o Orça
mento da União e "a rigorosa 1nexistêlicia de 
fundos para qualquer açào efetiva no <:'ampo 
social ou de infra-estrutura", afi_rma _gue ao 
novo presidente restarão d~as alternativcts: 
"Apenas ser um bom ou mau pcigador das 
contas públicas··. E condLti $. Ex', sugerindo 
aos "piesidenciáveis" __ e pãrlamentares uma 
atitude realista:_ os_primeiros deveriam tomar 
·:o cuidacto de prorjleter resolver todos _os pro
blemas do País a partir, pelo menos, de 
1991...'' e os últimos, qualquer que seja o seu 
partido, deveriam levar em conta "que Viverão, 
em 1990, o confronto entre seus interesses 
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eleitorais imediatos, numa eleição que deve 
bater todos os índices da renovação, e os inte~ 
resSes do País, que exigirão medidas fortes" 
(in CorreJo Brazileiense, 20~9-89}. -

De fato, tem razão o nobre pai'lamentar, To· 
dos nós, "presidenciáves" e parlamentares, te
mos: de ser mais realistas: os primeir-os, ao 
invés de fazer promessa mil e incectivar os 
seus concorrentes, melhor fariam se apresen
tassem propostas sérias de governo e os pla
nos com que pretendem afastar o caos econô
mico-financeiro: e os últimos - nós, parla
mentares - temos de conscientizar-nos da 
cc-responsabilidade que nos cabe nesse pro
•Cesso de redenção nacional, para deliberar
mos, tendo em vista, excluSivamente. os inte-

0 .resses. nacionais, "que exigirão medidas for
- .tes" como afirma o Deputado Antonio Britto. 

Temos de_ estar atentos_ a ser sensíveis à 
·ameaça que paira sobre a soberania nacional. 
Não podemos continuar a ser "colónia de ban
queiros", expressão que integra o título de um 
livro de Gustavo Barroso. E não_nos iludamos: 
nenhum país desenvolvido nos dada mã_o forte 
para venc:eimos essa crise, pois nos tornaría
mos seus_ concorrentes em pouco tempo. Co

. mo vtmos, nãp há interesse em ajudar as na
ções pobres a se desenvolverem. Se nelas 
eclodirem gu_~_rras intestin~s,. as indústrias béli
cas terão, certamente, farto materiaJ para ali
mentar as hostilidades, e hOvoS interesses es
trarão emjogo, mais econõrníc:Qs_que ideoló
gicos, 

Mas, se observannos a história económica 
dos países i~dustrializados, veremos, que eles 
atingiram elevado grau de desenvolvimento 
à custa de muito trabalho e dos próprios recur-

,._ sos. O exemplo mais recente é. o do Japão, 
cuja economia, hoje, uma das mais sólidas 
do mundo, foi construída com o trabalho, a 
determinação e o patriotismo dos japoneses, 
que, não possuindo praticamente recursos na
turais, investirãm na educação, na pesquisa, 
enfim, na inteligência e no saber, e alcançaram 
resultados surpreendentes .. 

O Brasil, porém, tem recursos naturais in
calculáveis no solo, em terras agricuJ~veis, 
e no subsolo, em ouro, minério e pedras pre
ciosas. Precisa, porém, libertar-se dos grilhões 
da dívida externa, negociando o seu pagamen
to a longo prazo e juros módicos: precisa in
vestir em educação, saúde e pesquisa; precisa 
combater tenazmente o_contrabando, através 
do qual se esvaem as suas riquezas naturais; 
precisa, também, oferecer combate sem tré
gua aos traficantes, que corrompem a sua ju
ventude. 

Este é o objetivo maior que o próximo presi
dente da República tem de perseguir atravéS 
de um programa de governo austero e trans
parente, com o apoio lúcido dos congressis
tas, porque, dadas as novas atribuições que 
nos reserva a Constituição Federal, somos cc
responsáveis pelos destinos do nosso País. As
sim, venceremos as dificuldades que hoje nos 
afligem e que tanto sacrifido trazem ao povo 
brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Es
gotou-se, hoje, o prazo previsto no art. 91, 
§ 49, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido de inclu
são, em Ordem do •-.;a, do Projeto de Lei do 
Senado n? 144, de l :J89, de autoria do Sena
dor José lgnádo Ferreira, que regulamenta 
o disposto no parágrafo único do art. 243 da 
Constituição Federal, aprovado em aprecia
ção conclusiva pela Comissão de COnstitui
ção, Justiça e Odadania. 

A Presidência, atendendo ao disposto no 
§ 6ri do referido artigo, despachará a matéria 
à Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

Lembro aos Srs. Senadores que o Congres
so Nacional está convocado para uma sessão 
conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
irlinutos, no plenário da Câmara dos Depu
tados. 

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia)- Na
da mais havendo a tratar, vou_ encerrar a pre~ 
sente sessão, designando para a ordinária de 
amanha, às 14 horas e 3_0 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l
SUBSTITUTIVO DA CÂMAAA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

~. ~N• (4, DE 1988 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art._336, c, do Regimento Iritemo.) 

Discussão, em turno- único, do Substitutivo_ 
da Câmãra ao Projeto_ de Lei do Senado_ n? 
74, de 1988 (n' !A05188, naquela Casa), de 
autoria do Senador Alfredo Campos, que dá 
nova redação aos arts. 1? e 29 da Lei no 3.557 
de 7 de maio de 1959, e dá outras providên
cias. (Dependendo de parecer.) 

-2-
PROJEJ:O DE LEI DO SENADO -

N• 174, DE 1989-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos terrnos- do 
art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno Unlco, do Projeto de 
Lei do Senado n9 174, de 1989-Complemen
tar, de autoria do Senador Ronan Tito, que 
estabelece.norrnas sobre a participação dos 
Estados e do Distrito Fe9eral nO produto da 
arrecadação -do Imp-osto- sobre Produtos In
dustrializados, relativamente às exportações, 
tendo 
-PARECER FAVORÁVEL, sob n• 255, de 
1989, da COmissão 

-dtYAssuntos Económicos. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 176, DE 1989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art 336, c; c;lo Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 176, de 1989, âe autoria 
do Senador _Nelson Carneiro, que díspõe sobre 
a política agricola. (Dependendo de parecer.) 

4-
PROJETO DE LEI DO DF 

N' 61, DE 1989 

(Ein ·regUneâe lágên-da~--no-5 termos do 
arl 336, c, do Regtmento Interno.) -~-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n"' 61, de 1989, de iniCiativa dO -
Governador do Distrito Federal, que autoriza 
o Poder_Executivo a abrir créditos adicionais 
até o limite de NCz$ 670.065~000,00- (seis
centos e setenta milhões e sessenta e cinco -
mil cruzados novos)_ e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer.) 

-5-

MENSAGEM N' Ú8, DE 1989 

-- (Em regime de- urgência, nos termos d9 
art. 336; c;-dO-RegimentO Interno:) - ---

Mensagem n? 248, de 1989 (n9-665/89, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Estado do Rio Grande do Su1 a con
tratar operação de crédito externo, de natureza 
financeira, no valor de até US$ 
100,000,000.00 (cem milliões de dólares 
americanos) ou seu equivalente em outra 
moeda, junto ao Banco Internacional para a 
reconstrução e desenvoMmento. (Dependen
do de parecer.) 

-6-
0ÁOO N• S/12, DE 1989 ~ 

(Em regime de urgênda1 nos termos do 
art 336, c, dORegímerito ln~er~C?-) ~ 

Oficio n? S/12, de 1989 (no 156/89, na ori
g~m);" relativo à proposta par~ que seja a~tori
zado o Governo do Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito junto a organismoS fma'n
ceiros da República Argentina, no valor deUS$ 
30,000,000.00 (tiintà ·milhões· de dóiai~s ame-· 
ricanos). (Dependendo de parecer.) 

-7-
~0FfC[O N' S/2.5, DE 1989 

(Em regime de urgência, nos termos_ do 
art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Oficio n9 S/25_,_de 1989, relativo à proposta' 
para que seja retificada a Resolução n" 27, 
de 1989, qUe autorizou a Companhia de Gás 
de São Paulo-Comgás, a contratar operação 
de crédito externo no 11alor de US$ 
94,0ÔO,OOO.OO (noventa e qÚati"o milhões de 
dólares americanos). (Dependendo de pare
cer.) 

-8-

0ÁCIO N' S/26, DE 1989 

(Em regime de urgênda, nos termos do 
art. 336, c, do Reginlento Interno.) 

Oficio n• S/26, de 199g (n' 38/89, ~ria ~ori
gem), relativo à proposta para que seja retifi
cada a Resolução_n9 45, de 1989, que autO
rizou o Estado de Sãq PaulO, por intermédio 
da Companhia de Saneamento Básico do Es~ 
tado de São Paulo, é! contratar operação- de 
crédito externo no valor de OS$ 
280,000,000:00 (duzentos e oftenta milhões 
de dólares americanos). (Dependendo de pa
recer.) 
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-9-
PROJETO DE LEI DO DF 

N• 59, DE !989 . 

(Incluído em Ordem do_Dia nos termos do 
art 172, II, d, e 375, V, do Regimento lntemo.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n9 59, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que dispõe 
sobre a regularização ou desconstituição de 
parcelamentos urbanos_Jrnplantados no terri
tório do Distrito Federal sob a forma de lotea
mentos ou condomínios de fato. (Dependen
do de parecer.) 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 26, DE !989 

[nduído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 376, c, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo no:- 26, de 1989 (n9 156/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to da Convenção no 145, da Organização Inter
nacional do Trabalho -,OIT, sobre a _continui
dade de emprego da gente do mar,_ adotada 
em Genebra, em 1976, durante a 62~ Sessão 
da Conferência lnternaciom:d do Trabalho. 
(Dependendo de parecer.) 

-H-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 28, DE !989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 376, e, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 28, de 1989 (n•157/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to da convenção destinada a evitar a dupla 

tributação e a prevenir a evasão fiscal em maw 
téria de Impostos sobre a Renda entre o Goverw 
no da República Federativa do Brasil e o Go
verno -da República Popu1ar da Hungria, cele
brada em Budapeste, em 20 de junho de 1986, 
assim como o protocolo, acordado no mesmo 
local e data, que a integra. (Dependendo de 
parecer.) 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 29, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art:376, ~. do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 29, de 1989 (n•163/86, 
nã -Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do protocolo de prorrogação do _acordo 
sobre o comércio internacional de têxteis 
(Acordo Multifibras), assinado em Genebra, 
em 30 de setembro de 1986, que "inclui as 
conclusões do Comitê de Têxteis adotadas 
em 31 de julho de 1986". (Dependendo de 
parecer.) 

-13-· 

Votação, em- primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição ~ 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no§ 6~ do art. 14, para desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
. '"":"'fia Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Mauócio Corrêa 

-14-

Discussão, em turno único, do PJOjeto de 
Lei da Câmara n9 39,- áe 1989 (n? 1.915/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a trans-
formação da 
Escola Técnica Federal do Maranhão em Cen
tro Federal de Educação Tecnológica, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 241, de 
1989, da Comissão 

-de Educação. 

-15-

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N' 2, DE 1989 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
art. 358, § 2' do Regimento Interno:) 

Discussão, em prirrÍelro turno, da Proposta 
de Emenda à Constittrlção n9 2, de 1989, de 
autoria do Senador Olavo Pires e outros Se
nhores Senadores, que modifica o § 39 do 
Ato das Disposiçõ_es Constitucionais Transi
tórias. 

-16-

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSmUIÇÂO N' 3, DE 1989 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
art. 358, § 2' do Regimento Interno.) 

Discussão, em primeiro turno, di!l Proposta 
de Emenda à Constituição n• 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Madel e oub:"os Se
nhores Senadores, que acrescenta parágrafo 
ao art 159 e altera a redação do inciso n do 
art. 161 da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Mário Maia)-EStá 
encerrada a sessão. 

(Levanta·se a sessão às 18 horas e 35 ;_. 
minutes) 

fo' 

' ' 
... ~ 
•' 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguihte 

DECRETO LEGISLATWO N• 63, DE 1989 

Aprova o texto do Acordo Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasi1 e o Governo da República de Cabo Verde, em Praia, em 10 de maio de 1986. 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo. Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em Praia, em 10 de maio de 1986. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de outubro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ACORDO COMERCIAL ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBUCA DE 

CABO VERDE 

O Governo da República Federativa 
do Brasil e 

O Governo da República de Cabo 
Verde, (doravante denominados ''Partes Con
tratantes"). 

Desejosos de estabelecer e intensi
. fic:ar as relações ~omerciais e e<';onômicct~ en-. 
tre os dois países com base hos princípios 
de igualdade, de benefícios mútuos e de equfii· 
brio razoável nas trocas comerc:::iais, e 

Inspirados pelo alto grau atingido 
nas refações amistosas e solidárias existentes 
entre os dois povos e governos. 

Acordam o seguinte: 

ARTICiO I 

1 ~ As Partes ~ontratantes, tendo 
em Vista facilitar e desenvolver as trocas ccr 
mer<:iais entfe os ,dois países, concedem reei~ 
procemente o tratamento de nação mais favo--

recicla em tudo o que respeita a direitos ádua
neiros, impostos e formalidades relativas à im· 
portaçáo, exportação ou trânsito_ de merca~ 
darias originárias "dos seus tehit6rios. 

~ --O disposto no parágrafo anterior 
não se apfic:a: 

a) às vantagens resultantes de uma 
união ach.laneira, zona de livre comércio ou 
de outro agrupamento econõmjço de que 
uma das Partes ContratanteS é ou possa vir 
a ser membro; 

b). aos .direitos, privilt'!gios e às vanta
gens que as ~ites Contratantes tehham con
cedido ou Corv;::ederarn no futuro ãos países 
vizinhos ou limítrofes com vistas a facilitar o 
comércio fronteiriço; 

.c)_às medidas de prevenção ou de 
restrição impostas por uma ou por ambas as 
Partes Contratantes para a ·proteção da saúde 
humana, da fauna e da flora nos seus terri
tórios. 

ARTIGO II 

_ f. A imJ>ortaÇãõ e a exportação de 
mercadoriaS serão efetuadas em conformida· 
de com as disposições' do Pfelle!lle Acordo 

_eJ:om as leis e regulamentos relativoS: às ope
rações cambiais e d~ comércio externo em 
vigor nos dois palses. . 

2._ As transaç:ões comerciais, nos 
termos do presente Acordo, efetuar-se-ão na 
base de contratos ~<;mci~~<?S _e'!-tre as pessoas 
jurídicas de cada Um dos países, Jegalnlente 
autorizadas a efetuar operações de comércio 
externo. 

ARTIGO lll 

Os prodUtos origínárioS de uma ou 
de outra Parte Contratante poderão ser reex· 
portados para terceiros países. No entanto. ca
da uma das Partes Contratantes se reserva 
o ·direito de proibir a reexportação de certOs 
produtos a terceiros paíseS, nO rilomeritO d8 
conclusão da __ operação coinercial. 

ARTIGON 

Para a consecução dos objetivos do 
presente Ac_o_rdo, as Partes Contratantes com
prometem-se a assegurar oportuna e anual
mente, através da ComissãO Mista de Coope
~ão Brasileiro-Cabo-verdiaria instituida pelo 
Tratado de Amizade e Cooperação, concluído 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Gerll do Sen1do Fedentl 
AGAClEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

pelas Partes Contratantes, a 7_ de fevereiro de 
1979, ou por via diplomática, um intercâmbio 
de informações sobre as suas disponibilidades 
de venda e necessidade de compra. 

ARTIGO V 

Os contratos comerciais celebrados -
no quadro do presente Acordo levarão em 
conta as condições de preço do mercado in
ternacional e ficarão sujeitos às disposições 
legais vigentes em cada país. 

ARTIGO VI 

As questões relacionadas com trans
portes e fretes, deco~rentes da apli<:aç:ão do 
presente Acordo, serão resolvidas pelas Partes 
Contratantes, observando-se a legislação vi~ 
gente sobre a matéria em cada um dos pêJises. 

ARTIGOVU 

As Partes Contratantes trocarão en~ 
tre si todas as informações úteis ao desenvol~ 
vimento do comêrcio entre os seus pafses. 

ARTIGOVUI 

I. Qualquer divergência de crité
rios ou quaisquer problemas que se mani
festem durante as negociações, ou no decor
rer da execução de contratos de compra ·e 
venda, deverão tratar-se consoante o espírito· 
do presente Acordo_. 

2. Em caso de ausência de cláu
sula específica de conciliação nos próprios 
contratos e de subsistirem controvérsias subs
tanciais entre empresas e entidades brasileiras 

EXPEDIENTE 
COITIIO CIII4ACO DO SENADO fEDEIItAL 

DIÃNODO-UOIMCIOIIIAL 
Impresso sob • rnponubtlido~de da Mesa do Senado Fedenl 

ASSINATURAS 

Semestral ·······-·-·····································-······ NO$ 17,04 

Exemplar Avulso ·········~············'·'·'··············x .... NCz$ 0,11 
Tiragem: 2.200.exemplares. 

e cabo-verdianas que ameacem alterar o de
senvolvimento normal do intercâmbio comer
cial, proceder-se-á a uma conciliação em nível 
âe representantes governamentais de ambas 
as Partes Contratantes. 

ARTIGO IX 

I. A ComiSsã-Õ Mista de CoOpera
ção Brasileiro-Cabo-verdiana, será responsá
vel pelo acompanhamento da execução do 
presente Acordo. 
- 2. M Partes Contratantes efetuarão 
consultas periódicaS, no âmbito da Comissão 
Mista de Cooperaç_ão Brasjfeiro-Cabo-verãm
na, destinadas a avaliar os resultados dos com- -
promissos assumidos em decorrência do es
tab_elecido no presente Acord?· _ 

ARTIGO X 

As Partes Contratantes outogar-se
ão reciprocamente, de acordo com as respec
tivas legislações, as facilidades necessárias pa
ra a realização de feiras, exposições, missões 
comerciais e visitas de empresários. Nesse 
quadro, autorizarão, nos termos das leis e re
gulamentos em vigor sqbre a matéria em cada 
país, a insenção de impostos e taxas adua
neiras das mercadorias e outros artigos desti
nados a tais eventos. 

ARTIGO-XI 

O presente Acordo entrará em vigor 
na data da troca dos Instrumentos de Ratifi
cação. 

ARTIGO XII 
O presente Acordo terá uma vigência 

de cinco anos, prorrogável autom~ticamente 
por periodos iguais e sucessivos, salvo se uma 
das Partes Contratantes comunicar à outra, 
por nota diplomática, a sua decisão de denun
ciá-lo. A denúncia surtirá efeito seis meses 
após a data do recebimento da respectiva noti
ficação. -

ARTIGOXIU 

-- -A-denúncia do presente Acordo não 
afetará a produção de efeitos dos contratos 
em execução na data em que ela tenha lugar, 
_nem porá em causa a validade das obrigações 
contraídas na vigência do presente Acordo e 
ainda não cumpridas, salvo se as Partes Con~ 
tratantes convierem diversamente. 

ARTIGO XIV 
O presente ACOrdo poderá ser modi

ficado por mútuo consentimento das Partes 
Contratantes. Cada Parte Contratante nOtifi
cará a outra do cumprimento das formalida
de~ internm> necessárias à aprovação das mo
dificações, as quais entrarão em vigor na data 
do reéebimento da segunda notificação. 

Feito na Cidade da Praia, aos lO dias 
do mês de ~aio de 1986, em -dois originais, 
em português, sendo_ ambos os textos igual-
mente autênticos. -- -

Pelo GciVeino da Repúbli_ca Federa
tiva do Brasil: RobertO Costa de Abreu Sodré. 

Pelo Governo da República de Cabo 
Verde: SOvino Manuel dà Luz. 

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

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

Art. 1' 
"Art 91. 

RESOUJÇÁO N• 63, DE 1989 

Modifica o§ 4• do int 91 do Regimento Interno. 

O § 4' do art. 91 do Regimento Interno passa a ter a seguinte redação: 

-~-···--··-·-·······---······---··········-·---··-·--·-·-·····----·····------····-···------····--·····---·-·--·-··--·-··-···-·-····--·--··-
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§ 4' No prazo de cinco dias úteis, contados a partir da publicação da comunicação referida no 
parágrafo anterior no espelho da Ordem do Dia da sessão seguinte, poderá ser interposto recurso para 
apreciação da matéria pelo Plenário do Senado." 

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 26 de outubro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, 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 N• 64, DE 1989 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operações de crédito externo 
no valor total de até Can$ 12,507,071.00 (doze milhões, quinhentos e sete mil e setenta e 
um dólares canadenses). 

Art. I' É a República Federativa do Brasil autorizada, através do Ministério da-SaÍÍde; nos termos 
do art 52, inciso V, da Constituição Federal, a ultimar a contratação de créditos externos, no valor total 
de até Can$ 12,507,071.00 (doze milhões, quinhentos e sete mil e setenta e um dólares canadenses), junto 
a Export Development Corporation -ECO e Theatronics lntemational Lirnited, ambas do Governo canadense, 
destin~dos a fmanciar a importação de equipamentos de radioterapia para o Programa de Reequipamento 
de Hosj,itais de Oncologia. 

Art. 2• A União poderá revender os equipamentos fmanciados pela presente operação, observada 
a legislação pertinente e as mesmas condições financeiras originais. 

Parágrafo únicà. . Os adquirentes de natureza privada, ffiantrópíca ou lucrativa, deverá o fornecer 
carta de fiança bancária no valor da operação de crédito, em valor que inclua as despesas de frete, seguro, 
comissões, taxas e outros encargos incidentes na aquisição original dos equipamentos. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de outubro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

I -ATA DA 164• SESSÃO, EM 26 
DE OUTWlRO DE 1989 

l.l -ABERTURA 

12-EXPEDIEI'fTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da Repúbllca 

- N•' 263 a 265/89 (n" 697, 700 e 
701/89, na origem}, restituindo a1,1tógrafos 
de projetas de lei sancionados. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes .is seguintes matérias: 
-Oficio 5123 (n•2Dl/89, na orlgem), 

da Prefeitura Municipal de Vitória da Con
quista (BA), submetendo à aprovação do 
Senado Federal, a proposta de que seja 
aquela Prefeitura autorizada a realocar os 
recursos aprovadOs pela Resolução n9 140, 
de 1988, do Senado Federal, mantidas as 
mesmas finalidades, em local distinto do 
originalmente indicado e através de outro 
agente fman<::eiro. 

-Mensagem n9 226/89- (n9 636/89, na 
origem), do Senhor Presidente da Repú·. 

SUMÁRIO 
blica, submetendo à aprovação do Senado 
federal proposta que autoriza a República 
Federativa do Brasil a contratar-operação 
de crédí_to externo no valor equivalente a 
até OS$ 55,600,000.00, junto ao Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento -
BID. 

-Mensagem n"' 227/89 (n"' 637/89, na 
origem), do S,enhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação dO Senado 
Federal, proposta do Sr. Minístro-da Fazlin· 
da de que seja a Companhia Estadual de 
Ehergia Elétric:a- CEEE aUtorizada a ulti
mar aditivo contratual à operação de cré
dító externo, no valor tQtal equivalente em 
outra moeda, junto a Um cons6rdo de ban· 
cos franCeses liderados pelo "Credit Cóm
mer<::ial de France" e pelo "Banque Fran
çaise du CoLTJtherce Estérieur". 

---Emendas de Plenário n~'1 1, 2 e 3, 
que alteram a ·redação do Projeto de Reso
lução n' 67/89, que autoríza ã Concessão 
de garantia da Onião aos títulos que men· 
ctona. 
---~Emenda de Plenário-·n.~ 1, que altera 
a redação do Projeto de Resolução n" 

51/89, convertendo éi<i õfN-parà -em o 
valor referente ao empréstimo. 

1.2.3- Comunicação da Presidên
cia 

-Abertura de prazo para apresentação 
de emendas aos Projetes de Resolução n91 
75. 77169. -

1.~.4 - Leitura de Projetas 

-Projeto de Lei_do Semado n9 351/89, 
de autoria _do Senador Francisco Rollem
berg, que dispõe sobie a Ub1iia.Çào do BTN 
Fiscal nos contratos de compra e venda 

.mercantil. 
-Projeto de lei do Senado--ri~' 352169, _ 

de autoria do Senador Louremberg Nunes 
Rocha, que dispõe sobre a Obrigatoriedade 
das empresas construtoras que contrata
rem com o serviço públlc::o~ a adm[tirern 
estagiários e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 353!89, 
de autoria do Senador Jutahy MagaJhâes, 
que estabelece os feriados nacionais e dá 
outras providências. -· · 
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1.2.5 -Requerimento 

- Nq 583189, de autoria do Senador 
João Menezes. solicitando ao Poder Exe
cutivo, informações que menciona. · 

1.2.6 - Ofício 

- N9 6/89: do Presidente da Comissão· 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
comunicando a aprovação do seguinte 
projeto: ---

-Projeto de Lei do Senado n9 67/89, 
"que dispóe sobre o envio regular de infor
mações a respeito da evolução da política 
externa'': 

1.2. 7 - Comunicação da Presldên· 
ela 

-Abertura do prazo de 72 horas para 
interposição de recurso por um déçimo 
da compo-sição da Casa, para que o ProJeto 
de Lei do Senado n9 õ7/89, seja apreciado 
pelo Plenário. 

1.2.7 -Discursos do Expediente 

SENADOR MARCOS MEIYDOiYÇA -
Visita do candidato à Presidência, Senador 
Mário Covas, ao Presidente _do TribunaJ Re
gional Eleitoral. Sugestão apresentacm pe
lo candidato Mário Covas ao Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral, para que 
as pessoas de idade e portadoras de de
feito tisico, tenham prioridade para votar 
no dia das eleições. Representação entre
gue ao TRE a respeito de artigos publica
dos na Imprensa, sobre um contrato entre 
o Ibope e o candidato Fernando Collor de 
MeUo. 

SENADOR GOMES CARVALHO.:._: Ex: 
tinção do Fundo Rodoviário Nacional. 
Adiamento da votação de requerimento de 
sua autoria, sobre a convocação do Minis
tro dos TransporteS. 

SE!YADOR JOÃO LOBO. como Líder 
-Justificando requerimento, de sua auto
ria, concernente ao item 6 da pauta. 

SENADOR MAUR!ao co~. como 
. üder - Medida Provisória que transfere 
imóveis da União para o Governo do ·Dis-
trito Federal. Editorial publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo sob o titulo Baú 
da irresponsabilidade. -

1.2.8- Requerimento 

- N" 584/89, de autOria do Senador 
Marcos Mendonça, solicitando ao Poder 
Executivo, informações que menciona. 

1.2.9- Ofícios 

- Ne" 29 e 30/89, ·do Presidente ern 
exercício da Comissão de ~untas Eco-
nômlcos, comunicando a aprovação dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Lei do Senado n9 269189, 
que criêl o adicional de tarifa aeroportuária 
e dá outras providências. 

-Projeto de Leí do Senado n9 240/89, 
- que estabelece ·prazo de 2 anos para que 

as fábricas de alimentos adotem a tecno-
logia de costura eletrQnica no acondicio
namento de enlatados e determina a im
prensão, no rótulo ou na parte externa da 
embalagem, do número do lote, data de 
fabricação e validade do alimento acondi
cionado. 

· i.2.10- Comunicação da Presi· 
dência 

---:Abertura de prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo 
da composição da casa, para que os Proje
tas de Lei do Senado no:>S 240 e 269/89, 
sejam apreciados pelo Plenário. 

1.2.11-RequerJmentos 
- N9 585/89; de urgência para o Projeto 

de Lei do DF n9 69/89, que autoriza a desa· 
fetação de domínio de bens de uso co-
mum do povo, dentro dos limites terrjto
riais dõ Distrito federa). 
~ Nç. 586/89, de urgência para o Projeto

de lei do DF n9 56/89, que cria a Carreira 
AdmirUstrativa Pública do Distrito Federal 
e seus Cargos, fiXa OS véllores de seus ven~ 
cimentos e dá outras providências. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Substitutivo da Câmara ao Projeto_ de 
LeidoSenadon974,de 1988 (n91.405/8S, 
naquela Casa), de autoria do S_enador Al
fredo Campos, que dá nova redação aos 
arts. J9 e 29 da Lei n9 3557~ de 7 de maio 
de_ 1959, e dá outras provídências. Apro
vado, após parecer proferido pelo Senador 
Meira Fdho. À Cotnfss!o de Redação. 

_- Redação final de;>. Projeto. de Lei do 
_Senado nq 74/89. Aprovada. A sanção. 

Projeto de lei do Senado n1 17 4, de 
1989- Complementar, de autoria do Se
nador Ronan Tito, que estabelece normas 
sobre a participação dos Estados e do Dis
trito Federal no produto da arrecadação 
do fmposto sobre Produtos IndustrialiZa
dos, relativamente às exportações, Apro
vado_com emenda, após parecer proferido 
pelo Senador Rachíd Saldanha Derzi. À Co
missão Diretora para a redação final. 

Redação final do Projeto de lei do Sena
do n9 174/89- Comple_rrientar.Aprovada 

-À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 176/89, 
que dispõe sobre a política agrlcola. Apro
vado_ com emenda, após pareceres profe
ridos pelo Senador João Lobo, tendo usa
do da palavra na sua discussão os Srs. 

__ Ronan Tifo, Jutahy Magalhães, Cid Sab6ía 
_de· Carvalho, Severo Gomes, Dirceu Car
-neiro, MaurO Ben~des, José Fogaça, Go
mes Carvalho, Wilson Martins e Nelson 
Carneiro. À Comissão Diretora para a reda
ção final. 

- Redação final do Projeto ~e Lei da 
Senado n9 176/89. Aprovada. A Câmara 

-dos Deputados. 
-Projeto de Lei do DF n9 61/89, que 

autoriza o Poder ExecutiVo a abrir créditos 
adicionais até o limite_de NCz$ 
670.065,000,00 .e dá outras providências. 
Aprovado o projeto, sendo rejeitada a 

-emenda, após pai-ecer proferido pelo Se
nador Meira Filho, tendo usado da palavra 
os Srs. Maurício Corrêa e Mauro Benevi
des. À Comissão Diretora para a redação 
final. 

-Redação, final do Projeto de Lei do 
DF n9 6 I/89. A sanção do Governador do 
Distrito FéderaJ. 

Mensagem n• 248, de 1989 (n• Ô65/89, 
na origem), relativa à proposta para que 
seja autorizado o Estado do Rio Grande 

__ do Sul a cantratar operação de crédito ex~ 
temo, de naturezaflnanceU:a,,no_ valor de 
atéUS$ 100,000,000.00 (cem milhões de 
dólares amerlcanos) ou seu equivalente 

-em outra moeda, junto ao Banco Intema
cionar para a reconstrução e desenvolvi
mento. Aprovada, nos termos' do J?rojeto 
de Resolução n9 78/89, após parecer da 
comissão competente. A ComiSsão Dire
tora para a redação f!l1ai. 

-Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 7BJ89. Aprovada. À promulgação. 

Ofício n9 S/12, de 1989 (nç 156/89, na 
origem), relativo à proposta para que ~ja 
autorizado o Governo do Estado do Piauí 
a contratar operação de crédito jtmto a 
organismos financeiros da República Ar
gentina, no valor de US$ 30,000,000.bo 
(trinta milhões de dólares americanos). 
Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 79/89, após pãrecer· da comissão 
competente. À _Comissão Diretora para a 
redação final. 

- Reâação final do_ Projeto dê Resolu· 
ção f19 79/89. Aprovada. À promuJgação. -

OficiÔ nç $/26, de Í989 -(n9 -3&89, na 
origem}, relativo a proposta para que ~ja 
retificada a Resolução n? 45, de 1989, que 
autorizou o Estado de São Paulo, por inter· 
médio da Companhia de Saneamento Bá
sico do Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito externo no valor de 
US$ 2Bo,ooo.doo.oo (duzentos e oitenta 
milhões de dólares americanos). Apro~ta
do, nos termos do Projeto de Resolução 
nq 80/89, 'após parecer da comissão com
petente, tendo usado da pa1avra na sua 
discussão os Srs. Jutahy Magalhães e Ro
nan Tito. À Comissão Diretora para a reda
ção final. 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 80~. Apro.vada. À promulgaçào. _ 

1.3.1- Comunicação da Presidên
cia 

Convocação de sessão extraordinária a 
realizar-se hoje, após o término da pre-
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sente sessão, c:om Ordem do Dia que de-
signa. - - ·-

1.3.2 - Ordem do Dia { <:ontinua
ção) 

Projeto de Lei do DF n' 59, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deral. que dispõe sobfe a regulanzàção-Ou 
descom~tituição de parcelamentOs ufba· 
nos implantados no território do Distrito 
federal sob a forma de loteamentos ou 
condomínios de fato. Retirado da pauta, 
a fun de ser submetido a prévio exame 
pela Comissão do Dlstrlto FederaJ, nos ter
mos do RequerimentO~ 589789,· t~!ido 
usado da palavra o Sr. Maurício Corrêa. 

Projeto de De<:reto Legislativo no 26, de 
1989 (n<? 156/86, na CâtTiãta dos DePuta
dos), que aprova a teXto da~ Convenção 
11'? 145, da Organização lnterllacioilaJ do 
Trabalho- OIT, sobre a continuidade de 
emprego da gente do mar, adoiada em 
Genebra, em 1976, durante a 62" SeS.são 
da Conferência Internacional do Trabalho. 
Aprovado, após parecer da comiSSão cãrii~ 
petente. À promulgação. · · . 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 28, de 
1989 (n\> 157/86, na Çantãr~{aos Deputa
dos), que aprova o texto âa convençãO des
tinada a evitar a dupla tributação e a preve· 
nir a eV"asão fiscal em matéria de Impostos 
sobre a Renda entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o GoVenlo da 
República Popular da Hungria, cel-ebrada 
em Bodapeste, em 20 -de junho de 1986, 
assim como -o protocolo, acordado no 
mesmo loc~ ~ data, que a integra, Apro
vado, com emenda após parecer da co
missão competente. À Comissão Diretora 
para a redação final 

Projeto de Decreto _L~gislativo n" 29_, de 
1989 (n9 163/86, n_a_Cãmara dOS Deputa· 
dos), que aprova o texto do protocolo de 
prorrogação do acordo sobre o comércio 
internacional de têxteis (Acotdo Multifi~ 
bras), assinado em Genebra, em 30 de 
setembro de 1986__, que .. inclui ~s condu· 
sões do Comitê de T~eís ac1otadas em 
31 de julho de 1986-·~ Aprovado, após pa
recer da comissão competente. À promul
gação. 

Proposta de Emenda à Constitu1ção n1 
l, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhor~s seilââores, 
que altera os prazos estabelecidos iro' § 
&'do art 14, para desincompatibilização 
do Presidente da R~pública, dos GovernaM 
dores de Estado, do Distrito feâeral e dos 
Prefeitos. Votação adiadá por fàlta -dri(Jlió-
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n9-J9, de 1989 
(n9 1.915/89, na CaSa de Origem), ·que dis
põe sobre a transformação da Escola Téc· 
nica Federal do ~aranhão em Céntro Fe-

dera! de Educação Tecnológica. Aprova-
-- do. A sanção. - - -= 

Proposta de Emenda à Constituiç:ão n9 
2, de 1989, de autoria do Senador Olavo 
Pires e outros Senhores Senadores, que 
modifica o § 39 do art. 49 do AiO daS Dispo· 
sições Constitucionais T ranslt6rias. Dis
cussão (5' sessão}, após usar da palavra 
o Sr. Ronan Tito. 

Proposta de Emenda à COnstituição n9 
3, de 1989, de autorla do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art 159 e alterã 
aredaçãodeiriciso lldoart.l61 daConsti· 
tuição Federal. Discussão (4' sessão.) 

1.3.3 _;_Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Requerimento no 585/89, lido no Ex· 
pediente da presente sessão. Aprovado. 

-Projeto de Lei do DF n~ 56189, em 
regíme de urgência nos termos do RequeM 
rimef!to n9 586/89, lido no· Expediente. 
AprovadO -o projeto, sendo rejeitadas as 

-" emendas e a subef1lenda, após parecer 
-da comis®o competente, tendo usado da 
palavra no-encaminhamento de sua vota. 
ção os Sr5'. Ronan Ttta, Maurício Corrêa 
e Jarbas PasSarinho. À cOmissão Diretora 
para a redac;ão final. -

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF n? 56189, em regime de urgência. Apro
vada. À sanção do Oovemador do Distrito 
Federal. 

1.3.4- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENAlJOR NEY MARANHÃO-Matéria 
pubUt:ada no jornal O Estado de S Paulo 
sob o titulo Secretários acusilm Ministério 
de reter Vf!rf:?a p'!f"a reforma. 

SENADoR S/L t-10 !YAJf1E -Suspensão 
do Coritiba Futebol Oube pela CBf". 

SENADOR LOGRIVAL BAPTISTA -Ar
tigo do Dr. Deo)indo Couto sobre a vida 
e a obra dQ Dr. Plínio Garcez de Senna, 
publicado no jornal A Tarde, sob o título 
Om ~urologista b.:Iiano. 

SENADOR MAGRO BENEVJDES -
Greve do_s s~rvídor,es dç __ Departamento 
Nacfonal de Estradas de RodagerO. 
. SENADOR JC!TAHY MAGALHÃES -

Artigo do jornalista e economista Jairo Siw 
mães, pUblicado no- jornal Gazeta Mercan
til, SQb o titulo Soluções para o Nordeste: 
a indiSpenSável discriminação. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Remo
ção, pelo Itam_araty, de ofidaís de Chance

- )M_@ e OUtros Servidores. 
SENADOR RGY BACELAR - "O Dia 

do Funcionário Público". 
SENADOR bfRLOS DE'CAJW- Do

cumentO do Presidente da ASSOCiaçãO CoM 
inerd~l de Rondónia, sObre a regularização 

---do~ ?:nl_lll?Os-em 'terraS In-dígenas. 

SEJYADOR Haao GOI'ITIJO - Diag
nóstico elaborado pelos técnicos do Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais, rela· 
tivo ao comportamento da economía mi
neira e suas perspectivas, Filiação de S. 
Ex' ao Partido Llberal. 

1.3.5- Comunicação da. Presldên· 
da 

-Término do Prazo, para apresentação 
de emendas dos seguintes projetas: 

-Projeto de Resolução n1 184/88, senw 
do que ao projeto foram oferecidas 3 sube· 
mendas. 

...:... Projeto de Lei do Senado n~ 198/89 
e Projeto de Resolução n9 74/89. 

1.3.6 - :Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENC!õRRAMENTO 

2 -ATA DA 165• SESSÃO, EM 26 
DE OOTUBRO DE 1989 

2.1-ABERTURA 

. 2.2-EXPEDIENTE 

2.2.1 -Mensagem do Senhor Pre· 
sldente da Repúblka 

- N• 200/89 (n' 704/89, na origem), re
ferente ao Projeto de Lei n~ 67, de 
1989-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério do DesenvolvfmerÍto 
da Indústria e do Comérdo crédito suple· 
mentar, até o limite de NC:z:$ 
323.370.807,00, para os fins que especi· 
fica, 

-2.2.2 -Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do DF n~ 42, de 1989, 

que dispõe sobre normas para a proteçãQ 
do melo ambiente, nos casos que espe-
cifica. (Redaçáo final) -

-Projeto de Decreto LeijislaÚvo n• 
24/89 (n~ 160/86, nà -a.marn dos Deputa
dos), que aprova o texto da ConverSão desM 

-tinada a Evitar a Dupla Tributação e PreveM 
nir a Evasão _Fi.Sc:al ~m matéria de ImpOsto 
sobre a Renda, c-elebrada entre o GOVethO 
da República Federativa do Brasil e o Go· 
vemo da República Socialista da Tchecos
lováquia, em Brasília, em 26 de agosto de 
1986, bem como o Protocolo que a ínte
gra. (Redação finaJ) 

--Projeto de Lei do_ DFn" 47, de 1988, 
que c:ria funções do Grupo óiri;;áo·e Assis· 
téncia fntermediárias, nas tabelas de pes· 
soai que mencfona. (Redaçã9 finaJ) 

-Projeto de Lei do Senado n~ 83, de 
1988, qUe dispõe sobre a incoporaç:ão ao 
Patrimônio do Estado de Pemambuco dos 
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bens pertencentes ao extinto-Território Fe
deral de Fernando de Noronha e dá outras 
pro'Vi:dências. (Redação do vencido para 
o turno suplementar do substitulivo) 

2.2.3- Comwticações da Pres.ldên· 
da 

-Remessa à Comissão Mista de Orça
mento do Projeto de Lei n<~ 67 /89-CN, lida _ 

anteriormente, e fixação de calendárlo para 
a tramitação da matéria. 

-Inexistência de quorum para o pros
seguimento da sess_ão. 

2.2.4 - Designação da Ordem do 
~a da próxima sessão 

2.3 -ENCERRAMENTO 

3-DIRETORJA GERALDO SENA-
DO FEDERAL 

Bctrato de termo de ocupação 

4 -MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PAII.TIDOS 

~-COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SOES PERMANEriTES 

Ata da 164'!- Sessão, em 26 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Antônio Luiz Mafi> 

As 14 HORAS E 30 MINI.JTOS. ACHAM-SE 
PIIESE/'fTES OS SRS. SENAboRES: . 

Mário Maia - AJu[zjo Bezerra- Nabor Jú
nior - Odacir Soares -_Ronaldo Aragão -
Jarbas Passarinho - Antonio Luiz Maya -
Alexandre Costa - Edison Lobão - Jollo 
Lobo - Chagas Rodrigues - Alacoque Be
zerra - Cid Sab6ia de Carvalho - Mauro 
Benevides-CarlosAiberto-MarcondesGa
delha - Marco Macie1 - Ney Maranhão -
João Lyra- Diva1do Suruagy- Rubens V~ ar 
-Francisco Rollemberg - Lourival Baptista 
-Jutahy MagaJhães- Ruy Bacelar- _José 
lgnltdo Ferreira - Gerson Camata - João 
calm.on - Hugo O:onb.]o - Severo Gomes 
-Marcos Mendonça -Mauro Borges-Iran 
&~raiva - Irapuan Costa Junlor - Pompeu 
de Sousa - Maurício Corréa - Meira Filho 
- Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rodla - Mârdo Lat:erd:!:i - Mendes Cana1e 
- Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins 
-DirceuCarneiro-NelsonWedekin-José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz 1'\aya) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 46 Srs. Senadofes. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Mensagens 

DO PRESIDENTE DA REPáBUCA 

Reatttulndo autógrafos de Projetos de Lei 
sancionados: 

N• 263/89 (n• 697/89, na origem), de 24 
do corrente, referente ao Projeto de Leí n9 24, 
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo 

a abrir ao Orçamento Fiscal da Onião o crédito 
adicionai no valor de NCz$ 112.500.000,00. 

Projeto que·se transformou na Lei n~ 7.854
1 

de 24 de outubro de 1989). 
H• 264/89 (ri• 700/89, na origem), de 24 

do corrente, refereDte ao Projeto de Lei n~ 31, 
de 19B9~CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, Lei n? 
7.715, de 3 de janeiro de 1989, créditos adicio
nais até o limite de N:Cz$ 512.530.000,00, em 
favor de diversos órgãos, para os fins que es
pedfica, 

(Projeto que se transformou na Lei n?7.857, 
de 24 de outubro de 1989). 

N• 265/89 (n• 701/89, na origem), de 24 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 34, 
de 1989-C!'i, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em 
favõ-r dos Ministérios do Saúde, da Previdência 
e Assistência Social, e Encargos Gerais da 
União - Recursos sob Supervisão da Secre
taria de Planejamento e coOrdenação da Presi
dência da República, crédito SUplementar no 
valor de NQ:$ 664.846.000,00 

(Projeto que se_tr.ansformou na lei n? 7.858, 
de 24 de outubro de 1989). 

Pareceres_ 

PARECER I'!• 273, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Economi
cos, sobre o Ofício S/23 (n" 201/89, na 

--origem), de 30-8-89, da Prefeitura Muni
cípal de V7t6n8 da ConquiSta (BA), sub
metendo à aprovação do Senado Federal. 
a proposta de que seja aquela Prefeítur3 
autorizada a realoc81" os recursos aprova
dos pela Resolução n• 140, de 1988. do 
Senado Federal mantidas as mesmas fi~ 
na/idades~ em local distinto do origí!Jal
mente indicado e atrllvés de outro agente 
finllnceiro. 

Relator. Senador Luiz VIana Filho 
Através do Oficio n• 201, de 1989, de 30 

de agosto de 1988. o Senhor Prefeito Muni-

~ de Vitória da Conquista (BA), solicita ao 
Senado Federal que autorize aquela unidade 
da federação a efetivar a operação de crédito_ 
~utorizada pela R~soluçâo n9 ,140, de 1988, 
do Senado Federal -no va1or equivalente. 
a 240.000 (duzentas e quareritá. mil) OTN
para a execuçáo de proj~ de galerias de 
microdrenagem, colocação de meio-fio e pa
yimentação de ~as no bairro de Kadija, erl) 
lugar do bairro lbirapuera, onde as obras já 
foram executadas com recursos de outras fon
tes, tendo por agente a própria Caixa Econó
mica Federal, na condição de sucessora do 
extinto Banco Nacional da Habitação, e não 
mais com o Banco do Nordeste do Brasil S/A, 
corno agente daquela. 

Enfatiza o Senhor Prefeito de que a iniciativa 
há de beneficiar, de igual rnodo, a população 
de baixa renda da região periférica da cidade, 
visto destinar-se aos mesmos propósitos de 
promover a implantação de obras de infra~es
f:rutura básica. _ -:-

Assim, à vistà -dO-mérito, somos favoráveis 
ao acolhimento do pleito. No entanto, conside
rando que a autoridade original foi efetuada 
em OTf:i, ~lo extinto pela Lei n~ 7.730, de 
1989, entendemos que se deva promover, 
desde logo, a conversão do mOntante autori~ 
zado em Bônus do Tesouro Na dona! - BTN, 

·através do procedimento estabelecido no Pro
jeto de Resolução n~ 53,- de 1989, recente..: 
mente aprovado pela Comiss8o de Assuntos 
Económicos da Senado Fed~ral. 

Segundo tais critérios, para se chegar ao 
valor em BTN multipllca-se o montante em 
OTN por _6,17 (valor do título em janeiro de 
1969), corrigindo-se o resultado pelo índice 
1,3.548, correspondente ao INPC de janeiro. 
Assim, no presente caso as 240.000 CJ11"' 
equiVale a 2.006.188 BTN. 

Pelo exposto, somos favoráveis às retltica
ções pleiteadas, nos termos do seguinte: 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 27 - -6429 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 75, DE 1989 

Autodza a Prefeitura Municipal de Wt6-
na dtfl Com:/uista, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crét:Dto no valorcorres-
pondente, em cruzados novos a 
2.006.188 fiónus do_ Tesouro Nád;,a/, 
junto à ,CaiXa Económica Feders/. 

Art 1 g E a Prefeitura Municipal de VItória 
da Conquista, Estado -da Bahia, autorizada a 
contratar, nos termos do art. 21, da Resolução 
rr' 93: de 1976, alterada pela Resolução n~ 
140, de 1985, ambas àa Senado Federal, ope
ração de Crédito junto à Caixa Econômica 
Federal, em cruzados novos, na valor corres
pondente a 2.006.188 (dois milhões, seiS mil, 
cento e oitenta e oito) Bônus. do Te"souro Na
danai- BTN; destinada a financiar a execu
ção de projetas de galerias de microdrena
gem, meio-fio e pavimentação de diversas 
ruas no bairro Kadija. 

Arl 29 Fica revogada a Resolução n9 140, 
de 1988, do Senado Federal. 

Act. 39 Esta resoluçãO entra em vigor na 
data de suª' publicação. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 
1989. - Jorge Bomhausen Presidente em 
exercício - Luiz Wana Alho~ Relator - Ro
berto Campos -José Agr_fpino -JoãO Lyra 
--Gerson Camata - Ronaldo Aragão-Nel
son Wedwkin - Ney Maranhão -João Cal· 
mon-Ronan Tito_:_ WilsonMartins-MJr
doLacerda. 

PARECER N• 274, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Econórrii
cos sobre a Mensagem nf' 226 de 1989 
(Mensagem nP 636/89 na origem), do Sr. 
Presidente da República, subm_etendo à 
aprovação do Semulo _Federal proposta 
que autoriza a ~epúb/ica FedefiJiiva do 
Brasil a contratar operaçSo de crédito ex
terno no valor equivalente a até as$ 
55~600,.000.00,.juiJto âó Banr::o·fnterame
ricando de Desenvolvimento-- B!D. 

Relator: Senador José Agriplno 
Com a Mensagem n9 226 de l.969, O Senhor 

Presidente da República submete- à delibera
ção do SenadO Federal pleito da República 
Federativa do Brasil que objetiva contratar jun· 
to ao Banco lnterame_ricano de DesenvOlvi
mento operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$ 55,600,000.00 desti
nada a financiar parcialmente o Pi'ogr"ama de 
Irrigação no Nordeste, sendo órgão executor 
a Companhi! de DesenvolvimentO do Vale do 
~Francisco-:- ÇddeVãsp, com as seguiõtes · 
condições: -- -

A-Credor: BancO Jnteramericano de De
senvolvimento - BID; 
B- Valor: US$ 55,600,0"00.00 (cinqüenta 

e cinco milhões e seiscentos mil dólares_ ame· 
rlcanos); ~- - ·-

C -Juros: semestrais. incidentes sobre os 
saldos deveqp.res do emprêSfiff:iO,----contados 
desde a data p.os ~pectiVos desembolsos, 
que serão fixados anualmente segundo crité
~os do banco, acresctaos de urna margem 
apropriada, destinada a cobrir suas despesas; 

D -Amortização; em prestações semes
trais e conseCUtivas, vencendo-se a primeira 
em íõ-5-1990 e a última em 15-11-2014; 

E-Comissão de Crédito: 3/4% a.a., sobre 
a parte do financiamento não desembolsado. 

As condições fil).anceircls da operação fo
ram analisadas pela Secretaria de Planejamen
to e Coordenação Geral da Presidência da Re
pública, que se pronunciou favoravelmente à 
operação conce4emio-lhe prioridade confor
me Aviso n• 1.197, de 4-9-89. 

Pelas razões expostas e tendo em vista que 
a outorga de garantia pela União às operações 
externas de natureza financeira se enquadram 
no dispositivo constitucional a que fazem refe
rência o art. 52, incisos V, VIT e Vln, e ârt. 163, 
opinamos pelo acolhimento da Mensagem 

_nos termos do seguinte: __ _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 76, DE 1989 

__ ...otutonZa a República Federativa doBra
sil a_ ultimar contràtaçao de operação de 
créàito externo,_ no valor equivalente a até 
as_~ 55,600,000.00 junto-ao BanCo lnte· 
ramerk:ano de DeSefivolvímento -- B!D. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Repúbüca Federativa do Brasil, 

nos termos do inciso V, e VIl do art. 52 da 
Constituição Feder~, autorizada a Contratar 
operação de crédito externo no valOr de (JS'$ 
55,600,000~0o- (cinqüenta e cinco milhões e 
seiscentos mil dóla_res americanos) junto ao 

·Banco lnter_americano de Desenvolvimento
BID, destinada a financiar parcialmente o Pro~ 
grama de Irrigação no Nordeste, sendo órgão 
executor a Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco - Codevasp. 

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

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

Sala das CoffiisSões, 25_: de outubro de 
1989: - J_orge Bomhausen, Presidente em 
exercício -Aluizio Bezerra -Rona/doAragão 
-WilsonJ\1artins-MârcioL.acerda-Ronan 
Tito - João Calmon - Ney .Maranhão -
Gerson Camata-João Lyra -Roberto Cam
pos -Nelson Wedekin. 

PARECER N• 275, de 1989 

Da Colnissão de Assuntos Econ6mi· 
cos, $obre a Mensagem n? 227, de 1989 
(f1? 637/89, na origem), do _Senhor Presi
dente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda de que_seja 
a Companhia Estadual de Energia Elé
trlêã- CEEE autorizada a ultimar aditivo 

-contratual à operação de crédito externo, 
no valor total equivalente a até F"F 
734.107.831,00, ou seu equivalente em 
outra moeda, junto a um consórcio de 
bancos franceses liderados pelo "Crédit 
C6mmercial de France"" e pelo ''Banque 
Praça/se du Commerce Extérleur·: 

Relator:-Senador Nelson Wedelai1 
AtraVéS da presente Mensagem, o Senhor 

Presideiife-da RepúbUca propõe, com base na 

Exposição de_ Motivos n9 189/89, do- Senhor 
Ministro da Fazend_.,_, que o Senado Federal, 
nos t~rmos do que dispõe o art. 52, incisos 
V e VIU, da ConstitUição Federal, autorize a 
Companhia Estadual de Energia Elétrica -
C~ a uJtini.ar aditivo contratual à operação 
de crêditO externo, de natureza financeira, fir
mada em 12 de outubro de 1978, com garan
tia da RepúbliCa federativa do Brasil, no valor 
de até FF 734.107.831,00 (sete<:ento; e trinta 
e quatro milhões, cento e sete mil e oitocentos 
e trinta e um francas f[ancesesJ,-ouseu eqiliva· 
lente em outr~ moeda, junto a um consórcio 
de banc:os franceses liderados pelo "Credit 
c_ommercial de Fr.anc-e" e pelo "Banque Fra_~ 
Çaise du Commerce Extérieur .. , com vistas a 
possíbilitar a aquisição de equipamentos de 
origem francesa para a a.mplías;ão da Central 
Terinoelétrica Presidente Médici, no Rio Gran~ 
de do SuJ. 

O objeto do aditivo em questãq é, tão·so
mente, prorrogar o· ptazo de utilizaçãO do cré~ 
dito em referência, de 31-12-87 para 
31-12-89, mantidos inalterados tanto o valor 
da operação quanto as condições financeiras 
originalmente avençadas no contrato firmado 
em 1978, ísto é, amOrtização em 20 par<::elas 
semestrais iguais e conse~:utiVas e juros de 
7,5% ao ano. 

A autorizSçãO- do Senado Federal e indis
pensável em 'face do ordenamento constitu· 
cional vigente, do qual decorre a norma tons-
tante do art. 391 do Regimento Interno da 
Casa, que estabelece, com relação ás autoriza
ções para operações externas de natüreza fi-

- nanceiras• 
''Qualquer modificação nos compro

missos origínariamente assumídos de
penderá de nova autorização dQ Sen~do 
Federal." -

A operaçãC? acima carc;ctetízada fói -objeto 
de avaliação de prioridade pefo Ministro Chefe 
da Secretaria de Pla_nej_amento e Coordenaçã-o 
da Presidência da República (SEPLANIPR}, o 
qual, nos termos do que dispõe o DeQ"eto-Leí 
n9 1.312, de 1974, em seu art. 41, reconheceu 
seu caráter prioritário pãra o desenvolvimento 
nacional, através dos Avisos n'?s 739, de 
I •-S.. 78, e 284, de 7-4-86. 

Assím, considerando tratar-se de- Simples 
ajuste formal, bem como- tendo em vista- a 
relevância do empreendimento pafa a ade· 
quação dos sistemas de geração de energia 
elétrica situados na região SuJ do País ao cres
cimento da demanda, SÇ>mos pela aprovação 
da mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 77, DE 1989 

Autoriza __ a Companhia Estadual de 
Energia Elétrfça- CEEE a ultimar adi/i~ 
vo contàtual à Operação de crédito exter~ 
no, firmada em 12 de outubro d~ 1978, 
junto a um consórcio de bancos france-
ses, com vsitds a possibilitar a aquisição 
de equipamentos de origem francesa pa
ra a ampliação da Central Termoe/étrica 
Presidente Jl1édí'cJ; no Rlo GrandO do Sul. 

Art 1 ~ ~ a Companhia Estadual de Ener
gia Elétrica- -CEEE. autorizada a aditar· o 
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contrato de operação de crédito externo, de 
natureza financeira. firmado em 12 de outubro' 
de 1978 jurito a um consórcio de bancos 
franceses liderados pelo "Credit Commercial 
de Francé-.' e pelo "Banque Française du 
Commerce Extérieur", no valor equivalente_ a 
até FF 734.107.831,00 (setecentos e.trinta e 
quatro milhões, cento e sete mil e oltocentos 
e trinta e um·rrancos franceses}, mediante ga
rantia da União, para os frns exclusivos de pror
rogar o praz-o de utilização dos créditos deriva
dos de tal operação para 31 de dezembro de 
1989. 

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

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1989. 
-Senador Jorge Bomhausen, Presidente em 
exercício- Senador Nelson Wedelan, Relator 
- U1/son Martins- J«man Tifo -JolJa Oa~ 
mon ~Joéio Lyra- Roberto Campos -Luiz 
lfana Filho-A!uízio BezeiTa-José Agrfpino 
-Gerson Camata- Ronaldo Arag§o- Ney 
Maranhão. 

PARECER 1'1• 276, DE 1989 

Da Comissão ·de AsSunlos Económi
cos:, sobre as Emendas de Plenário nf>S 
1, 2 e 3, que alteram a re.!Jação do Projeto 
deResoluçãon?ôl. de 1989. que autOriza 
a concessão de garantia da Clnião aos 
títulos que mencfóna. · 

Relator: Senador Gerson Camata 
Eril reunião da Comlssão de Assuntos Eco

nómicos realizada em 3 .. 1 0-89, foi aprovado 
o Projeto de Resolução n<? 67, de 1989, que 
autoriza a concessão de garantia da Oniáo a 
debêntures não conversíveis em ações,jáemi
tidas pela Siderurgia Brasileira SA - Sider
brás, observada a legislação pertinente. 

Sobre a matéria, honrou-se o Senador Rai
mundo Lyra com a apre:Seritação da Emendas 
de Plenário n9• 1, 2 e 3, <l Seguir i-elacioiladas: 

"EMENDAN• I 

Dê-se nova redaçao ao § 29 do artigo 19 
do Projeto de Resolução, de modo a suprimir 
a sua parte fmal, nos seguintes tennos: 

§ 2ç A garantia expressa neste artigo não 
ultrapasará o valor, em cruzados novos, de 
3.600.000.000 (três bilhões e seiscentos mi
lhões) de Bônus do Tesouro Nacional -
BTN.'" 

"EMENDAN•2 

Suprima-se o § 39 do artigo 1 ç do Projeto 
de Resolução n~ 67, do Senado Federal." 

""EMENDA N' 3 

Suprima-se o artigo .3~ _do P.~çjeto de Resolu
çãq h" 67, de 1989~··ao Senado Federal." 

É o Relatório. , 
As emendas apresentadas_ ~o comprome

tem o conteúdo intríseco e a efetividade dos 
atos a que se destina a Resolução em questão, 
visando, com muita propriedade, corrigir equi
vocas de caráter regulamentar e legislativo, 
pelo que sOmos favoráveis ao acatamento pie· · 
no das emendas apresentadas. 

Pelo expostO, somos pela alteração da reda· 
ção do Projeto de Resolução n~ 67, de 1989, 
na forma que se segue: 

sussmanvo 
Autoriza a concessão de garanâa da 

União aos títulos que menciona. 

O Senaâ6-F'ediúa1 re50lve: 
Art. 19 Fica o Ministro da Fazenda autori

zado. a reiterar a garantia da Uníão a debên
b.lres não conversíveis em ações, já emitidas 
pela Siderurgia Brasileira S.A. - Siderbrás, 
ObServada a legislação pertinente. 

§ 1" A garantia expressa neste artigo é 
restrita a 437.000 {quatrocentos e trinta e sete 
mll) debêntures da série A e 2.63LOOb (dois 
mühões e sejscentos e trinta e uma mil) debên
tures das séries B e C, previstas na emlssão 
original. ·- _ . 

__ - § 2ii A gararitia expressa neste artigo não 
ultrapassará o valor em cr~d_os novos equi· 
valente .. a 3.600.00o.aoo (três bilhões e seis
centos milhões} Bônus do Tesouro Nacional 
-BTN. 

Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na 
· data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 2,5 de outubro de 
- 1989 . ..:.... Jorge Bornhausen, Presidente em 
exerdciõ -· Gerson Camata, Relator - Ney 
Maranhã - João Lyra - Roberto Campos 
·-Nelson Wedekin -Joiio Ca/mon -Ronan 
írto -José Agdpino - Alufzio Bezerra ~ 
tWson Martins - Luiz Wana Filho -.Márcio 
Lacerda - Ronaltfo Aragão. 

PARECER 1'1• 277, DE 1989 

__ Da Comtss5o de AssUntos Econômi
cos. sobre ã1;menda de Plenário n9 01, 
que altera a (ed_açãÇJ do Projeto de Reso/u
ÇJo I7P 51 •. de 1989; convertendo de OT/'1 
para BTN o valor referente ao emprés
timo. 

Relator: Senador Ney Maranhão 
A Emenda em questão propõe alterações 

no Prqjeto de Resolução n9 51, de 1989, corri
gindo os valores referenciados em OTN e cru· 
.zados, que se tomaram desatualizados em fa· 
ceda extinção da OTN e da mudança da moe· 
da nacional. 

·Em um contexto de eJevada inflação, a inde~ 
xação dos..c:ontratos é condição indispensável 
à viabüidade dos empréstimos de longo prazo. 
No caso em questão, os critérios de correção 
propostos não só levam em conta a inflação 
integral verificada durante o período de transi
ÇãO da.OTN para o BTN, como também asse-

' guram a plena indexação futura do contrato. 
Janto no merito quanto do ponto de vista téc
nico, õS critérios de correç:ão estão corretos 
e atendem ao objetivo de resguardar a viabili
dade econômfco-financeira-·da operação de 
crédfto. ·· 

Assim sendo, somos pelo acolhimento da 
emenda em questão, nos termos do seguinte 

. $UBSTITU!1VO 

Autoriza a Prefeitura Municípal de Bani
to-PE i! contratar operação de crédito 
no . valor coiTespondente, em cruzados 
novos a 675.819,21 BT/'/, junto à- Caixa 
Econômíca Federal 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É. a Prefeitura Municipal de Bani-

. to-PE, nos termos do artigo 52.da Resolução 
n9 93.,_ de. 11 .de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9 140, cl.e 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados novos, a 
675.819,21 BTN, junto à Caixa Econômlca 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de uma escola 
de J9 grau. 

Art 2° Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

SaJ8 das Comissões, . .25 de outubro de 
1989. -Jorge Bornhausen, Presidente em 
exercí.cio - Ney Maranhão, Relator- Nelson 
Wedekin -RobeJto Campos- Nabor Júnior 
- Gerson Camata-Aluízio Bezerra -Jolio 
Lyra- João Ca!mOn- Ronaldo-~ão -
Márcio Lacerda- Luiz Wana Filho - W'úson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio LuiZ Maya) 
-0 Expediente lido vai à publicação. (Pausa.) 

Forám encã:minhados à publicaç_ªo pare-
ceres da Comissão de Assuntos Econômi~ 
que condu em pela apresentação d_os Projetas 
de Resolução nçs 75, 76 e 77, de 1989, relativos 
a operações de crédito. As matérias ficarão 
sobre a Mesa, durante cinco sessões Ordiná
rias, para recebimento de emendas, nos ter-
mos do dispo5_t9 !:1.9. art 235, II, d, do regimento 
interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Sobre a mesa, projetes de lei que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
N• 351, DE 1989 

Dispóe sobre a uti'/íz.ação do BTN fiscal 
nos contratos de compta e venda mer· 
cantil. · 

. O Congresso Nacional de.creta: 
Art.. 1 <? Nos contratos de compra e venda 

mercantil a expectativa de inflação incluída na 
importância faturada ao comprador não pode
rá exceder à taxa de inflaçao efetivamente apu

__ rada em idêntico período anterior ·à emissão 
da fatura. 

§ J9 A taxa de inflaçao do período anterior 
_à emissão da fatura a que se refere este artigo 
será calculada pela variação. do BTN fiscal.. 

§ 29 O número de dias a ser utilizado no 
cálculo da variação.do BTN fiscal de que trata 
o parágrafo anterior será igual ao número de 
dias existentes entre a data da emissão da 
futura ou da entrega da mercadoria e a data 
do vencimento. 
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§ 3'< Se, na data da emissão da fatura, a 
diferença entre o preço à vista da mercadoria 
e aquele constante da fatura não obedecer 
ao disposto neste_artigo, quandO do pagamen: 
to da fatura o devedor deduzirá o crédito a 
seu favor. 

Art. 2~ As instituições financeiras que 
ab.lam no desconto de duplicatas utilizarão a 
taxa de variação do BTN fiscal como limite 
para suas operações, acrescido de juros ~eais 
de, no m6ximo, 12% (doze por cento) ao ano, 
neles íncluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações direta ou indiretamente referi
das à .concessão do crédito. 

Parágrafo único. Para a utilização do BTN 
fiscal nas operações de que trata _este artigo 
será seguido, no que couber, o mesmo critério 
definido no art. 1 <~ desta lei. 

Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em· 
coob'ário. 

Justificação 

Há unanimidade entre os analistas do atual 
quadro econômico ·que vive o País _quanto a 
um ponto. Trata-se do efeito altamente dano
ao que as expectativas inftadoriárias têm exer
cida.. no sentido não apenas da manutenção 
da alta de preços, mas também de sua exacer-
bação. _ 

O fenômeno das expectativas inflacionârias-. 
é amplamente conhecido no _meia econôml· 
Co. A inflação de amanhã será tanta ou ainda 
maior do que aquilo que os agentes econó
micos c:rêem que ela efetivamente será. Tem
se aí uma sucessão de efeitos_ meramente psi
cológicos que, acoplados à instabilidade· eco
nómica. e politica, produzem acelerações -nos 
preços inteiramente desatreladas de qualquer 
pressão de demanda ou•de custoS-. 

A natureza eminentemente psicológica das 
eJCPectativ<$ inflacionárias permite, entretanto, 
que também sejam elas utilizadas com o obje
tivo de conter a alta de preços ou até mesmo 
de revertê-la. $_e 0$ agentes ecoõ.ômicos não 
tiverem razPes ou a possibilidade_legal cie Crér 
que a taxa de inHação lm"lanhã superará à do 
presente, poderá ocorrer a própria desacele-
ração da alta dos índices de preço. 

Um dos fenômenos que tem contribuído 
sobremaneira para exacerbar as expectativas 
de alta de preços em qosso Pais reside na 
expectativa elevada de inflação que as empre
sas embutem nas faturas correspondentes à 
venda de mercadorias a 'outr~s empresas. Es
sa expectativa transforma-se_ em inflação rapi· 
damente, porquanto os comerciantes, nos 
pontos de venda, ao verificarem as importân
cias de que necessitarão para repor seus esto
ques. elevam, de imediato, o preçó cobrado 
aos consumidores finais. 

Algo pode ser feito pará impedir que tenóa 
prosseguimento esse processo automátk.o de 
elevação de preç_o_s. Ente:ndemos que se a ex
pectativa de inflação embutida nas faturas for 
limitada à inflação passada, medida. por um 
indicador confiável, poder-se-á ver o fim desse 
desenfreado processo. de multiplicação de 
~,sem c:a~.ec:onômica que o justifique. 

A presente proposição limita a dtada expec:· 
tativa de inflação à variação do BTN Fiscal 
do periodo anterior à einisSão da fatura.Assim, 
se for em_itida -uma fatura para pagamento em 
trinta dias, poderá ser einbutida. n() preço fatu
rado_ ã_expec:tatíva de infl~ção igual à variação 
do BTN Fiscal nos trinta dias anteriores à data 
·da emissão da fatura. 

Contempla a proposição, ainda: o caso das 
instituições fin_ance"fras -qúé operam com o 
desconto-à e duplicatas. Neste caso, é permi
tida a utilização do BTN FiS<:al, mais a taxa 
de juros reais autorizada:-pela Constituição Fe
deral, isto €, do~ por cento ao ano. 

É nosso pensamento que a presente pi"opo-. 
sição, enriquecida com as contribuições dos 
Membros do CongressO Nacional, _pod_erá aU~ 
xiliar na grande tarefa que temos. de debelar 
a inflação que assola o País. 

Sala das Sessões, 26 deoutubro de 1989. 
-Senador FrancisCo RoUemberg. 

(À Comíss5o de Assuntos Económi
cos,-competência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
N• 352, DE 1989 

Dispõe sObre a obrigatoriedade das 
empreslis construtoras que contratarem 
com o serviço público, a admiilrem esta
giários e dá outras provid11ncias. 

Q Congresso Nacional de<::reta: 
Art, 1~ Ficam- as emprésas construtoras 

que celebr~rem contratas "cc>m 9 _serviço públi
co -administraÇão ai reta e indireta- obriga
das a admitirem, como estagiárias, estudantes 
de cursos regulares de engenharia e arquí-
tetura. - . · 
- Alt,- 29 -A ãCFmissão se fará médiante con

diÇ6e5 aCOfdadas Com à.s _respectivas Facul
dades de En_genharia e Arquitetura; através 
de_cont,ratos de esttl:glo que deverão conter, 
dentr~ outrPS, os seguintes elementos: 
_ a). A duração do estágio; 

b) O objeto do estágiq que deverá guardar 
correlação com o programa· do c:::urso_de en9e
nharia ou de arquiteura; 

c) A obrigatoriedade de a empresa f~er 
seguro de acidentes pessoais Ocorridos no lo-
cal de_~gio; -

d) O local e o horário do cumprimento do 
estágio; 

e_}_ O y_~ar da bolsa do estágio. 
Art. _ _3~-- Os esta_giáiias, _aSSim admitidos, 

nãO terão;Para quisquer efeitos vínculo em
pregatic;:io com ·as empresas construtorãs, ca
bendo a estas" apenas o pagamento aa bolsa 
durante o- períOdo de estágio. 

Art. 4~ A entidade do setOr público contra
tante fLXará o número má;<lmo de e~~_giários, 
para cada cOntrato ceiePfado, e exigirá da em
presa a-_comprovação da admissão. 

Art · 5~ · O estaQiárió terá direito à Carteira 
de Trabalho e Previdênda Social çie E;stagiário, 
que_ de~_r;á ser expedida pelas Delegacias Re
gionais do _Trabalho do Ministério do Trabalho, · 
mediante apresentação de declaração fome· 
cida pelQ dlretor da faculdaqe e acompanhada 

do coritrato de bolsa do estágio celebrado 
com ~ empresa construtora. 

Art: 69 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei visa a criar condi
ções que possibilitem o efetivo entrosamento 
emPresa-escola, c;;orn yistas à formação e ao 
aperfeiçoamento técnico-profissional do en-
genheiro e do arquiteto. . 

É de notório conhecimento que a prática 
efetivada, inclusive nas empresas, concorre 
eficazmente para que o ··ensino superior ou 
tecnológico ofereça melhores resultados. 

Mormente nas profiSsões de engenheiro e 
arquiteto, torna-se necessário· -estabelecer 
c-olidiçOes que põsSibilitem a estes proftssfo
nais·uma formação adequada, sendo, inclU
sive~ de interesse do próprio Estado, abrir reais 
oportunidades para a consecus;ão deste obje
tivo. 

Assim, o projeto de lei apresentado obriga 
às empresas contratantes com o serviço públi
co, a admissão de estagiários, estudantes de 
engenharia e arquiteiUrâ, -ãbrindo milhares de 
oportunidades para o treinamento e aperfei
çoamento destes profissionais. 

Considerando a fundamental participação 
da escola na fixação dos parâmetros e dós 
objetivos gerais do estágio, o projeto prevê 
a necessidade da celebração de a<:::ordos entre 
as instituições de ensülo e as _empresas, cotn 
o estabelecimento de condições mínimas iii
dispensáveis ao set,I des~nvolVinl~I_}to. 

-Por se tratar de vinculo de naturez~ ·eaucã
. cional e não laboral, inseriu-se no projeto arti
go defmindo que a admissão do esta.Qiáfio 
não implica, em nenhuma hipótese, con_ota~ 
ção empregatíc:ia do estudante com as empre
sas construtoras. 

Assim estruturada, entendemos que o prO. 
jeto de lei proposto encontrará o necessário 
apoio dos eminentes_ pares. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1989. 
- Louremberg Nunes Rocha. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Gdadania tc;om.P!!tência terminãtiva.) 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
N• 353, DE 1989 

Estabelece os feriildos nadonais e dá 
outras providências. 

O Qmgresso Nacional decreta: 
Art. 19 Constituem-se feriadqs naciOnais 

as. datas abaixo díscriminadas, comemorativas 
dos eventos que menciona: 

19 de janeiro - Dia da Confraternizaçª-9 
Universal 

21 de abril- Dia de Tiradentes 
19 de maio- Dia do Trabalho 
7 de setembro - Dia da Independência 
2 de novembro - Dia de Finados 
15 de novembro - Dia da Proclamação 

da República 
25 de dezembro - Dia de Natal 
Sexta~feira santa 
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§ 1 q As datas mencionadas no caput des
te artigo não poderão ser deslocadas para 
qualquer outro dia, sob qualquer pretexto. 

Arl 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. · · -_, --

Art. 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 
A questão dos feriados nacionais está atual

rnente regulamentada pela Lei n9 7.320, de 
1985, do saudoso Deputado Federal pelo Rio 
de Janeiro, ilustre poeta1 J. G. de Araújo .Jorge, 
que fez da idéia da antecipação das datas co
rnemorativas para o primeiro dia útil da sema
na uma verdadeira obsessão. 

A experiênda, porém, tem evidenciado que 
esta não é uma boa prática. Ao fim de contas, 
temos assistido a urna dupla comemoração 
de dias santos e feriados nacionais. com gran .. 
d'e prejuízo às atividades produtivas. 

Tomando-se o Produto Interno Bryto do 
País ao valor de 330 bilhões de dólares corres
pondentes aos dias úteis efetivamente traba
lhados no País - e que são os 365 dias do 
ano, menos 104 sábados e domingos e cerca 
de dez feriados - podemos avaliar o valor 
de bens e serviços produzidos em apenas __ um 
dia: US$ 1,315 6iJhão. Ora~ a gravidade da 
crise nacional nho" permite que este valor se 
some aos desperdícios insuportáveis do esfor~ 
ço produtivo nacional, estimados em até 30% 
do PIB. A cada dia oão trabalhado no País, 
milhares de crianças são prejudicadas, doen~ 
tes não são atendidos. preciosos grãos não 
são aproveitados para alimentar os famintos, 
estradas não são construi das e_assim por dían~ 
te-. O BrasjJ, portanto, não pode se dar ao luxo 
de deixar à prática a questão dos dias come
morativos nacionais e santificados. É mister 
e_stabelecer rigorosamente estaS datas, as 
quais não poderão, sob qualquer pretexto, se
rem alteradas, a fun de não comprometet; a 
nível nacional, a cadeia da produção. 

Creio, com todo o respeito à frustrada tenta
tiva do memorável parlamentar e poeta J. G. 
de Araújo Jorge, que jamais pretendeu, com 
sUa iniciativa, produzir efeitos prejudiciais à 
economia nacional- antes pelo contrário-. 
que com este projeto estaremos reordenando 
a questão dos feriados nadonals e contribuin
.do para o fortalecimento da economia nacío· 
na!. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1989. 
-Senador Jutahy .Magalhães 

À Comissão de Educaçlio - compe
ténda terminativa. 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Os projetas lidoS serão publicados e reme
tidos às Comissões competentes. 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. I 9 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMEI'ITO N• 583, DE I !!89 
A ComisSão mista do Congresso Nacional 

de que trata o art. 26 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, destinada ao exa~ 
me analítico e pericial dos atos e fatos gera~ 
dores do endividamento externo braslleiro, 
-~provou o Relatório Parcial do ilustre Senador 

--Severo Games, no qual "foram propos-tas: que 
se.;,ljulie· a COmpeténte ação, junto ao Supre
mo Tribunal Federal, visando à declaração de 
nulidade dos acordos relativos à dívida exter
na; a adoção de medidas judiciais para ressar
cimento de alegado dano, que teria decorrido 
da elevação unilateral da taxa de juros pactua
da nos contratos de empréstimo externo' (taxa 
flutuante) e, ainda, a responsabilização dos ne
Q:ociádores _da dívida externa. 

Essas propostas decorrentes do fato de o 
Relator haver c.onsiderado ilegais as opera
ções de crédito externo, porque _os respectivos 
instrumentos contratuais: 

J9) não foram submetidos ao referendo 
do Poder Jegislativo; 

29) induiram cláusulas: 

tJ) adotando a taxa flutuante de juros (pnine 
elibor); 

b) contendo o cornptoinis-sO de a parte bra
sileira não invocar nulidade para fugir ao pac
tuado; 

c) expressando o reconhecimento da ine
xistência de dlreito do tomador a imunidades 
processuais,- com base na alegação de sobe· 
remia; 

d) submetendo o contrato a legislação es
trangeira; 

e) prevendo, na compogjção do tribunal ar
bitral, para julgamento de eventual controvér
sia, a indicação do_ árbitro desemp~tador, sem 
à necessáéía neUtraHdade. 

Diante disso e mesmo sem indic::ar concor
dância ou discordância com as conclusões 
do Nobre Relator, seria necessário, em face 
das conclusões de seu Relatório, que fossem 
cJaramel)~~ jndicadas quais as operações de 
créditO ext~~no que apresentam as caracte
rísticas apontadas, pois não poderia a Comis
são, data venii'1$ Chegar a conclusões tão gra
ves e a propor medidas tão drásticas. que ex
porão a própria credibilidade do País, no exte
rior, sem O exam-e analítico e pericial ordenado 
pela Constitui~ão de 1988:- -

Isto pds_to _e no intuito de contribuir para 
a análise e o exame- pericial dos fatos gera~ 
dores de. endividamento externo, relativamen# 
te aos pontos considerados como irregulares 
pelo Nobre Relator, requeiro, corn base no 
art 50, § __ ?9, da Constituição, sejam solicitadas 
ao Sr. Miitistro da Fazenda as seguintes infor
mações: 

19) as operações de crédito externo cele
bradas pela União, como tomadOra ou garanti~ 
dora, desde o advento do Decreto-Lei n9 

1.312!74; foram-subffietidas ad referendo do 
Co~s:res~J'iadonal? 

29) as operações de crédito externo cele
bradas por Estados e Municípios, desde o ad
vento do Decreto-Lei n'? 1.312n4 fofam sub
metidas ao referendo do Çongresso Nacional? 
_ . 39) quais as oper.3ções de crédito externo 
contraídas pela União, pelos Estados e pelos 
Municípios, como tomadores, desde o adven· 

to do Decreto-Lei n\> I.312n4, e C{Uals--as aUtO
rid<Jdes que as firmaram? 

4~) nas operações de crédito externo cele
bradas pela União, Estados e Municípios, 
constaram as dáusulas tidas como ilegais pelo 
Nobre Relator e referidas neste Requerimento? 

59) essas cláusulas foram consideradas ile
gais pela Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional ou pelos órgãos jurídicos dos Estados 
e Municípios? 

Sala das SessõeS, 26 de outubro de 1989. 
- Senador João Menezes 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- O requerimento Jido vai à Mesa, para de
cisão. 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Sobre a mes_a, oficio que seré lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 
OF. N•06/89 

BraS11ia, 24 de o_utubro de 1989 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 do art. 91 do Regimento 

Interno, C:órri: a redação dada pela Resolução 
18. de 1989, comunico a V. Ex' que estaCo· 
missão aprovou o PLS n9 67 de 1989, "Que 
dispõe sobre o envio regular de informações 
a respeito da evolução da política externa", 
na forma de Substitutivo apresentad_o pelo Se
nhor Senador Hugo Napoleão. 

Na oportunidade1 renovo a V. Ex' meus pro
testos de elevada estima e consideração. Se
nador HumbeJto Lucena, Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Com referêrlcia ao- expedierlte que acaba 
de ser Ii do, a Presidência comunica ao Plenário 
que, nOs termOS ào art ~i1 :-§§ .3-9 e 69 do Regi~ 
mento Interno, depois de publicada a decisão 
da Corrtissão no Diário do CongreSso NaCfõ.. 
nal, abrir~se-á o prazo de 72 horas para inter
posição de recursos por 111 O da composição 
da Casa, para que __ o Projeto de Lei do Senado 
n9 67, de I 989, seja apreciado pelo Plenário. 

ESgotaâo esse prazo, sem interposição de 
recurso, o projeto será remetido à Câmara 
dos Deputados. (Pausa.) 

O SR- PRESIDENTE (Antõno Luiz Maya) 
-Há orado-res ínscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mar· 
cos Mendonça, para breve comunicação. 

O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB 
-SP. Para breve comunicação. Serri_ revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Si"s. Senadores, 
o motivo pelo qual ocupo a tribuna, neste ins
tante, se refere a dois fatos vinculados ao Tri
bunal Superior Eleitoral: o primeiro, saliento, 
é a visita feita oritenl pelo Senador Mário Covas 
ao Presidente desse Tribunal, sendo que, na 
oporturudade, o Senhor teceu algumas consi
derações relativamente à apuração que deverá 
ocorrer nOS próximo-s dias, em função do plei
to eleitoral. Na ocasião, manifestou S. Ex' a 
sua posição de prOfundo respeito pela-s deci
sões do Tribunal Superior Eleitoral, a sua con
vicçãO na seóe_dade e na lisura que deveráo 
cercar esse pleito, não só no dia da eleição 
como ·no· Instante da .apuração, asseverando 
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a sua confiança no TSE e nOS homens que 
o compõem. Sem sombra de dúvida, mais 
urna vez, S. Ex"' atesta seu perfil de estadista, 
de homem digno, de homem honrado. Neste 
instante em que muitas vezes o Tribunal Supe
rior Eleitoral é colocado em xeque por alguns 
candidatos que duvidam da postura e da lisura 
desse Colegiada, um dos candidatos, o Sena
dor Mário Covas, deposita. sua ·confiança na 
Instituição. 

Além dessa postura, S. Ex' apresentou re~ 
querimento, solicitand,o ao Presidente do Tri~ 
bunal, que deve ser estendidã, evidentemente, 
aos Srs. Ministro?- que compõerri Casã, nO sen
tido de que seja baixada instruçàO dando prio
ridade, no momento da votação, às pessoas 
de idade e aos deficientes fislc:os. 

Sem dúvida alguma, exiSte uma facul-ta, na 
legislação eleitoral, que pode :;;er perfeitamen
te preenchida através de um~ instrução, e uma 
resolução do Tribunal, estabelecendo que 
pessoas. de idade e pessoas portaa6ras de de
feitos físicos possam ter prioridade no instante 
da votação. 

A nossa Constituição abre a perspectiva do 
voto facultativo para _as pesSoas ai:iriia- de 70 
anos de idade, mas inUitaS delas desejam dar 
demonstração de civísmO, participar daqUele 
instante, ainda mais que temos, praticamente, 
trinta anos que nos sep8ram da última eleição 
presidencial. Então, essa_s pessoas, muitas ve
zes, sentem dificuldade em exercer esse direi
to, na medida em. que são obrigad-as a ficar 
em extensas filas e, com isso, demoram a 
entrar no rednto de votacão. 

Essa medida solicitadas pelo Seriador Mário 
Covas deverá receber todo o agasalho e todo 
o apoio do Tribunãl Superior Eettoral, e acre
dito que, nas próximas -horas, deveremos ter 
uma resolução baixada pelo Tribunal, de tal 
forma a permitir que essas pessoas tenham 
possibilidade de votar rapidamente_ e exercer, 
então; esse direito. 

Outra questão que gostaríamós de abordar 
com relação ao Tribunal Superior Eleltoral é 
relativo a uma representação que apresenta
mos hoje àquele órgão-, no ·corpo de cuja re
presentação recolhemos manifestaÇões de ar
tigos publicados na imprensa, no último final 
de semana, que asseguram haver contrato en
tre o lbope - [nstituto Bfasileiro de Opinião 
Pública e Estatística e o Sr. Collor de Mello. 
Reproduzi, nessa representaçãO,- matéria pu
blicada na Isto I! - Senhor, na edição do 
dia 25 de outubro, sob o titulo: "lbope, sob 
medida, apressa em divulgar que- dados pró
Collor geram suspeita." 

Nessa representação, recolhi material e vou
me permitir ler um trecho do mesmo: 

··t. difícil para o Diretor Executivo do 
IBOPE, Carlos Augusto Montenegro, con
vencer partidos e candidatos acerca da 
isenção do Instituto. Afinal, no próprio co
mitê de Fem_ando Collor de Mello, se dá 
conta de que há bom tempo o candidato 
do PRN ae»Stumou-se a liaações quase 
diárias para o Sr. MOntenegro. Conselhos 
ao candidato, logo pela amanhã, no meio 
do dia e à noite, configuram uma relação 

empresa-cliente que coloca_ sob su;;peita 
a credibilidade de sua pesquisa, divulgada 
pela imprensa com aura d~ independen
te." 

. Vej_c;tm, Srs. Sericidores, estóúfeproduzindo 
matéria publicada num órsão de imprensa da 
seriedade da revista Isto E e Senhor. 

.Continuando: ' 

"É cada vez maís estrelta .a relação.· Se 
a <:ampanha tem cinco hínos à dlspo

- -- sição, Collor consulta o I.E}OPE sobre qual 
deve ser usado. O candidato do PRN é 
um bom c:Jiente." 

Vejam bem a afirmação da revista ISTO É: 

"O -~a~didato do PRN é- úfn bom diEm
- te. Multiplicám-se as pesquisas localiza
das quando a pedido de Collor o Instituto 
tenta localizar suas áreas de força ou es
cassez de prestígio" 

Continua ainda: '"Na segunda-feira, 
dia 16 último, o crescente estreitamento 
da relação C:ollor e Roberto Marinho e 
IBOPE irritou um importante funcionário 
do instituto de pesquisas.',_ 

Queixou-se, a princípio, o funcionário: o con
trato no início, previa a divulgação dos resulta
dos nos fins de semana; depois, passou a ser 
na sexta; em seguida, na quinta, na quarta, 
na terça-e, agora, já é na segurida-feira. Disse 
o funcionário temer pela precisão dos resulta
dos. No entender dele, a tabulação dos tOtais 

· regionais sendo feita à mão, como nesta se· 
mana, pode trazer-riscos; basta trocar um dois 
por um ·quatro e a potenc;iallzação será outra. 
Reclama ainda o funcionário que a pressa, 
exigida ~los clientes Collor e Globo, na divul
gação dos resul~dos favoráveis ao candidato, 
leva a outro problema: à escassez de _tempo 
para a rechecagem de 20% dos entrevistados, 
corno é norma". 

Esta matéffa: da Isto É -Senhor, é de Suma 
gravidade. 

A questão .não se resume a esse óraão de 
imprensa; a revista VeJa, em sua edição do 
dia 25 de outubro, portanto, na mesma data 
da Isto É -Senhor em matéria intLtulada-"Pes
quisaS, segredos, índices; parã quem traba
lham -os Institutos de Opinião? Quanto co
bram? Por que os seus núm~ros divergem?" 
AfllllÍa, taXativamente, que 6 Ibope faz suas 
pesquisas por encomenda de CoJJor. 

O jornal O Estado de S. PaU/o, em sua edi
ção do dia 22 de outubro, sob o titulo de 
alentada matéria - "Deodoro inspira roleta 
eleitoral", informa que existiria uma articula
ção de tal forma a fazer com que o candidato 
luJa crescesse artificialmente nos níveis de 
pesquisa de opinião pública, pois seria ma[s 
fácil para COllor -üm eventual confronto com 
eJe no sefluhâo-turno, derrotá:wJo no segundo 
twno. · 

Não é -que no di~ subseqüente às edições 
dessas revistas, a edição dessa matéria, no 
jornal Q EStado de S. Paulo, o Instituto de 
Pesquisa de Opínião Pública- Ibope, através 
da Rede Globo, divulga açodadamente, apres
sadamente, sem ~enhum leva~ento mais 

criterioso dos números recolhidos, uma pes
quisa. Nessa pesquisa, apresenta o ~andidato 
Lula numa posição extremamente privilegiada 
com relação a 0"4tro_s institutos de pesquisas 
e às próprias pesquisas anteriores feitas pelo 
lbope. 

Neste sentid_o, solicilei ao Tribunal Superior 
E1eitoral. não que não se_ publiquem ou que 
impeça as divulaações das pesquisas realiza
das pelo Ibope, mas no sentido de bem infor
mar o eleitor, no sentido de que esse eleitor 
tenha pleno conhecimento do que se está pas
sando efetivamente, que essas pesquisas, 
quando forem divulgadas, mencionem ex
pressamente que foram realizadas por enco
menda, por solicitação do seu cliente Collor 
deMello. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os instlb.Jtos 
de opiriião pública, que gozam de credibili~ 
dade, que gozam da respeitabilidade da opi
-nião pública brasileira, têm o dever e a obriga
ç~o de mencionar para que clientes estão tra
balhando. Não faz sentido a opinião públlca 
exauiinar utna pesquisa publicada por deter
minados órgãos da imprensa, exãtninar esses 
números e tião tet ·a informação correta de 
que quem está financiando, que quem está 
pagando essa pesquisa é deterrriíriado candi .. 
àato que, evidentemente, tem _interesse no 
desfecho, tem interesse em publiCar somehte 
uma parcela da pesquisa, tenl interesse em 
publicar em determinada data e não em outra 
data. Não podemos iludir e enganar a opinião 
pública brasileira. - - - ~ 

Reporto-me aqui- ontem, inclusive, houve 
uma manifestação - ao que aconteceu no 
meu Estado~ na Capital de São Paulo. No dia 
14 de novembro, um órgão da maior respeita
bilidade, como é o Data Folha,- publicou na 
Folha de S. Paulo uma manchete na primeira 
página: "Paulo Mah,1f- 29%; Lutza Erundina 
- 20%. Esta é a manchete da Folha de S. 
Paulo do dia 14 de novembro de 1988. No 
dia seguinte, o feSUltado das eleições: 29% 
para Luíza Erundina; 24% para o Sr. Paulo 
Salim Malur. Ou seja, eJCiste a possibilidade 
real de que ou essa pesquisa estava efetiva~ 
mente equivocada - e isso se demonstrou 
pelo resultado d~ eJeição - ou houve uma
mutação muito rápida do perfil de votO dos 
eleitores, que rapidamente alteraram o seu yo
to para favorecer Luíza E;rundina, em detriw 
menta da candidatura do Sr. Paulo Salim Ma
luf. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy -Senador Mar
cos Mendonça, permitewme V. ~ um aparte? 

O SR- MARCOS MENDONÇA -Ouço 
V. Ext com muita atenção. 

O Sr. DlvaklÕ Suru~!'içi::Jre Senador 
.Marcos Mendonça. V. Ex' traz ao debate desta 
Casa um do$ ~untos que, indubitavelmente, 
tem apaixona(;b a opinião pública brasileira. 
N.é que ponto as pesquisas retratam a veraci
dade dos f~s 01,1 o objetivo delas é induzir 
o eleitorado em tomo Oe determinados candi
datos? Isso passou a ser tão perigoso que po
deríamos estar subStituindo aquela figura his
tórica do coroneJ, do ch~f~ p~co do inte~or:, 
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pelos pesquisadores dos institutos de opinião 
pública. com distorções tremendas para a so
ciedade, porque, apesar das restrições que 
possamos fazer historicamente à figura do 
chefe político, ele tinha compromisso com 
aquela comunidade, estava identificado com 
ela, arcava com os ónus das decisões torna
das, e o pesquisador não tem o menor com
promisso, ficando no anominato das pesqui
sas, e esses números s!o jogados, induzindo 
a opinião pública. Gosto sempre de dar um 
exemplo, pois há aJguns municípios no Estado 
de Alagoas, como há vários munidpios no 
Pará, como bem sabe o Senador Jarbas Pas
sarinho, como também no Rio Grande do Nor
te, em relação ao Senador Carlos Alberto, on
de temos maior ou menor força eleitoral. En
Jdpio de Pão de Açúcar, em Alagoas, sem 
nenhwn exagero da minha parte, em sendo 
eu candidato ao Governo do Estado, dificil
mente teria menos de 80% .dos. votos dessa 
cidade, pois tenho ali serviços prestados: levei 
o asfalto, construi hospitais, colégios e mante
nho a minha presenÇa política dentro daquela 
comunidade, o que me daria um resultado 
surpreendente na disputa do Governo do Esta
do. Esse meSmo resultado poSso anunciar da 
seguinte maneira: "Pesquisa feita em Pão de 
Açúcar atesta que Divaldo Suruagy tem 80% 
do eleitorado do Governo de Alagoas". Ou: 
"Pesquisa feita no interior de Alagoas atesta 
que Divaldo Suruagy tem 80% dos votos", 
Isso é verdade, porque Pão de Açúcar está 
no interior de Alagoas, mas não é real, porque 
todo o interior de Alagoas não está represen
tado pelo Município de Pão de Açúcar. Não 
estou faltando com a verdade, mas não estou 
sendo real nas colocações apresentadas. Isso 
eu cfigo sobre o IBOPE, ou o GALLUP, ou 
qualquer outro instituto de pesquisa, anallsan
do o que V. Ex' acaba de fazer com muita 
p!'Opriedade, os resultados do pleito do ano 
passado para a prefeitura da capital paulista. 
Eles não estão assumindo compromissos 
com a veracidade desses nómeros que estão 
sendo apresentados. Esses instlbJtos, através 
de seus diretores, têm dito que a pesquisa 
para valer é a da última semana. Podemos 
prestar atenção a qualquer entrevista, onde 
dizem: "Essas pesquisas são amostragens. As 
reais serão as da última semana". Porque ar 
eles irão tentar manter a respeitabilidade do 
nome do instituto e vão, então, colocar os 
números verdade[ros. Como quem diz: no mo~ 
menta estamos fazendo pesquisas a gosto do 
cliente. O cliente está pagando, manda fazer 
pesquisa e eu faço no--universo em que ele 
determinar~ Agora, a da última semana, essa 
será a verdadeira. Então, digo a favor deles, 
porque têm afirmado iSso em várias entre· 
vistas. Isso 'tem sido aliado a Uma estação de 
televisão que reconhecidamente tem o maior 
poder de penetraç21o no Brasil. É uma conjun
ção de forças de tal porte que transforma santo 
em monstro e monstro em santo, com uma 
facilidade muito grande. Congratulo-me com 
V. EJcf por trazer ao debate nesta Casa este 
tema, dos mais importantes, pois pode con· 
duzir o eleitorado brasileiro, de maneira errô· 
nea. a votar numa pessoa que não tem a me-

nor qualificação para ser Presidente da Repú
blica. Congratulo-me com V. Ex' pela felici
dade do seu pronunciamento. 

O SR. MARCOS MENDONÇA -Agra· 
deço a V. Ex!' o seu a}Jarte, que incorporo à 
nossa manifestação. Dentro do que V. f:x!' co
locou, e corroborando com a sua opinião, cito 
o fato de que 80% da população brasileira 
morre na cama. Não poderíamos inferir daí 
que a cama seja uma arma mortífera ou algo 
perigoso, tão-somente porque temos esse nú
mero:-

Os números devem ser çlados num con
texto geral. Não me oponho a que o lbope 
divulgue os seus números. Ele que o faça, 
mas que os publique, mencionando quem es
tá financiando essa pesquisa, ou seja, o seu 
cliente, de tal forma que os eleitores possam 
efetivamente daí extrair a sua conclusão. As
sim, eles poderão ter mais elementos para 
fazer uma análise e um julgamento daquela 
pesquisa. 

O Sr. Gomes Carvalho- Senador Mar
cos Mendonça, permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCOS MENDONÇA- Com 
prazer, Senador Gom~~ Carva1ho. 

O Sr. Gomes Carvalho- Nobre Senador 
Marcos Mendonça, cumprimento V. EX' por 
trazer, mais uma vez, a esta Casa assunto da 
maior importância. Na semana passada, o 
ilustre Senador Cid Sabóia de Carwlho tam
bém colocou com muita proprieda,de, aqui, 
neste plenário, assunto semelhante a este. Por 
princípio, defendo a livre iniciativa e defendo 
a não ingerência do Estado na iniciativa priva
da, mas devo confessar que as empresas es
pecializadas em pesquisas, pelo meu entendi
mento, se tomaram absolutamente comer
ciais a gosto dos dientes. Deveríamos repen
sar-este assunto de forma multo séria, a fm 
de que pudéssemos regulamentar a questão, 
apesar de, como já disse, achar que temos 
excesso de Governo. Não podemos levar a 
sociedade brasileira ao engodo da pesquisa 
eleitoral da forma como está sendo colocada, 
ou seja, de forma parcial. De maneira que, 
neste breve aparte, parabenizo V. Exi' e deixo 
esta reflexão para a Casa. 

O Sr. Cados Alberto - Permita-me V. 
EX' um aparte? 

O SR. MARCOS MENDONÇA- Ouço 
o nobre Senador Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Dentro do 
pronunciamento que V. Ex' profeie hoje, faço 
no Senado Federal, uma colocação, para dei· 
xar no contexto do seu discurso um dado que 
me parece relevante e deve ser levado ao co
nhec[mento do Plenário, até mesmo da lm
prensa. As pesquisas são efetivadas, rea1lzadas 
e divu.Igadas como as estações de rádio, televi
são e os jornais bem querem divulgá-las. No 
Rio Grande do Norte,_ foi feita uma pesquisa, 
:seis meses atrás, sobre o Governo do Estado. 
Vou dar só esse detalhe para que V. EX" possa 
ter consciência de como a coisa é feita. O 
Governador do Estado fez uma verdadeira fes-

ta com essa pesquisa, anunciando em todos 
os jornais que era o Governo mais popular 
até então. Depois, recebo cópia da"pesqulsa 
do lbope, através de um dos assessores do 
Governador, que, parece que insatisfeito, nian
dou para minha estação de tele~. E o ~Sul
tado? O Governo mais popular vinha gastando 
uma verba altíssima na divulgação de sua po
pularidade, na aprovação de seu Governo. 
Com relação a algum item que ele não fez 
divulgação, se fosse feita a pergunta: se Ge
raldo Melo fosse candidato a Senador, o Se
nhor votariã- com ele?, 21% acusavam que 
votariam em Geraldo Melo, enquanto que47% 
acusavam que votariam em Carlos Alberto de 
Sousa. E se o candidato fosse o Ministro Aluí~ 
zioAives, na época Ministro Aluizlo Alves? Aluí
lia Alves ficaria com 27% e eu com 42%. 
Se fosse Henrique Eduardo Alves, filho do Mi
nistro Aluizio Alves? E1e ficaria com 28%, e 
eu, com 40%. Então, todas as rodadas me 
davam c;omo o vitorioso, mas em moinento 
algum foi levado ao conhecimento da impren
sa, e precisei utilizar a minha estação de televi
são para exatamente desmoralizar, não só o 
Governador como também o lbq:::.e. E mais: 
em 1982, eu, candidato ao Senado, e aqui 
a imprensa sabe, todos davam Carlos Alberto 
como derrotado, porque comecei a campa
nha, me parece, com 8% , só acusàvam _8 -
não passava de 8, 10, 8, 10. Quarido-teiminou 
a _campanha, ganhei por 120 -mil votos de dife
rença. É o adenda que faço ao pronuncia
mento de V. Ext, .que poderá ser ilustrativo. 

O S... Melra Fllho - Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Pois 
não. Ouço, com satisfação, o aparte de V. ÓCI', 
nobre Senador. 

O Sr. Meira Alho- Serei rápido. Apenas 
para ratificar, até certo ponto, as declarações 
do meu colega Carlos Alberto, que também 
é homem de rádio. Nobre Senador, sempre 
defendo, em qualquer situação, os institutos 
de pesquisa. EJes são necessários para a so
ciedade brasileira. O mal é de quem manipula 
essas pesquisas posteriormente. Se crime há, 
não é dos institutos de pesquisa e, sim, de 
quem as manipula por interesse próprio .. Aí 
é diferente. É aí, nobre Senador, chamaria a 
atenção da Casa: os institutos cumprem a sua 
finalidade. Entendo que qualquer candidato 
pode solicitar uma pesqujsa e pagá-la, porque 
instituto de pesquisa não traba1ha de graça, 
ni_nguém vive Sem ganhar no Brasil e em ne
nhuma parte do Mundo. O crime, talvez. esteja 
naqueles que, maldosamente, manipulam as 
pesqu[sas. 

O SR. MARCOS MENDONÇA- Nobre 
Senador, concordo com a manifestação de 
v. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
Fazendo soar a campainha.)- Nobre Sena
dor, a: Mesa deseja _apenas advertir V. E;Jcl' de 
que já se passaram 5 minutos do prazo regi
mental. 
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O SR. MARCOS MENDONÇA - Vou 
concluir Sr. Presidente. 

Em abono à tese do nol:lre Senador, apre
sentei representação ao Tribunal Superior 
Eleitoral, não para que tente impedir a divulga
ção de pesquisas, que o Tribunal vede essas 
dívulgaçõe_s, mas que as pesqulsas sejam pu
blicadas mencionando quem é o efetivo clien
te, quem é o ef~tivo pagador, quem é o efetivo 
financiador da pesquisa. 

Era o que desejava dizer, Sr~ Presidente_ 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Marcos Men
donça, o Sr. Antônio Luli Maya,: Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Nelson 
Cameiro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Go
mes Carvalho. 

O SR- GOMES CARVAUIO (PR- Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
há alguns dias trouxe ao plenário desta Casa, 
assunto que entendo da maior relevância. Fa
lava eu a respeito das dificuldades que _o _atual 
Góvemo tem na manutenção e na conser
vação da malha rodoviária brasileira. Flz uma 
longa exposição e, n;;Jqueli;t oportunidade, 
conçluí dizendo o seguinte: que o Congresso 
Nacional tinha que ter a humildade em reco
nhecer que votamos errado quando extingüi
mos o Fundo Rodoviário Nacional. O DNER, 
um órgão capaz, com técnicos competentes, 

:vinha trabalhando de forma perfeita. A soei e
, dade brasileira pagou ml.Jito caro para que 
pudéssemos construir as e~adas brasileiras 
de· Norte a_ Sul, de Leste a Oeste. Concluí, 
também, que deveríamos çhamar aqui o Mi
nistro José Reinaldo Tavares, nãõ para colocar 
S. EX em maiores difl:C1,1_ldades do que já se 
encontra, mas para que exatamente levantás
semos a nossa voz em_ apoio a S. Ex' 

falta de veemência ou de capacidade de con
vencer os nossos Constituintes-

O SR. GOMES CARVALHO - Não 
apoiadol 

O Sr. Ronan Tito- •H mas houve também 
wn, fato, naquele inst~nte, da maior impor
tância, o qual eu gos,taria de relatar. Foi à_trihu
na o nobre DepUtado, o homado D~putado 
José Costa, das Alagoas, e disse que a emenda 
era para beneficiar os empreiteiros. Em segui
da, foi também para o microfone, sem pedir 
aparte, após o m~u breve disc:urso, o nobilís
Simo Deputado José Serra~ homem hoJl!ado, 
sériO;- cóiieto;--e- aiSSe-·que- aquilo era lobby 
d~ emPreiteirás~ fraquere· momento,:·eu já ha
via descido da tribuna,. nãs> poderia responder 
a S. Ex''. Também me ficou uma dúvida tre
menda a partir daquele momento. sem saber 
o que era empreiteira. Deve ser um bicho
pãpáo e deve cauSà___r grandes niãlefíc:ios a este 
Pais. Até entendi que, a partir daquele mo
mento,_deveríamos apresentar uma emenda 
para extinguir dé vez do País constrUtora e"m
preiteiras. Fomos derrotados, com aqueles 
dois palpites, qUe sequer: foram apartes, por
que se fossem_ aparte, teria oportunidade de 
m~ defender ou_ defender as construtoras, que, 
no meu entendimento, não constituem um 
malefício. São empresas da iniciativa privãda 
qüe, mediante concorrência ou não, depen
dendo do Governo. f~em as construções ne- _ 
cessárias_que o Governo elege. Algumas delas, 
com a maior ç_ompetênda, estão indo ao exte
rior buscar divisas para o nosSo País. Entre 
_elas, clto dtJaS min"eiras: AoQrade Gutierrez e 
Mendes Júnior, que estão levando nosso 
know~howpara a África, para a América Latina 
e, agora, para os Estados (Jnidos da Ap1érica 
do _Norte._ Estão fazendo construções lá. Inte
ressante como esses países ~o- t,ão estultos 
que admitem lá essa espécie terrível de gente 
que se ~ chàiria emptetteiro. E, nós, aqui, na 
nossa pureza, na nossa candidez total, não 
podemos_admiti-las e. por isso mesmo, fomos 

Lameiltavefmente, Sr._Presídente, na tarde derrotado_s. Eu disse fomos, não disse fui der-
de ontem, estava no meu gabinete, quando - rotado, porque, no meu entendimento, quem 
o ilustre Senador João Menezes pediu o adia- foi derrotado foi o Brasil, foi a sociedade como 
menta da votação dess~ requerimento. Q.aero um todo. Pouco teffipo depois, talvez uns dois 
protestar ero relação à medida, porque, en~ meses depois, Vi um programa Globo R~ór-
quanto o fazemos, a soci_edade brasileira está ter, da Rede Olo_bo, mostrçmdo 0 número de 
agUardando uma solução. - - - .. a:cJc;lentes fatais que ac::on~c:iam n~~ rodovias, 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. EX' principalmente pelo péssimo estado da fnalha 
wn·aparte, nobre Senador? rodoviária, mostrando os gastos excessivos e 

o SR. GOMES CARVALHO_ Com 
0 

ocustoindiretoqueissocausavanatransporte 
"· dessas mercadorias, e que iSSO oneraria -

maior prazer, meu estim~do líder. e onera_ inclusive a dasse trabalhadora, por-
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, quan- que o_s caminhoneiros são obri.Qados a trans-

do se ~nguiu o Fundp Rodoviário Nacional, ferir esse cusf.o-para o consumidor finai. Então, 
apresentei, _no processo constituinte, uma ----entendo da mãior oportunidade que V, Ex! 
emenda criando um percentual sobre _a gaso- tepha convoc~do O ríobre Ministrá dos Trans- _ 
tina oriunda do petróleo importado. Esse per- portes pai"a Vir aqui prestar eSdarecimentos. 
centual deveria ~r quantificado a posterfori Apenas gostaria de dizer a V. Ex' e a este Plenâ-
e q.artigo deveria Ser ins~rido nas Disposições rio que multa coisa devo a ~ País. Muita .. 
Transitórias, a fim de que se criasse um fundo Jenho consciência plena do meu débito civico 
necessário à maml\enção da, malha rodÇ>Viária, Q_ara com o meu País, inclusive por muitas 
que é estimada em 120 rru1hões de dólares. omissõe.$. Menos esta. Esta~ es!Jve lá. Levantei 
Fui à tribuna e fiz a defesa dessa emenda. o_:as_sunto da tribuna, sustentei; e-o Brasil per-· 
Não sei se pela incompetência do orador, por deu por nove Votos: 

OSR. GOMESCARVAUIO-Agradeço 
{\O ll~,Jsire Uder Ronan Tito o seu aparte, que, 
por certo, ajuda-me ·no meu ràcioclnio. ~ 

Tenho p~lo Ministro Josê R~inaldo Ja:vares 
o maior apreço. Tive ainda a sensibilidade, 
depois de ter feito o pronunciamento nesta 
Casa, de te_lef_pnar a S. Ex", esdarecendo-lhe 
as razões que m~ levaram a requerer a sua 
vinda à Câmara Alta do País. 

SolícJto aos Srs. SenadOres voiem este te
querimento, porque não estamos falçmdo f].e_m 
em construir novas estradas. Estamos falem do, 
isto sim, em recursos, na defini_ç~o_ de idéias 
'que possam:, efetivamente, proteger esse afto 
investimento que a sociedade _brasileira pa

--gou. Não é possível que nós, Senadores, J'9S
samos ficar inertes quando tqda a socied~.e 
está a reclamªr e as nossas estradas estão 
se deteriorando. 

O Sr. Carlos Àlberto - Concede-me V. 
~um aparte. Senador? 

o SR- GóME:s CARVALHO - c.m. o .· 
maior prazer, Senador Carlos ~erto. 

O Sr. Carlos Alberto- Nobi"e Senador 
Gomes Carvalho, orgufho~me de tê-lo como 
Companheiro nesta Casa. V. EX, que _está 
substituindo o Senador Affonso Camargo, tem 

-~-~ado uma con_tn~uiç_ão altamente positiva noS 
debates dós prõóleffias, nas qUestões que são 
levantandas e, acirila de fudo, tem sido um 
dos SertadOreS fn.a[s atuantes no Congresso 
Nacional, V. EX- traz a âe-bate questão de fun
damental importância, a presençã do MiniStro 
dos Transportes, José Reinaldo Tavares, nesta 
Casa para que S. Ex' possa conoSco debater 

_. os problemas da_malha rodoviária e nas possa 
-- dar, acima de tUdo, as inforinações neces

sárias, porque, afinal de contas, o País está 
passando por momentos dramátiCos e difí

. c~s_. P~ assei.Qurar a V. ,Ex que a ~alha 
rodoviária, pelo menos no meU Estado, é pr~ 
cária, altamente danosa pàra O"trãfego, 'crian
do dificuldades, provocando acidentes fatais 
quase que todos os dias. E V. Ex", C!Om inteli
gência, com espírito de alto nível, convoca 
o MinistrO dos Transportes, para que conosco 
S. Ex!' possa debater esses problemas. Lamen
to~ profundamente, que se promova o _adia
mento da presença de S. ~ no plenário do 
Senado Federal_. E faria um apelo ao Senador 
João Menezes, para que, conosC!O, pudesse 
participar, sim, mas do debate franc:o e aberto 
com o Sr. Ministro dos· Transportes, porque 
o de que precisamos é encoritrar solução. Re
ceba y. ~ os_ parabéns deste seu compa
nheiro, que tem orgulho de tê-lo nesta __ Çasa, 
dando sua pafticipaçâo, evidentemente que 
por um pequeho período, mas que neSse pe
queno período V. Ex! já disse porque ãqui che
gou e o que aqui está fazendo. Estou de pleno 
a-Çorda c_om_V. _Ex' Lamento_a posição do s~ 
na_dor Joâ_O _Meneiês~ e tãç_â até- üm apelo a 
S. Ex.', para que compareça aO ptenárfõ e-pos
sa retificai suá: pcisiçao, e, assim-' p'OsSã o Sr. 
Ministro dos Transportes ser--convocado eco-~ 
nosco deb_ater este problema, que é da mais 
alta importància. Parabéns, Senador Caivalho 
Gomes. 
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OSR. GOMES CARVALHO-Agradeço que autorizemos a: contratação de emprés-
ao ilustre _SenadOr Carlos Alberto as referên- times em n'fóeâas estrangeiras. Eis, que, Sr. 
cias elogiosas que, por certo, são fruto da nos- Presidente, já denunciei várias vezes, através 
sa amizade e do respeito mótuo que nutrimos~_ desta tribuna: o Governo do Estado da Piauí 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. sinto--me ab- ~ eStá pagando ao seu funcionalismo público 
solutamente à vontade para apeJar ao ilustre sessenta e cinco cruzados novos, por mês. 
Senador João Menezes, porque ontem, quem- Diz~m que ele vai aumentar para cento e cin-
do S. Ex' fez o pedido de retirada, não me qOenta cruzados novos, isto é, um terço do 
encontrava em plenário. Por isso, não tenho atual salário mínimo. O Governo- do Estado 
o menor constrangimento, ilo momento, em do Piauí tem desbaratado, em obras fúteis e 
fazer este pronunciamento sem a presença injustificadas; os parcOs recursos do Estado. 
de S. Ex', o Sr. Senador Jollo Menezes. Não podemos, como piauienses, aceitar 

Sr. Presidente, a opção que se fez. no Brasil, que este Senado se responsabilize por mais 
é a rodoviária. E mciis: o Congresso Nacional - eSse desbaratamento de recursos do meu Es-
votou a extinção do Fundo Rodoviário Nado- tado, principalmente, quando eles ficarão, ca-
nal e verificou o erro da criação do auto-selo, mo diz o empréstimo, vincuJados a bens do 
que nada mais foi do que um tapa-buraco, Estado, de autarquias dos Estados. Pois o que 
que é fonte de cOrrupção, que não resolveu oSr.Govemadorsepropõeadar,emgarantia 
os problemas. Agora, quando nós, no Senado a esse empréstimo, é oferecer garantia do Es-
Federal, queremos encarar o problema de for- tado sob qualquer modalidade, inclusive, re-
ma construtiva, encontramos esse óbice. cursos ou bens do seu património ou de autar-

Apelo ao nobre Senador João Menezes para quias estaduais. Sabemos que esses recursos 
que retire sua solicitação, a fim de que possa- ser.ão mal empregados o Estado do Piauí, co-
rnos votar o requerimento. l'nb também vão deixar um vinculo pesado, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito _ uma carga pesada para os piauienses e os 
bem!) GOVernOs que suceder_em o de S.~ 

O Sr. João Lobo- Sr. Presidente, peço Arém disso, Sr. Presidente, não encontro ne-
a palavra, como Líder do PFL nhumajustificativapara, num momento difícil, 

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) nummomentoemquenãohánenhumaobra 
-"Concedo a palavra ao nobre Senador João em andamento no Estado do Piauí, num mo-
Lobo, como Líder do PFL. menta em que há um desemprego· genera

lizado, contratar-se empréstimos em moeda 
O SR. JOÁO LOBO- (PFL- PJ. Como estrail.$Je!iã Para implantar, no Estado·do PiaUÍ, 

Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. _um pror1to-socorro ei"n cinco unidades hospi
Presidente, Srs .. Senadores, estou encami- talares, totalmente importadas, e que não dei
nhandoàMesaumrequerimentoparaainver- •,xarão, no Estado, nem 10% do valor desse 
são da Ordem do Dia, referente ao item 6. empréstimo transformado em mão-de-obra 
Solicito que ele seja colocado .em óltimo lugar ou em material de construção. Estamos preci-
na ordem de votação. -- - -SiiridO··ae-mao-de-obra, de emprego para os 

Sr. Presjdente, gostaria de dizer por que fa- nossoS operáriOS; estamos precisando estimu-
lar a iniciativa privada, os fabricantes de alve-

ço. Não costumo proceder desse modo nem naria e estamos pre-dsando dos mais diversos 
é meu intuito tentar prejudicar os outros Esta- materiais de construção, para aceitar que se 

· dos, com relação ao andamento da Ordem 
do Dia construam obras rio" Estado em que menos 

de 1 O% desse empréstimo sejam transforma-
Sr. Presidente, o item 6 da pauta trata de dos em inão-de-obra ou em material de cons-

um oficio de interesse do meu Estado: é. o truçãQ local. 
Oficio N;> S/12, de 1989, que autoriza o Btado Assim, Sr. Presidente, estou solicitando nes-
do Piauí a contratar empréstimo de 30 mahões te momento, aos Líderes, que transfiram este 
de dólares com a República Argentina. item para o fmal da pauta. 

Sr. Presidente, é muito constrangedor a si- Sr. Presidente, atendendo ao conselho do 
b.lação de termos que tentar impedir que o meu nobre _coestaduano Senador Chagas R o~ 
nosso Estado consiga empréstimo em moeda drigues, ex-Governador do Estado do Píauf, 

· estrangeira. ao qual muito honrou, solicitaria, ao invés da 
Mas, neste momento, sou levado a fazê-lo, inversão da pauta, adiamento da votação do 

por razões que vou alinhar, com toda a brevi- item 6 da Ordem do pia de hoje. 
dade, dos cinco minutos que me permitem Eram estas as palavras, Sr. Presidente, que 
esta fala. eu queria pronunciar. (Muito beml} 

Primeiro, Sr. Presidente, a República Atgen- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
tina- sem embargo do respeito e da admira- -V. J3cf e-ncaminhará à Mesa, oportunamen-
ção que temos para com o belo país, com te, reqUerimento de adiamento~ 
quem mantemos cordiais relações -não 0 SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
tem, no momento presente, vez que se encon- -Antes da Ordem do Dia, a Mesa vai conce-
tra com sua indústria obs.oleta, sucateada, der, por alguns minutos, a palavra ao Líder 
c;ond.lção de transferir bens industriais para do PDT, Senador Maurtdo Corrê'a. 
o nosso País. 

Em segundo lugar, Sr.l'resldente, o Gover- . O S_g. MAORÍCIO COR!l& (PDT- DF. 
no do meu Estado rl.ão se reveSte daquelas . Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. 
características própriaS; no ni:orr.ientO, para Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, no dia 27 de setembro próxÚno 
passado apresentei, no Senado Federal, pro
jeto pelo qual a União fica autorizada a trans
ferir o domínio de de~rminadas projeções pa
ra o Governo do Distrito Federal. Consta o 
projeto de cinco artigos. 

Tomei conhe.dmento, ontem, de que o Pre
sidente. da República encaminhou a Medida 
Provisória n? 97, de 14 de outubro de 1989, 
portanto, um mês depois do projeto que apre
sentei. 

Na verdade, trata-se de um projeto que já 
tem Relator designado, o Senador Meira Filho, 
e o Presidente da República utiliza-se .dessa 
prerrogativa constitucional e envia medida 
provisória. 

Deixo aqui o meu protesto, a minha lrresig
nação contra um Governo que· se Vai preo
cupar com a doação ou com a transferência 
de domínio de propriedades da União no Dis~ 
trito Federal, quando sabemos que centenas 
de outros angustiantes problemas merece
riam, aí, sim, a interveniência pessoal do Se
nhor Presidente da República. 

Não há, neste caso, o preenchimento dos 
pressupostos constitucionais indispensáveis 
da relevância da urgência. Trata~se, infeliz
mente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de uma 
providéncia indébita na atividade legítima do 
Poder Legislativo .. Chamaria a atenção do no
bre Líder do PMDB, dos Uderes que consti
tuem a Maioria nesta Casa e dos Partidos da 
Minoria, porque isto é um absurdo: ou mante
mos, aqui, a nossa liberdade, o nosso direito 
de defender as nossas idéias, de apresentar 
os nossos projetas, ou vamos sempre estar 
subservientes a um instituto que deveria ser 
utilizado com reserva, como esse agora usado 
pelo Senhor Presidente ·da República, numa 
matéria que, inclusive, foi rejeitada, exatamen~ 
te porque não havia o preenchimento do re
qi.ilsito -da urgência. 

Aqui fica o meu protesto, Sr. Presidente. 
O segundo assunto, Sr. Presidente, a que 

eu gostaria de neste Instante reportar-me é 
a respeito do editorial publicado no jornal O 
Estado de S. Paulo, sob o título "Baú da Irres
ponsabmdade". Nesse editorial, o jornal O Es
tado de S. Paulo tece considerações preocu
pantes a respeito da nossa vida institucional. 
Dir-se-á que o Sr. Sefior Abravanel não será 
candidato a Presidente da República, porque 
até agora não se configurou essa hipótese; 
no entanto, os jamais hoje dão, à saciedade, 
a notícia de que está à espera de encontrar 
uma sigla, inclustve aquelas que têm apenas 
15 segundos no uso do horário gratuito da 
televisão, para lançar-se candidato à Presidên~ 
da da Rep4blfca._ 

o editorial tece considerações substanciais. 
e não é justo que -os cãndidatos que estão 
no páreo, que se submeteram a uma conven

-ção partidária, que estão aí lutando até agora, 
procurando o seu espaçõ, procurãrido apre
sentar as suas sugestões e idéias, sejam sur
preendidos por uma candidatura imposta por 
deterrriinciOQ. segmento que vem atropelar 
exatamente essa situação já colocada em ter
mos ele~r_a_is a~. o J!lome~_to .. _ 
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Sr. Presidente, inc::luo nest;e pronunciamen
to, para que conste dos Anais do_ Senado, o_ 
extraordinário editorial do jo_çn_~ O Estado de 
S. Paulo, do dia de hoje- "Baú da Irresponsa-
bilidade". --

Era o c{uetinha a dizer, St-: PreSidente. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO A OOE SE REFERE O 
SR. MAURÍCIO CóRRtA EM SEU D!S· 
CURSO, --·-

BAÚ DA IRRESPONSABIUDADE 

A Op~ração Chaves- desastrada t:n~W:a 
de substituir o candi_c:lato do PFL à Pre~td~cJa 
da Repúbli~a. Aureliãno Chaves, pel<? _eiTlpre
sário de televisão SUvio Santos - naufragou, 
diante da inflexivei 'de<:isâQ _ Qo ~x-vic::e--presi
dente de permane-cer na dispu~ ·co-ntUdo, di
zendo-se predeStinado à política e insin_uando 
wna espécie de unção divina, o novo preten
dente ao Palácio_ do Planalto e animador de 
espetáculos. de auditório encontrou b,oa . f~r
mula de manter-se no noticiário na semana
de estréia da telenovela Cortina de Vidro em 
suas elnisSoras, que comPõenl o·Sísterilà Bra~ _ 
sileiro de Televisão (SBT}: q.eclarou-se dispos
to a concorrer à eleição presidenc:icil por qual
quer partido que se disponha a lhe ofer~cer 
legenda. 

A movimentação em t<?_mo da eventual. can
didatura do cidadão Sefior Abravanellevanta 
duas questões important~s nesta ~l~iÇáo_ pre
sidencial. A primeira delas é a excesswa libera
lidade (não seria exagerado defjn!-la co~<: li
bertinagem) da legislação eleitoral bras~e1ra. 
Em primeiro lugar, nunca é dem_ais lembrar, 
há partidos demais. Nem todos _concorrem 
à eleição, mas a presença de 22 ·na disputa 
já é suficiente para confundir o eleito.r. Até 
porque muitos deles apres~ntaram can~1datos 
que usam o hor~rio gratuito na TV apen~s 
para vender livros, projetar-se para futuras 
candidaturas a outros cargos e, às vezes, até 
para ganhar dinheiro de candidatos coro pos
sibilidade de vitória.. falando mal de seus adver
sários. _ , 

Em segundo lugar, a sú"bita vontade do_a~u
mador Sílvio Santos de participar da ele1çao 
chama atenção para outro tipo de confusão, 
que pode embaralhar ainda mais a cabeça, 
a estas alturas já con~a. ~o elei~r. PQis gra
ças à Operação Chaves, o _?_als tomou co!lhe
cimento de um dispositivo legal permitindo 
a candidatura de qualquer cidadão brasileiro 
maior de_ 35, a_nos qe idade e em gozo- de 
seus direitos políticos,. Çomo_ quaiCjuer candi
dato a presidente ou a vic.e_que venha a renu~
~íar até a véspera da eleição pode ser substi
tuído existem milhões de pretendentes em 
pote~ dai à P~esidência _e!óealhados pel_? Brasil. 
Essa possibilidade é UITI dispar~ e n,~o P~.de 
ser confun~ida com o exercic:lO legitimo da 
democracia. Um regUTie- democrático sê se 
fortalece com estruturas partidárias -sólidas e 
leis severas, e não há e~utura partidária capaz 
de resistir a taf barafunda legislativa. 

Para complicar ainda ~ais o quadro_,o_Pal~
cio do Planalto_ interveio, à época da frarm
tação da lei eleitoral no Cqngresso, -relaxando 

os prazos, até então rigorosamente previstos, 
da ffiiaçáo partidária cfos candidãtos, justa
mente pará permitir manobras semelhantes 
à fracassada Operaç/io Chaves_, Por c;:.;;~.usa des
sa providência, a digna teimosia c)e AJ.Jreliano 
Chave~ permanecendo na luta., não afastou 
a poSsiômdade de Sílvio SantoS vir a candida
tar-se. Afinal, há outros 21 candidatos dispon
do de legendas e poden<!_a renl,lllciar para se
réin SubStituídos pelo homem do "Baú da Feli
cidade". Bastaria, então, ele ássinar uma ficha 
de filiação pártidãria e estaria aPtO pára tanto. 

A segunda questão a ser an~li~da é a da 
ub1~aç~o, sem freios, de um serviço- público 

· pO~ -sep __ corlçessiçmârio. 
7Canf~:irr:n:e lembrou 

o candidato do PDT à Presidência, Leonel Bri
zola, a Sr. senor Abravanel tem uSado, a seu 
bel-piázer:""o tempo-rias emissoras de televisão 
de sua propriedade ou afiliadas à sua rede, 
para promover sua própria candidatura presi
dencial, que, por sinal, ainda não existe, do 
ponto de vista legal. Esse __ é_ urh c~~ro _abuS? 
contra a legislação eleitoral, que proíbe publl· 
cidade polítiCa forà Cio horário grahii~O. regula
mentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

. Ta"ii16ém- é um d~respeitó àS normas que 
regem a concessão de UJ11. s~rviço público 
importante, Como a televisão. _ 
_ =·_Q TSE, que, ultimamente, tem demonstra
do preocupação por assuntos de menor gravi
dade, está _n_a obJigaçãÇ> de adotar as provi
dências cabíveis para .coibir .ésse. desrespeito 
às no~as el_eltorais yjgentes,já em si tão Jibe
rais. 6 Departamento N~ctooal de T elecomu-

- nica_ções- (Dentei}, órgão do governo federal 
encarregado de vigiar o uscfdos servi_ççs públi
cos por seus concessio~rios, no caso de ca
nais de televisão, tambêm deveria estar atento 

-Para as infrações evidentes que o empresário 
Sílvio Santos tem cometido, ao se utilizar do 
acesso a transmissor~s de sinai~ d~ 'TV em 
benefício próprio. A Nação não pod~ !=Ohtinuar 
a ser tratada Coroo s-e_ fo,sse. uma espécie de 
subsidiária de um verdadeirQ.E}~ú d,a_lrrespon
sabilidade, infelizmente o pioduto. mais fácil 
de se enc:ontr~ hoje nas prateleiras do Brasil 
em crise. 

O.SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre: a mesa requerimento que será lido 
pelo Sr ~J 9.:SeCretáiio: 

t lido o seguirlte 

. ·• REQt:IERIMENTO N• 584, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos regirrlentais, felativameitte à 

· !:!ornpetência fiscalizadofa dos atas do Poder 
Exe<:Utivo, requ~iro a V. Ex' aS neCessárias pro
vidêndas no sentido de solicitar ao Mi_nlstro 
Chefe da CaSa ÇlVil da Presidência- da Repú
blica as seguintes informações: 

5 -Os instrume~to& juddicos que e~Da~ 
saram a decisão dos administradores da éó
missão Nacional de Energia Nuc~~i (CNEN), 
a respeito da abertur~ da conta: 

6- OUtras infomiâçôes que esclareçam as 
Olatérias veiculadas pela Imprensa. 

Justlflcaçáo 

No última dia 12 de setembro, com o ofí~io/ 
MPFJRJ/10fn9 2.543/89, a Seflhor Procurador 
da República, Dr. Alcir Molina da Costa, solici
tou do Senhor Presidente do Congresso Na
dona! a necessária investigaÇão sobre a ~>:í~
téfida de uma conta _secreta no exterio~ de 
responsabilidade da Comissão Nacional de 
Erierwa Nuclear. 

A petição, na seu intei~o -teQ~, ~stá vaz:ad~ 
nos seguintes termos: -

"O Ministério Público federal, no uso 
de svas atribuições legais e, como fulcro 
especialmente nos_ artigos .127 __ e_ g_9-lf 
da Çons~ituição Federal ém vifJor, _pOr-
meio dq ProcUrador da República que es
ta subsq:eve, e à vista do-teQr das reporta
gens publicadas no Jornal J!Olh_ã_. .de .s 
Paulo dos dias 13-e 15 de agoS1,o do _cor
rente aria· de r989, e com respeitO à- pos
sível existêllêi~f de uma conta secreta no 
Banca Di Roma em Luxemburgo sob o · 
n9 809848/02 e na qual seriam efefivãdàs 
vultosos depósitos em dólar~_ pela Co
missão Nacional de Energia Nuclear e 
para pagamento de- juros e· prinCipii de 
uma díVida por ela contraída. com a em
presa alienígena GRADEL S.A_.· E,;qgípa
mentos Nucleares, ~m solicitar de V. .Ex!', 
com fundamento nO item- X' do artigO 49 
da Carta_J\'t?lgna, investigação parl~meit
tar sobre o fato noticiado e vía C'oml.SSiio 
de Fisçalização e Controle-d,.~ssa ~ihen
te Casa, ei::t que a nosso ver, iriadm~Srve! 
a TnanuteoçãO-de- tais~· relações qbrig_a
clonai_s e bancárias ao arrepio dos demãis 
Poderes Constituídos e da Sociedade Q.n1 
no que talvez seja dos -dltin)os episódiOs 
da an!!ga Rep_úbl~ca _ a!nda não _iriteTia
mente de!iV~ndadÕs, e ã p~eteXto-de-tia
tar-se de assunto de "Seguranç_a Nacio
nal". 

Devo_ lembrar ainda a V, Ex~ que ao 
final dos trabalhos e no caso dà_ consta
tação Wmbém pela E. Comissão da exis· 
tência de fatos de natureza criminal, devi
damente relatados, deve o materic;!l ser 
encaminhado_ para o órgão competente 
do Miriistério Público Federal e para as 
providências legais pertinentes e na defe
sa dos específicos e indisponíveis bens, 
seiViços ou interesses da .Uni_ão _ F_ed~ral, 
ex vllegls. 

1 -Confirmar a existência de uma conta .._ 
secreta no Banco Di Roma, em LUxemburgo, 
sob o no 809848/02, de propriedade da Comis
são Nacional de Energia Nudear; 

- . S~ mais na oportunidade, e certos 
de que V.&, honrado e corajpsa homem 
público, certamente tomará _as medidas 
constitucíonais adequadas, despeço-me, 
.atenciosamente, 2-0-atual saldo dessa conta; 

3 -As razõeS de sua existência, quem a 

-controla e por quem foi aberta a referida conta: Para uma melhor compreensão da matéria, -
4-0 montante de juros creditados pelo 

Aicir Molina, Procurador da República 

· faço anexar alguns recortes de jornais, _que banc:a à conta; 
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tratam das denúncias da suposta existência 
dessa conta secreta. 

Cremos que, com as informações solicita
das, o Senado Federal poderá cumprir o seu 
papel constitucional e tranqüilizar a sociedade 
brasileira contra a possível má utilização dos· 
minguados recursos públicos. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1989. 
-Senador Marcos Mendonça 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O requerimeoJ.to ~do vai à Mesa, para deci
são. (Pausa.) 

Sobre a mrtsa, ofidÕs que s_erão lidos pelo 
Sr. 19-Secret:Jrio. 

São I dos os seguintes 

OF. N' 29/8 ~/CAE 
Brasília, 26 de outubro de 1989. 

s~.h;:.;: ?residente, 
Nos termos do § 39 do artigo 91 do Regi

mento Interno, comunico_ ~e esta Comissão 
aprovou o PLS n9 269 de 1989 que "cria o 
adicional de tarifa aeroportuária e dá outras 
providências", nos termos do substitutivo do 
relator, Senador Aluízio Bezerra, na reunião 
de 17M 10-89, por 11 (onze) votos -favoráveis. 

Na oportunidade, renov_o a V. Ex', meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Jorge Bornhausen, Presidente em 
exerdcio. 

OF. N• 30/89/CAE 
Brasília, 26 de outubro de 1989. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 do artigo 91 do Regi

mento Interno, comunico que esta Coinissão 
aprovou o PLS n9240 de 1989 que "estabelece 
prazo de 2 anos para que as fábricas de ali
mentos adotem a tecnologia de costura eletrô
nica no acondicionamento de enlatados e de
termina a impressao, no rótulo ou na parte 
externa da embalagem, do número do lote, 
data de fabricação e validade do alimento 
acondicionado", nos termos do substitutivo 
do relator, Senador Gomes Carvalho na reu
nião de 17-10-89, por 12 (doze) votos. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex", meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Jorge Bornhausen, Presidente em 
.exercício. - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cóm referência ao expediente que acaba 
d~ ser lido, a presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art 91, §§ 3<? a 6"', do 
Regimento interno, depois de publicada a de
cisão da Comissão no Diária do Congresso 
Nacional, abrir-se-á o prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo da 
composição da casa, para_ CJ!le os Projetas de 
Lei do Senado n9s240 e 269, de 1989, sejam 
apreciados pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo sem a interposição de 
recurso, os projetes serão remetidos à Câmara 
dos Deputados. 

Sobre a mesa requerimento que será lido 
oei9 Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQQERIMEI'ITO 1'1' 585, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336, alfuea c, do Regimento Interno, para Pro
jeto de Lei do DF Jtl 69189, que· autoriza a:, 
desafetação de domínio çle bens de uso co
mum do povo, dentro dos limites territoriais 
do DiStrito Federal. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1989. 
-Ronan Tito ..:..... Fernimdo Henrique Cardoso 
- Marcondes Oadelha. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O r~querímento lido será votac!_o ap.ós a 
Ordem do Dia, na forma do art. 340, U, do 
Regimento Interno. (Pausa.) _ _ 

Sobre a mesa requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ~-secretário. 

~ lido o seguinte 

. _ REQOERIME!'ITO 1'1' 586, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336,.ãlíneab, do Regimento Interno, para Pro
jeto de Lei do Distrito Federal no 56!89 Mensa

-gem no 090/89-DF-(J'1~nsagemn~ 796/gab, de 
22-9-90, na origem). Cria a Carreira Adminis-
tração Pública do Distrito Federal e seus car

--gõs, ftxa os valores de seus vencimento e dá 
outras providências. 

Saia das Sessões,_ 25-10-1989. -Jrapuan 
--=-casta Jt.iiilor ·....:... Alexandre Costa - Marcos 

Mendonça - Iram SariJf_va - Edisori Lobão 
-Nelson Wedekfn - Rachid Saldanha Derzi 
~Viifãhy Magalhães- Humberto Lucena -
Jarbas Passarinho - Frlmcisco Rolfemberg 
-Mauro Borges- Ronan Tito -Pompeu 

- -de Sousa -Maurício Corr§a - Diva/do Su-
ruagy --/VIarcondes Gade/ha - .Mario .Maia 
-Mareio Lacerda -.Mauro Benevides-Ro
berto Camjx;s·....;.;.Aiuizlo Bezerra..:.... Leite Cha
ves -__Ney Maranhão - Fernando Henrique 
c_ardosO ;__;_ Rçnaldo Aragã~ -_José Fogaça 
--Odacir Soares- Carlos Chiare/li- Severo 
Gomes - Chagas Rodrigues -João Lobo 
- Qd Saboía de Carvalho - Marco Maâel 
-Jo!Jo Ca/mon -Antonio Lulz Maia- JW-
son Martins- GersOn Camata- Meira Füho 
-:-=.José Jgnáclo Ferreira - Hugo Oontijo -
Dirceu Carneiro - Mendes Cana/e - Hugo 
Napoleão- Loudva/ Baptista- Carlos Alber
to - Louremberg IYunes Rocht.t- A/acoque 
Bezerra - Nabor Júnior -Aureo.M._el/o. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Este requerimento será votado após a or
dem o Dia, na forma do art. 336, alínea "b", 
dg~Regim~nto Interno. Wausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro) 
-Está esgotado_ o tempo destinado ao Expe
diente. 

Estão presentes na Casa 55 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. l9MSecretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQOERIMEI'ITO l'i' 587, DE 1989 

Nos termos do art 175, alínea ct do Regi
mento Interno, requeiro inversão da Ordem 
do Dia, a fim de que a matéria constante__do 
item n~ 6 seja submetida ao Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões, 26-10-89 . .....:..João Lobo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, fica efetuada a 
inversão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item t: 

PROJETO DE LEI DO SÊNA!SO 
N• 74, DE !98$ 

Discussão, em -turno ú~i~o, do Substi
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado n' 74, de !988 (n' 1.405/88,~ na
quela Casa), de autoria do Senador Alfre
do Campos, que dá redação aos _arts. 19 
e 29 da Lei n9 3.557, de 7 de maio de 
1959, e dá outras providências. (Depen
dendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item I Concedo a palavra ao nobre Senador 
Meira Filho, para proferir o parecer da Comis-
são de Educação. - -

O SR. MElRA FlUiO (PMDB- DF. Para 
emitir parecer) --Sr. Presidente; Srs. SenaOO: 
res, o Senhor Primeiro Secretário da Câmara 
dOs Deputados env:lou à consideração do Se
nado Federal o Substitutivo ao Projeto de Lei 
n9 74, de 1988, do Senado Federal (n"' 1.405-B, 
de 1988", na Câmara dos Deputados_), que .. dá 
nova redação aos Artigos 1 ~ e 29 da Lei n9 
3.557, de 17 de maio de 1959, e dá outras 
providêndas". 

O objetivo da Proposição-original, de autoria 
do nobre Senador Alfredo Campos, mantido 
no Sub_stitutivo, restringia-se ao reajuste. do 
valor da subvenção, concedida_ pela Lei n9 
3.557, de 1959, à Campanhã Nacional de Es
colas da Comunidade- CNEC, sem. a neccis-

- sária e oportuna explicitação - feita pelo 
Substitutivo - das condições de _concessão 
dos recursos reajustáveis, como: 

-competência do Sistema Estac:iual de 
E_n_si_no para atestar devidamente o número 
de turmas e dar parecer sobre as condições 
de funcionamento das escolas, bem como so· 
bre o apoio e colaboração prestados pelas 
escolas no Estado e Município; 

-fiXação do limite má;<imo de turmas de 
1 ~ e 2~ graus, com mínimo de 25 alunos por 
turmas; 

-exigência de que as Es-cOlas do Sistema 
· Conedsta obedeçam aos dispositivos consti

tucionais referentes à gestão democrática do 
ensino público; 

-exigência de que também elas venham 
a submeter-se à lei prevista no art 213 da 
Constituição Federal, que trata da distrib_uição 
dos recursos públicos para as escolas comu
nitárias. 
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Esses acréscimos ao t~xto original, incorpo
rados no Substitutivo, foram eXaminados e 
aprovados. por unanimidade, nas_ C:::omtssõ~s 
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo e 
de Constituição, Justiça e Redação da Câmara 
dos Deputados, fundamentado em consiste_n~ 
te relatório que encareceu ainda mais o mérito 
da inc:íativa do nobre Senªdor Alfredo Cam~ 
pos. . 

O relator da Comissão de Educação, Cultu· 
ra, Esporte e Turismo da Câmara dos Depu· 
tados finaliza, verbis, sua argumentação apro· 
bativa: 

"esposo na integraJidade a t~se da es-
cola comunitária, vendo nela a solução 
potencial para o sistema éduc.,dóiia! bra
sileiro, pois devolve às comunidades a 
gestão desse sjstema, democratizando-o 
e oportunizando a universalidade do 
acesso à escola, que é o clue tOdos busca
mos. Esse espaço é do -Povo, cfas comuni
dades, multo mais do que do Governo, 
que pode e deve assumir um papel suple
tivo." 

Diante do exposto, somos pela aprovação 
do Substitutivo da Câmara -dos DeputadoS ao 
ProjetodeLein974,de 1988, doSeiti:tâo Fede
ral. que "dá nova redaÇão aos arts. 1~ e 29 
da Lei n9 3557, de 17 de maio de 1959, e 
dá outras providências". -

É o parecer, Sr. Presichmte. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
___;Aprova-do o reqUerimento, passa~se à vota~ 
ç_AQ, em Qlobo, do substitutivo. 

t::m votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permimeCef sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Aprovado O substitutivo, a matéria vai à Co

missão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, parecer da_ Comissão Dite
tora que vaí_ser lido pelo Sr. F-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 278, DE 1989 
(Da Comissão Dlretora) 

·· · Réda_ção final do Projeto de Lei do Se
nado ii• 74, de 1988 (n' 1.405188. na Ql

-mãia dOs f:?eputados.) 

:-A Comissão Diretora apres_enta a redação 
final do Projeto de Lei dQ Senado n~ 74, de 
1988 _(D: 1.405/8_8, na Câmara dós Deputa
dos), de autoria do Senador Alfredo Campos, 
que modifica a redação dos arts._ 1 o e 2<;>_ da 
Lei n~ 3.557, de 17 de. maio de 1959, e dá 
outras providências.- - · - · ---
. Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outu

bro de 1989. - Nelson Carneiro, Presidente 
-António Luiz M.zya, Relator - Divaldo Su· 
rui!IJY- Nabor Júnior. 

ANEXo Ao PA!iECEi Ni21a: DE 1989 

O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Redação final do Projeto de Lei do Se· 
-0 parecer çondui favoravelmente ao subs- --.na_don9 74, de 1988 (n"'1.405188, na CJ. 
titutivo. inara -dos Deputados)~ Dá nova redação 

Completada a instrução da matéfia, pas. aos.arts. 1~ e 29 da Lei no 3.557. de 17 
sa-se à discussão do substitutivo, -em turno de maio de 195~ e -dá outras_provfdên~ 
único. - · - - cias. 

Etn discussão. (PauSa.)_ 
Não havendo quem peça a-PalaVra;en.-:.cemr ~ O.Coogresso Nacional decreta: 

a CÜ$CUssão. Art. -1~ Os arts. 1" e 2<> da Lei n~ 3557, 
E.ncerradaadiscussão,pas~-Seã"vOtação de 17 de maiO de 1959, pàs'sam a vigoiar-

da rnatéria. {Pausa.) - com ?I seguinte redação: 
Nos termos do art. 287 do Regimento lnter- "'Art. 1 ~ Será consignada, anualmente, no 

no, o substitutivo da Câmara a proJeto de lei Orçamento do Ministério da Educação, em 
do Senado deverá ser cónSiderado séríe de Jaror da _Campanha Nacional de Escolas_ da 
emendas e votado, separadamente, por arti- ComUrifdade ;_ CNEC, SoCiedade civil de fins 
gos, parágrafos, íncisos,_~líneas e ítens;-ern ·eduCi;icionais, conSiderada de_ utilidade públi-
correspondência aos do projeto e:mendado, ca pe_lo Decreto n:~ 36.505; de.30 de noVembro 
salvo aprovação de requerimento -pára --veta~ de 1954, subvenção relativa ao riúmerO de 
ção em globo ou por grupos de aiSpOsitiVos. -tUmiãSâas unraades escolares. por ela man-

Neste sentido, foi encarriirihado à Mesa re- tidas em todo o território nadomi.l. 
querimento, que vai ser lido Pelo Sr. 1 9-Se- . ~ -~.-~ágràfo único: A subvenção a que se 
cretário. _ ref~e_este artigo será fixada à base de NCz$ -

t: lido e aprovado 0 seguinte ·- 250,0Q (duz_entos e cinqUenta cruzados ·no-
vOsl, reajustável ariualmente, de acordo com 

REQQERIMENTO 1'1• 588, DE 1989 

Nos termos cto art. 287 do Regimento Inter
no, requeiro votação, em globo, do Substi
tutivo da Cârriara dos DepUtados ao PrQjeto 
de Lei do Senado nç 74, de 1988.(n91.405/88, 
naquela Casa), de autoria do Senador Alfredo 
Campos, que dá nova_ redação aos arts. 1 ~ 
e 2' da Lei n• 3.557, de 17 de maio de 1959, 
e dá outras providências. -

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1989, 
-Ant6nio Luiz-Maya. -

os tndices oficiais da inflação. 
Art. 2~ Para a col)signação da subvenção ~ 

de. que trata. o artigo_ aflterior, a Campanha 
Nacional de Escolas da Comunidade -
CNEC, eriviará. até o dia 15 de março de cada 

- ano, ao órgãO competente do Ministério da 
Educasao, a redação das unidades em funcio-
namento, com os respectivos números de tur-

- ma, alunos e si§:ries, devidamente atestados 
- peJo órgão competente do Sistema Estadual 

d_e_ Ensino resp~ctivo, qt.ie emitirá parecer so·
bre -ãs cond[ções da esCOla-e informará sobre 

o apoio e colaboração PreStados pelas escolas 
estadual e_ muni<:::ipal. 

Paráa;rafõ único. A consignação orçamen
tária de que trata esta lei terá como limite 
ri1áximo o núm·ero de turmas de _t ~ e- 2~· Crc;~.us, 
com mínimo de trinta e cinCo -alunos por-tur
ma, sendo atualmente doze mil, trezentos e 
vinte e ofto turmas existentes nas escolas vin
culadas à Campanha Ncidõnal de ,Escolas da 
Comunidade - CNEC." 

Art. 29 Os estabelecimentos de ensino de 
19 e 29 Graus mantidos pela Campanha Nacio
nal de_ Escolas da Comunidade - CNEC Çio
derão tei' mais uma turma, quando a soma 
dos alunos de duas turmas não for inferior 
a setenta e,dnco._ 

Art. 3~ Aplica-m-se às esColas mendona-_ 
daS- hesta lei os dispositivos constitucionais 
referentes à gestão democrática do ensino pú

-blico: 
Art. 4~ Quando da aprovação da lei pre

vista no art 213 da ConstituiçãO Federal, ficará 
a continuidade do apoio fin-anceiro previsto 
no ãrt. }9 da Lei n~ 3.557, de 17 de maio 
de 1959, condk:inada ao curnpriinento efetivo 
das.exigências que venham e ser nela esta_be
lecidas. 
_ Art. 5'1 EStãlei entra E!m vigor na data 
de sua publfcaç;ãõ. -

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
.contrário. 

O SR._ PRESIDENTE (Nelson C:ameiro) 
,....... Em discussão a ·red<ilção_ fifiãl.- (Pausa~) 

Não havendo quem peÇa a palaVra, -éficerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs.__Senadores·que a aprovam quekam 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria Wli_a_sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.:_(tem 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 17 4, DE 1989 - COMPLEMENT ÁR 

Discussão, -em turno único, do Projeto 
de Lei do Seriado _n9 174, de 1989 -
Complementar, de au_tQri_.;~. do Sen}:ior ~o
nan Tito,_ que estabelece normas sõlire 
a participação dos Estados e do Distrito 
Federal no pioduto da arrecadação do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, 
relativamente às expC;~rtações, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 255, de 
1989, da Çcimissão 

-de ASsUntos EconómfCQ~-

Sobr~ a r:ne~a, ~enda q~e será lida pelo 
Sr. )9-Secretário. 

É: lida a seguinte 

_ E!nenda n'l (Del'lenário) 
Acrescente-se ao final do artigo 79 de Projeto 

de Lei do Senado n~ 174/89-Complementar 
a seguinte redação: 

··:~Que no prazo de cinco dias deverá 
repassar aos municípios a parcela de 
25% {vinté e cinco pó r cento) a que fazem 
jus:' -
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Justificação 
o acréscimo se toma neceSsariO para deixar 

explícito o direito dos municípios à percepção 
de valor equivalente à 25% (vinte e cinco por 
cento) do montante dos recursos recebidos, 
bem como a obrigação dos Estados de c:um~ 
prir esse dever dentro de_um prazo razoáV~. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1989. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-Estando a matéria em regtme de urgência, 
a Comissão de Assuntos Económicos profe· 
rirá seu parecer sobre a emenda imediata
mente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ra
chid Saldanha Derzi, para proferir o parecer 
da Comissão de Assuntos EconómiCOS sobre 
a emenda. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI 
(PMDB - MS. Para emitir parecer. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a Emenda- muito boa, no meu entender 
- visa aperfeiçoar o projeto que, no_ prazo 
de 5 dias deverá repassar aos municípios a 
parcela d~ 25% a que fazem jus. É um ape~e!~ 
çoi!l:mento necessário, que. dará aos muma
pios a oportunidade de receber num prazo 
fixo, porque, como está agora, nem os Estados 
recebem da União, do JY\inlstério da Fazenda, 
no prazo que deveriam, as restituições a que 
têm direito, inclusive do ICM do trigo, que está 
preso no Ministério da Fazenda e que. até hoje, 
não o repassa aos Estados. Então, essa emen
da é realmente útil e vem aperfeiçoar o art. 
7" do Projeto de Leí n9 !74, de 198~ .. 

O nosso-parecer-é favorável, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer é favorável. 

Conipletada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto e da emenda. 

Em discussão. (PaUsa. r 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Nos termos do inciso Jfi, letra a, do art. 288, 

do Regimento Interno, a matéria depende, pa
ra sua aprovação, do voto favorável da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo 
ser feita pelo processo nominal. Tendo havido, 
entretanto, acordo entre as Uderanças, a ma
téria será submetida ao Plenário simbolica
mente. 

EtrfVofãÇão o projeto.-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o prOjeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 174, DE 1989-COMPLEMENTAR 

Estabelece normas sobre a participa
çlio dos Estitdos e aóDistrito Federal no 
produto da arrecadl!çao do Imposto so
bre Produtos lndustrlalizados, re/e.tíva· 
mente às expoJtaçóes. 

O Cohgfesso Nacional decreta: 
Art 1 ~ A União entregará, do produto da 

arrecadação do Imposto sobre Produtos Jn
dustrializados (IPl), 10%. (dez por cento) aos 
Estados e ao Distrito Federal proporcional
mente ao valor das respectivas exportações 

de produtos industrializados, nos termos ~o 
"inciSo II e§§ 2"' e 3ç do arl 1.59 da Constituiçao 
federal. 

§ }9 Para efeito de cálculo das parcelas 
pertencentes a cada unidade rederada, consi-
derar-se-ão: -

1-as origens indicadas nas respectivas 
guias de exportação ou em outros documen
tos que identifiquem a unidade federada ex-
portadora; - . 

U- o c.;onceito de produtos industrializados 
adotado pela legislação federal referente ao 
IPI. 

§ 29 Para os fins do inciso I do § 19 na 
hipóteSe de a operação interestadual ante~ior 
à de exportação ter sido realizada ao abr1go 
de Isenção, total ou parcial, do imposto de 
que trata a alínea b do inciso I do art. 155 
da Constituição FederaJ, será considerada a 
unidade federada de origem, ou· seja, aquela 
onde teve início a referida operação interes
!adual. 

§ 39 Os coeficientes de rateio serão calcu
lados para aplicação no ano calendário, to
mando-se como base o valor em dólar norte~ 
ameticai-to das exportações ocorridas nos do
Ze mes.es. antecedentes a primeiro de julho 
do ano imediatamente anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_.:Em votação a emenda. 

Os Senhores Senadores que a aprovam 
queirain permanecer sentados. (Pausa.) 

~provada. 
A matéria irá à Coritissão Diretora, para re-

dação final. · 

"Q SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire
_tora que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER J'(• 279, DE 1989 
(Da Comissão_ Dlretora) 

-R;d~çÃo final do Projeto de Lei do Se
nadon9J74, de 1989-- Complementar. 

A Cófuissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do Senado n"" 174, de 
1989 - Complementar, de_ autoria do Sena
dor Romm Tito, que eStabelece nonnas sobre 
a p~.-rttcipaçâo dos Estados e do Distrito Fede
rai no produf9 _da arre.cadação do Imposto
sobre Produtos Industrializados, relativamente 
às exportações. 

Sala de Reuriiões da Comissão, 26 de outu
bro de 1989. - !Yelson Cameíro, PI:esidente, 
Antônio Luiz Ma)'a', Relator, Diva/do Suruagy 
~ !Yabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 279, DE 1989 

Redação final do Projeto d~ Lei do Se
nado n!' 174, de 1989- Complementar, 
que estabelece normas sobre a particl
paç~p dos Estaâos -e do. Distrito Federal 
no produto da _arrecadação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, relativa~ 
mente às exportações, 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 19 A União entregará, do produto da 

arrecadação do Imposto sobre Produtos ln-

dustríalizados-IPI. dez por centp aos Estados 
e ao Distrito Federal proporcionalmente ao 
valor das respectivas exportações de produtos 
industrializados, nos termos do inciso q e §§ 
29 e 3~ do art. 159 da Constituição FederaL 

§ 1~ Para efeito de cálculo das parcelas 
pertencentes a cada unidade federada, consi-
derar-se-ão: -

1-as origens indicadas nas respectivas 
guias de exportação ou em ou~os documen
tos que identifiquem a unidade federada ex
portadora; 
lf-o conceito de produtos industrializados 

adotado pela legislação federal referente ao 
Imposto sobre Produtos fndu$trializados- !PJ. 

r 29 Para os fins do indso l do § 19, da 
hipótese de a operação interestadual anterior 
à de exportação ter sido realizada ao abrigo 
de isenção, total ou parcial, do imposto de 
que trata a alínea b do inciso I, do arl 155 
da Constituição- Federal, será considerada a 
unidade federada de origem, ou seja, aquela 
onde teve início a referida operação interes
taduaL -_ -- - -- - -

§ J9 Os coeficiente~ de rateio serãO <::aJcu. 
lados para aplicação no an·o-calendário, to
mando~se como base o valor em dólar ameri· 
cano das exportações ocorridas pos doze me
ses antecedentes a prim~i!_!> _de julho do_ ano 
irriediãtarriente anteder. - . 

§ 49 Sempre que a participação de qUal
quer unidade rederada __ ultrapassar o limite de 
Vinte por cento do montante a que se refere _ 
o caput deste- artigo, o eventual excedente será 
distribuído entre as demais, na proporção de 
suas respectivas participações relativas. 

§ 59 O órgão encarregado do controle 
das exportações fornecerá ao Tribunal de 
·contas da União, de forma consolidada, até 
o dia 25 do mês_ de julho de cada ano, o 
valor total em dólares das exportações do pe-
ríodo a que se refere o_§ 3°. _ , 

Art 29 Os coeficientes individuais de par
ticipação, calculados na forma do artigo ante
rior', deverão ser apurados_ e publi~ad_q_s no 
Diário Oficiaí da União pelo Triburiãl de Contas 
da União até o último dia útil do mês de julho 
de cada ano. -- -

§ I 9 As _unidades federadas disporão de 
trinta dias, a partir da publicação referida no 
caput cl_~ste artige, para apresentar contesta
Ção, juntando desde Jogo as provas em que 
se fundamentar. 

§ 29 O Tribunal de Contas da Uriião, no 
prazo de trinta dias contados _do recebime_nto 
da contestação mencionada no parágrafo an
terior, deverá manifestar-se sobre a mesma. 

Art. 3? AS quotas çlas_ _Unidades da Fede
raÇão Serão determinadas de acordo com os 
coeficientes individuais de participação a que 
se refere o artigo anterior. 

§ 19 Até o quinto dia útil do mês subse
qüente ao da arrecadação do fmp.osto sobre 
Produtos Industrializados - lP~ as quotas de
verão ser creditadas em contas especiais aber
tas pelas Unidades da Federação em seus res
pectivos bancos oficiais e na falta destes, em 
estabelecimento bancário por elas indicado. 

§ 29 O cumprimento do disposto_ neste 
artigo será comunícadó pelo Ministério da Fa-
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zenda ao Tribunal de Contas da União discri- extensiva dos fatores terra e mão-de-obra, 
minadamente, por unidade_ federacla, ãté o óltl- àpresintãndo baixos rendimentos por unída-
mo dia útil do mês em que o crédito tiver de de área, exceção feita às culturas destina-
sido lançado. __ _ _ _ _ _ -- dasaomercadoextemo,quegei'almenteapre-

Art. 49 O Ministério da Fazenda~p"iJbUcará, sentam- ahó-investimento_ em te<:nologia 
até o último dia do mês sl,lbs(!qüente ao da El).tretantO; devido principalmente a incen-
arrecadação, o montante do Imposto ~bre tivos creditftios e a situações favoráveis do 
Produtos Industrializados - IPI arrecadado, mercado externO, .-apr:edávef siijinento do se-
bem c:omo as parc:elas distribuídas a C:-ãda Uni- to r agropeC:uário modernizou-se, adotando 
dade da Federação. tecnologias capital-intensivas, alcançando 

Parágrafo único. Cada unidade federada produtivas méd,ias superiores às anteriormen-
poderá contestar os valores distribuídos de· te Obtidas e estabelecendo o_modo de produ-
vendo tal contestação ser objeto de manifes- ção caÇftalista no campo. Em decorrência dis-
tação pelo órgão compet~nte, no prazo de to,· hOUve- substancial alteração nas relações 
trinta dias. de trabalho, serído o meeiro o.u agre-gado 

Art. 59 Os Estados entregarão aos seus substituído pelo trabalhador assalariado, per-
respectivos municípios vinte e cinço pof cento ffianeõte ou terliporário, o que ocasionou um 
dos recursQS que nos termos desta Lei recebe- . dos m~\ores 'êXodos campo-cidade da história, 
rem, observando-se, para tanto, os mesmos envo,vendo mais de vinte milhÕes de pessoas 
critérios, forma e prazos estabeleddos p~ra e alteratÍdo as proporções entre as populações 
o repasse di) parcela do ICMS que a Consti- urbana -e rural. Na década de 50, aproxima-
tuição Federal assegura às municipalidades. damente 70%- dcl população vivia no campo 

Art. & Para efeitos de apuração doS coefi- e, para ·a final da década de 90, a· estimativa 
cientes a serem aplicados no período de 1 ~ é de que mais de 80% da população brasileira 
de março a 31 de dezembro çle 1989, adotar- viverá em centros urbanos. 
se-ão os critérios previstos nesta ·Lei. -- .-E'ss_e fli.OO:i--in_igrat6rio em direção às cida-

Art 7" Os recursos já-existenteS, relativos des, pela incapacidade dos setores industriais 
à arrecadação do Imposto sobr~ ProdUtos ln- e -de s_~M_ÇOs em absOrverem a mão-de-~obra 
dustriali:zados -lP! no período compreendido exPelida do éamp6, geroU Substãn<SaJ aumen~ 
entre 1" de março e _o m_ê:s de publicação desta to no _subemp_r~o e na marginalidade, pioran-
lei, serão creditados nos trinta dias subseqüen- do as condições de vida do migrante e das 
tes, em uma única parcela monetariàffiente popuJações das grandes cidades. 
atualizada, em favor de cada unidad~ federada A situação não se tomou ainda mais gi'ave, 
beneficiária que, no prazo de cinco dias, d~e- - tanto do ponto de vista da população como 
rá repassar aos Municípios a parcela de vinte do abastecimento, devido à incqrporação de 
e cinco por cento a que fazem jus. _ novas àreaS; nas chamadas fronteiras agríco-
Art. &' Esta Lei entra em vigor na data dé las nas Regiões Norte e Centro.:Oeste. 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 o Mas este modelo de desenvolvimento, -ba-
de março de 1989. _ -- seado- na expansão horizontal e com baixa 

Art. 9~ Revogam-se as disposições em produtividade, está apresentando sinais claros 
COfltrárlo. · de esgotamento. Nas últimas décadas, o setor 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em~discussão a redação final. _(Pausa.) 

Não havendo quem peça a Palavra, encerro 
a discus~ão. 

Em votação. 
Os Srs. Sénadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados._ (Pausa~) 
Aprovada 
O projeto vai à Cântata_ cl_os Deputados.-

agrícola atendeu prioritariamente às necessi~ 
dades do segmento urbano-industrial, produ
zindo alimentos a baixo_ custo, liberando mão
de-obra, gerando divisas para sustentar o pro
cesso de modemíz8ção da íó.dústria e garan
tindo a expansão da agroindústrla e do comér
cio de máquinas e insumos no melo rural. 
Também ainda de acordo com modelo adota· 

-do, houve tranSferêm:ia de rec.Ui'sos âo _ setor 
agtícôla, vfa sobrevalorização da taxa de câm-

- bio e de medidãs restritivas às exportações, 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) para outros segmentos da economia. 

-Item 3: Atua1mente, apreciável parcela da agrope-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 

176, DE !989 ~ ~ 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, c, dO Regimento Interno.) 

Discussão, em turno_ único, do Projeto 
de Lei do Senado n9_ 176, de· 1989,- de 
autoria do Senador Nelson carneiro, que 
dispõe sobre a polit_ica a_grícola. (Depen
dendo de parecer.) 

Solicito ao nobre Senador João Lobo o pa
recer da Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. J01i.O LOBO -(PFL -PI. Para 
emitir parecer}.:_ Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a expansão da agricultura bras11eira foi 
b~~Qa, em .. sua maior parte, na utilização 

c:uária investe em tecnologia, produz para um 
- mercado interno e externo c::ada vez maior e 

mais exigente, apresenta não apenas aumento 
na produtivjdade, mas jambém melhoria na 
qualidade do produto final, contribuindo deci
sivamente na retomada do desenvolvimento 
económico e_ s:oci,W dq ~aís. _ . 

, fitas o setor agrfcola sente seu de,se"nvpl-
vimento cáda vez mais comprometido. Embo
ra o Governo tenha atuado, em muitos e;asos, 

--J:omo indutor do processo de modernização 
agrícola, sua atuação, espeCialmente nos últi· 
mos anos, pode ser cohSiderada como des~ 
contfnua;-e mesmo contraditória. No esforço . 
de corttrolat a inflação, houve depressão noS 
preços dos alimentos, ocorrendo também_ Ífl· 

tervenções na comercialização de produtos 
destinados ao mercado externo e redl..lção no 
volume de crédito disponlvel, tendo_ sido conS~ 
tatada a teridênCia cada-veZ mais clara de eli· 
minar os subsídios, taQto a nível de prodútor 
comó de consumidor. 

Neste quadro de incertezas ec::onQmic::as, os 
produtores rurais sofrem ainda com a incer
teza adicional d_q c;:omportamento inceito do. 
Governo, tanto na· fase de produção como 
na de comercialização. -- - -
Na elaboração da ConstituiçãO, _a preocupa
ção dos agricultores com o papel do Estãdo 
ficou traduzida no art. 50 do "Alo das Dispo
sições ConstitucionaiS transitórias" _que diz 
"Lci Agrícola a ser promulgada no prazo de 
wn ano diSporá, nos termos da Constituição, 
sobre objetivos eínstn.imentos de política agrí
cola, prioridades, plan~jamento de safras:· co
mercialização, abastecimento interno, merca
do externo e instituição de crédito fundiário''. -

A proposta de Lei Agrkola apreseritaâa pelo 
Senador Nelson Carneiro está baseada numa 
clara intenção de disciplinar a ação do Estado, 
determinando os limites da intervenção e atri
buindo responsabnidade tanto ao Setor públi
co quanto ao privado. Também, neste Projet9~ 
éstá evidenciada a preocupação em corrigir 
aS desigualdades regionais e intersetoriais, 
·com especial ênfase na prioridade ao pequeno 
e médio agricultor. A necessidade de preservar 
õ melo-ambiente e a importância atribuída ao 
processo de. geração e divulgação de novas 
tecnologias também constam da presente 
ProposiÇão. 

Esta -sugestão de Lei Agricola é conseqüên-. 
cia direta de reuniões com se<::retâriõS de Agri
cultura -de vários Estados, que contribUlram -
de forma decisiva para sua elaboração,- iipro--" 
veítarido a variada e ampla experiência desses 
dirigentes do setor agropecuário, 
_ A proposta engloba todos os aspéc;:tos men
Cionados pela Constituição, ratão pela qual 
recomendamO$ sua aprovação. 

Este, Sr. Presi~ente, o parecer. 

(O St. Nelson Carneiro, Presidente, dei
xa a cadeira da presidêhcfa, que-é ocu
pada pelo Sr. Antonio LuízMaya, Suplente 
de Seetetário.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- O Relator termina dando parecer favorável 

_ ao projeto. 
__ Em discussão o projeto, em turnO único. 

O Sr. Ronan ntó - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
...,... <:onc::edo a palavra ao nobre !Jder Senador 
RonanTi~. 

O SR- ROI'IAN TITO (PMDB - MG. -
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Este projeto, cOmo diSse, muito bem, na 
justicação o nobre Senador Nelson Caineiro, 
Presidente do Se:nado e do Congresso Nado~ 
·nw; é fruto de um encontro do Pre~idente des-
ta Casa com SeCretários de Agricultura, e de 
um deb~ profundo ~bre o assunto. O prc>-
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jeto é exemplar. -nve a alegria de estudá-Jo, 
e, como-sou agricultor- _e padeço deste mal 
de maneira congénita, o meu pai o era e tam~ 
bém meu avô, passei _a admirar ainda mais 
este extraordinário PreSidente -do Congresso 
Nadonat Senador Nelson Carneiro, que ·se 
notalizou durante a sua vida pública como le
gislador da família, da vara da famma e que 
prestou a este PaíS enormes benefícios nesta 
área, e, agora, mostrando a sua polivalência, 
S. Ex' aparece subscrevendo um projeto da 
maior sabedoria, da major proficiência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, após a z..pre
sentação e até a discussão deste projeto, fiJ 
aprovar no Congresso Nacional um projeto 
de minha autoria que conflita com q __ ~rt. 83 
deste mesmo projeto. O _art. 83, d_e autoria 
do Presidente da Casa, diz o seguinte: 

As empresas que exploram recursos 
hídricos, para fins de geração de .energia 
eiétrica, reverterão_ 1% (hum por cento) 
de seu faturamento bruto para o Minis
tério da Agricultura, que destinará tais re
cursos a programas de manejo integrado 
de solo e água nas Unidades da Federa
ção em que se situam as represas respon
sáveis pela geração de energia 

No seu parágrafo únko: "Nos casos 
de represas situadas em limites interesta
duais, os recursos serão rateados propor
cionalmente às áreas inundadas de cada 
Unidade da Federação." 

Estou apresentando, neste momento, Sr. 
Presidente, emenda supressiva. E por que o 
faço? Porque não quero que a Agricultura te
nha 1% deste faturamento? Não. É porque 
já aprovamos, no Congresso_ Naciona~_ de ml· 
nha autoria, uma compensãÇ8o-financeíra pe· 
la área alagada, não de 1%, mas de 6%, aí 
seria bitributação. Além do mais, tive o cuida
do de apresentar um prOjetO que os ingleses 
chamam de royalty e nós, de compensação 
financeira, para não haver bitribuição. 

Também esse recurso seria deStinado aos 
Estados e aos Municípios, teria a finalidade 
de compensar os Municípios e os Estados pela 
perda de ICM que causa a geração de energia 
eJébica, porque são ili.undadas aquelas áreas 
ribeirinhas que poderiam produzir grãos ge· 
rando aí o ICM.. 

O -projeto subscrito pelo Senador Nelson 
Carneiro, na meu entender - e verifiqueni 
a minha petulância - também padece de in
constitudonalídade, porque a nossa Consti~ 
tuição reza que todas as arrecadações de tribu
tos da área federal caem, sem exceç;ão, na 
Lei de Diretrizes OrçamentariaS, Oum fundo 
único. Por isso, não se põdem criar fundos. 

.t extremamente meritória a idéia do Sena~ 
dor Nelson Carneiro. Sou apenas um o pouco 
mais guloso. Criei um projeto que teve a acei
tação desta Casa e está sendo apredado na 
Câmara dos Deputados, e em-vez de um,_ são 
de 6%, sendo que 3 ficam para o Município 
e 3 para o EstadO.- E o Estado poderá dedicar 
para a agricultura, pata pesquisas, para aquilo 
que lhe interessar. 

Por isso mesmo estou apre_s~ntando uma 
amenda ao art. 83 e Seu parágrafo ónico, para 

suprimHos do _Projeto de !-ei do Senado n9 
176, de 1989, "que dispõe sobre a política 
agrícola". 

Assim sendo, nobre Senador Nelson Car
neiro -..:__ não é que eu seja contra a ·idéia, 
é que já fui à frente - peço seja nomeado 
o mestno Relator que prolatou o parecer da 
projeto, o honrado Senador João Lobo, para 
qUe relate a emenda. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESII>El'!TE (Antônio Luiz Maya) 
-Sobre a mesa. emenda do nobre Senador 
Ronan Tito que será lida pelo Sr. 1"' Secretário. 

. t lida a seguinte 

EMENDA N' 1 DE PLENÁRIO 

Suprima-s~ o Art 83 do Projeto de Lei do 
Senado n9 176 de 1989 que "dispõe sobre 
a Política Agrícola". . __ _ 

Justificativa Oral 

Sala das Sessões, 26 de outubro 1989. 
- RonBn Tito. 

O SR. PRESII>El'!TE (Antônio Luiz Maya) 
-ConCedo a palavra ao nobre Senador João 
LoPo, para emitir pareCer a emenda apresen
tada. 

O SR JOÃO LOBO (PFL- PI. Para emi
tfrparecer. Sem reVisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs_._8enadores: 
_ Não podia deixar de aprovar uma emenda 

-·do interesse do projeto apresentado pelo bri
lhante Uder do PMDB Senador Ronan Tito, 
q-ue já levantou esse percentual para 6% para 
a agficultura. 

Não há nenhuma razão para se ter dúvida 
ria escolha entre __ os benefícios gerados por 
6% e os 1% , e ficamos, realmente, com a 
emenda do ilustre Senador Ronan Títo, que 
produz um percentual de _6%. 

O pàfecer é_ fãVor~el, Sr. Presidente. 

~ -0 SR- PRESIDEI'!TE (Antônio Luiz Maya) 
......::-Em discUSsão o projeto e a emenda apre
sentados. 

Concedo a palavra ao Senador Jutahy Ma~ 
galhães, para discutir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Para discutir. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mais do que tudo, parabenizo o Senador 
- Nelson Carneiro pela apresentação _deste pro

jeta. Temos mais de urna centena de projetes 
procurando criar uma política agrícola no Pais, 
e esses projetas estão tramitando nas duas 
Casas; e _chegamos à conclusão de que este 
deVê Ser o projeto do Senado . 

O _SenadO, mais uma vez, toma a iniciativa 
e apresenta uma soluç:ão ate_ndendo ao que 
determina a CónstituTÇão. HOje, temos que 
apresentar uma proposta de política agricola 
para o País, e o SenadO toma a frente e envfará 
à Câmara este projeto, que deverá ser exami-
nado por aquela Casa. · ~- -- · 

Ao mesmo tempo que parabenizo o nobre 
Senador Nelsoi:t Carneiro, por· ter encontrado 
Um texto que pode éxpririlif o Consenso deSta 

Casa e, também, o co-;;Senso dos -di~ersosoSe
cretários de agriculfu~a d.os Estados brasilei~ 
ros, e um teXto que pode ser aprOvado pela 
unanimidade desta Casa, com emenda apre
sentada pelo Senador Ronan Tito, que diz res
peito a uma proposta do Senador que, tam
bém, jâ foi aprovada por esta Casa, e se encon
tra na Câmara Federal: ao mesmo teinpõ que 
paraOenizo o autor desta matéria, faço votos 
para que esta matéria seja examinada na Câ
mara dos Deputados e ali se chegue a um 
denominador comum, seja para tentar aperfei~ 
çoar a proposta através de emendas, seja para 
aprová-la como um lOdo, sem emendas. Mas 
pelo amor de Deus, não deixem matéria desta 
importância li.a gaveta de quem quer que seja, 
porque, Sr. Presidente e Srs. SenadOres, infe
lizmente as matérias aprovadas no Senado 
não têm tido prosseguimento na Câmara dos 
Deputados. 

Esta declaração, faço~a, realmente, com 
preocupação e com tristeza porque aqi.lí esta
mos votando as matérias que nos chegam. 
Hoje mesmo, votamos matéria da Câmara dos 
Deputados, e em Comissões também o temos 
feito constantemente. 

Sr. Presidente, vamos ver se não fica sem 
urnaação favorável da Câmara dos Deputados 
esse projeto, que 56 faz engrandecer, mais 
uma vez, o seu autor, que apresenta uma for
ma que merece o consenso desta Casa 

O SR. CU> SABÓIA DE CARVAUIO
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

o SR- PRESIDENTE (AntÔnio Lu~ M,Ya) 
- Concedo a palavra ao_ nobre Senactor Cid 
Sabói.a de Carvalho. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMOB- CE. Para discutir.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero aquí,-da tribuna do.Se
nado, ressaltar, não apenas, a importância 
desta mãtéria, como, acima de tudo, a oportu
nidade em que ela é examinada pelo Senado 
Federal, nem antes, nem depois,_ mas na hora 
exata, inclusive qUando, no_ País, se trava o 
debate a respeito da reformã agrária, dos ins
trumentos sobre a sua viabilização, e nesse 
universo se destaca, com muita razão, a queS· 
tão da pol_ítica agrícola. 

Sabemos que tânto a política agrária como 
a reforma agrária foram temas de urna mesma 
lei, do Estatuto da Terra, cujos prinCípios, de 
certo modo, foram absorvidos pela Constitui .. 
ção Federal. -

Agora, a política agrícola passa a ter uma 
lei, se aprovado esse projeto, onde a Consti
tuição se faz aplicar de modo clara, adeguado, 
sem que se lhe permita nenhuma volta, ne
nhum retrocesso ou qualquer estagnação. 

Quero louvar, nO SenadOr Nelson Carneiro, 
o ter atingida primordialmente uma boa feição 
técnica para o projeto que acaba de apresen
tar, inclusive porque traz as definições indis
pensáveis que deixarão mais tarde, na sua apli
cação, tudo bem delimitado para o perfeito 
exame. Como também é da maior importân
da O artigo de número 49, onde estão determi
nadas as ações e os instruineiltos da política 
agrícola. E nesse projeto hoJe apresentado en-
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c:ontr.:u-nos, com toda a maturidad~, todas as 
lições do País perfeitamente absorvidas pelo 
legislador. _Temos aqui todq o instrumental, 
todas as ações, tudo que ê pOsSfVer para a 
politica agrícola muito bem determinado. 

A emenda do Senador Ronan Tito é absolu
tamente indispensável, porque esse projeto, 
elaborado sem o conhecim~nto de outro, !e~ 
vou a uma redução d_~- percentual, quandO 
o percentual mais elevadQ, _n9:~ntantq, já pas
sou por esta Casa devidamente aprovado. 

É, portanto, a aprovação da emenda do Se~ 
nadar Ronan Tito apenas uma questão ~e coe
rência da Casa. Já que se aprovou o percentual 
de seis não tem por que_se..f!l@r no percentual 
de um. _ 

Enflffi, o campo brasileiro, a Vida compe· 
sina, a produção agrícola do País passa a ter 
um estatuto tão importante como foi o Esta
tuto da Terra a seu tempo e no seu espaço 
do momento histórico devido. 

Por isso, Si'. Preside~te-. encaminho-favora
velmente ao projeto, com a respectiva emenda 
do Senado Ronan Tito, l;.íder do nosso Pélftjdo: 

O Sr. Severo Gomes - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
--Com a palavra o nobre Senado _r Severo 
Gomes 

O SR. PRES_ID~ (Antônio Luiz Maya) 
"""':""'" Com a palªvra o nobre Senador Dirceu 
Carneiro. - - -

O SR. DIRCE(J CARNEIRO (PSDB -
SC. Para discutir. Sem revisão do orador.)
Sr, Presidente, Srs. Semi:doreS; eStarrios apre
ciando, neste momento, uma das matérias 
mais importantes para um PaiS que tem mais 
de 8 milhões de quilômetros quadrados e, tal
vez, uns 60 ou 70%- ââs possibilidades de ter· 
ras agricUltáveis, da expansão agrícola da 
América Latina. Por outro lado, tem uma pro
dução de 9rãos e a9rícola jâ considerável no 
mercado munqia.J~ capaz de fazer variar os 2re
ços _segundo uma produção berri sucedida. 
uma safra ber:n sucedida ou uma safra frustra
da. No ~ntanto, ·temos alguns aspectoS que 
aind~stam_os ~onge de alcan_çar. No Brasil, 
com"D" de res.to em outraS -Partes ao Murido, 
o fil~ desse compl~o agrícola continua sendo 
os ins!,lmos, os fer~mzantes, a maquinaria, tec
nologia, sementes etc. O cónt.ràfllé'desse setor 

_sãooarrn:azenamento:._ ~istribuição, transfor
mação, e a carne de pescoço do cóniplexO 
agrícola é o setor produtivo. 

A produção é o setor que eXige o maior 
investirilento ao longo do tempo, ê o que dá 
o-menor retomo e é o que sofre o maior núme
ro de -riscos incontroláveis, porque são os ris--
OOs da natureza. -

De modo que os produtores estão ainda 
O SR. SEVERO GOMES (PMDB _ SP. há m~to tempo--à-espera de uma legislação 

Para discutir. Sem revisáq_ do orador.) _ Sr. que venha trazer um po_uco de equilíbrio nessa 
Presidente, Srs. Senadores, cuniprimênlo 0 ·- -situação de disputa dentro de uma economia 
nobre SeJ)ador Nelson c_~rneiro pela qua!ida- de mercado. - ·· 
de do seu projeto, e também apre_cio, de ma- Defendíamos, em outros temp.Os,-qUe oGõ~ 
neira positiva, a emenda do Senador Ronan vemo produzisse a legislação agrtcola. Com 
Tito. o passar dos anos, verificamos que esta não 

é-uma tarefa do Governo; O Govemb tem sem.; 
Devo salientar um aspecto que me parece pre corrido atrás do prejuízo; tem trabalhado 

muito importante. Tiv~mo-s, na Assembléia na equação circunstancial.dos problemas da 
Nacional Constituinte, uma enorme dificulda- agricultura e, na verdade, quem deve produzir 
de na discussáo da questão di;l_ reforma af:Jrá- a lei agrícola é 0 Parlamento. Assim foi em 
ria, quando se estabelecia que a terra produtiva outras partes do mundo. 
era insusceptível de desapropriação. E ficou, Depois da Assembléia Nacional Constituin· 
então, 0 País a espera de uma- defin_~ão de te estamos trabalhando essa lei. Lamento que 
terra produtiva, tenha,rnQs_ de apresentá-la desta forma, em 

Temos· no art. 50, DI: regime de urgência e, por lSSõ; em prejuízo; 
"Para fins desta lei, entende-~ çomo: talvez, de sua qualidade, mas em benefício 

de uma apreciação-possível como Câmara Al
DI-propriedade produtiva: aquela-que ta; ~~-vai recebê-la de volta, provavelmente, 

cumpre a sua função social". depois de apre dada pela Câmara dos Depu· 

E no§ 1~ define~se o que é função social. tadoS.- ---
0 artigo estabelece que é para fb)$~ dessa Salvo melhor juízo_essa lei também insere 

lei, mas, pefa primeira vez, temos, no_Çongfes- _a política agrfcóla num sistema de_ economia 
de metcãâo. Tem os certa temeridade ao anali-

10' a definição do que seja propriedade produ~ sá-la. A economia de mercado, no Brásü, tem 
tiva. Além do mais, no art. 2~._ item vm, há 
a informação de que "?I r~fpr_mil â.grária- é- fun~ servido para a desgraça dos produtOres, pois, 
damental ao processo-de desenVolvimentO do numa grande safra, apreço avilta, porque esse 
País, sendo -?1 política agr'fco(a ínQjssOc:iávei daS é o jogo do mercado. Si.Qnifi.ca que quem pro-
questões agrárias e do meio ambiente.'' duzi':J- bastante, abundantemente, pode colher 

Sr. Presidente; o Senador Nelson Cãmeiio -um fracassso no sistema -de preços, porque 
é assim a lei da economia de mercado: abun-

nos traz, com isso, a definição de_ terra prcidu~ dantes produtos a preçoS baiXOs. 
tiva que faltava ao de$envoivímentQ dos pro-
cessos de refoiJila agrária. - O Governo tem· sido incompetente, ao lon-

go da história dos governos, em noSso Pais, 
O Sr. Dirceu Cameko- Peço a palavra, para manter os chamados estoques regula-

Sr. Presidente, para discutir. dores. Sempre fazia ~a crítica, e cOntinuo 

fazendo, que, se o Brãsil tivesse qu~ enfre~fa-~ ~ 
um conflito armado com qualquer outra na
ção- inimiga, neste caso-os-nossos solda
dOS' nãO iain ·morrer sob o fogo -do inimigoJ 
iam morrer de fome, porque não teríamos ali
mento para sustentá~(os trinta.dias, pe_los este. 
ques reguladores. E isso é uma fragllidade. 
O Senador Jarbas Passarinho me observa já 
preocupado com as observações. Pois aí é 
uma questão de seguranç_a- nacional, não era 
aquele subversivo que era dito antes que·_er_,_ 
um perigo para a segurança nacional Era aí 
que estava o perigo, e continua ai. 

Essa "realidade precisa ser tratada com todo 
o cuidado. Precisamos equàcionãr essa ques~ 
tão, sob pena de a poli1.ica agrícola não alcan
çar os-seus objetivos máximos e frustrar a 
esperança de tantos brasileiros que enfrentam 
as intempéries, como este orador cjue ora fala, 
que também é do métier, conhece essa área, 
nasceu nesse setor e nele continua, embora 
formado na universidade como uma pessoa 
urbana. 

FaÇo eSte regi§;tro d~ passagem, lamentan~ 
do que não possamos discutir esta questão 
melhor, mas reconhecendo que a pn'oridade 
d~s_s.,_ iniciativ~ põderá vir em benefíciÕ da 
qualidade da lei, num segundo momento. 
(Muito bem!) 

~-0 SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
-Pela ordem de insqisão, concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro B_er:_revides. . 

O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para disc_LJtir. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Casa ma
nifesta~se, à unanimidade, ao ensejo da cu; -
cus são, e.a_ç_re:dito que o fará, também, quando 
da ~Ção. Já_ expréssou, portantO, pela mani
feStàção dci5 üdeieS ~ de o_utros Senadores 
de igual proemlnêncla, a sua solidariedade' à 
iniciativa do eminente Senador Nelson Car~ 
neiro, que objetiva disciplinar o importante in~ 

-- ciso constitucional referente ao estabeleci-: 
mente de uma política agrícola no Pais. , 

Destaque-se que, ao ensejo do trabalho df
elabOração constitudonal, os Senadores e ()e. 
putados, investidos da função constituinte, ti
veram a darividênc.:ia _de fazer inserlr nO texto 
da Lei Malar em vigÕr um dispositivo transi~ 
tório, que oC.rigaria o legislador ordinário a 
fixâr as díretrizes que <;lefinirlam a chamada 
Lei Agricola em nosso País. _ 

Ainda recordo-me de quando o Senado~ 
Nelson Carneiro õc.:upava a tribuna do Senad~ 
Federal para apresentar três proposições vin
a#adas a normas constituciOl)ais em vigor, 
e eu aparteei o nobre Presidente do Senado, 
para me regozijar por sua iniciativa, que, se 
de um lado atendia ao reclamo da opinião 
públiCa, para que otêrec"'éssen\os .aplicabilida
de a numerosos dispositivos da Carta Magna, 
por outro lado, aquelas propOsições, especifi~ 
camente essa referente à _Leí Agrícola, iriam 
ter a mais ampla repercussão junto à_ opinião 
pública brasilei~a. E me reportei, inclusive, ao 
~ncontro dos Secretárias de Agricultura de to· 
do Brasil, que, na ocasião, formularam apelo 
veemente ao __ ÇoogreS$0 Nasi9nal para aue 
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fosse ultimada a elaboração desse diploma 
que, neste momento, segue o seu trâmite, 
apro;ado pelo Senado, e, posteriormente, en~ 
cammhado à ou:tra Casa, ou seja, à Câmara 
dos Deputados. 

Portailto, Sr. Presidente, a minha presença 
na tribuna é para destacar alguns aspectos 
que reputo da maior relevância na Proposição 
Nelson Carneiro. Primeiro, institui-se o Fundo_ 
Nacional de Desenvolvimento Rural, atribuin· 
do-lhe finalidades específicas e _constituindo 
suas fontes de recurso. Além dis_so, fixa um 
mínimo de 5%_ .do_ Orçamento- da União para 
o desenvolvimento das atividades do setor 
agrícola, e atribui também responsabilidade 
financeira no mesmo sentido, tanto dos Esta
dos quanto dos Municípios. 

Erri"um dos dispo_sitivos do Projeto Nelson_ 
Carneiro, fica explicitada a competência do 

·.Poder-Público, no que respeita à irrigação e 
drenagem, habitaçáo rural e_eletrificaçáorural. 

Esperamos, Sr. Presidente Antônio Luiz 
Maya, que~ apreciada a matéria na outra Casa 

· do Congr'esso, o Pp<;ler_Executivo cumpra o 
prazo estabelecido nq r~ferido Qiploma, e, no 
prazo de 90 dias, adote aquelas medidas, 
aquelas providências que o próprio projeto in~ 
dica como indispensáveis para o estabeleci
mento de uma política agrícola no País. 

As nossas congratulações ao Senador Nel
son Carneiro. E a certeza de que, à unanimi
dade, o Plenário colherá a sua iniciativa com 
a emenda do eminente Senador Ronan Tito, 
que objetiva aprimorar ainda mais o texto da 
lavra do Senador Nelson Carneiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pres-idente. (Muita 
beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Ainda pela ordem de inscrição, concedo 
a palavra, para discutir, ao nobre Senador José 
Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - R~ 
Para discutir. Sé"in réViSão do orador) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, sinto-me na obri
gação de, neste momento, intervir na discus
são da matéria, principalmente porque sou 
autor de um projeto de lei agrícola da mesma 
natureza, um projeto que também pretende, 
à seinelhança do projeto de autoria do Sena~ 
dor Nelson Caméiro, regulamentar aquilo que 
determina a nova Constituição democrática 
do Brasil. Ou seja, o sistema: de produção, 
com-ercialização, abastecimento, transporte, 
crédito, assistência técnica e extensão rural 
no setor agrícola. 

Muitas vezes, nesta Casa, preSenciamos ati
tudes de egoísmo parlamentar, principalmen
te por parte daqueles que entendem que so
mente são boas as leis das quais têm a paterni
dade da iniciativa. Não é o meu caso, Sr. Presi
dente. Aqui manifesto o meu-regozijo~ o meu 
reconhecimento pela qualidade da Proposta 
Nelson Carneiro, no sentido de reguJamentar 
aquilo qu~ estabelece a nova Constituição do 
Brasil. 

Errl primeiro lugar, porque este projeto, co~ 
mo sabemos, tem origem numa ampla e fe
cunda discussão levada a efeito pelos Secre-

tários de Agricultura dos Estados. Em segun
do Jugar1 porque este projeto tem um conteú~ 
do irreversível de democratização dos critérios 
de estabelecimento da política agrícola no 
País. 

Pela primeira vez, arranca-se do todo-po
deroso Ministro da Fazenda o poder absoluto 
para o estabelecimento de preços mínimos, 
conforme as conveniências desse o_u daquele 
jogo político de interesses do Governo. Ao de
mocratizar o processo de decisão, ao descen· 
tralizar, naturalmente está-se favorecendo o 
País, naturalmente está-se favorecendo a agri
cultura, a produção de alimentos. 

Por outro lado, Sr. Presidente, estamos ex
tínguíndo toda uma complexidade de fundos 
de financiamentos, que formavam uma verda
deira parafernália no setor agrícola. Hoje, co
mo bem ressaltou o Senador Mauro Bene
~des, essa questão fica rigôrosamente sJmpli
ficada, atrayé_s do fundo criado pelo Projeto 
Nelson Carneiro. O Fundo Nacional de Desen
vOlvimento Rural extingue todos os demais 
fundos existentes nesta área, o que só trazia 
uma complexidade difícil, uma complicação 
estrutural, agora inteiramente superada. 

Por outro lado, Sr. Presidente, no momento 
em que estamos criando o organismo que 
vai, realmente, conduzir a política agrícola nes
t~ País, o organismo institudonaJ, a organi
zação ínstituciÔnal que terá a responsabilidade 
pelo planejamento, pela orientação normativa, 
pela coqdução da política agrícola no País, 
estamos estabelecendo l,llTl rumo, uma linha, 
e&tamos apontando numa direção, garantindo 
tranqüilidade ao produtor rural. O ConselhO 
Nacional de Politica Agrícola será formado pe
lo Ministro da Agricultura, Ministro do Planeja
mento, Ministro da Fazenda, _Ministro do loteM 
rior, Secretários da Agricultura dos Estados 
e mais- os representantes das entidades da 
sociedade rural, uma representação paritária. 
Representados aqueles que empregam; os 
empregadores e_os empregados; o patronato 
e o trabalhador rural. É, sem dúvida alguma, 
um instrumento poderoso de democratização 
das decisões. De aproxímá-las dos pequenos 
e médios produtores rurais que estão aqui ga
rantidos e defendidos. 

EmbOra sendo autor de um o_utro projeto 
muito semelhante a este, projeto que se _origi
na da F~deração das Cooperativas do Rio 
Grande do Sul, que congrega mais de 150 
mil famíli<15 em (lleu Estado, produto de um 
longo, árduo, profundo e profícuo debate dos 
setores produtivos do meu Estado, principal
mente dos pequenOs e médios agricultores, 
embora sendo autor de outra proposta na 
mesma direção, aqui manifesto o reconhe
cimento de que esta proposta, o Projeto de 
Lei n9 176, de.l989, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, abrange, compreende e 
atende .os intere.s~s da agricultura nq País. 

O Sr. Gomes Carvalho -Sr. Presidente, 
peço a palavra Para discutir. 

·o SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Go
mes Carvalho. 

O SR. GOMES CARVALHO ( -PR. 
Para discutir.'Sem revisão d9_orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a minha presença 
na tribuna, neste momento, é para fazer alguns 
registras. _ 

O primeiro deles para dizer que este Plenário 
está engalanado na tarde de hoje, quando S. 
Br, o Sr. Presidente Nelson C:imeiiO, cle:ixa 
de presidir os traballios para vir a plenário 
defender um_ projeto da maior importância. 
ComO representante do Estado do Paraná, 
nesta Casa, devo ressaltar minha satisfação 
como Parlamentar de um Estado proeminen· 
temente agrícola, que contribui com 27% da 
produção nacional. 

Cumprimento V. Ex~. Presidente Nelson Car
neiro, e igualmente o ilustre Senador Ronan 
Tito, antes de emenda que, por ·certo, traz ao 
projeto de V. Ex" um aperfeiçoamento dos 
mais importantes. -

A agricultura nacional necessitava e neces
sita -_ e daí a importância do projeto de V. 
Ex"- de uma regulamentação capaz de fazer 
com que os agricultores não fiquem mais na 
dependência quase que exClusiva das benes
ses na hora incerta, porque o agricultor é, sem 
dúvida alguma, _co~o já disse a algumas pes
soas nesta C~. um bravo. Ele depende das 
intempéries e de outros fatores alheios à sua 
vontade. Por isso, o projeto ê da maior impor .. 
tância. 

Sr. Presidente, o projeto terá a unanimidade 
desta Casa. 

O Sr. Wilson Martins -"Sr. Presidente, 
peço _a pa/Bvra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Concedo a palavra a V. EX' -

OSR. WILSON MARTINS (PMDB -MS. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, _o art. 50 do. Ato 
das Disposições ConstituiÇões TransitÓrias 
dispõe: 

"Lei agrkola a ser promulgada no pra
zo de um ano disporá, nos termos da
Constitucionals, sobre os objetivos e ins
trumentos de política agrícola, priorida
des, planejamento de safras, comercia· 
lizaç.!'ío, abastecimento interno, mercado 
externo e instituição de crédito fundiário." 

O Senador Nelson Carneiro, atento a este 
dispositivo, apresenta a Lei Agrícola que esta
mos discutindo e deveremos- votar dentro de 
poucos instantes. 

S. Ex!', o Senado Federal- e o Congresso 
Nacional resgatam um compromisso tomado 
na Constituição federal. Este o primeiro poJ"ifO 
positivo da iniciativa do nosso ilustre Presi
dente, um dos Parlamentares que tanto têm 
honrado a vida pública nacional e, particular
mente, o Congresso Nacional. Trata-se de um 
homem receptivo, ufu homem que, ao lado 
das leis que ele próprio, com a sua assessoria, 
prepara - e o tem feito ao longo do tempo 
para o Direito Positivo brasileiro - ouve tam
bém os reclamos da sociedade, c~nforme se 
vê no caso presente. S. Ex!' acolheu idéias, 
su-gestões e projeto trazidos à consideração 
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do Congresso Nacional pelas mãos de Sec::re
târios da Agricultura d~ Esta,_dos. . 

Nenhuma lei, Sr. Presfde-nt~. n~sta hÇlra,-se
ria mais oportuna ao nosso País do que a 
Lei Agricola. Ela tem um campo enorme de 
utilização. Sem dúvida, a lei, de autoria do 
nobre Senádor Nelson Carneiro, es~á bem 
equilibrada, bem rO_rmutact~. fo~ ·muito bem 
meditada. 

Com,o representante de_ um Estado agro
pastoril, o Estado de_ Mato GrOsso do ?ui, saú· 
do o nosso Presidente, o nosso Parlamentar, 
e, ao mesmo tempo, deVo diz€:r que o meu 
Estado _não podia, nesta hora, calar-s~ uma 
vez que deposita as maiores -esj:feranç~s na 
agric:ultura nacional, como fonte primána da 
nossa produção. Mato Çirosso tem L!J1J.8 pro
dução de cerca de 4 milhões de_ toneladas 
de grãos e ainda terras virgens para serem 
des_envolvidas, usando têcnicajá utilizada ~os 
Estados mais avançados., _- _ 

Sr Presidente, Srs. SenadOres, rendo mi
nhas. home_nagtns ·ao il_ustr~ ca)ega e Presi
dente, esperando que a lei realmente traga 
ao País tudo aquilo que as nossos produtores 
e agricultores dela esperam. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Cont.:::edo a pa1avra ao nobre Senador Nel
son Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RI. Para dfscutir.} -Sr. Pre;sidente, Srs; Sena
dores, agradecendo as referências feitas. a-pro:. 
posição, especialmente aquelas dirig1das a 
quem a encaminhou ao exame do Senado, 
cumpro o dev~r de que me desobriguei na 
justificação, em transmitir as referências_ elo
giosas aos Se<:retáiios de todos os Estados 
brasileiros que, durante_ vários meses, debate
rarO a matéria. 

Eu ful apenas um intermed_iário. Já que eles 
não podiam defendê-lo diretamente neste Ple
nário, levaram-me o projeto. Eu o estudei o 
quanta possível, com os acanhados conheci
mentos do problema, e o submeti ao exame 
do Senado. 

QuerO transmitir a esses Secretários ós 
aplausos pela colaboração triizida à leQislaç~o 
brasileira. 

Para mim, porém, há um ponto que me 
é sumamente grato. Quando ingr:essei na Câ
mara dos Deputados, no ano de 1947, ofered 
projeto que excluía, das garras da usura e do 
fisco, as pequenas propriedades trabalhadas 
pela família ou quando, nos momentos de 
safra, recrutava apenas os colaboradores ne· 
cessários à colheita. 

Foi rejeitada. Consegúl incluii esSe teXto na 
Constituição Federal e o presente projeto lhe 
dá a regulamentação necessária para que a 
propriedade tenha os limites justos, de modo 
a atender aos pequenos e aos grandes Esta
dos e municípios. 

O projeto, no seu art. 50, define a pequena 
propriedade que está isenta das surpresas que, 

desde 1947, assaltavam meu espirita; quando 
diz: 

"Pequena propriedade rural; aquéla on
de prevalece o _ttal;:lalho familiar e a con
tratação do trabalho temporário só ocorra 
durante perfodos eventuais de atividade 
agrícola, bem como s_u_a área não uJtra· 
passe em dimensão o correspondente a 
5 (cinco} módulos rurais," -

Veja, portanto-: Sr: Presidente, que, deeois 
de multas <mos, de 1947 a 1989, afinal se 
toma realiQªçle, aprovado quê seja esse pro
jeto que regulamenta o texto constituciona1, 
uma velha luta em que, desde cedo, me empe~ 
nhe~--PifuciPalmente porque sempre me cho· 
éOu o fato dg Q pequeno proprietário rural, 
que perde sua propriedade, seja pela ação do 
fisco, ou para pagamento de outr!3.~ dívida?., 
seja desalojado de sua te[J'a, onde vivia e 9~de 
trabalhava, e yá povoar-as favelas que São hoje 
·o- dnttirãó das cidades brasileiras. 

Isso-Serilpie me Precx::Upou. Nos discursos 
que, há quarenta anos, pronunciei na Câmara 
dos Deputados, acentuei este aspecto, c:itan· 
do, inclusive, estatísticas do tempo,' mostrando 
que grande número dos fayelados que então 
existiam, por exemplo, no Rio de Janeiro, pro
vinha do meio ru_ra.l; eram pequenos proprie~ 
tários desalojados das suas moradas. 

Por isso, embora não fosse Um especia
lizado em problemas agricolas, interessei-me 
por esse projeto e o encaminhei ao Senado 
Federal. MaS tiVe o cuidado de, na término 
da justificação, citar os nomes de todos os 
Sec:r_etáriQs de ~griculturã que~ reUnidos, ela
_boraram este trabalho. Portanto, desejo trans· 
ferir-lhes as palavras elogiosas que foram _en

.viãdas ao modesto_grador. 
Finalmente, Sr. Presidente, também é -de 

meu dever dizer aO nobre Senador Ronan Tito 
. que estou ___ de_ açQI'do ex>m a emendª_ de S. 
~. Conheço o problema das regiOe_s inunda: 
âas para servir à Emergla elétrica. No próprio 
Estado do Rio, há municípios em que quase 
todo o território está inundado. Quahdo S. Ex" -
aproVoU aqUi o-projeto em-qUe concedia rOyal
tit:S~ tal como o caso do petróleo, a essas re· 
giões_. muito comuns, aliás, no Para!lá, _regozi
jei-me por hãver~se tomadQ realidade esse ve
lho $0nho dos municípi_05 afetados por essa 
situação. 

Vejo, porém, que o projeto de S. Ex"_ foi 
votado posteriormente, e- "o ora en:t exame é 
do dia 25_dejulho; portanto, anterior. A corre
ção é oportuna e merece apf.3Usos. 

Querê>, Sr. Presidente, agradecendo as refe
rências feitas ao projeto, endereçá-las, por elo
-giosas; aos ·que o elaboraram. Fui apenas o 
intermediário. Muito obrigado. (Muita bem! 

·Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
~Eventualmente no exercício da Presidência 
desta Casa, congratulo-me com o Presidente 
.efetivo, nobre Senador N~lson Carneiro, pela 
excelência do seu trabalho, reconhecida pelo 
Plenário. 

Encerrada a discussão. 

Em votação do projeto, sêffi'Prejuízo da 
emenda. 
· Os Srs. Senadores _que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados~ (Pausa.) 
Aprovado por unanimidade. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 176, DE 1989 

Dispõe sobr~ a polj'tica agrtcola 

Q_ Congress9_ Nacional decrét.a: 

CAPÍTULO I 
Dos Pnhcfplos Fundamentais 

Art.. 1 ~ Esta lei, em consonância com a 
Constituição F ederaJ, fixa os fundamentos, de
fine os objetiVCis e a-s ·comP:etências institu
cionais, .preVe os-- reeursos-· e--estabelece as 
ações e instrum~n!os da política agrícola, rela
tiyamente às atividades agropecuárias, flores-
tais. pesqueiras e agroindustriais. ~-

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 
_entendepse: por atividade agrícola, a produção, 
o processamento e a comercialização dos pr?~ 
dutos, subprodutos e derivados, serviços e- in· 
sumos agric:olas, pecuários, pesqueiros e fio· 
restais. 

Art 29 -A poiítica agrícol~ fundamenta-se 
nos seguintes pressupostos: · 

( - a atividade 8.grícola compreende prO· 
cessaS físicos, quíinko$ _e bi()lógkos, O!,l~e 
os re-cursos naturais e envolvidos devem ser 
utilizados e gererlCiados, subordinandó.:Se--à 
riormas e -princípios de interesse público, de 
forma a que seja c:umprida a funç:ão social 
e económica da propriedade; 

O ..=..::. o setor agrfcola é constituído por seg
mentos como: produção, insLJinos, agróiridús· 
tria. comértlo, abastecimento e afms, os quais 
respOndem diferenciadaineilte ~?politiCaS pú-
blkas e às forças de mercado; . 

_m - como atividade económica, a agricüJ
tura deve propordoii.ar;-ãos que a da se é:ledi
cam, rentabiiid.ade compatível com a de ou
tros setores da economia; 
. IV- o adequado abastecimento ~fimentar 

ê Condição báSica para garantir a tranqüilidade 
social, a ordem pUblica e o processo de _<;le,sen
vOivirriento econômico-soctal; 
. V- aS-êo'rldiçõe5 edafo-di(fláticas exefCe.m 

fundamental importância no transCorrer e nos 
resultados da atividade agrícola, devendo o 
Poder PúblicO dispor de instrumei'ltos flexfVels, 
ágeis e eficientes, objetivando a normalidade 
da produção e do abastecimento;. 

VI- a produção agrícola _o_çorre_ em estabe
tecimentos rurais heterogi:neos quanto a es
trutura fundiária, condições edafo-climátiCas, 
disponibilidade de infra-estrutura, c:apac:_i~ade 
empresariai,-rifveis tecnológicos e condlções 
sociais, ec:onôm_icas e culturais; 

VU - o prciceSs_o de deseqvolvimento agri· 
cola deve pfoporcLonar ao homem do campo 
o acesso· ãoS serviçoS essenciais: saúde, edu
cação, segurança pública, transporte, eletrifi
cação, comunkação, habitação, saneamento, 
lazer, e outros beneficias sociais; 

' 
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VIU - a reforma agrária é fundamentai ao 
processo de desenvolvimento do pais, sendo 
a política agrícola, indissociável das questões 
agrárias e do meio ambiente, 

Art. 3~ São objetivos da polítfc~ agiiCOJa: 
I - estabelecer e nofrriàfíiar aS ações e 

instrumentos do Governo destinados a pro
mover, regular, fiscalizar, controlar avaliar ativi
dades e suprir as necessidades do setor, visan
do a assegurar o incremento da produção e 
da produtividade agrícola, a regularidade do 
abastecimento interno especialmente alimen
tar, a rentabilidade dos empreendimentos, a 
estabilidade de preços e de mercado, a prote
ção do consumidor, a redução das dispari
dades regionais e de renda, e a melhoria das 
condições de vida da faffil1ia rural; 

Ir - sistematizar a atuaçào do Estado para 
que os diversos segmentos -interVenientes na 
agricultura possam planejar suas .ações e in
vestimentos numa perspectiva de médio e lon
go prazo, reduzindo as incertezas o setor; 

m _;_ eliminar distorções. .que afetam o de
sempenho .das funções econômicas e sociãJ 
da agricultura; -

IV - proteger o ~~ío ámbíente, garantir 
o seu uso radonal e estimular a recuperação 
dos recursos naturais; 

V - estimular a formação de excedentes 
agrícolas, que possibUitem condição compe
titiva do país no mercado externo; 

VI- promover a desceiitréiliZã.ção da execu
ção dos serviços pUblicas de apoio ao setor 
rural, vindo a cornplementariedad~ de aç_ôes 
com Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios, cabendo a estes assumir suas res
ponsabilidades na execução da política agrí
cola, adequando os diversos instrumentos às 
suas necessidades e realidades; 

VII - compatibilizar as ações da política 
agrícola com as de reforma agrária, assegu
rando aos beneficiários o apoio à sua integra- · 
ção ao sistema produtivo; 

VIU- garantir o desenvolvimento da ciênda 
e da tecnologia nacionais, e Protegê-las, privi
legiando a utilização de fatores de produção 
internamente mais abundantes; 

IX - possibilitar a participação efetiva de 
todos os segmentos· atuante·s no setor rural 
na definiçOO dos rumoS da agri<:ultura bra
sileira; 
X- prestar apoio lnstitudonal ao produtor 

rural, com prioridade de atendimento ao pe
queno produtor e sua família; 

xr - estímuJar o processo de agroindus
triali%ação junto às respectivas áre_as de pro
dução; 

XII-liberar os mercados agrícolas apenas 
na medida em que assim não .. se penalise o 
abastecimento intemo, salvaguardando os in~ 
teresses dos consumidores e dos produtores 
nacionais. 

Art. 4~ As ações e instrumentos de política 
agrícola, referem-se a: 
1- planejamento agrícola; 
O -pesquisa agrícola e tecnológica; 
m - assistência técnica e extensão rural; 
IV - proteção do meio ambiente, conser-

vação e recuperação doS recursos natur<!l!s; 
V- defesa agropecuária; 

vr - informação agricola; 
VU- produção, comercialização, abasted..

mento e annazenagem; 
VIl!- associativismo e cooperativismo; 
IX- formação profissional e educação ru-

. ra1; 
X- investimentos públicos e privados; 
XI - crêdito rural; 
XII -seguro agrícola; 
XIJI - tributação e incentivos fiscais; 
XIY.- il'r:lgação e drenagem; 
XV- habitação rural; 
XVI - eletrificação rural. 

CAPITULO li 
Da Organização /nstitudonal 

Art s~ . Fica insHfuído.-o Conselho Nacio· 
t'lal de Política Agrícola,- CNPA. composto 
pelo Ministro da Aflricultura, que o presidirá, 
Ministro do Planeja_mento, Ministro da Fazen
da, Ministro do Interior, Secretários de Agri· 
cultura dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, e Representação Paritária, das En
tidades Patronais e dos Trabalhadores, vincu~ 
lados às áreas de produção, comercialização, 
armazenamento e transporte. 
~ § · 1~' Compete ao Conselho Nacional de 

Política Agrícola-CNPA.apreciar e deliberar so
bni ã formulação de planos plurianuais de polí
tica agricofa e outras atribuições conferidas 
põr-esta lei. 

§ 2~ O Conselho Nacional de Política 
_Agrícoiã e,stimulará a organização de Conse
lhos Esta.l;jua.is e Municipais de Politicâ Asrí· 
cola, com as mésniãs fiilalldades, nos âmbitos 
de suas competências. 

§ 3~> O Coilselho Nadonal de Política 
AgrkõJa ·cnaiá câmaras Técnlcas, de caráter 
permanente ou temporário visando subsidiar 
o seu funciOnamento. · 

Art. 6~> A ação governamental para o setor 
agrícola será organizada pela União, EstadoS, 
Distrito Federal, Territórios e Municípios, ca
bendo: 
1- ao Ministêrio da Agricuhura como uni· 

dade central, a orientação normativa, as cifre
triZes nacionais e o aparte e repasse da parcela 
de recutsOs da União aos órgãos e entidades 
executoras, ouvido o CNPA; 

II - às entidªfles de administração direta 
e índirefa dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios, o planeja
mento, a execução, o acompanhamento, o 
controle e a avaHação de atividades especi· 
ficas. 

Art. 79 A aç:ão governamental para o setor 
agrícola, desenvolvida pela União, pelos Esta
dos •. Distrito Federal, T erl'i"tórios e Municípios, 
respeitada a autonomia constitucional, será 
exercida em sintqnia, evitando-se superposi
çôes e paralelismos, cOnforme disp1.-1ser a lei 
complemeD~ prevista no parágrafo único ar
tigo·23-dã Constituição. 

CAPITULO UI 
do P!anejamento Agrfcola 

Art 8~> -O pfanejamento agrícola será feito 
de forma democrática e participativa, através 

de planos nacionais de des.envolvimento agrí
cola pluçianuais, planos de sáTras e planos 
operativos anuais, obs~rvadas as clefin!ç:ões 
constantes desta lei. 

§ 1 ~ Os planos nacionais plwianuais agii
colas serão elaborados pelo Ministério da Agri· 
cultura, a partir da compatibilização dos pia· 
nos estaduais e submetidos ao CNPA, antes 
de serem encaminhados ao ·congreSSo Na
cional. 

~ 2~ O Ministério da Agricultura, em arti
culação·com Os Estados, Territórios, e o Dis
trito Federal stÚá responsável pelo acampa~ 
nhamento das aç:ões dos planos plurianuais 
submetendo-os ao CNPA para sua avaliação. 

§ 3~ Os planos de safra e- planos pluria
nuais considerarão as especificidades regio
nais e estaduais, de __ acordo com a vocãção 
agrícola e as riecessidades diferenciadas de 
abastecimento, formação de estoque e expor-
tação. - -

§ 49 Os. planos de'verãÕ prever a integra
ção das atividades de produção e de transfor
mação do setor agrícola, e deste com os de
·mais setoreS da economia. 

Art. 9? O Ministério da Agricultura coorde· 
nará a ntvel nadonal, as atividades de planeja
mento agrícola, e articulação com os Estados, 
Distrito Federal, Território e MUii.ícípios. 

Art 10. O Poder Público deverá: 
l - proporcionar a integração dos instru· 

mentes de p/anejamento agrícola com os de-
mais setores da economia; - · 

li - desenvolver e manter atualizada uma 
base de indicadores sobre o desempenho do 
setor agrícola, a eficácia da ação governamen
tal e os efeitos e impactos dos programas dop 
planos plurianuais. 

CAPITULO IV 
Da Pesquisa Agrícola 

Arl 11. A pesquisa ãgrícola terá progra~ 
mas plurianuais e planos operatiVos anuais, 
elaborados por órgãos de pesquisa, mantidas 
ou não pelo poder público, sob a coordenação 
do Ministério .da Agricultura e aprovados pelo 
CNPA 

Art. 12. A Pesquisa Agricola deverá: 
l - estar integrada à assistência técnica e 

extensão rural, aos produtores e con:iunida
des, devendo ser gerada ou adaptada a partir 
do conhedmento biológico da interaçiio dos 
diversos ecossistemas, observando as condi~ 
çóes económicas. e culturais dos segmentos 
sociais do setor produtivo; 

D - dar prioridade ao melhoramento dos 
materiais genéticos produzidos pelo ambiente 
natural dos ecossistemas objetivando-se o au
mento de suas produtividade~ preservando
se ao máximo a heterogenetdade genética; 

rn - dar prioridade à geração e adaptação 
de tecnologias agricolas destinadas ao desen
volvimento .dos pequenos agrtcultores, enfati
zando os alimentos básicos, equip"amentos e 
implementes agrícolas voltados para esse pú
blico; 

IV - observar as características regionais 
e gerar tecnologias voltadas para sanidade ani
ma] e vegetal, respeitando a preservação da 
saúde e do meio ambiente. 
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Art. 13. A importação de _material gené
tico para a agricultura cle:verá ser avaliada e 
aprovada pelo Ministério da Agricultura. 

Art. 14. Os programas de desenvolvi
mento científico e tecnol6gico merecerã_o ní· 
vel de prioridade, tendo em vista a geração 
de tecnologia de ponta, que garantam a inde· 
pendência e parâmetros de competividade in
temacional_à agricultura brasileira. 

CAPITULO V 
Da Assistência Técnica e ExtenSão Rural 

Art 15. A Assistência Técnica e Extensão 
Rural, terão programas Plurianuais e planos 
operativos anuais elaborados por entidades 
de Assistência Técnica e Extensão Rural, man
tidas ou não pelo poder público, sob coOrde
nação dos Ministérios da Agricultura e aprova
dos pelo CNPA 

Arl 16. A Assistência Técnica e Extensão 
Rural buscará viabili2:ar, Com· produtor rural, 
proprietário ou não suas famílias e organiza
ções, soluções adequadas a seus problemas 
de produção, gerência, beneficiamento, arma
zenamento, comercialização, industrialização, 
eletrific:ação, consumo bem-estar e Preserv~ 
sação do meio ambiente. 

Art 17. O Poder Públlco_fllant~rá Se-rviço 
Oficial de Assistência Técnica e Extensão Ru· 
ral, sem paralelismo na área governamental, 
de caráter educativo garantindo__ atendimento 
gratuito aos pequenos produtõre-s e suaS for
mas associativas visando: 
I-difundir tecnológiaS necessárias ao aPri

moramento da economia agticola, à conser
vação dos recursos nat1.1rais e ~à- melhoria das 
condições de vida no meio rural; 

R-estimular e apoiar a Participação e Or
ganização da população rural, respeitando a 
organização da unidade familiar, bem como 
as de representação dos produtores rurais; 
lll- identificar te<:riologiaS alternativas jun

tamente com institui(;õeS de pesquisa e produ
tores rurais; 

W- disseminar informações conjuriturais 
nas áreas de produção agrícola, comerdali
zação, abastecimento, ~ agro-indústria. 

Art 18. A ação de assJstência e extenSão 
rural deverá estar integrada à pesquisa cigrí
cola, aos produtores rurais_ e suas entidades 
e ~ comunidades rurais. 

CAPITULO VI 
Da Proteção ao .Meio Ambiente e da Conset

vaçáo 
Dos Recursos Naturais 

Art. 19. O Poder Público deverá: 
l-a nível de Governo Federai, iilteijrar os. 

Estados, o Distrito Federal, e_ os _:rerrltórios, 
os ·Municípios e as ComunidadeS-na ~l'reser
vação do Meio Ambiente e Cons-ervação dos 
Recursos NaturaiS; 
n-disciplinar e fiSCalizar a "'Uso racional do 

solo, da âgua, da fauna e da flora; 
m- elaborar legislação específica sobre in

dustrialização, ·comercialização de uso de 
agrotóxicos e Of-lros produtos químicos e oU 
biológicos utilizados na agropecuária e poten
cialmente nocivoS à saúde pública e ao meio 
ambiente; 

I'(- criar reservas ecológicas e áreas de 
preservação genética em tOdo país, mantendo 
os sistem_as vitais essenciais ~ a preservação 
da Qiversidade genética, destinando para este 
flm terras públicas e ou arrecadadas por inte
resse Público; 

V- realiiáf zoneamentos agroecológicos 
que permitam estabelecer critério para disci
plinamento e ordenamento .da ocupação es
pacial pelas diverSas atividades produtivas, 
bem como instalação de novas hidroelétricas; 

VI- promover e{ ou e,stimular a r~cupera
çâo das áreas em processo de desertificação; 

VJ[ ::- clesenvo\ver programas de educação 
ambiental, a nível formal dirigidos à popula-
ção; --

VIII- fomentar a produção de sementes e 
mudas de essênCias nativas 

Paragrafo único. A fiscalizaçãO e usO ra
cional dos recursos naturais Qo meio ambiente 
é também de responsabilidade dos prOprie· 
tários de dlr_~ito dos beneficiários da rerorma 
agrári_a e dos_ocupantes temporários dos in16-
veis rurais. _ . _ . 

Art. _ 20. As bacias hidrográ,ficas consti
tuem-se em unidades básicas de planejamen
to do uso da conservação ~- qª-_ _r~cuperação 
dos recurso_s naturais: 

-Art. 21. Em toda PrOPrfeda"de rural haverá 
área -de Reserva Florestal Legal-RPL em per
centual e forma a serem fiXagos pela legislil.
ção dos Estados, Territórios e Distrito Federal, 
perniTtida ~filldusão de áreas de reserva ecoló· 
gica, extrativista vegetal não predatória e de 
preservação permanente. 

Paragrafo único. As áreas de reserva_ flo-
restãllegal são isentas de tribut.a,ção. -

Art. 22. -O Poder Público devei-á conceder 
incentivos para o florestamento e refloresta
mento prog-ramados com essências nativas, 
-ou exóticas na forma da lei. 

Art. 23. -A Prestã.Ção de serviços ~ aplica~ 
ção de recurSos-pelo poder público, em ativi
dade_~ a9rícolas, devem ter por p-remissa bási
ca o uso tecnicamente indicado e o manejo 
racional dos recursos naturais titPreservação 
do meto ambiente. -

-Art. 24. As empresas que exploram eco
nomicamente águas represadas e as conce
do.nári~_ de energia elétrica, serão responsá
veis pelas alterações alnbie"fltãis por e1as pro
vocadas e,-obrigadas à_recuperação do meio 
ambiente na área de abrangência de suas res
pectivas bacias hidrográficas. 

Art. 25. Fica obrigatória a reposição total 
das florestas nativas utilizadas pelas indústrias 
c:;Qnsumidoras de carvão vegetal, lenha, ma
aerra·ecelulose, pelos responsáveis j)o( sua 
exploraçãO. - -

Pãragrafo único. Os Estados, Territórios 
e Distrito Federal poderãÓ definir le,gislaç;:ão 
espêcífica sobre a matéria. · 

Art. _ 2_6. . O poder público implementará 
programas de estímulos às atividades criató
rias de peixes e outros produtos de vida fluvial, 
lacustre e marinha de interesse econômico, 
visando o incremento da oferta de alimentos 
e prese~Vação da,s_ espécies. -

Arl 27. ORelatóriode_lmpactoArriblental 
(RIMA), para regular os projetas agro-silvo-

pastoris, deverá ser_objeto de legislação espé
cifica por parte das unidades da fe9,eração, 
observando~Se as diretrizes gerais do órgão 
competente e obs~rv_ados ?S dispositivos des
ta lei. 

Para_grafo único. A representação de pro
jetas será feita s~mpre em conjunto com a 
apresentação do RIJI1A. 

Art. 28. A proteção do meto ambiente ~ 
dos recursos -náturais, terá programas pluria: 
nuais e planos operativos anuais elabo.rados 
pelos órgãos competentes, mantidos ou não 
pelo poder público, sob a <:9ordenação da 
CJnião e Unidades da Federação. 

CAPITULO VI! 
Da Defesa A_gropecuária 

Art. 29. Compete ao Ministério da 'Agri
cultura, em artkula~ão c:om os Estados, Dis
trito Federal, Territórios·~ Municípios,··-sob 
orientação normativa do Conselho Nacional 
de Política Agri<::ola (CNPA), coordenar e exe
cutar as atividades de defesa agropecuária, 
em todo o território nacional, com as segUintes 
finalidades; 
1-prevenir, controlar e erradicar os agen

tes patogênicos das principais enfermidades 
dos animais e pragas e-doenças vegetais; 

11- inspecionar e fi~calizar os produtos, 
subprodutos e derivados de origem vegetal 
é animal, os insumos agropecuárlos, bem co
mo estabelecimentos produtores; _ 

UI-defmir os procedimentos laboratoriais; 
IV- definir os padrões de qualidade, as 

condições de comercialização, consu_mo e/ou 
uso dos produtos, subprodutos e- derivados 
de origem animal e vegetal, e os insumos 
agro pecuários; 

V- estabelecer normas _e padrões para a 
classificação dos produtos agropecuários; 

VI- impedir a comercialização no me~a
do interno de insumos e produtos agrope
cuários c:ujo uso esteja proibido no paíS de 
origem. 

VU- classificar e fiscalizar a dassificação 
dos produtos, subprodutos e derivados de ori· 
gem animal e vegetal destinados à comer
cialização; 

\IIII- estabelecer normas e procedímento_s 
e manter um serviço permanente de vigilância 
epidemiológica nas áreas d_e_roo e fitossani
dade; 

IX- estabelecer normas para uso de co
rantes, aromatizantes, flavorizantes, aditivos e 
edulcorantes artificiaiS em alimentos e bebi
das. 

Paragrafo único. As unidades da Federa
ção com condições de operacionalização, exe-

-cutarão e flscalizarão as atividades pertinentes, 
podendo legislar concorrentemente a respeito 
de defesa agropecuária, respeitada a legisla! 
ção federal. 

Art. 30. O Ministério da Agricultura man
terá re"gistro e espedirá certifi_cado de aprova
ção dos insumos agropecuários e dos produ
tos de origem· animal e vegetaL cabendo aos 
Estados, Territórios e Munidpios Distrito Fe
deral a legislação pertinente a comer<::ialização 
interna e uso dos mesmos. 
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Art. 31. Deve haver integração do Minis
tério da Saúde, Ministério da Agricultura, das 
Secretarias de Agricultura dos _Estados, dos 
Tetrit:órfo.S e dos Municípios, das organizações 
de produtores e das entidades representativas 
dos profissionais de ciências agrárias, a fun 
de garantir a plena execuçà~ do sistema inte
grado de saúde, conforme disposto nos inci
sos II e VI do artigo 200 da Constituição. 

Art. 32. Fica isntituida a obrigatoriedade 
da apresentação de recentuãrio, expedido por 
profissional habilifado, de rúvelsiperior para 
aquisição de agrotóxic:os, produtos biológicos 
de uso em umuõologia e de produtos de uso 
verterinário, tóxicos e/ou prejudid~s para o 
homem, os ãrllmais e o meio ambiente. 

Art 33. _ fica vedado o uso de horrnônios 
e anabolizantes para crescimento e engorda 
de animais. 

Art. 34. A Defesa -Agropecuária terá ·pro
gramas plurianuais e planos operativos anuals, 
elaborados por entidades oficiais que realizam 
a defesa agropecuária, sob a coordenação do 
Ministério da Agricultura e aproyados pelo CN
PA 

CAPITULO Vlll . 
Di! lnformaç8o Agrícola 

Art 35. O Ministéiio da Agricultura com 
Estados, Distrito FederaL Territórios e Municí
pios manterá um sistema de informação agrí
cola ampla e periódica para divulgação de: 

1-previsão de safras, por Estàdos, Terfító
rios e Distrito Federal, incluindo estimativas 
de área cultivada ou colhida, produção e prc>
dutividade; 
n-preços recibos e pagos pelo produtor, 

com a composição dos primeiros até os mer
cados atacadistas e varejistas por Estado, Ter
ritório e Distrito Federal; 

UI-valores e preços de exportação FOB, 
com a de composi:çao- dos preços até o inte
rior, a nível do produtor, destacando taxas e 
impostos cobrados; 

IV- valores e preços de importação OF, 
com a de compo-sição dos p~eços de merca
dos [ntemacionais até a colocação do produto 
em porto brasileiro, destacando taxas e impos-
tos cobrados; --

V- balanço ·de oferta e demanda dos pro-
dutos agropecuários; em diferentes níveis: . 

a) Estoque Inicial de Passagem; 
b) Produção TotaJ; 
c) Oferta Global: 
d) Reservas; 
e) Perdas; 
f) ·consumo; 
g) E.x:ecedentes; 
h) Exportação; 
i) Importação; 
j) Estoque Final; 
V1- Custo de Produção Agrícola; 
\111- Volume dos Estoques Públicos Regu

ladores e Estratégicos Discriminados por Pro
dutos, Tipo e Localização; 

VJII- Estimativas dos custos dos Estoques 
Públicos; -~ - -

IX- Dados de meteorologia e climatologia 
agrícola; 

-- ---

X-Campanhas e Programas Especiais, In
centivos, Dados Sobre Planejamento e as Mo
difidtções Introduzidas na Política Agrirola; 

XI-Estoque, Produção e Consumo Mun
dial dos Principais Produtos Agrtcolas; 

XII- Dados sobre Armazenagem; 
XIII- Pesquisas em Andamento e os Resul

tados Dél;quelas já Concluí~as; 
--paragrafo único. O Ministério da Agricul

tura, Coordenará a realização de Estudos e 
AnáUses Detalhadas do comportamento dos 
mercados lntemo Externo dos produtos agrí
colas e -agroindustriais, informatizando sua 
apropnaç~ão e-divulgação pata pleno e ime
diato conhecimento dos produtores rurais e 
de mais agentes do mercado. 

CAPfTULOD< 
Da Produção, da Càmercialização, ·do Abas· 

tedmeto e da Armazenagem 
M 36: O Poder Público garantirá ern ca

ráter complementar, Onde a iniciativa privada 
for_ deficl.ente ou inexiStente, seJViços· essen
ciaiS necessáiios à" produção agrí<::qla tais co
mo: á oferta de insumos, mecanização agrí
cola e outros. 

Art. 37. O Poder Público formará, Iocali
;a,rá adequadamente e manterá estoques re
guladores e estratégico_s _visando garantir a 
coinpra _ao-:pródutor, _na_ forma ç!a lei, asse
gurai" o abastecimento e regular o preço do 
mercado interno. 

§ 19 Os est(_)ques reguladores devem 
---cimi:Ednp1ar prioritariamente os produtos bá-
-sicos. -

§ 2? O CNPA flXafá, anualrriente, median
te" proposta do Ministério daAgricultura, os vo
lumes mínimos do estoque regulador para ca-
da produto. · 

§ 39 -Os estoques reguladores devem ser 
adquiridos preferencialmente de organizações 
associativas de pequenos e médios produto-
res~ _ _ - -

§ 4 9 O Governo poderá desapropriar. es
toques de produtos indispensáveis, após apro
vação do -CNPA, quando ocorrerem casos graM 
ves de d_e~abastedmento. _ 

Art 38. Os preços mínimos serão estabe
lecidos a partir dos valores dos custos de pro
dução dos pordutos e em atendimento à polí
tica de abastecimento interno dé aUmentos 
e matéfias-primas agrtcolas, sendo divuJ9.3dos 
pelo menos 60 (sessenta) dias antes do plan
tio, mantendo-se atualizados até a próxima sa
fr?l, considerando as sazonalidades regionais. 

Arl ,39. O_s_g_reços mínimos de garantia 
s_erao ftXa:do_s, a partir de propostas do Minis
térjo da Agricultura, aprovadas pelo Conselho 

:_ Nacional de Política Agrícola. 
§ 19 _A pauta de produtos amparados pela 

política de garantia de preços minimos será 
estabelecida pelo CNPA, a partir de proposta 
dos Estados. 

- - § 29 _A garantia de preços mínimos se fará 
através de_ financiamento_da _comercialização 
e ·da aquisição dos produtos agrícolas ampa
r.ados. 

§ 3'? Os alimentos- Considerados básicos 
terão tratamento priviJegiado para efeito de 
preço mtrumo. 

Art. 40. Os estoques públicos serão libe· 
rados pelo Ministério da Agricultura quando 
os preços de mercado se sRuarem acima do 
preço de intervenção, estabelecido pelo Con
selho Nacional de Política Agrfcola - CNPA, 
ou quando ocorter situação de desabasteci
mento, dentro do espírito de menor interfe
rência na comercialização privada. 

Art 41. As vendas dos esto4ues deverão 
obedecer a um cronograma estabele<::ldo com 
anteced~nci_a mínima de 5 (cinco) dias úteis, 
e serão feitas através de leilões em bolsas de 
mercadorias, licitações públicas e veridas dire
tas •. 

Parágrafo único. As vendas diretas de pro
dutos alimentares básicos deverão ser realiza
das através de rede oficial de di~tribuição. 

Art. 42. O Poder Público cri~rá estímulos 
para melhoria das condições de armazena
gem, processamento, embalagetn e redução 
de perdas em nível de estabelecimento rural, 
indusive comunitário. 
-- Art. 43, fica mantida, no território nacio
nal, a exigência de padronização, fiscalização 
e classificação de produtos vegetais e animais, 
subprodutos e derivados e seus resíduos de 
valor económico, bem como dos produtos 
agrícolas destinados ao consumo e industria
lização para o mercado interno e externo. 

- § 19 A execução dos serviços de classifi
cação de que trata este art será realizada pelos 
órgãos oficiais dos Estados, territórios e Dis
trito Federal, por delegação de competênda 
e Coordenados e normalizados, em nível na
cional, pelo Miru~tépo da Agri"cl.ilt-ura. 

§ 29 A taxa de classificação de produtos 
de origem vegetal, fiXada pelo Decreto-Lei n9 
1.859, .de21 de dezembro de 1981, será reco
lhida pelos Estados, Territórios e Distrito Fede
ral e neles aplicada transferindo-se ao Tesouro 
Nadonal o percentual que lhe couber. 

Art. 44. As importações de produtos agrí
colas necessários ao abastecimento interno, 
indusive as derivadas de acordo com ·outros 
países, serão realizadas, prefe,.renctalmente, 
pela iniciativa privada_, de acordo com as nor
mas estabelecidas pelo CNPA 

§ 19 Os preços dos produtos importados 
para venda no mercado intemo serão equipa
rados aos preços de intervenção estabelecidos 
para liberação dos estoques públicos, através 
de aplicação de aiTquotas variáveis de imposto 
de importação. --

§ 29 As eventuais importações destinadas_ 
a formação ou fortalecimentO dos estoqUes 
públicos devêrão ser procedidas diretamente 
pelo Governo Federal. 

Art. 45. - Fica liberada a exportação de pro
dutos agtícolas e derivados, desde que aten
dido o abastecimento interno, ouvfí;lo o CNPA 

Art. 46. O abastecimento do mercado na· 
clonai será feito_ pela livre participação da ini
ciativa privada, atuando o Poder Público, su
pletivamente, em sua ausência ou insuficiên
cia, através de programas especiais de inte
resse social e a critério_do CNPA. 

Art. 47. Corilpete ao Ministério da Agri
cultura, como executor das decisões do Con
selho Nacional de Política Agrfcola, a condu-
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çào d·a politica de produção e c9m~;:r:~iallzação, 
abastedmento e armazenagem de produtos 
agricolas em âmbito nac!qnal~ arucul~damen
te com as Secretarias de Agricultura das Uni
dades da Federação. 

Art. 48. Fica estabelecído, em cãrater 
obrigatório, o cadastroJ}C\do_nal de unlc!ades 
annaz.enadoras de produtos agrícolas, sob a 
responsabilidade das SecretariC\s de Agricul
tura dos Estados, Territórios e Distrito F~deral 
e coordenado pelo Ministêrio da Agricultura, 
c:om a fina1idade de identificar. quantificar e 
qualificar essas unidades. 

OJ>ITULOX 
Do produtor rural, da propriedade rural e sua 

função social 

Art. 49. Entemle-se por Pordutor Rural, 
para fms da Lei Agricola, aquele que desen
volva atividades agricolas, eXtrativistas não 
predatórias ou art~sanais, e por pequeno pro~ 
dutor aquele que as desenvolva a-c_ust!l de 
esforço de seu próprio trabalho ou de sua 
família, eventualmente recorrendo a contra
tação de mão-de-obra temporária, podendo 
ser proprietário ou não dos meios de produçilo 
necessários ao desenvolvimento de sl,las_"ativi-
dades. . - ___ - · --

Art. 50. Para fin~ des.ta lei, entende.-~e c?.
mo: 
1-pequena propriedade rural: aquela onde 

prevalece o trabalho familíar e ~ contratação 
de trabalho temporário só oc~rré!_durante Pe
ríodos eventuais da atividade agricola, bem 
como sua área não ultrapasse, em dimensão, 
o correspondente a 5 (Cinco) módulos rurais; 
n- média propriedade rural: aquela onde 

o somatório das áreas pertencentes a wn úni
co proprietário observe os \irr'l.ites dq in_tervalo 
entre 5 (cinco) e 10 (dez) módulos rurais; 

UI- propriedade produtiva: aquela que 
cumpre a sua função social. 

§ 1 ~ A função so~ial da propriedade é 
cumprida quando a exploração da proprie
dade (isolada) satisfaz os requisitos de aprovei
tamento rac:::ional e adequado, utilização ade
quada dos recursos naturais disponíveis e pre
servação do meio ambiente, obSerVância das 
disposições que regulam as relações de trelba
lho e a exploração que forneça _o bem_:-es~r 
dos produtores e dos trabalhadores._ 

§ 29 Os graus e _critérios_ definidores doS 
requisitos constantes do parégrafo 19 são os 
seguintes: 

(-a exploração económica da proprieda
de observe J.Ull padrão teçno(ógico que deter
mine rendimentos físicos de seus produtos, 
equiparados pelo menos à média dos rendi
mentos das atividades, no M_4nicípio de locali
zação; 

n-a propriedade _observe parâmetros mé
dios, por Municípios, da relação entre área 
agricultável da propriedade (isoladamente) e 
a área economicamente explorada, da forma 
preconizada no inciso I deste parágrafo; 

m-o emprego gerado observe as condi
ções de trabalho seQ_"le\hante àquelas conquis
tadas pelos trabalhadores urbanos. conforme 
determina o art. 79 da Constituição; 

IV_-_a __ exploração da propriedade proceda
se por meio do uso radonal dos recursos natu
rais, sem danos ou agressões _ao meto am-
biente. -- -

§ 3ç- A reJeição proprietâi"io~ar.ea referida 
nos parágrafos 19 e 2? ·refere-Se à somatória 
de âr~as. contíguas ou não, pertencentes a 
um mesmo proprietário dentro do Páís. 

. CAPITULO XI 
Do a~CI~t{vif!m'!_ e do cooperativismo 

Art. 5 L O Poder Público -apoiará e esti
mulará os produtores _ruf;;~is e trabalhadores 
rurais a se organizarem nás suas diferentes 
formas de assoch3ções, cõdperativas, sindica
tos, condomínios e outras, .:ttravés de: 
I- indusâo nos curótulos de 1? e 2~ graus 

de matérias voltadas para o associativismo e 
o COOJ)ei'atiVlsrriO; 

D -Promoção de atMdades relativas a mo
tivação, organização, legislação e educação 
associativista e cooperativista para o público 
do meic{rural; 

m-Promoção das diversas (armas de as
soaativismo, c_omo altern.:,tiva e opção para 
ampliar a oferta de emprego e de integração 
do trabalhador rural com d trabalhador urba
no;'--

rv ':'"""""':"Integração entre os segmentos coope
ra~tas de produção, co,nsumo, comercia
lização crédlto ~ de trabalhq~ _ 

Parágrafo único. O apoio do Poder Públi-_ 
00 será extensivo aos _grupos -indígenas, pes~:a
àores artesanais e aqueles que se dedic;arri 
às ativida_des de extrativismo vegetal não pre-
datório. _ 

Art. 52. Seíão __ esta_beleçjdos -inCeiÍtivos 
fisc:::ais e Cfeoítícíos para as Associações e Coo
perativas- de Produtores Rurais que apresen
tarem: 
I-quadro soda! constituí_do d~, no mini

mo, 2/3 de pequenos produtores; 
n-movimento operacional de pequenos 

e médios produtores igual ou superior a 50% 
do valor tcJta.I das operações da entidade; 
-m- quadro social composto por trabalha

dores assentados em áreas de reforma agrária 
ou colonização e projetas ofic;i~s de irrigação; 
-- IV-aplicação de recursos à pesquisa agri
cola e produção de tecnologia; 

v-- aplicação de recursOs à conservação 
-e manUlerição-do meio arill~Tente; 

VI..::. áplicação de iecursOs ã_ implantação 
de agroirldústrias. 

§ 19 Estes recursos sêrão prioritariamen
te aplicados em pesquisa agrícOla e produção 
tecnológica, em conservaÇáO -e manutenção 
do meio àmbient"e, a aplicação de recursos 
a implantação de agro-industrias, e aos produ
toreS de aUmentos básic:-os. 

§ 29 Os inc:::entivos fiscais e credttíclos se
rão extensivos aos grupos indígenas, pesca
dare~ arteii;ianais e aqueles que se dedicam 
às atividades de extr?~thrj?mo vegetal não pre
datório. 

Art. 53- As cooperativas e associações de 
prodUtores rurais enquadrados nos limites es
tabelecidos para microempresas e empresas 
de- peqiJeno porte serão aSsim c:onsiderados, 

para go~rem, ta~bé~, de seus bénefíclos -
em geral. 

Ó\PITULO XII oa aprendizagem e da educação rurâJ, e do 
ensino agrícola 

Art. 54. Fica criado o Serviço Nactonal de 
Api-endizagem Rural- SENAR, com o obje
tivo de organizar e adminiStrar, em todo o teni· 
tório nacional, diretamente _ou_ em colabora
ção com órgãos e enti_d_ades públtcas ou parti
culares, cursos e programas de aprendizagem 
rural. -

§ 19 O SENAR será organizado e mantido 
pela Confederáção Nacional_ de Agricultura, 
e dirigido por um colegiado oom a ~guinte 
composição; Ministério da Agricultura, Minis
tério do Trabalho, Ministério da Educação, 
Confederação Nacional de Agrícultura -
CNA, Confederação Nacional dos Tr~balha
dores na AgricuJtura - CONTAG, Organiza
ção dãs Cooperativas do Brasil. 

§ 29 O Presidente da Confederação Na~ 
don:ãt da Agricultura_~rá o Presidente do cOle
giado criado no parágrafo 19 

§ 3~ Os recursos para criação e manu
tenção do SENAR provirão de contribuição 
dos produtores filiados às organizações patri
moniais ruraiS. 

§ 49 O acenro d_o extinto SENAR passará 
à responsabilidade do novo órgão criado. 

Art. 55. A educação públicá rural terá seu 
~cuniculo especializado e orientado à vocasào 

agropecuária, valorizando o rural, afim de con
tribuir para o desenvoMmento das potencia
lidades do homem e para sua fixaÇão produ
tiva no meio, cOm ênfase no associativismo, 
cooperativismO, sindicalismo, questões agrá
rias, agrícolas e ambientãis. ~ 

Parágrafo único. As ações de~aprerw:lza.. 
gem profissional rural e educ:::ação pública ru-
ral buscarão compatibilizar-se com· as de as
sistênc:-ia técnica e eXtet1São rural, pesquisa 
agrico(a e outros serviços afins. 

Art 56._ O Poder_ PúbliCo possibilitará o 
transporte aos escolares e professores de ensi
no de primeiro grau no meio rural. 

Art 57. Caberá ao Ministério da Agricul
tur:a _a_ responsabilidade de administrar, man
ter, coordenar e dirigir o ensino agricola de 
nível médio do Pais, compatibilizando-o ao 

- niãior interesse do rn~io ru_ral. 

CAPíTULO Xlll 
Dos ínvestímentos públicos 

Art. 56. O Poder Público deverá implantar 
obras que tenham como objetivo o bem-estar 
sodal de comunidadeS rurais compreenden~ 
do, entre outraS: ~ 

a) barragens, açudes, perfuração-de poços, 
diques, retificação ~e cursos d'águas e _drena~ 
gem de áreas alagadiças;_ _ 

b) armazéns comunitári<?s; 
c) m~rCã.dos de-produtor; 
c) esfrada; -
e) escolas e postos de saúde rurais; 
O energia; 
g). cQrriunicação; . 
h) saneamento b~sico; 
i) lazer. 
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CAPITULO XIV 
Crédito Rural 

Art. 59. Considera·se como crédito rural: 
o suprimento de recursos financeiros com os 
seguintes objetivos:, -

I-Estimular os'investimentos rurais para 
produção, extrativismo nâbpfedatório, arma
zenamento, beneftÇiamento e jnstalação de 
agroindústria, esta quando realizada por pro
dutor rural ou suas \fdrmas associatiVas; 

rr- favorecer o ~eio oportuno e adequa
do da produção, do extrativismo não preda
tório e da comerdallzaçâo de produtos agro
pecuários; ~ --

m- incentivar a in~oduçâo de métodos ra
cionais no sistema de produção, visando o 
aumento da produtividade, à melhoria do pa
drão de vida das populações rurais e a adequa

-da coií:servação do solo e preservação do meio 
ambiente~ 

IV-possibilitar a construção e/ou recupe
ração de moradias na propriedade rural e pe
quenas comunidade,s rurais; 

V- propiciar, através da modalidade d~ _ 
crédito fundiário, a aquisição e regularização 
de terras pelos pequenos produtores, possei
ros e arrendatários e trabalhadores rurais. 

Art. 60. O crédito rural terá como benefiA 
ciários:· produtores rurais extrativlstas não pre
datórios e indígenas assistidos por instituições 
competentes, pessoas físicas ou jurídicas, 
cooperativas e associações de produtores e 
trabalhadores rurais, além de pessoas físicas 
ou jurídicas que, ~ffibora não conceituadas 
como --produtores rurais se dediquem às se
guintes atividades vinculadas ao setor: 

I-produção de mudas ou sementes bási
cas, fiscalizadas ou certificadas; 
n-produção de sêmem para inseminação 

artifidal, e embriões; 
UI- atividades de pesca artesanal e da agri~ 

cultura para fins comerciais. 
Art 61. A coi1cessão do crédito rural, ob

servará os segttintes preceitos básicos: 
r- adequação, suficiência e oportunidade 

de créditos; 
n -rentabilidade da atividade fmandada; 
nr- segurança da operação; 
IV -liberação dq crédito em função-do ci

clo da produçrão e·da capacidade de aplicação 
do finandadd; 
V- prazos e épocas de reembolso ajusta

dos à natureza, e especifl_cidade_s das_ opera
ções rurais, bem como à capacidade de paga
mento e às épot::as normais de comerciali
zaçãd dos bens Produzidos pela atividade fi
nanciada. 

§ 1 '? É assegu~adá aos pequenos produ
tores a cobertura integral da~ necessidades 
de crédito, apuradas em função da integração 
global das atividades existentes na unidade 
produtiva, independentemente de serem pro-
prietários ou não. _,__ _ · _ 

§ 2? Dos rrlédios e 9:rai1des- PrOdutores 
será exigida contrapartida, em percentuais di
ferenciados, segundo a capacidade de aparte 
e/ou mobilização de recursos próprios. 

§ 3? __ Só poderão ter acesso ao crédito ru· 
ral, os produtores cujas propriedades cum· 
pram a sua runção social. 

§ 49 É vedada a concessão de crédito ru-
-- _ral para S)Jbsidiar atividades deficitárias o_u an

tieconôffiicas; financiar o pagamento de divi
das contraídas antes da apresentação da pro
posta; possibilitar a recuperação de capitaJ in
vestido, favorecer a tetençãó especulativa de 
bens e antecipar a realização de lucros presu-
míveis. _ _ '. 

§ 5? Os PrOprietários de área superior a 
10_0 (cem) módulos_rurais só poderão obter 
crédito rural se promoverem a produção de 
alimentos básicos para o mercado interno, no 
mínimo, em 10% da área fmanciada, ressal
vadas as explorações extrativistas não predató
rias, atendidoS os aspectos regionais dessas 
explorações. 

§ __ §o DOs recursos destinados pela legisla
ção vigente ao crédito rural, concedido pelos 
agentes financeiros do Sistema Nacional de 
Crédito Rural, no mínima 50% do montante 
global, será destinado ao financiamento das 
atividades agrícolas dos pequenos produtores. 

§ 79 As garantias para os fmanciamentos 
agrícolas serãcx no custeio, o penhor da pro
dução; na frustração da safra, o seguro agrí
cola; e: no investimento, a alienação fiduciária 
do bem financiado, ou a hipoteca. 

§ 89 O crédito rural deve ser diferenciado, 
em tennos de custos, por região e por catego
rias de produtores. 

§ 99 -A assistência técnica será obrigatória 
aos beneficiários do crédito rural. 

§" 10 .CadaUiúdadedafederação,deacor
do com suas potencialidades e peculiaridades, 
deverá apresentar quantificação da necessi
dade de recursos de crédito, cabendo ao CN
PA, a compatibilização e aprovação fm?tl_ da 
progratnâÇãõ nacional e da distribuição destes 
recursos. . 

§ 11 A ãprovaçâo do_ crédito rural levará 
sempre em conta o zoneamento agroecofó
gico. 

Art. 62. Para _aplicação do crédito rural, 
as instituições financeiras devem dispor, ao 
nível de deferimento dos empréstimos, de as
sessoramento técnico por profissional em 
ciências agrárias, habilitado junto ao respec-
tivo conselho profissional. ·- -

AJt, 63. _ O crédito rural total ou parcial ao 
pequeno e roé4l<? _produtor rural, poderá ser 
convertido em valor de equivalência em pro
duto, a critério do beneficiário. 

§ 19 Para fins desta lei considera-se valor 
de equivalência em produto a quantidade de 
p[Oduto agrícola financiado pelo mutuário, na 
data de contrata:ção, pelo preço mfnimo em 
vigor ou pelo preço médio de mercado para 
os produtos não inçJuídos na pauta de preços 
minimos. 

§ 4-9 Na Q;;1ta _de pagamento, o valor de 
equivalência em produto será obtido pela mul
tiplicação da quantidade de produto constante 
do contrato pelo preço mínimo do produto 
nesta data. 

§ 3? O saldo devedor do empréstimo, na 
data do pagamento, corresponderá ao valor 

de equivalência em produto calculado na for
ma do parágrafo 19 deste artigo. 

§ 49 O Ct'fPA OOrmatizarã a aplicação do 
valor de e~uivalência em produtos. 

§- 59 É vedada a opção de equivalência 
em produto para os fmanciamentos de comer-
cialização. _ -

Art. 64. O Poder PúbliCo assegurará Crê
dito Rural Especial e diferenciado aos produ

. tores rurais assentados em áreas de reforma 
agrária. _ 

Art. 65. Fi,ca. mantido o Valor Básico de 
Custeio - VBC, aprovac:Jo pelo CNPA como 
referência p~ as operações de crédito rural, 
formulado pelas Secretarias de Agricultura das 
Unidades da Federação, de maneira a cobrir, 
efetivamente oS custos de produção, e identifi
cado de forma m!crorregional. 
_ Art. 66. Competirá ao_ CNPA o .estabele

cimento de normas quanto à aplicação _de 
eventuais subsídios nas operações de crédito 
rural concedidos ao setor agropecuário, defini· 
dos no orçamento _geral da União. 

CAPITULO!W 
Do Seguro Agdco/a 

Art. 67. Fica -iristituído o SeguroAgrfcóla, 
destinado a cobrir prejuízos decorrentes de 
fenômenos naturais, pragas, doenças e outros, 
que atinjam bens, rebanhos e plantações, as
segurando ao produtor rural: 
f- nas atividades fmanciadas, a exonera

ção de obrigações financeiras relativas ao cré
dito rural de custeio e investimentos, cuja 
amortiiaç~o e/ou liquidação do principal e en
cargos seja inviabilizada, total ou parcialmente, 
pela ocorrência dos sinistros- referidos neste 
artigo; -

D-a inderlização de perdas verificadas em 
eXplorações rurais conduzidas com recursos 

- próprios dos {xodutores, de suas cooperativas 
e associações; 
Ill- nas. atividades parcialmente financia

das e com.PI.ementadas com recUrsos pfó- -
prios, a indenização será proporcional aos re-
cursos envolvidos. _ 

§ 19 É facultado ao pequeno produtor ru
ral-optar, mediante pagamento de prêmio adi
cional,_por uma cobertura de 40% (quarenta 
por cen-to) acima do valor normal, a título de 
garantia da manutenção da familia até a próxi
ma safra. 

§ 29 Na cobertura dos danos, será feita 
a correção dos valores até a época da indeni-
zação. · -

Art. 68. A apuração dos prejuízos será 
efetuada pelos agentes do Programa de Segu
rO Rural, mediante laudos de avaliação expe
didos peJa assistência técnica credenciada, fis
calizada pelos _Conselhos Municipais de Agri
cultura. 

§ 19 Não serão cobertos os prejufios rela
tivos à exploração rural conduzida sem a ob
servâ~da de. práticas preconizadas pela assfg.. 
tência técnica. 

§ 29 Em casos de sinistros generall.zados 
a CâfDara Nacional de Seguro Rural- CNSR, 
poderá dispensar a apuraçãq individual dos 
prejuízos, substituindo-a por parecer dos Con-
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selhos Estaduais, T errltoriais e/ou Municipais 
de Porrt:ica Agrícola, conform~ o caso. 

Arl 69. Os casos litigiosos serão apuraR 
dos por wna comissão municipal composta 
por: Sindicato de Trabalha doses iju.rais,_ Sndi
cato dos Produtores, Cooperativa, Seguradora 
e Assistência Técnica Credenciada_ __ 

Art 70. Caberá a Çâmarà Nacional de Se
guro Rural - Cl'ISR, a ser instituída pelo CN
PA. de acordo com o § 3~' do artigo 59 ._desta 
lei, disciplinar a sistemática de cobertur;;t do 
seguro rural e elaborar a programaçãO anual 
de recursos orçamentários a serem alo_cadps 
pela União. 

Art 71. A apólice de segwo constitui ga
rantia válida nas operações de crédito rural 
e suficiente para os fmariciamentos de custeio. 

Art 72 .. O seguro· agrícOla é obrigatório 
nas atividades financiadas e opdonal nas con
duzidas cdm recursos próprios, garantindo 
100% (cem por cento) dos riscos segurados. 

CAPfrULO XVI 
Da Tributação e dos Incentivos Fiscais-· 

Art. 73. Para efeitoS fiscais, o ato coope
rativo não !se constitui ~m transação comer
cial, estando, portanto, isento de tributação. 

Art 74. · OS Produtos agrícolas importa· 
dos que re'ceb.eram no paíS de origem quais
quer vantagens, estímulos tributários ou subsí
dios diretos e indiretos, podem ter tributação 
compensatória, se os preços de internação 
no mercado naclonal caracterizarem concor
rência predatória ao produto brasileiro de qua
lidade similar, ouvido o CNPA 

Art. 75. As cooperativas de produtores te
rio prioridade na aplicação de recursos e in
centivos fiscais regionais para implantação- de 
agro indústria. 
· Art. 76. Na aquisição de máquinas e im- -

plementos agricolas, os pequenos e médios 
produtores terão redução Qe !?0% na alíquota 
do IPI. 

Art- 77. Seriio estabelecidos inc.entivos 
fiscais para empresas rurais, produtores.rurals 
e suas diversas formas associativas, que apli
carem recursos próprioS em: 

-construção de alojamentos para traba
lhadores temporários; 

-habitação individual para mão-de-obra 
permanente; · 

-centros comunitários; 
-escolas; 
-ambu1atódo médico-odontológico. 
Art. 78. Serão- E)Stabeleddos incentivos 

fiscais para empresas_rurais, produtores rurais 
e suas formas associatiVas, que desenvolvem 

· pesquisas voltadas aos pequenos produtores, 
compatíveis com as diretrizes contidas nesta 
lei e, cujos resultados sejain ae domínio pú-
blico. _ 

Art. 79. Serão suSJ)ehsóS, imediatamen
te, os incentivos fiscais concedidos para em
presas rurais, produtores rurais e suas formas 
associativas, que comprovadamente, no de
senvolvimento da exploração incentivada, 
causarerp danos ao meio ambiente, ficando 
instituidà a obrigatoriedade na devolução dos . 
inc:omMís Jiscois .. 

Art. 80. Na concessão de incentivos fis
cais à agricultura e pecuária na região amazó
nica, ter6o preferência os projetas localizados 
em áreas de campos naturais e cerrados, e 
aqueles destinados as atividades regenerativas · 
das áreas já desmatadas. 

Art 81. Em Seguro Rural, a títu1o de in
centivo às companhias seguradoras que se 
estruturarem para este fim, é assegurada uma 

~sobretaxa de 2,5% sobre o valor dos prêmios 
recebidos. 

Art. 82. Ficam instituídas as seguintes ta-
xas: 

-r-tributação equivalente a 0,5% sobre o 
faturamento bruto das empresas instaladas na 

-Zona Franc~ de Manaus, nas Zonas de Proces
samento de Exportação e outras áreas de con
cessão de inc~ntivos fiscais_especiais, exlsten
teS_ou que venham a ser criadas, e que usu
fruam plenamente dos beneficias proporcio
nadoS pela legislação a elas pertinentes; 

U- os recursos provenientes da tributação 
prevista no item anterior destiliam-se ao fmai1-

:ciãmént6 de atividades agricolas, pesqueiras, 
Uores1(ais e eXfr-ãti'visfas não predatórias de pe
queno's produtores localizados na respectiva 
região beneficiada_ pela legislação específica, 
onde a receita foi gerada~ cabendo a gerência 
da mesma ao Conselho Nacional de Política 
Agricola- CNPA; 

lll- alíquota de 2% (dois por Cento) sobre 
a exportação de produtos, máquinas, imple
mentõS ·e insumos agrlcolas. 

Art.- 83. AsempresasqUeexploramrecur
sos hídricos, para fins de geração de energia 
elétrica, reverterão 1% (um por cento) de seu 
faturamento bruto para o Ministério da Agricul
tura, que destinará tais recUrsos a programas 
de manejo integrado de solo e água nas unida
des da federação em que s·e situam as repre
Sas responsáveis-pela geração da: energia. 

-- Parãgrãfo único. Nos casos çlj: represas 
situàdas em limites interestaduais, o_s recursos 
serão rateados proporcionalmente às _áreas 
inUndadas de_ cada unidade da feder.;,.ção. 

Artigo 84. __ Toda a área do pantanal e peri
pantanal, de acordo com o dispositivo consti· 
tudonal que a considera patrimônio naclonal 
- Capitulo VI, artigo 225, parágrafo 49 - de
verá recoeber tratamento-tributário e creditíc:io 
diferencia.do, busc:anCIO __ a Preservação am
biental,-a mariutençáo Qos hábitos .tradiciOnais 
agropecuários do pantaneiro, visando o forta
lecimento -de suas a_tividades econômc:ia e 
ecO!ogiCilffiente viáveis. 

- § -19 fica- Vedada a instalação de indús
trias e exPlorações minerais danosas, na re

, gião pantaneira. 
§ 29 As obras e os projetas e empreendi

rilentOS qUe envolvam desmatamento_ e_outras 
aheraç_õe~ ambientais nestas á:i-eas deverão ter 
estUdos e-anuênda dos órgão oficiais depro
teção ao meio ambiente, e aprovação do CN
PA 

Artigo 85. Toda a área da flor_esta, amazô
nic~ braSileira, da mata atlântica, da serra do 
màr, da zona costeira e suas regiões perime
trais, de acordo com dispositivo constitucional 
que, as cqnsidera patrimônio nacional- capi-

tuJo VI, artigo 225, parágrafO 4~-deverá rece
ber tratamento tributário e creditício diferen
ciado e incentivos fiscaís, buscand_o a preser
vação ambiental, a manutenção dos hábitos 
a!;iiícolas tradicionais das populações que ne
las vivem e trabalham, e visando o fortaleci
mento de suas atividades econõmica e ecolo
gicamente viáveis. 

-Parágrafo úniCo. As ollras e os projetos 
e empreendimentos, de médio e grande porte 
que envolvam desmatamento e o_utras altera
ções ambientais, nestas áreas, deverão ter es
tudos e anuênç~_ dos órgãos oficiais_de_prote
çã.o ao meio ambiente. 

CAPITULO XVII 
Do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Rural e suas Fontes de Recursos 

Artigo 86. Fica ínstituldo_9 Fundo Na_çio
nal de Desenvolvimento Rural- FNDR. com 
as seguintes finalidades: .. _ ··- _ 

I - cOnStituir-Sé fonte de recursos ~
ceiros para a execução das a_ções e instru
mentos de política agrícola previstas no Plano 
Nacional de Desenvolvimento Agricola-PNDA; 
D- constib.lit-se fonte de recursos para exe

cução de ações emergenciais, definidas pelo 
CNPA. 
~ - ArtigO 87. Constituem-se_ fonteS de ·reclli'· 
ses deste fundo: _ 

1-oS resultados positivos proveniente_s de 
suas operações; 

U - os rec.u_rso_~ orçamentários a ele__ d~w 
nados; _____ _ 

III - 1% (um por cento) das operações 
de crédito rural; 
IV- 1% (um por cento) das exportações 

de produtos, máquinas, implementas e ilSu
mos agrícolas; 

V ...:...as recursos dos fundos existe.nte.s ante
riormente a esta lei, cuja fonte e aplicação 
sejam o setor agrícola; 

Vl-1% (um por Eento) do_ valqr da produ
ção industrial de agrotóxicos e produtos bioló
gicos de uso na pecuária; 

VII - os recut:so.s._ oriundos de leilõ~ de 
máquinas, equipamentos, produtos e insumos 
agr1colas apreendidos pela receita federal; 

VIII- recursos oriundos de doações e con-
tribuições; -
·IX- 10% (dez por cento)_ dos recursos 

oriundos da arreçadação dos impostos de im
portação incidentes sobre máquinas, equipa
mentos, produtos e insUmos ~gric:olas; 
X- recurs.os_d_~ conta do trigo; 
XI- recursos captados no exterior; 
XII - outros recursos que _lhe_ venham a 

ser destinados pelo Poder Público; __ . __ 
XIII - os recursos provenientes da devolu

ção de incentivos fiscais em projetas agricolas 
predatórios do meio ãmbie-nte. de accirdq com 
o que estabelece dO artigo 82 desta lei; 

Artigo 88. O FNDR será administraQo pelo 
CNPA, ao qual caberá a sua regulame'nt.a_ção 
e operado pelo Mi.nisté_rio da Agricultura e Se
cretarias de AgricultUra dos Estados, Territó
rios e Municípios. 

Artigo 89. Ficam· extintos os seguintes . 
. fundos: 
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-Fundo Agro industrial de Reconversão
FUNAR 

-Fundo de Consolidação e Fomento da 
Agricultura Canavieiúi - - - _ -

-Fundo de EstíffiUlo Financeiro' ao ProdU-
tor Rural- FUNFERTIL 

-Fundo Federal Agropecuário 
-Fundo FloreStal 
- Fundo Geral para a Agrfcultura e lndús-

tria-FUNAGRI 
- FLindo Nacional de Refmanciamento Ru

ral 
-Fundo de Recuperação daAgroindústria 

Canavieira 
-Fundo para Desenvolvimento da Pecuá

ria-FUNDEP 
-Furi.do de Desenvolvimento Rural-PER 
Parágrafo único; Os recursos desses fun

dos serão revertidos ao FNDR, mantidas as 
suas fontes. 

Artigo 90. São fontes -de recursos financei
ros para o crédito rural; 
I- percentual a ser fiXado pela autoridade 

monetária, dos recursos com que operam as 
instituições fmanceiras, . 

n - programas oficiais de fomento; 
m -caderneta de poupança rural; 
IV- recursos fmanceiros de origem exter

na, decorrentes de empréstimos, acordo ou 
convênios, especialmente reservados para 
aplicações de crédito rural; 

V- recursos captados pelas cooperativas 
de crédito rural; 

VI- multas aplicadas a instituiç:ões do siste
ma financeiro, pelo descumprimento de leis 
e normas de crédito rural; 

VIl - recursos retomados das operaçôes 
de crédito rural, agroindustrial e política de 
preços rrúnimos realizados pelo Banco doBra
sil, a conta do tesouro nacional; 

WI- recursos orçamentários da união; 
IX - outros recursos que venham a ser 

alocados pelo poder público. · 
Artigo 91. São fontes de recursos fman

ceiros para o seguro agrícola; 
I - os recursos provenientes de participa

ção dos produtores rurais, pessoa físíca e jwi
dica, de suas cooperativas e associações; 

H - os recursos do orçamento e outros 
alocados pelo orçamento da União; 

m- percentual a ser fixado pela autoridade 
· monetária, do total das operações das empre
sas seguradoras; 

IV-multas aplicadas a instituições segura
doras, pelo descumprimento de leis e normas 
do seguro rural; · 

V - os recursos previstos no artigo 17 do 
Decreto-Lei n~ 73, de21-11-66; e 

VI - dotações orçamen_tárias e outros re-
curso_s alocado!; pela Un_ião. _ _ _ _ _ 

Artigo 92. A -Uniã-O destin8rá anualmente 
wn minimn de 5% (cfuco por cento) do seu 
orçamento para desenvolver suas atividades 
no ~etor agrícola. 

Parágrafo único. Os recursos financeiros 
para aplict~çáo em ·crédito rural se incluem 
no disposto neste artigo. 

Artigo 93. Os recursos financeiros para o 
desenvolvime_nto das atividades abrangidas. 

por esta lei e incluídas na área de competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios_e_dos Municípios (arti
go 23 da Constituição Federal) são de respon
Sé~bilidade dos três níveis do poder público 
federal, estadual e municipal. 

§ }9 Para atender ao disposto neste artigo, 
a União concorrerá com um mfnimo de 35% 
(trinta ~cinco por cento) dos custos desses 
serviços, devendo os Estados, o Distrito Fede
ral qs Territórios e oS Mimlcipios definir os 
percentuais de suas respectivas participações 
e a forma de alocação dos recursos de suas 
responsabilidades. 

§ 29 Parcelas adicionais ao mínimo de 
35% serão definidades e_ alocadas. pelo CNPA, 
com õ CJbJetiyo ae-amenizar as desigualdad_es 
regionais; 

CAPITULO XVIll 
!rrigaçilo e Drenagem 

Artigo 94. A pofítica âe irrigação e. drena
gem será executada em todo território nacio
nal de acordo com a Constituição e com priori
dade para área~ de compróvada aptidão para 
[rrigação, ái-eas de reforma agrária ou de colo
nização· e projetas públicos de irrigaçáo. 

Artigo 95. Compete ao poder público: 
I - estabelecer as_diretrizes_ da política na

cional de irrig-aÇão e drenagem, ouvido oCN
PA; 

TI - coordenar e executar o programa na
cional de irrigação; 

DI----:- baOO,r nonnas objetivando o aproveita
mentO nãcforlal dos recursos hídricos destina
dos à irrigação, promovendo a integraçãO das 
ações dos 6rgãos_ federais, estaduais, muni
cipais e entidades- públicas, ouvido o CNPA; 

IV - apoiar estudos para a execução de 
obras de infra-estrutura e outras referentes ao 
aproveitamento de bacias hidrográficas, áreas 
de rios perenizávels ou vales irrigáveis, com 
vistas a melhor e mais racional utilização das 
águêis para irrigação; 
V- instituir linhas de financiamento ·ou in

centivos, prevendo encargos e prazos, bem 
como modalidades de g~r~ntia compatíveis 
com as carácterísticas da agricultura Irrigada, · 
ouvido -o CNPA. --

Artigo 96. O Conselho Nacional de Política 
Asrícola-CNPA, disciplinará a aplicação e a 
distríbuiçãõ -dos recursos financeiros, previs
tO:? no artigo 42, das_ disposiç_õ~ t;ransitórias, 
da Cotlstituiçáo; · 

CAPITULO XIX 
Da Habitação Rural 

ArtigO; 97~ --FiCa criada a política de habita
ção rural, cabendo à União destinar recursos 
financeiros para a construção e/ou recupe-
ração da habitação rural. ' 

§ 19 Parcela dos depósitos da caderneta 
de- Pciupàfiçi rural será destinada ao financia
mento da habitação rural. 

Artigo 93. O" poder públic~eitabelecerá 
incentivos fiscais para a empresa rural, ou par-a 
o produtor rural, nos casos em que sejam 
ap~cados recursos próprios na habitaçao para 
o- trabã.lhador rural. 

Artigo 1 o _o. Cabe ao poder público prestar 
á.SsisfêriCia té·cnka aos aQ:entes financeirõs _e 
ao produtor rural, no que concerne ao projeto 
técnico da habltação rural. 

Artigo 101. Será dada preferência, na apli
cação dos recursos fmanceiros para a habita
ção, ao_S pequenos e médios produtores rurais 
e as suas formas associatiVas e em especiaJ 
aos assentados em área de reforma agrária. 

Artigo 102. Cabe ao pOder público imple
mentar programas de habitaç-ão rural parO. re
giões agrícolas com grande densidade popu
lacional de trabalhadores rurais. 

CAPITULO XX 
Eletrificaçã_o Rural 

Artigo 103. Compete ao poder públiCo -im
plementar a política de eletrificação e energi
:zação rural, CO!TI a participação dos produ
tores rurais,. cooperativas e outras entidades 
associativas. 

Parágrafo único, Entende-se por eletriflca
ção de energízação rurais, a !:leração, trans
missão, distribuiç-ão e a utilizaçao de insumos 
energéticos, aplicados à produção agrícola e 
ao bem estar social dos agricultores, trabalha
dores rurais, cooperativas e agroindústrias. 

Artigo 104. O POder público incentivará, 
prioritariamente: -

I - as atividades de eletrificaçãO rural de 
cooperativas rurais, através de financiamento 
das instituições de créditos oficiais, assistência 
,técnica na implantação de projetas e tarifas 
de compra e venda de energia elétrica, compa
tíveis com os custos de prestação de serviços; 

U -A construção de pequenas centr~is hi
drelétricaS e termoelétricas de aproveitamento 
de resíduos agrícolas, que objetivam a eletrifi
cação rural por cooperativas rurais e outras: 
formas associativas; 

III - Os ptog'rárrias de refloreStamento 
energético e de man~jo florestal, em confor
midàde com a legislação ambiental nas pro
priedades rurais; 

IV - O estabelecimento de t.arffãs di(eren
ciadas hor_o-zonais. 

Artigo 105. As empresas concessionárias 
de energia elétricas deverão promover a capa
citação da mão-de-obra a ser empregada nas 
pequenas centrais referidas no inciso II do arti
go 107. 

CAPITULO XXI 
Da Compatibilizaçao da Lei Agr"JCols com a 

Lei Agrária '; 

-Artigo 106. Paraquesejagarantidaa com
patibilidade das açõeS e instrumentos desta 
lei e da de reforma agrária, devem ser também 
considerados os seguintes dispositivos: 

§ 29 Seráo beneficiários do política da ha- I - O Poder Público reconhece o cl.ireito 
bitação rural produtores e trabalhadores ru- à propriedade da terra agricola, através do pro
rais$ na fo.rma que dispuser o CNPA cesso de reforma agrária, de pequenos produ

Artigo 93. A política nacional de habitação tores organizados em forma cooperativa, con-
ruraJ será definida pelo CNPA - dominial, comunitária ou associativa.' 
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D-As terras públlcas disporlíveis da União, 
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municí
pios serão transferidas a pessoas físicas brasi· 
!eiras mediante concessão de direito real de 
uso da superfide, limitada a extensãO a 30 
(trinta) módulos rurais, exc~tuados os casos 
de cooperativas de produção oM.ginária's do 
processo de Refoi:m_a Agrária. 

DI -Até que a Lei_Agrária determin~a foriT\a 
de cálculo do módulo rural, será utll~ado o 
cálculo descrito para o módulo fLScal no art 
50, Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
com a redaçã-o_-da Lei n" 6.7~8. de 10 de de
zembro de 1979, e do Decreto n" 84.6_35; de 
6 de maio de 1980. _ , 

IV- A recefta da tributação fundiária rural 
deverá atender prioritariamente aos progra
mas governamentais de d_esenvolvimeoto ru
ral e aos processos de Refor_rna Agrária. 
V- O Ministério Público q~ (Jnião promo

verá a revisão dos atos de concessã,o de áreas 
de terra pública superiores a 3.000h (três mil 
hectares), e apurada a irregularidade premo~ 
verá a ação ju.dicial <;te. r~cuperação, passando 
as áreas arrecadadas à disposição da União 
para fins de reforma agrária. 

CAPÍTULO XXII 
DisposiÇões FinaiS 

Artigo 107. No prazo-de 90 (noventa) dias 
da promulgação desta lei, o Poder ExeCutivo 
encaminhará ao Congre~so Nacional projetas 
de lei dispondo sobre produção, comerç:iaM 
nz.:,.ção e uso de agrot6xicos. bioc;;Jd~ e produM 
tos biológicos de uso __ erp_irj11,]1J01Qgic, __ ~ d.e 
uso veterinário; corretiVO$ ferti_lifa_ntes e inop,l
lantes; sementes e mudas; alimentos de oriM 
gem animal e vegetal, código de Uso· do sOlo 
e água. · 

Artigo 108. Esta lei entrará em vigor na data 
de .sua publicação. 

Artigo- 109. Rev~gamMse as disposições 
em contrário~ 

O SR. PRESUlENTE (Antônio Luiz_Mayª') 
-Em v9tação a emenda. 

Os Srs . .S~na_dores Q1,.1e a: a·provam queírãm 
permanecer sentado~. (.Pau~a) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão_ Diretora, para a 

redação_ final. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
--Sobre a mesa, parecer da Comissão DireM 
tora, oferecendo a redação fin~l, que s~rá lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARE~ER N• 280, DE 1989 
(Da ComisSão_Dir~ora) 

Redação final do Projeto !fe Lei do SeM 
nado n•I76, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei n" _176, de 1989,. de 
autoria <;lo Sena.dor Nelson Carneiro, que dis-
põe sobre..<~ política agrícola. 

Sala de_ReUJ:!iões da Comissão, 26 de outu
bro de 1969. """"':' Nelson Cameko, Presidente 
-António Luis Maya, Relator- Diva/do SuM 
ruagy- Nabor Júnior. · 

ANEXO AO PARECER N" 280, DE 1989. 

Redação fin_al do Projeto de Lei do SeM 
nado h? 176, de 1989, qUe dispõe sObre 

-- -a PolíticaAgdco/a. 

O Congresso NaCional de~reta: 

CAPITULO I 
Dos_Pdncípios Fundamentais 

Art. 1 o Esta Lei; em consonân~ia ·com. a 
Consb1iliçãó federal, fiXa os fundamentos, de
fine os objetivos e .as . cornp~ências institu
dôiia:is, prevê os recursos e estaQeJece as 
ac;ões e instrumento;S da polítiça agrícola; relaM 
tivainente às atividades agropecuárias, flores
ta[s, peSqUeiras e agn;>inçlustriafs,. .. ~ ... 

Parágrafo único. Para Qs e(~tos .desta L€:-i, 
entende--se por atividade_ agrícola a produção, 
o processamento e a comercialização dos pro
dutos, subprodutos e derivados, serviços e in
sumos agrícblas, pecuários, pesqueiros ~ flo-
restais. -- -

Art. 29 A Política Agrícola {l,ll;tdél,fiJentaMse 
nos seguinte§ pr~ssUPçstos; 
1- a_ ~vídade agrí~ola compreende proM 

cesses f'tSicos, químicos e .biológicos, onde 
os recursos naturais enVolvidos devem ser uti
lizados e gerenci.ados, subordinandoMSe a nor
mas e prir1cípios de interesSe púbiiCo, de forM 
ma a que seja cumprida a função soda! e 
económica áã propriedade; _ 

O-o setor aQrícola é constituído por seg
mentos como: produção, insumos, agroindúsM 
tria, comércio, abastedrriento e afins, 9s quais 
respondem diferenciadamentE~ àS pollticas pú
bliças e às forças de mercadO; · · 

lll-como atividade ecoriómiê:a', a'agricuiM 
t\,Ir?J d~e proporcionar, aos que a eJa se dediM 
quem, rentabilidade compatível écin1 a de ou~ 
tros setores da economia; - -

[V- o adequa dei abastedmerlto. -al1meritar 
-é condir;.3o básica para garantir a tranqüilidade 
social, a ordem pública e o pi-acessO de desenM 
voMmento econôroicoMsocial; 
, , Y- ~s condições _edafoM_cJi_mátkas exer~ 
, c:.em, fUD-da.mentaJ importância no transcorrer 
e nos resultõ;!.dO? da atividade agrícola, deven

- do o Poder Público dispor de instrumentos 
flexívE~Is,. áge;is. ~ ef1dentes, objetivando a nor
malidade_ qa produção e do abãstedmeilto; 

VI-a produção agrícola ocorre em_estabe
lecimentos rur_a~ heteyogêneo_s quãrità à es
trutura fundiáriª, condições .edafo-climáticas, 
disponibilidade de infra-estrutura, capaddade 
empresarial, níveís tecnológicos e condições 

---sociais, econômicas e _culturais; 
VIl- o processo de desenvolvimento agrí

cola deve prop9r~onar ao homem do campo 
o acesso aos·serviços essenciais: saúde, edu
caÇão, segurança pública, transporte, eletrifi
cação, CO!llunicaçãç, h~bitação, saneamento, 
lazer e outros ben~fícios sociais; · 

VIII- a reforma agrária é fundamental ao 
processo de desenvolvimento· do Pa~_, sendo 
a politica agrícola "iridissociável das questões 
agrárias e do meio ambiente. _ 

M 3~ · São" ôbjetivos da política agrícola: 
1-estabele~er e normatizar as·ações_ e ins

trumentos do -Governo destinados a promo
ver, regular, ftScalizar, Controlar, avaliar atividaM 

des e suprir as necessidades do se.tQr, visar.do 
a asSegurar ó incremento da produção e da 
produtividade agríCola, a regUlaridade do 
abastecimento interno, especialmente alimen
tar, a rentabilidade dos empreendimentoS, a
estabilidade de preços e de mercado, a prote
ção do consumidOr, a· redução das dispari
dades regionais e de renda e _a melhoria das 
condições de 'àda da famil~ rura1; 

11-sistematizar a atuação do Estadq para 
qúe os divers~ ,segmentos inte!Venientes na 
agricultura possam planejar suas ações_ e in
vestimentos numa ·perspectiva de médiO e lonM 
go praz_o, reduzindo_ as_ inc;ertezas dq -s~etor; 

III-eliminar diStorções_ que afetem_ o de-
sempenho das funções econ§mícy. e S?dal 
da agricultura; · -
N- pTàteger o rhêio ambiente, _garantir o 

seu ·uso __ rac_iona_l __ e eSpmu[ar a __ recu2_eré!çãO, 
dos recursos naturais;- - . 

V- estimular a fOrmação de _excedentes 
agr'íco!as, que possibilitem condição .compeM 
titiva do País no meréado externo; 

vr- promover a· de~entralização da exeM 
cução dos serviços públicos de apoio ao setor 
rural, vísando a cornplementariedãde de ações 
com Estados, Distritp.federal, Territór.iós e 
Municípios, cab_e_nçlo ~ e$es.assumir ~LI-~ resM 
pon~ilidades na_ ex.ecução da política agrí
cola, adequando os. diversos instrumentos às 
su_as necessidades e re;aJidades; · 

VIl- compatibilizar as-ações -da politica 
agrí~ola com as_ qe, r.eformÇJ. agrária; _assegu
rando aos benefici~QS. o apoio :ã suà_ integraM 
ção ao sistema pro~utivo; 

vm- garantir o de~enyolvimento da ciêhda 
e_da tecnologia nacipnai::; e: protegê-las, privile
giando a utilização, de_ fatores de produção 
internamente mais abundantes; 

IX- possibilitar a participação efetiva de toM 
dos' os segmentos atuantes_ no $etQr n.,rral_ na 
définição dos rumO$ '9a agrj:cltlturci bras_ilejr~; 
X- prestár apoio institucional ao prpdutor 

rural, com pdoridac;Ie. de atendim~nto· ao pe-
queno produtor e su~ família; _ 

·X1-:- estim1 .. li~r o processo de agroindustria
lização junto às resp€ctfvas áreas de produção; 

Xll-liberar os rrie~cados agri~ol~s ~J?_enas 
na medida em que assim não se penalize o 
abastecimento inteffiõ, ~alvaguardClfl~9 o~ 1~
teresses dos c:onsumiclores e dos produtores 
nacionais. · ' ' - ' 

- Art 4o As ações e instrumentos de política 
âgifcoJa, referemMse a~· 

1-planejamento aQrícola; 
O- pesquisa agrícola e tecnológica; 
111- assistêncra· técnica e ~~nsão rural; 
tv-proteção do meio ambiente, conser-

vação e rec_uçei'a:Ção--aos recur'sos_naturais; 
V- defeSa ·agrOiôdústria; . 

' "VV- infoimação agncõlã; 
-:- VU-produção, comercialização,_~b~teci
mento e armazenagem; 
. VIU~ aSsoCtativismó-e c;óop€rativiS\liói~ · 
IX_- formação Profiss[õriãl -e educação ru-

ral; · 
x:_ investime_nto_s Públicos e privados; 

--XI- Cl'"édíto rural; 
··-Xli-seguro agrícda; 
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XUI- tributação e incentivos e incenttVos 
fiscais; 

XN- irrigação e drenagem; 
XV- habitação rural; 
XVI- elebificaç:ão rural. 

ü\PITULOII 
Da OrganiZaÇão Institucional 

Art Y. É instituído o Co6selho Nacional 
de Política Agrícola- CNPA, composto pelo 
Ministro da Agricultura, que o presidirá, Minis
tro do Planejamento, Ministro da Fazenda, Mi
nistro do Interior, Secretários de Agricultura 
dos Estados, dá Disbito Federal e dos T erritó
rios, e representação paritária das entidades 
patronais e dos trabalhadores vinculados às 
áreas de produção, comercialização, armaze
namento e transporte. 

§ 19 Compete ao Conselho Nadonal de 
Política Agrfcola - CNPA apreciar e deliberar 
sobre a formulação de planos plurianuais de 
politica agrícola e outras abibuições confe-
ridas por esta Lei. 

§ 29 O Conselho Nacional de Política 
Agrícola estimulará a organização de Canse~ 
lhos Estaduais e MUnicipais de Política Agrí~ 
cola, com as mesmas finaJidades, no âmbito 
de suas competências. 

§ 39 O ConSelho Nacional de Polftica 
Agrícola criará câmaras técnfcas, de caráter 
permanente ou temporário, visando subsidiar 

.P seu funcionamento. --
Art. 6g A ação governamental para o seta r 

agrícola será organizado pela União, Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Municípios, ca
bendo: 
I-ao Ministério de Agricultura, como uni~ 

dade cenll'a1, a orientação normativa, as dire
lrizes nacionais e o a porte e repasse da parcela 
de recursos da União aos 6rgãos e entidades 
executoras, ouvido o Conselho Nacional de 
Pol'rtlca Agricola - CNPA; 

II-às entidades de administraçã9 direta e 
indireta dos Estados, dos Territórios e do Dis~ 
trito Federal o planejamento, a execução, o 
acompanhamento, a· controle e a avaliação 
de atividades específicas. 

Art 79 Aaçãogovemamentalparaosetor 
agrícola, desenvolvida pela União, pelos Esta~ 
dos, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 
r~eitada a autonomia constitucional, será 
exercida em sintonia, evitando-se superposi~ 
ções e paralelismos, conforme dispuser a Lei 
Corriplementar prevista no parágrafo únicO do 
art. 23 dª C.onstltuição Federa!. 

üiPÍfULO DI 
Do Planejamento Agrfcola 

Art. a~ o planejamf.mto agrfcola Será feito 
de forma democrática e participativa, através 
de planos nacionais de desenvolvimento agrf~ 
cola plurianuais, planos de safras e planos 
operativos anuais, observadas as definições 
constantes desta LeL 

§ 1" Os Planos Nacionais Plurianuais 
Agrfcolas serão elaborados pelo Ministério da 
Agricultura, a partir da compatibilização dos 
planos estaduais, e submetidos ao Conselho 
l'!adonal de Pol!tk:a Agrícola- CNPA, ontes 

de serem encaminhados ao Congresso Na
cional. 

§ 2' O Ministério da Agricultura, em arti
culação com os Estados, Territórios e Distrito 
Federal será responsável pelo acompanha
mento das ações dos planos plurianuais, sub
rriétend<ros ao Conselho Nacional de Política 
Agricola- CNPA, para sua avaliação. 

§ 3~ Os-"Piailos de Safra e Planos Pluria
nuais considerarão as especificidades regio
nais e estaduais, de acordo com a vocação 
agricola e as necessidades diferenciadas de 
abastecimento, formação de estoque e expor
tação. 

§ 4" Os planos deverão prever a integra
ção das atividades de produção e de transfor~ 
mação do setor agrícola, e dest.e com os de~ 
mais setores da economia. 

, Art. 9'>' O Ministério da Agricultura coo r de~ 
nará, a nível nacional, as atividades de planeja~ 
menta agrícola, em articulação com os Esta
dos, Distrito Federa], Territórios e Municípios. 

Art I O. O Poder Público deverá: 
I -_proporcionar a integração dos instru~ 

mentes de planejamento agrícola com os de- -
mais setores da economia; 

U- desenvolver e manter atualizada uma 
base de indicadores sobre o desempenho do 
setor agrícola, a eficácia da ação govemamen· 
tal e os efeitos e impactos dos programas dos 
planos plurianu_ais. 

CAPITULO IV 
Da Pesquisa Agdcola 

Art. 11. A pesquisa agrícola terá progra
mas pludanuais e planos operativos anuais, 
elaborados por órgãos de pesquisa, mantidos 
ou não pelo Poder Público, sob a coordenação 
do Ministério da Agricultura e aprovados pelo 
Conselho Nacional de Pesquisa Agrícola -
CNPA 

Art. 12. A pesquisa agrícola deverá: 
1-estar integrada à assistência técnica e 

eXtensão rural, aos produtores e comunida~ 
des, devendo ser gerada ou adaptada a partir 

_do conhecimento biológico da interação dos 
diversos ecossistemas, obsenrando as condi
ções econômicas e culturais dos segrnêntos 
sociais dos setor produtivo; 

II- dar prioridade ao melhoramento dos 
materiais genéticos produzidos pelo ambiente 
naturaJ dos ecossistemas, objetivando-se o au~ 
menta _de sua produtividade, preservando~se 
ao-máximo a heterogeneidade genética;--

m-dar prioridade à geração e adaptação 
de tecnologías agrícolas destinadas ao desen
volvimento dos pequenos agricultores, enfati~ 
zando os alimentos básicos, equipamentos e 
implementes agrícolas voltados para esse pú· 
b!ico;_ _ - . 

IV-observar as características regionais e 
gerar tecnologias voltadas para sanidade ani
mal e vegetal, respeitando a preservação da 
saúde e do meio ambiente. 

Art. 13. A importação de material gené~ 
tico para a agricultura deverá ser avaliada e 
aprovada pelo Ministério da Agricultura. 

---Art. 14. Os programas-de desenvolvi~ 
mento dentífico e tecnol~lc;:o •. ten4o em visti;l 

a geração __ de tecnologia de ponta, merecerão 
nível de prioridade que garanta a independên
cia e parâmetros de competitividade interna· 
dona! à agricultura brasileira. 

ü\PITULOV 
Da Assistência TécniCa e ExtenSJO Ru~ 

Art. 15. A asSistência técnica e extensão 
niral terão programas plurianuais e planos 
operativos anuais elaborados por entidades de 
assistência técnica e extensão rural, mantidas 
ou não pelo Poder Público, sob a coordenação 
do Ministério da Agricultura e aprovados pelo 
Conselho Nacional de Política Agrícola- CN· 
PA 

Art. 16. A assistêricia técnica e extensão 
rural buscará viabilizar, com o produtor rura~ 
proprietário ou não~ suas famílias e organiza· 
ções, soluções adequadas a seus problemas 
de produção, gerência, beneficiamento. arma
zenamento, comercialização, industrialização, 
eletrificação, consumo, bem~estar e preserva~ 
ção do meio ambiente. 

Art 17. O Poder Público manterá serviço 
oficial de assistência técnica e extensão rural, 
sem paralelismo na área governamental, de 

. caráter educativo, garantindo atendimento 
gratuito aos pequenos produtores e suas for
mas associativas, visando: 
I-difundir tecnologias ne.cessárias ao apri~ 

meramente da economia agrícola, à conser~ 
vação dos recuisos naturais e à melhoria das 
condições de vida no_ meio rural; 
II- estimular e_ apoiar a participação e or~ 

ganização da população rural, respeitando· a 
organização da unidade familiar, bem como 
as entidades de representação do_s produtores 
rurais; 

III- identificar tecnologias alternativas jun
tamente com instituições de pesquisa e produ· 
tores rurais; , _ . 
N- disseminar informações conjunturais 

nas áreas de produção agrícola, comerciali
zação, abastecimento e agroindústria. 

Art. 18._ A ação c:le assistência técnica e 
extensão rural deverá estar integrada à pes
quisa agricôla, os produtores rurais e suas enti
dades representativas e às co~unidades ru~ 
rais. 

ü\PITULOVI 
Da Proteçõo ao Melo &nbiente e fia 
Conse1Vé1fã0 dos. Recursos Nat~ís 

Art._ 19. _QPoder Público deverá: 
l-a riível de Governo Federai, ill~wi\r_os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os 
Municípios e as c_omunidades na preservação 
do meio ambiente e conserváç:ão dos recursos 
naturais; 

U_- disciplinar e fiscalizar o uso racional do 
solo, da água, da fauna e da Hora; 

m- elaborar legislação específica sobre in~ 
dustriaJização, comercialização e uso de agro~ 
tóxicos e outros produtos químicos e/ou bioló~ 
gicos utilizados na agropetuária e potencial
mente nocivos à saúde pública e ao meio am
biente; 
N- criar reservas ecológicas e áreas de 

preservação genética em todo o País. man~ 
tendo os sistemas vitais esse"'ciais e a preser~ 
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vaç~o da diversidad~ genética, destinando pan 
ra este fim terras públicas e/ou arrecadadas 
por interesse público; - -

V- realizar zoneamentO agroec:ológk:os 
que permitam estabelecer critérios para o dis· 
c:.iplinamento e ordenamento -dàOCUpaç~o es-
pacial pelas diversas atiVidadeS produtivas, 
bem como instalação de novas hidreiétrí.cas; 

vr- promover e/ou eStimular a recupera
são das áreas em processo de desertifiC:ação;

VII- desenvolver programas de educação 
ambiental, a nível formal- e informal, dirigidos 
à população; 

VIU- fomentar a produção de sementes -e 
mudas de essên<:'ias nativas. 

Parágrafo único. A fiscalização e o uso ra
cional dos recursos naturais do melo ambiente 
é, também, de responsabllidade dos proprie
tários de direito, dos beneficiários da reforma 
agrária e dos ocupantes temporários dos imó· 
veis rurais. --

Art. 20. As bacias hidrogrâficas consti~ 
tuem-se em unidades básiÇ~!3 de planejametF 
to do usa, da COnsE:rvã.çáó e da reCUPêtãçâo 
dos recursos natufais. -- --

Art 2.1. Emtodapropriedaderuralhaverá 
área de Reserva floreStal Legal - RFL, em 
percentual e forma a- serem fixados pela legis
lação dos Estados, Territórios ·e Dístrito Fede
rá. penniti.da a índusão de áreas de r~erva 
ecológica, extml:ivista vegetal não predatória _ 
e de preservação permanente. 

Parágrafo único. As áreas de Reserva fio· 
restai Legal- RFL são· isentas de tributação. 

Arl 22. O Poder Público devEmi coilceâer 
iricentivos para o floreStameri.to e ·refloresta-
mento programados conr essên<::ias nativaS 
ou exóticas, na forma da lei · · 

Art. 23. A presii:Jção -de sen.>iços e aplica
ção de recursos pelo Poder Público, em·ativi
dades agrícolas, devem ter por premissa b~sí
ca o uso tecni<;:~mente indicado, e o manejo 
racional dos recUrsOS ·riãrurrus a preserv-ação 
do meio ambiente. 

Arl 24. As empresas ·que exploram· eco
nomicamente águas represadas e as conceS.
sionârias de energia elétrica. serão responsá
vels pelas alterações ambientais por elas pio
vocadas e obrigadas à recuperação do meio 
ambiente na área de abrangência de sues res
pectivas bacias hidrográficas. 

Ait. 25. _É obrigatória a r-epoSição total das 
Horestas nativas utilizadas pelas indústrias 
consumidoras de carvão vegetal, lenha, ma
deira e <:eluloSe, pelos responsáveis por sua 
exploração. 

Parâgráfo -único. Os _Estados, os Tetritó~ 
rios e o Distrito F~~i"a) poderão defmir legisla
ção específica sob~ a matétia. 

Art. 26. O Poder :PúblicO implementará 
programas de estímulo zçs·atividades criatórias 
de peixes e outros produtos de vida fluvial, 
lacustre e marinha de interesse eoonômico, 
visando ao incremento da" oferta-de alimentos 
e à preservação das espécies. 

Art. 27. ORelatório-delmpactoAmbiental 
- RIMA, para regular os projetOs agro-silva
pastoris, deverá ser objeto de legislação esPe
cifica por parte das unidades da federação, 
observando-se as diretrizes gerais do 6rgão 

competente e observados os disÍ:>~sitiv·os,.d.e$~ 
talei. . 

Parágrafo _único. A apresentação de proje
tas~~ feita ~re em tonjunto com a apre
sentação do Relatóriõ de Impacto Ambiental 
-RJMA. 

Art. 2a A proteç:ão do meio ambiente e 
dos. re<:uroos na.tur_ais terá_ programas pluria
nuaLs e planos operativos -anuais elaborados 
pelos órgãos competent~s, mantidos ou não 
pelo· Poder Público, sob a coorderiação da 
União e unidade~ da Federação. 

CAPITULO Vil 
Da Defesa Agropecuán'a 

Art. 29. c;oP.,pete ao Ministério da. Agri_
cultura, errn:ntlculação câm os Estados, Dis
tritO' Feaeral, Territórios e Municípios, sob 
orientação normativa do Conselho Nadon~ 
de_Fq_(ític~ Agrícola- CNPA, coordenar e ex~~ 
cutar ~as- &tividades de defeSa agropecuáríá, 
em todo o território nacional, com as seguintes 
finalidades: - ---~- .-: 

i-prevenir, controlar e erradicar os agen
tes patogêntcos· das principais enfermidades 
dos animais, pragas e doenç:as vegetais; 
n- inspecionar e fiscalizar os p"rodutos, 

subprodutos e. derivados de origem Vegetal 
e animal, os insurnos a_gropecuários, bem co
mo os·estabeledmenlos produtores; 

m-defmir os pidC:edimentos laboratoriais; 
IV --definir os padrões de qualidade, as 

condições de comercialização, consumo e/ou 
usO _rjps produtos, subprodUtos e_ derivados 
de origem· ahimal e vegetal, e os insumos 
agropeéUârtos; -~ 

V ~·eStabelecer narinas e padrões para a 
· clasSifícação dos produtos agro:pecuários; 

VI- impedir a comerdalização O() mercá
do interno de 1nsumos ~ produtOs· agrope
c:uários cujo uso esteja ·proibido no pais- de 
origem; 

ViJ- dassific<;~;ce fis_cal~ar a dassifi_cação 
dos produtos, subprOdutos e deiiVaâo-s de ori
gem anirnal e vegetal destinados à comer
-ciali~ãÇão; 

' VIU..:..... €stabelé;-cer nOrmas e procedimentos 
e"1Jl{mter um serviço permanente de vigilância 
epidemiológica nas áreas de zôo e fitossani
dade; 
··-oc~ estab€:le-ce(normas para o uso de co
rantes, aromatizantes, flci\rorizantes-;·aditivos e 
edulcorantes artificiais em alimentos e bebi
das. 

Parágrafo único: As unidades da federa~ 
ção com ·condições de opera<:ionalizaçâo exe~ 
cUtarão e fiscalizarão as -atívidades pertinentes, 
podendo leglslar concorrentemente a respeito 
de defesa agropecuária, respeitada a legisla
ção federal_, 

Arl 30. O Ministerio da Agricultura man
terá registro e expedirá CertiffCado de aprova
ção·dos insumós àgrope<:uáiios e dos produ-

~'105aeõrige_m animal e vegetal, cabeftdo aos 
Estados, Territórios, MuniCípios e Distrito Fe· 
d~ial a'legislação pertinen~ à comercialização 
interna ·e uso dos mesmos. 

-Art. 31. Deve haver integração do Minis
tério da Saúde, Ministério da Agricultura, das 
SéCJ.~Ctl:l dg__Agrlc_y!tura_ d_os. -~dQs~. dos 

Têrffi.Offos e dOs MUl1icipios, das organizações 
de produtores e das entidades representativas 
dos profissionais de Ciências Agfáfiàs, a ftm 
de garantir a plena exe<:uÇâo do sistema itite· _ 
grado de saúde. conforme disposto nos inci
sos ll e VI do art 200 da Constituição. 

Art. 32: ---É institUída a obrigai:oriedade da 
a"preserítação de rec~itiiátio, expedtdo por piO· 
fissionai habilitado de nível superior J)ara a 
aquisição de agrotó>déos, produtOs biológicos 
de uso e_m imunologia e de_ produtos de uso · 
vetE:rinário, tóxicos e/ou prejudiciais -para·o ho
mem, os animais e o meio ambiénte. 

Art. 33. É vedado o uso de hormônios e 
anabolizantes para crescimento e engorda de 
animais. 

Art. 34. A defesa agropecuária terá pro
gramas plurianuais e planos operativos anuais, 
elaborados por enQdades oficiais que realizam 
a defesa agropecuária, sob a coordenação do 
Ministério da Agricultura e aprovados pe1o 
Con$~lha Nacional ~e Polltica - CNPA 

. CI\PIT!JLO VIII 
Da !nfqnnaç-ão Agrícola 

Art. 35. Q _Mi_n,!stério da Agricultur<J., inte
grado com os _EstadõS, o Distrito Federal, os 
Territórios e os Municípios, mãnterá um Síste
ma de informação agrícola arripla e periódica 
para divulgação de: 
r- previsão de safras, por Estado, Tetrftório 

e Distrito Federal, induindo estimáveis de área 
cultivada ou Colhia, produção e produtividade; 
U-preços reCebidos e pagos pelo produ

tor, corn a composição dos primeiros até os 
mercados atacadistas e varejistas, por Estado, 
Território e Distrito Federal; -

lli-valores e preços de expOrtaÇão FOB, 
com a decomposição dos preços até o fnterfor, 
a nível do produtor, destacando taxas e impos---
tos cobrados; -

'lV-valores e preçOs de importação CIF, 
c:àm a decom_poSiÇªg-~os preços dos_rnerca..; 
dos internado riais até a CõiciCa"Çãó 'dO produto 
eni.-portos brasileiros, destacando taxas e im
postos cobrados; 
V- balance de oferta e demanda dos pro-

dutos agropecuârios, em diferentes hiveis: 
a) estoque inicia! âe passagem; 
b) produção total; 
c) afeita global; 
d) reservas; 

. e) perdas; 
f) coti.Sutno; 
g) excedentes; 
h) exportação; 
i) importação; 
j} estoque final. 

- VI-- cUstos de produção agrf<:ola; 
VU -volume dos estoques públk:os regula

dores e ~tratêgicos, díscrimínados por produ-
tos, tipo e localização; -

vm- estimativas dos custos dos. estoques 
públicOs: 

1X-dados de meteorologia e dimatoloQia 
agricolas; 

X- campanhas e programas especiais, in· 
centiVos, dados sobre planejamento e as mo
di~cações introduzidas na política agrícola; 
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XI- estoque, produção e consumo mun
dial dos principais produtos agrí~ola_s; 

XII- dados sobre armazenagem; 
Xfll- pesquisas _em andamento e os resul· 

tados daquelas já concluídas. _ _ 
Parágrafo único. O .Ministério da Agricul

tura coordenará a realização de estudos e aná
lises detalhadas do comportamento dos mer
cados interno e externo dos produtos agrícolas 
e agroindustriais, inforrriando sua apropriação 
e divulgação para pleno e imediato conhed
mento dos produtores rurais e demais agentes 
do mercado. 

CAPiTULO IX 
Da Produção, da Comercla/fzaçio,

do Abastecimento _e da Armazenagem 

Art. 36. O Pode-r PúblicO garantifá, em c a- ~ 
ráter complementar, onde a iniciativa privada 
for defidente ou inexistente, serviços essen~ 
ciais necessários à produção agrícola, tais cq
mo: oferta de insumos, mecanização agrícola 
e outros. 

Art. 37. O Poder Público formará, locali~ 
zará adequadamente e manterá esto_ques re
guladores e estratégicos. visando garantir a 
compra do produtor, na forma da lei, asse
gurar o abastecimento e regular o preço do 
mercado interno. --

§ 19 Os estoques reguladoreS devem . 
contemplar, prioritariamente, os produtos bá
sicos._ 

§ 2 9 O Conselho NacionaT de Política 
Agrícola- CNPA, f!Xal"á anualmente, mediàli
te proposta do Ministério da Agricultura, _os 
volumes mínimos do estoque regulador, para 
cada produto. _ 

§ 39 Os estoques reguladores_devem ser 
adquiridos preferencialmente de organiz~çôes 
associativas de pequenos· e médios produto
res. 

§ 49 o Governo poderá deSãpropriar es
toques de produtos indispensáveis, após apro
vação do Conselho Nadonal de Política Agrí
cola, quando ocorrerem casos graves de de-?a-
ba.stedmento. - -

· Art. 38. Os preços rrifnlffiÕs serão estabe
lecidos a partir dos valores dos custos de pro
dução dos produtos e em atendimento à polí
tica de abastecimento interno de alimentos 
e matérias-primas agrícolas, sendo divulgados 
pelo menos sessenta dias antes do plantio, 
mantendo-se atualizados até a próxima safia, 
considerando as sazonalidades regionais. 

Art39. OS preços r'nfniriiOS de garantia se
rão fixados, a partir de propostas do Ministério 
da Agricultura, aprovadas pelo Conselho Na
dona! de Polític.:1 1\grícola. 

§ 1" A pauta dos produtos amparados pe
ia política de garantia de_ preços mínimos será 
estabelecida pelo Conselho Nacional de Poli~ 
tica Agrícola, a partir de proposta dos Estados. 

§ 29 A garantia de preços minimos se fará 
através de financiamento da comercialização 
e da aquisição dos produtos agricolas ampa-
rados. - -

§ 39 Os alimentos conSiderados básicos · 
terão_ tratamento privilegiado para efeito-·de 
preço,mínimo. 

Art. 40, Os estOqUes_ Públicos serão libe
rados pelo Ministério da Agricultura quando 
os preços de mercado se situarem acima do 
preço de intervenção, estabele.ddo pelo Con
selho NacJonal de Política Agrlcola - CNPA, 
ou qucirldo ocorrer situação de desabasteci
mento, dentro do espírito de menor interfew 
rênda na comercialização privada. 

Art 41. As vendas dos estoques deverão 
obedecer a um cronograma estabelecido com 
antecedência mínima de cinco dias úteis e 
serão feitas através de leilões em bolsas de 
mercadorias, licitações públicas e vendas dire
tas. 

Parágrafo único. As vendas diretas de pro
dutos aUmentares básicos_ deverão ser realiza
dos através de rede oficial de distribuição. 

Art. 42. O Poder Público criará estímulos 
paraa mefhçria das condições de armazena
gem~ processamento, embalagem a redução 
de perdas em nível de estab_elecimento rural, 
incly_s_ive__ comunitário. 

Art. 43. É mantida, no território naCional, . 
a exigê~cia de padronização, fiscalização e 
classüicação de produtos vegetais e animais, 
subprodutos _e derivadqs _e seus resíduos de 
valor económiCO, bem como dos produtos 
agrícolas destinados ao consumo e industria
lização para õ mercado interno e externo. 

§ 19 _A_ exec4ção dos serviços de classifi
cação de que trata este artigo será _realizada 
pelos órgãos ofiCiais dos Estados, Territórios · 
e P~trito Federal, por delegação de compe- · 
t~nda e_coordenados e normatiza<;los, em rú
vel nacional, pelo Ministério da Agricultura, 

§ 29 A taxa de classificação de produtos 
de origem vegeta], focada pelo Decreto-Lei n9 

1.859,de21 de dezembro de 1981, será r.eco
lhida pelos Estados, Territórios e Distrito Fede
ral e neles aplicada, transferindo~se ao r escu
ro Nacional o percentual que lhe couber. 

Art. 44. As importações de produtos agrí
coJas necessários ao abastecimento interno, 
ifldusive as derivadas de acordo com outros 
países, s_erão realizadas, preferencialmente, 
pela iniciãtíVã. privada, de acordo com as hor-

- mas estabele~igas pelo Çonselho Nacional de 
PoJítlca Agrícola. 

§ 19 Os preços dos produtos importados 
para venda no mercado interno serão equipa
rados aos preços de intervenção estabelecidos 
para liberação dos estoques públicos, através 
de aplicação de alíquotas variáveis de imposto 
de importação. 
_ § 29 As eventu;ais importações destinadas 

.\__ fQri:nação ou fortalecimento dos estoques 
públicos deverão ser procecüdas diretamente 
pelo Governo federal. , 

Art. 45. É liberada a exportação de produ
tos agrícolas e derivados, desde que atendido 
o abastecimento interno, ouvido o Coriselho 
Nacional de Política Agrícola. 

-Art. 46. O abastecimento do mercado na
cional será feito pela livre participação da ini
ciativa privada, atuando o Poder Público, su
pletivamente, em sua ausência O"l! insuficiên
cia,_ atrav_és de proQiamas especiais de "inte
resse social e a critério do Co.nselho Nacional 
d~ Política Agricola. 

Art. 4 7. Conipete ao Ministério da Agri
cultura, como executor das decisõeS do Con
selho Nacional de Política Agrícola, a condu
ção da política de produçáo e comercialização, 
abastecimento e armazenagem de produtos 
agrícolas em âmbito nacional, articuladamen
te com as Secretarias de Agricultura das uni-
dades da federação. --· _ 

Art. _48, J:: eStabelecido, em caráter obri
gatório, o cadastro nacional de unidades ar
mazenadoras de produtos agrícolas, sob ares
ponsabilidade das Secretarias de AgricuJtura 
dos Estados, Territôrlós e DiSfrito Federal, 
coordenado pelo Ministério da Agricultura, 
com a finalidade de identificar, quantificar e 
qualificar essas unidades. 

CAPITULO X 
Do Produtor Rural, da Propriedade Rural 

e sua Função $ocial 

Art. 49. Entende-se por produtor rural, 
para fms da Lei Agrícola, aquele que desen
volva atividades agrícolas, extrativistas não 
predatórias ou artesanais, e, por pequeno pro
dutor, aquele que as desenvolva à custa de 
esforço de seu próprio trabalho ou de sua 
família, eventualmente recorrendo a contra
tação de mão-de-obra temporária, podendo 

-ser proprietário ou não dos meios de produção 
necessários ao desenvolvimento de suas ativi
dades. 

Art 50. Para flns desta Lei, entende--s_e co
mo: 
I- pequena propriedade rural: aquela onde 

prevalece o trabalho familiar, e em que·a con
tratação de trabalho temporário só ocorra du
rante periodos eventuais de atividade agrícola, 
bem como sua área não ultrapasse, em di
mensão, o correspondente a cinco módulos 
rurais; 

11-média propriedade rural: aquela onde 
o somatório das áreas pertencentes a um úni
co ProprietáriO observe os limites do intervalo 
entre _cinco e dez módulos rurais; 

III- propriedade produtiva: aquela que 
cumpre a função sodal. 

§ 19 A função social da propriedade é 
cumprida quando a exploração da proprie
dade (isolada) satisfaz os requisitos de aprovei
tamento racional e adequado, utilização ade
quada dos recursos naturais disponíveis e pre
servação do meio .ambiente, observância das 
disposições _que i-egulam as relações de traba
lho e a exploração que forneça o bemwestar 
dos produtores e dos trabalhadores . 

§ 29 Os graus e critérios definidores dos 
requisitos constantes do § 1<> são os seguinteS: 
I-A exploração económica da proprieda

de observe um padrão tecnológico que deter
mine rendimentos físicos de se_us produtos, 
equiparados pelo menos à média dos rendi
mentos das atividades no município de locali
zação; 

n-a propriedade observe parametros mé~ 
dios, por municípios, da relação entre_ área 
agricultável da propriedade (isoladamente) e 
a área economicamente explorada, da forma 
preconizada no inciso I deste parágrafo; 

ar- o empregõ gerado observe condições 
de trabalho semelhantes àquelas conquista-
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das pelos trabalh~dores urbanos, conforme tabelecidos para mlcroempresas e empresas 
determina o art. 7<~ da Constituição Fe~eral; ele pequeno porte serão assim consideradas 

IV -a .exploração da propriedade proceda- para gozcitern, também, de seus benefícios 
se por meio do uso racional dos recursos natu- Ein ~eral. - - -
rais, sem danos ou agressões ao meio am- CAPíTULO xii 
biente. Da Aprendizagem e da Educação Rural 

§ 3~ A relação proprietário-área, descrita ___ e do Ensino Agrícola 
nos parágrafos 1 ~ e 2~. refere-se à somatória 
de áreas, contígüas ou não, pertenc.:entes a Art. 54. É criado o SerViço Nacional de 
um mesmo proprietário dentro do Pais. Apreridizagem Rural, com o objetivo de erga-

CAPÍTULO XI nizar ·e àdrninistrar, em toniO o_ território nado
- nal, ~ret_amente ou em c:olaboração com ór-

Do Associativismo e do Cooperativismo gãos e entidades públicas ou particulares, cur-
Art. 51. O Poder Público apoiará e esti- sos e programãs de aprendizagem rural. 

mulará os produtores rurais _a s_e organizarem § -1 ~- --o- Sei\ri.ç-6 Nacional de Aprendiza-
nas suas difenmtes forrn~s de associações, gerri: Rural....:...... SENAR, será or.sanizado e mao-
cooperativas, sindicatos, condomíniqs e. oU- ~ t!do pela Confederação Nacional de Agricul-
tras, através de: _ tura e diiigi~o po~ um colegiado coi11 a seguin-
I- inclusão, nos cuniç:uJos de }9 e 2? graus, te composiÇão: Ministé_rio da Agricultura, Mi-

de matérías voltadas para o associativismo __ e Õist~rio do Trabalho, Ministério da Educação, 
cooperativismo; Confe-deração Nacional de Agricultura -

R-promoção de atividades relé!_tivas à _!!to· CNA, Confederação Nac:ional dos Trabalha-
tivação, organização, legislação e educação _dores na Agricultura - Contag, Organização 
associativista e co_operativista para o público _ das Cooperativas do Brasil - - -
do meio rural; - § 2~ O presidente da ConfederaÇão Na-

UI-promoção das diversas formas de as- cionaldaAgriculturaseráopresidentedocole-
sociativismo, como alternativa e opção para giã.âO Criado no § 19 deste artigo. 
ampliar a oferta de emprego e de integração § -39 Os __ recursos para_a_ criação~ manu-
do trabalhador rural com o trabalhador urba- tenção do Serviço Nacional de Aprendizagem 
no; Rui-ai provirão de contribuição dos produtores 

IV- integração entre os segmentos coope- filiados às organizaçõ~ patronais n.u:ais. 
rativ:istas de produção, consumo, comercia- § 4~ O acervo do extinto Serviço Nacional 
lização, crédito e de tra_balho. . de Aj)re'i1dízagem Rural passará à responsa-

Parágrafo único. O apo1o do Poder PúbU- billdade do novo órgão criado. 
coserá extensivo aos g~pos indígenas, pesca- Arl. 55. À educação pública rural terá seu 
dores artesanais e àqueles que se dediquem currícUlo especializado e orientado à vocação 
às atividades de extrativismo vegetal não pre- agropecuária, valorizando o rural, afim de con-
datório. tribuir para o. desenvolvimento das potencía-

Art. 52. Serão estabelecidos incentivos :!idades dO hOmem e para sua focação produ
fiscais e creditícios para ãs assOciaçÕés e coO-_ '~ tiVà -_nõ ~ffieiO, cOm êrlíase .·no associativismo, 
perativas de produtores rurais que apresen- ·eooperattvismo, SindiCãlislno, -qUestões agrá-
tarem: rias, agrícolas e ambientais. 

I-·quadro social c_onstituíq:q_de,_no_ ~íni- Parágrafo úriico. As ªções de aprendiza-
mo, dois terços de pequenos produtores; - gem profissional rural bJ.Jscarão compatibili-
n-movimento operacional de pequenos zar-se com as de assistência técnica e exten-

e médios produtores igual ou superior a cin- são rural, pesquisa agrfcol.:l e outros se-rviÇos 
qüenta por cento do valor total das operaçei!s afins. 
da entidade; _ Art. 56. _O poder ptiblicC; pOssibilitará o 

DI-quadro social composto por tiabalha- . transporte aos escolares e professores de ensi-
dores assentados em áreas de reforma agrária no de primeiro __ grau no meiç;, rural. 
ou colonização e projetas oficiais de irrigação; Arl 57. Caberá ao Ministéiio da Agricui-

IV-aplicação de recursos na pesquisa turaaresponsabilidadedeadministrar,manter 
agrfcola e produção de tecnologia; coordenar e dirigir o ensino agríCola de nível 

V --aplicação de reçutSQ$ na c;ons=ervação mé_dio do País, c-ompatibilizando-o ao malar 
de manutenção do melo ambiente; · interesse do meio rural. 

VI-aplicação de recursos na. implaJ;"~tação CAPITULO Xlli 
de agroindústrias. 

§ 1" Estes recursos serão prioritariamen- Dos Investimentos Públicos 
te aplicados em pesquisa agrkola e produção Art. 58. O pOder públic-o deverá implantar 
tecnológic-a, em conservação e manute11ção obras que tenham coroo objetivo o bem-estar 
do meio ambiente, ~ aplicação de_ recursos,- social de comunidades rurais compreenden-
à implantação de agro·indústrias e aci;; produ- do, entre outras: 
tores de alimentos básicos. .. - a) barragens, açudes, perfurações de_ po-

§ 29 Osjncentivos flScais e creditíd9S se- ços,_-:Oi(jues, retificação de cursos d'águas e 
· rão extensivos aos grupos indígenas, pesca- _drenagem de áreas alagadiças; 

dores artesané)is ·e àqueles que se çlediquem . b) armazéns comunitários; 
·às atividades de extr~vismo yegetal não pre- c) mercados de produtor; 
dat6rio. d) estradas; 

Art. 53. As cooperntivas e ass.oclações de -e)_..eScOias e postos _de s.aúde rurais; 
p~od.utores rurais enquadráveis nos limites e~. I) energia; 

g) comunicação; 
h) saneamento básico; 
i) lazer. -

CAPITULO XIV 
Crédito Rural 

Art. 59. ConSidera-se coin-õ crédito rural 
o suprimento de I:_ecursos finanCeiros c:::om os 
seQUirites objetivos: -- ··- -
I- estimular os investimentos rurais p_ara 

produção, extrativism() rião piidatóiiO, àrma
zenamento, beneficiamento e instalação- de_ 
agroindústria, sendo, esta, quando realizada 
por produtor rural ou suas formas associativas; 

n -_favorecer o custeio oportuno· e adequa
dO da produção, do- extrativi_smo não preda
tório e· da comercialização de produtos agro-
pecuários; --- -- -

lll- incentivar_ a introduçãQ de mêtac:!os ra
cionais no sistema de Prõáução, visaiídci ao 
a_umento da produtividade, à melhoria do pa
drão de vida da~ poPulações rurais e à adequa

- da conservaçãO do solo e preservaç_ão do meio 
ambiente; - - --- -
-- 'N __:_ possibilitar~a COrisfrução efou a recu
peração de moradias na propiiedade rural e 
pequenas ·comunidades rurais; 

V -propiciar, através de modalidade de 
crédito fundiário, a aquisição e regula~ção 
de terras pelos pequenos produtores, possei
i'ciS e arrendatários e trabalhadores rurais. 
· Art. 60. ó crédit_o rural terá como benefi

Ciário: produtores rwais extrai:Mstãs nãç:> Pre
datórios e indigenas assistidos porlnstituições 
i:oirtj)éfentes, pessoas físiCas ou jurídicas que, 
embora não conceituadas como produtores 
-rUrais-se dediquem às seguintes atividades vin
culadas ao setor: 
_.,. 1_- produção de mudas ou seriienteS bási
caS, fiscalizadas ou certificadas; 
II-produção de sêmem para inseminação 

artificial e embriões; 
m -atividades de pesca artesanal e da aqüi

cultura para fms comerciais: 
Art 61. A conCesSão do crédito wral ob

servará os seQuintes preceitos básicos: 
l-adequação, suficiência o e oporb.midade 

de créditoS; 
n- rentabilidade da atividade fmanciada; 
m- segurança da operação; 
IV -liberação do créditoem função do ciclo 

da produção e d<;~ _capacidade de aplicação 
dei finanCiado; -
- V- prazos e épocas de reembolso ajusta
dos à natureza e especificidades das opera
ções rurais~ bem cpmo ·à capacidade de paga
mento e às épocas normais de comerciali
zac;ão dos bens produzidos pela atividade fi
nanciada. 

§ 19 É assegurada aos pequenos produ
t.óres a cobertwa integral das necessidades 
de crédito, apurados em função da integração 

_global das atividades existentes na Unidade 
produtiva, ül.deJ)eridentemente de serep1 pro
prietários ou não. 

§ 2~ 'Dos médios e _grandes produtores 
será exigida contrapartida, em percentuais di
ferenciados, segundo a capacidade de aparte 
Ou mobilização de reel:'rsos próprios. 
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§ 3 9 S6 poderão ter acesso' ao crédito ru~ 
ral os produtores cujas propriedades cum- · · 
pram a sua função sociaJ. 

§ 49 É vedada a concessão de crédito ru
ral para subsidiar atividades deficitárias ou an
tieconôrnlcas, financiar o pagamento de dívi
das contraídas antes da apresentação da pro
posta, possibilitar a recuperação de capital in
vestido, favorecer a retenção es~culativa de 
bens e antecipar a realização de lucros presu
míveis. 

§ 59 Os proprietários _de áfea superior ã 
cem módulos rurais só poderão obter crédito 
rural se promoverem a produção de alimentos 
básicos para o mercado interno, no mínimo 
em deZ por cento da área financiada, ressal
vadas as explorações extrativistas não predató
rias, atendidas os aspectos regionais dessas 
explorações. 

§ 6" Dos recursos destinados pela legisla
ção vigente ao crédito rural, no mínimo _cin
qüenta por cento do montante global será des
tinado ao financiamento das atividades agrico
las dos pequenos produtores. 

§ 7" As garantias para os financiamentos 
agricolas serão: no _custeio, o penhor da pro
dução; na frustaçáo da safra, o seguro agrí
cola; e no investimento, a alienação fidudária 
do bem fmanciado ou a hipoteca. 

§ 8" O crédito rural deve ser diferenciado, 
em termos_de custos, por região e por catego
rias de produtores. 

§ 9" A assistência técnica ~_Obrigatória 
aos beneficiários do crédito ruraL _ 

§ 10. Cada urlidade da federação, de 
acordo_com suas potenciaUdades e peculiari

, dades, deverá apresentar quantificação da ne
cessidade de recursos de crédito, c.abendo ao 
Conselho Nadonà de Politica Agrfcola a c_om
patibilização e aprovação fmal da programa
ção e da distribuição dess_es recursos. 

§ 11. A aprovação do crédito rural levará 
sempre em conta o zoneamento agroeco16-
gico. 

Art 62. Para aplicação do crédito rural, 
as instituições financeiras devem dispor, ao 
nível de deferimento dos empréstimos, de as
sessoramento técnico por profissional em 
Ciências Agrárias, habilitando junto ao respec
tivo conselho profissional. 

Art 63. O créditO rural total ou parciãl ao -
,pequeno e médio produtor rural poderá ser 
, convertido em valor de _equivalência em pro
duto, a critério do beneficiário. __ 

§ 1" Para fins desta lei, considera.:..se valor 
de equivalência em produto a quantidade de 
produto ag~cola financiado pelo mutuário, na 
data de contratação, pelo preço mínimo em 
vigor ou pelo preço médio de mercado para 
os produtos não incluídos oa pauta de preços 
mínimos. 

§ 2" Na data de pagamento, o. valor de 
equivalência em produto será obtido pela mul
tiplicação da quantidade de produto constante 
do contrato pelo preço mínimo do produto 
nesta data. 

t 3" O saldo devedor do empréstimo, na 
data elo pagamento, corresponderá ao valor 

de e<;tUivalência em produto, calculado na for
ma do § )9 deste artigo; 

§ 4" O Conselho Nãcional de Política 
Agrícola normatizará a aplicação do valor de 
equivalência em produtos. 

§ 5" É vedada a opção de equivalência 
em produto--para financiamentos de comer
cialização. 

Art. _64. O poder público assegurará cré
dito _rural especial ediferenciado aos produ
tores nlrais assentados em áreas _de reforma 
agrária. _ _ 

Art. 65. _ É mantido o Valor Básico de Cus· 
tele-VBC, aprovado pelo Conselho Nadonal 

_ de Política Agrícola como referência para as 
operaçõ_es de crédito_ ruraJ, formulª-do pelas 
Secretarias de Agricultura das unidades da fe
deração, de maneira a c-obrir, efetivamente, 
os custos de produção, e indentificado de for
ma micror regional. 

Art 66.- Compete ao -conselho Nadonal 
de PoJítica Agricola o estabelecimento de nor
mas quanto à aplicação de eventuais subsídios 
nas _operações de crédito rural, concedidos 
ao setor agropecuário, definidos no Orçari1en· 
to Geral da União. 

CAPITULO XV 
Do Seguro AgrfCola 

Art_ 67. É instituído o seguro agrícola, 
destinado a cobrir prejuízos decorrentes de 
fenômenos naturais, pragas, doenças e outr_os, 
que atinjam bens, rebanhos e plantações, as
segurando ao produtor rural: 
I- nas atlvidades financiadas, a exonera

ção de obrigações financeiras relativas ao cré
dito rural de custeio e investimentos, cuja 
amortização e/ou liquidação do principal e en
cargos seja inviabüizãda, total ou parcialmente, 
pela ocorrência dos sinistros referidos neste 
artigo; ~ -~ 
- n-a indenização de perdas verifiCadas em 
explorações rurais conduzidas com recursos 
próprios dos produtores, de suas cooperativas 
e associações; 

UI- nas atividades parcialmente financia
das e c;:omplementadas com recurSos pró
prios. a indenização será propo-rcional aos re
cursos el'fvblvidos. 

§ )9' É facultado ao pequeno produtor ru
ral optar, mediante pagamento de prêmio adi
cional, por uma cobertura de quarenta por 
cento acima do valor normal, a título de garan

- tia da manutenção da família até a próxima 
safra 

§ 2~ Na cobertura dos danos, _será feita 
a correção dos valores até a época da indeni-
zação.- - ·- -

Art. 68. A apuração -dos prejuízos será 
efetuada pelos agentes do programa de segu
-ro turàl, mediante laudos de avaliação expe
didos pela assistência técnica credenciada, fis
calizada pelos Conselhos Municipais de Agri-
cu1tura. -

§ ]9 Não serão-cobertos os prejuízos rela
tivos à exploração rural conduzida sem a ob
servância de práticas preconizadas pela assis
tência técnica. 

§ 29 Em casos de sinistros gefleralizados, 
a Câmara Nacional de_Segw-o Rural- CNSR. 
poderá dispensar a apuração individual dos 
prejtúzos, substituindo-a por parecer dos Con
selhos Estaduais, -TetritoliaiS e/ou Municipais 
de Política Agricola, conforme o_caso. __ 

Art. 69. Os casos litigiosos serão apura
dos por uma comissão municipal composta 
por: Sindicato de_ Trabalhadores Rurais, Sindi
cato dos Produtores, Cooperativa, Seguradora 
e Assistência Técnica Credenciada. 

Art. 70. Caberá à Câmara Nacional de Se
guro_R~:~raJ, a ser instituída pelo Conselho Na
cional de Política_ Agrícola, de acordo com § 
3" do art. 59 desta lei, disCiplinar a sistemática 
de C<?bertura do seguro rural e elaborar a pro
gramaç;ão anual de recursos orçamentários 
a serem alocados pela União. 

Art 71. A apólice de seguro -constitui ga· 
rantia válida nas operações de crédito rural 
o suficiente para os finandamentos de custeio. 

Art 72. O Seguro agrícola é obrigatório 
nas atividades financiadas e operacional nas 
conduzidas com recursos próprios, gararitin~ 

_ do cem por cento_dgs riscos segurados. 

CAPITULO XVI 
Da Trióutação e dos lncentivoS.Fiscilis 

Art. 73. Para efeitos fiscais, o ato coope
rativo não se constitui em transação comer
cial, estando portanto, isento de tributação. 

Art. 74. Os Produtos agrícolas importa
dos que receberam no país de origem quais
quer vantagens, estímulos tributários ou subsí
clios diretos e indiietos, podem ter tribu~ 
compensatória, se os preços de internação 
no mercado nacional caracterizarem concor
rência predatória ao produto brasileiro de qua
lidade similar, ouvido o Conselho Nacional de 
Política Agrícola. 

Art. 75. As cooperativas de produtores te
rão prioridade na aplicação de recursos e in
centivos fiscais regionais para implantação de 
agroindústria. 

Art 76. Na aquisição-de máquinas e im
plementas agrícolas, os pequenos e médios 
produtores terão redução de cinqüenta por 
cento na afíquota do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - lPl. · · · 

Art. 77. Serão estabelecidos inCentivos 
fiscais para empresas rurais, produtores rurais 
e suas diversas formas de associativas que 
aplicarem recursos próprios em: 
I- construção de alojamentos para traba

lhadOres temporários; 
n-habitação individual para mão-de-obra 

permanente; 
lli- centros comunitários;· 
IV.:__ escolas; 
V- ambulatório médico-odontológico. 
Art. 78. Serão -estabelecidos incentivos 

fiscais para empresas rurais, produtoi-es rurais 
e suas formas associativas que desenvolvam 

- pesquisas voltadas aos pequenos produtores, 
compatíveis com as diretrizes contidas nesta 
lei, e cujos resultados sejam de domínio pú
blico. 

Art. 79. São suspensos, imediatamente, 
os incentivos fiscais concedidos para ~pre-
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sas rurais, produtores rurais e suas formas 
associativas, que comprovadamente, no de
senvo_lvimento da exploração incentivada, 
causarem danos ao meio ambiente, ficando 
instituída a obrigatoriedadeda devolução desM 
ses incentivos. 

Art. 80.- --Na concessão de incentivos fis
cais à agricultura e pe-cUária, na região arr\azô
nica, terão preferência os projetes localizados 
em áreas de campos naturais e cerrados e 
aqueles destinados às atiyid(ides regenerativas 
das áreas já desmatadas. 

Art 8_1. Ao Seguro Rúral, a título de inceft
tivo às companhias seguradoras que se estru
turarem para este fjm,_é-~~urada uma so
bretaxa de 2,5% (dois e_~eio por cento) sobre 
o valor dos prêmios recebidos. -

Art. 82. São iriStituíP,as as seguintes taxas: 
1-tributação equivalente a 0,5% (éinco dé

cimos por cento) ~obre o _faturamento bruto 
das empresas insta1adas na Zõna Franca de 
.Manaus, nas Zonas de_Proc:.essam-e"nto de Ex
portação e outras_ áreas de conc~o de .in
centivos fiscais especiais, ·existentes ou que · 
venham a ser criadas e que usufruam plena
mente dos benefícios proporcionados pela le
gislação a elas pertinentes. 

n-os recursos provenientes da tributação 
prevista no item anterior destinam-se_ ao finan
ciamento de atividades a9ricolas, pe5queké!JS; 
florestais e extrativistas não predatórias de pe
quenos pro-dutores iocàlizadoS· na· respectiva 
região beneficiada pela legislação especiflcà 
onde a receita foi gerada, çabendo a g-erência 
da mesma ao Conselho_Naciona1 de Política 
Agricola- CNPA ... -

m--alíquota de 2% 1d0rspor centO) sobre 
a exportação de produtos, máquinas, imple-
mentes e insurnos agrícolas. _ 

Art. 83_. _T Qda a área do pantanal e peri
pantanal, considerada.patiirnônlo naciõnal, de 
acordo com o. art. 225, § 4~ da Constituição 
Federal, deverá receb.er tratamentO tributário 
e creditício _ diferenci-ª_do, buscando a Preser
vação ambienta~ a manutençãô _~os hábitos 
tradicionais agropecuárfôs dO ·pantaneiro, vi
sando ao fortalecimento de suas atividades 
econômic!'lS e ec_ologic_!1_r"!1ente vi~ve!s. 

§ 19 É vedada a instalação d.e indústdas 
e explorações minerais ·ctano~as na região 
pantaneira. 

§ 29 As _obras. os projetas e empreendi
mentos que envolvam desmatamento e outras 
alterações ambientais nestas áreas deverão ter _ 
estudos e anuência dOS-órgãos_ofldais de pro~ 
teção ao meio ambiente, e aprovação do COn
selho Nacional d~ Política Agrícola. 

Al1; 84. T ada a áreã da Floresta Amazó
nica brasileira, da Mata Atlântica, da Serra-do 
Mar, da Zona Costetra e suas regiões perime
tra:fs, consideradas património nacional, de 
acordo com o art. 225, § 47, da Constituição 
Federal, deverão receb_e( tratamento tributário 
e crediticio diferenci~çio e incentivos fiscais, 
bu!;cando a preservação ambienta], a manu
tenção dos hábitQ!S agrícolas tradicionais das 
populações que m~las vivem e trabalhem, e 
Visando O- fo·rtalecimento de .suas .atividades 
económicas e e_cologicamente viáveis. · 

CAPÍTULO XVII 
Do FundO NiJciOnal de Desen_volvimento 

Rural e suas Fontes de Recursos_ 

Art. 85. É instituído o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Rural- FNDR, com as se
guíriles finalidades{ 

-i --constítliP" -se em fonte de recursos finan
ceiro:? para ·a exe-cução- das ações e instru
mentos de política -âflricola previstas no Piano 
Nacional de Desenvolvimento Agrícola- PN
DA; ~ -~~ 

- n- cons_tituif-se em fonte de recursos para 
execução de ações emergenciais, definidas 
pelo Conselho_ Nacional de Política Agócola. 

Art. .86+ Constituem-se fontes de recursos 
deste- fUndo: -
I-os reSUltados positiVos provenientes· de 

suas operações-,---
II-os reCUrsos orçaiíi.êhtádos a ele desti-

nados; - -
·III -1% (um por cento) das operações de 

cl-éaíforural; 
·.--IV -1% ·(um por cehto) das exportações 
de ·produtos, máquinas, implementas e insu~ 
mos agrícOlas; 

V-os recursos dos fundos existentes ante
riorménle-á esta Lei, cuja fonte e aplicação 
sejam o set<:)r agrícola; 
·- VI-1% (uni por cento) do valOr da produ
ÇãO industrial_de agrotóxicos e produtos bioló
gicos de uso -na pecuária; 
-~-vn- os recursos oriundos de leilões de má
quinas, equipamentos, produtos e insumos 
aQrícõ]aS-apreendidos pel_a Receita Federal; 

VUI- recursos oriundos de -doações e con
f!!~ujções;- -- -

IX-=-To% (dez por cento) dos produtos 
-otiuridos da arrecadação de impostos de im~ 
porta:çã,o incidentes sobre máquinas, equipá

-me_ntoS, P!Odutos -e insumos agrícolas; 
· _X_-:_ r&lirsos da conta do trigo; 
~--XI- recufsoS captados no exterior; 

" --XII.:_ Olilios recursos que lhe venham a ser 
destinados pelo Poder Público; 
- XIII- os recursos provenientes da devoluw 
-Çãõ de incentivos fiscais em projetas agrícolas 
predã.tóriOs do meio ambiente, de acordo com 
-o-(fáee5tabelec~ o art., 82 deSta Lei. 

Art. 87. O Fundo Nac!Onar de DesenVol
virrient.O Rurar será cidinjnistracfO pelo Consew 
lho Naciona1 de Política Agrícola, ao qual cabe
rá a Sua_regularnentaçãÕ e será operado pelo 
Ministério da Agricultura e Secretarias de Agri~ 
cu1tUn\ dos ~adas, Territó'rios e Muil.lcípios. 

Art. 88. São extintos os seguintes fundos: 
1- Fundo Agroindustrial de ReconversãO 

-Funar; 
ll- Fundo de Consolidação e Fomento da 

Agricultura Canavieiraf 
ill- Fundo de Estímulo Financeiro a.o Pro-

dutor Rural - Funfértil; 
N-:- Fund6 Federal Agropecuârio; 
V- fundo Florestal; 
Vl- Fundo Geral para a Agricultura e ln~ 

dústria- Funagrí; 
Vlt- Fundo Nacional de Refinanciamento 

Rural; 
ym- fundo de Rec1..1peração da Agroin

dústria Cãnavieira; 

IX-Fuli.do para Desenvolvimento da Pe
cuária - FUndep; 

X-Fundo de Desenvolvimento_ Rural -
FER .. 

Parágrafo único. Os recursos desses fun
-dos serão revertidos ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Rural, mantidas as suas fonw 
tes. 

Ãrt. 89. São fontes de recursos fmancei
ros para o crédito r~i'al: 

1- percentual, a ser fixadO-p-ela autorlda<ie
monetária, dos recu(SOS com que operam as 
instituições financeiras; 

II- programas ofidais de fomento; 
III-caderneta de poupança rural; 
[V -recursos financeiros de origem exter

na, decorrentes de empréstimos, aCOrdas ou -
convênios, especialmente reservados para 
aplicações em creâito- rural; 

V- rec~rsos captados pelas cooperittivas 
de ccédito rural; 

VI-multas aplicadas a instituições do sis
tema financeiro, pelo descumprimento de leis 
e normas de crédito rural; 

VU- recurSOs retomad~ das operaçõeS de 
crédito rural, agroindustrial e política de preços 
mínimos realizados pelo Banco do Brasü, à 
conta do T escurO Naciona~ 

VIU- recursos orçamentádos da União; 
IX- outros recursos que venha.rri a ser alo-· 

-cados pelo Poder Público: __ . 
Art. 90~ São foriteS ,de recutsos .financei

ros para o seguro agrícola: 

1-os recursos provenientes da participa
ção dos produtores rurais, pessoa tisica e jurí~ 
-dica, de suas cooperativas e associações; _ 

II- os recursos do orçªmento e outros aJo
cados pelo Orçamento da União; 

III- percentual, a ser fiXado pela autoridade 
monetáda, do total das operações das empre-
sas seguradoras; _ _ ___ _ 

IV- multas aplicadas a instituições segura
doras, pelo descumprimento de leis e normas 
do seguro rural; 

V- os recursos previstos no art. 1 "? do De~ 
creta-Lei n~ 73, de 21 de novemb!'O "de 1966; 
e 

VI- dotaçõ_es orçamentárias e outros re
cursos alocac;io.§i pela União. 

Art. 91. A União destinará anualmente 
· um mínimO de 5% (Cinco por cento) do seu 

Orçamento para desenvolver suas ativfdades 
no setor agrícola. 

Parágrafo único. Os recursos financeiros 
para aplicação em crédito rural não se incluem 
no disposto_ neste artigo. · 
- Art. 92 Os recursos financeiros para o 
desenvolvimento das atividades _abrangidas 
por esta Lei e incluíç:las na ~rea -de compe
tência comum da União, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Territórios e dos Mt,lllicípios 
(arl 23 da Constituição Federal), são de res
ponsabilidade dos três nfveis do Poder Público: 
Federal, Estadua1 e Municipal. _ _ _ _, 

.§ 19 Para atender ao disposto neste artíQo, 
a União concorrerá com um mínimo de 35% 
(trintã e cinco pai" cento) dos custo~ desses 
serviços, devendo os Estados, o Distrito Fede
ral, os Territórios e os -Mu~isípios definir ps·· 
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percentuais de suas respectivas participações 
e a forma de aloc~ç.ão dos re<:ursos de suas 
responsabilidades. 

§ 29 Parcelas adicionais -ao- mínimo de 
35% (trinta e cinco por cento) serão definidas 
e alocadas pelo Cohselho Nacional de Política 
Agrícola, com o objetivo de amenizar as desi~ 
gualdades regionais. 

CAPITULO X\'111 
Irrigação e Drenagem 

Art. 93. A política de irrigação e drena# 
gem será executada em todo o território nado· 
nal, de acordo com a Constituição, e com 
prioridade para áreas de comprovada aptidão 
para irrigação, áreas de reforma agrária ou 
de colonização e projetas públicos de irriga
ção. 

Art. 94. Compete ao Poder Público: 
1-estabelecer as diretrizes da política na

cional de irrigação e drenagem, ouvido o Con
selho Nacional de Política Agrícola; 

H- coordenar e executar o programa na
cionaldeinigação; 

UI-baixar normas, objetivando o aprovei
tamento racional dos recursos hídricos desti
nados à irrigação, promovendo a integração 
das ações dos órgãos federais, estaduais, mu
nicipais e entidades púb!Jcas, ouvido o Conse
lho Nacional de Política Agrícola; 

[V- apoiar estudos para a execução de 
obras de infra-estrutura e outras referentes ao 
aproveitamerito de bacias hidro_gráficas, áreas 
de rios perenizáveis ou vales inigáveis, com 
vistas a melhor-e ·mais racional utilizaç~o das 
6guas para irrigaçãOj 

V- instituir linhas de financiamento ou in
centivos, prevendo encargos e prazos, bem 
corno modalidades de garantia compatíveis 
com as características da agricultura irrigada, 
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrí
cola. 

Art. 95. O ConselhO NacionaJ de Política 
Agrícola - CNPA, disciplinará a aplicação e 
a distribuição dos recursos financeiros previs
tos no art. 42 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias. 

CAPITULO XIX 
Da Habitaçào Rural 

Art. 96. É criada a política de habitação 
rural, cab_endo à União destinar recursos fnan
ceiros para a construção e/ou reêl.lperaç.!io da 
habitação rural. 

§ 1 ~ Parcela dos depósitos da Caderneta 
de Poupança Rural será destinada ao financia
mento da habitação rural. 

§ 2~ Serão beneficiários da política da ha
bitação, rural produtores e trabalhadores__ ru
rais, na forma que dispuser o Conselho Nacio
nal de Política Agrkola. 

Art 97. 'Ã Polftica N~Cional de Habitll~o 
Rural será definida pelo Conselho Nacional 
de Politica Agrícola. . _ 

Art. 98. O Poder Públic-o estabelecerá in-. 
centivos fiscais para a empresa rural ou para 
o produtor rufai, nos casos em que sejam 
aplicados recursos próprios na habitação para 
o produtor rural. 

Art 99. Cabe;a·o Poder Público prestar as
sistência técnica aos agentes financeiros e ao 
prod1,.1tor rural, no que concerne ao projeto 
térn.lcO âa habitação rural. _ 

Art 100. Êdada preferência, na aplicação 
dos recursos fmancelros da habitação, aos pe
quenos e médios produtores rurais e as suas 
formas associativas, e em especial, aos assen~ 
tados em área de reforma agrária. 

Art. 101. Cabe .ao Poder Público imple
mentar programas de habitação rural para re
giões agrícolas com grande densidade popu~ 
laclonaJ de trabalhadores rurais. 

CAP!rllLO XX 
Eletrificação Rural 

Art 162: -Corfip-eié ao Poder Póbllco im-
-- plementar a política de eletrificação e energi~ 

zação rural, com a participação dos produ~ 
tores rurais, coopêtati~ e outra~ entidades 
associativas. 

Parágrafo_ único. Entende-se por eletrifica
çao e energização rurais_ a geração, transmis
são, distribuiÇZio e a utilização de insumos 
energéticos, aplicados à produção agricola e 
ao bem-estar social dos agricultores, trabalha
dores rurais, cooperativas e _agroindústrias. 

Art. 103. O Poder Público incentivará 
prioritariamente: 

1-atividades de .eletrificação rural e coope
rativas rurais, através de financiamento das 
institui~óes de crédito oficiais, assistência téc
nica na implantação de projetas e tarifas de 
COrtlj:>"fa e venda de energia elétrica, campa~ 
tiveis com os custos de prestaç~o de serviços; 

n-a construção de pequenas centrais hi~ 
drelétricas e termoelétricas de aproveitamento_ 
de resl'dUO$ agrícolas, que objetivem a eletrifi· 
cação rural por cooperativas rurais e outras 
formas associativas; 

m-os programas de reflorestamento ener· 
gétlco e manejo florestal, em conformidade 
com a legislação ambiental, nas propriedades 
rurais; 

[V- o estabelecimento_ de ~rifas_. diferen
ciadas horo-zonais. 

-Art. 104. As empresas concessionárias 
de energia elétrica deverão promover a capac;::i~ 
taçã~ da mão-de-obra a ser empregada nas 
pequenas centrais referidas QO Inciso li çlo art 
106 desta lei. 

CAPITULO XXI 
Da Comp~tibiliZaçJo da Lei Agrféolfi 

com a Lei .Agrária 

Art 106. Para que seja garantida a com
patib~idade das ações e instrumentos desta 
lei e da reforma agrária, devem ser também 
con,sjderados os seguintes dispositivos: 

I-o Poder Público reconhece o direito à 
propriedade da terra agrícola, através do pro
cesso de reforma_ agrária, de pequenos produ
tores organizados em forma cooperativa, con
dominial, comunitária e associativa; 

11- as terras ptíJ;>Jicas disponíveis da União-, 
Estados, Distrito Federal, TerritórioS e Munlci- · 
pios serão transferidas a pessoas físicas brasi
leiras, mediante concessão de direíto real de 
uso da superfície, limitada à extensão de trinta 

módulos rurais, e.xcetuados os casos de coo· 
perativas de produção originárias do processo 
de reforma agrária; 
ill- até que a Leí Agrária determine a forma 

de cálculo do módulo rural, será utilizado o 
cálculo descrito para o módulo fiscal no art 
50 da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 
1964, com a redaç!o dada pela Lei nQ 6:748, 
de 1 O de dezembro de 1979 e peJo Decreto 
n9 84.685, de 6 de maiO de 1980; 

rv'-a r"eceita da tributa~ão fundiária rural 
deverá atendei- prioritariamente aos progra
mas governamentais de desenvolvimento ru
ral e aos processos de _refõrma agrária; 

V- o Ministério Público da União pro mo~ 
verá a revisão dos atos de concessão de áreas 
de terra pública superiores a três mil hectares, 
e, apurada_ irregularidade, promoverá a ação 
judicial de recupt~ação, passando as áreas ar
re<::adadas. à Ç,l~óslção da União, para fms 
de J:ef~ 'ágiária. 

CAPITULO XXII 
DispoSições Finais 

Art. 106. NO prazo de noventa dias da 
promulgaçao desta lei, o Poder EXeCutivo en
caminhará ao Congresso Nacional projetas de 
Lei dispondo 59br~: produção, comercializa
çãO e uso de agrotóxicos, biocidas e produtos 
biológicos de uso_ _em imunolog_ia e de_ uso 
veterinár[o, corretivos fertilizantes e inoculan
tes, sementes e mudas, alimentos de origem 
anfmal e vegetal, c6digo de uso do solo e 
da água. 

Art. 107. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
- Art. 108. ~evoga~-se as disposi~ões em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz 1>\aya) 
- Em discuSsão a redação finaL (Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação, a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Paus_ª,} 
Aprovada a redação final. _ 
A ma~éria vai à C~mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem4: 

PROJETO DE LEI DO DF N' 6J, DE !989 
(Em regime de "Urgência, nos termOs do 

art 336, c. do_ Regimento Interno) 

Discussãó, em turno único, do Projeto 
de lei do DF n9 61, de 1989, de ;niciativa 
do Goveinador do Distrito Federa], que 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais até o limite de NCz$ 
670.065.000,00 (seiscentos e Setenta mi· 
lhões e sessenta e cinco mil cruZados no
vos) e dá outras providências. (Depen
dendo de parecer.) 

Solic!to ao nobre Senador Meira F~ho o pa
re.cer da Comissáo do Distrito Federal. 

O SR. MElRA FILHO (PMDB- DF. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado-
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res. o S~or Governador do Distrito Federal 
encaminh~U à apreciasão do Senado Federal, 
nos termos do art. 39 da Resolução fi" 157, 
de 1 ~ 11-88, projeto de lei que autoril:a o ~oder 
Executivo a abrir ao Orçament9 do Distrito 
federal_ créditos adicionais até _o__li_mite de 
N.Cz$ 670.065.000,00. (s_e.l$cent.Os ~ setenta: · 
milhões e sessenta e dn_g;> m(cruzado~ no-
vos), e dâ outras providên<:ias. ~ -

O projeto em ·questão visa incorporar a Lei 
n" 3, de 21 de dezembro de 1988 o excesso 
de arrecadação. -

A parcela com maior cresciment9 na com
posição da Receita recaiu no Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Merca
dorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e lnterm~IJlcipal e de 
Comunicação, perfazendo um total de NCz$ 
276.843.000,00 (duzentos e setenta e seis mi
lhões, oitocentos e quarenta e três mil cruza-

Orgão 

-SEC. de Servi_cos Públicos 
-SEC. de Adm1nistr.eçâo 
-SEC. dó! Flnancas 
--SEC. de v lacão e Obras 

Soma 

Vale destacar, ainda, o pedido de at.tori-, 
zação legislativa para abertura de crédito espe
cial, destim~.do à inclusão da recém-criada Se~ 
cretaria do Meio_ Ambiente, Ciência e Tecno~ 
logia- SEMATEC, através da Lei n'1 41, de 
13 de setembrq _de J989, para fazer face às : 
despesas de inclusão do respectivo programa 
de trabalho. 

Foi apresentada uma Emenda do nobre 'se
nador Mauricio Corrêa, solicitando a supres
são do art. 49 do Projeto de Lei dÕ DF n9 

61, de !989. 
A alteração contida no Porjeto faZ~se-ne-ces

sária por se tratar dos _ú1timos meses do exer
cícto financeiro, além do elevado proceSso in
flacionário em _que se encontra a Nação, dá 
ao Poder Executivo um pouco de abertura 
para atender às despesas de pessoal e encar
gos so.ciais, evitando assim um Pedido de cré
dito suplementar no úitinlo -mêS do exerd:cio. 

Pela análise dos elementos constantes do 
Projeto de Lei n~ 61-PF, somos pela aprovação 
nos termo.s apresentados pelo Poder Execu
tivo e pela rejeição da emel)da apresentada. 

O SR- PRESIDEl'ITE (Antônio Luiz Maya) 
-O parec:er é favorável ao projeto e contrário 
à emenda. 

Completada a instrução da matéria, pa-s
sa-se à Qisc;ussão do projeto e da emenda, 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 

O Sr. Maurício Con-êa- Sr. Pr_esfdente, 
peço a palavra para discutir. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ricio Corrêa. 

dos novos), representando 41 ,32% da respec
tiva proposta no Çresente projeto. 

-Cabe ressaltar que as Operações ·de Crédito 
têrão Uni ín-cremento da ordem de NCz$ 
103:375 mil, decOiTentes de contrato assinado 
com o !Sanco lnterarrleri<:ano de Desenvor:. 
virilepto·nos termos· da Lei n9 42, de 19-9-89. 
e- Res.oluÇª-'o_n9 54, de 26-9-89, destinados à 
in:lplantaçãb do ~sterna de abstecimento de 
áQ;ua do "Distrito Federal. 

Na parte relativa à despe~a. NCz$ 397,7 mi
lhões estão alocados para fazer frente ao pagã.-

- mento de Pessoal e Encargos Sociais, absor
vendo 59,36% do total da despesa, e o restan
t~. N:Cz $ 261,3 milhões, que corresponde a 
39%. com. Outtãs Despesas Correntes e de 
Capital, pata Amortização e Encargos de· Fi
nanciamento, NC:Z$ 11,0 milhões, com uma · 
participação de 1,64%. 

Do total soUcitado, destacamos as seguintes 
_s~_cretarias~_ 

HCz$ f,OO 

To_~ãl r. 
152. 182.30Õ 2.2,71 
139.-1"94.021 • ?.0, 77 
ff3.358.000 l2,4.4 
68.305.162 10,19 

.ol-43.039.433 66,12 

O SR- li'IAORiCIO CORRêA(PDT- DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.}- Sr. 
Presidente, como o Relator acabou de men

~ Cioriâr, a emenda que apresentei teve parecer 
édntrãliõ. 
--u art. 4-:1 da proposta do Governador con-

-tém:-

"S~ãp excluídos do limite de que trata 
o art. 89, inCiso I, da Lei n\'-3,- de 21 de 

_ : dez_embro de 1988, os: c:rêditos supie
,_roentares, inclUSive na hipótese de cance

lamento, deStinaâos a atender despesas 
de pessoal e encargos sociais." 

~ Pois be-m, votamos esta lei, datada de 21 
de de~ernbro de 1988, que em seu art. 8 9 

cria esse limite para o Govemadqr. 
-Agora. S. Ex' manda proposta para votar

mos esse crédito suplementar e exclW. revoga 
aquele dispositivo. O que quer dizer isto? Quer 
dizer que o Governador passará a ter - e 
péço a atenção dos Srs. Senadores -a total 
liberdade de manusear o orçamento nessa 
parte, relativamente aos cr~ditqs suplemen-

-tares. da maneira como bem entender. 
Ora, aprovamos anteriormente uma lei que 

dá 'esse parâmetro de comportamento para 
o Governador, e agora S. EX" manda esse pedi
do de crédito suplementar e propõe a revoga

-Ção de um dispositivo já votado por nós. 
Trata-se, Srs. Senadores, de úma providên

cia, data massima venia, indecoroSa. Sou total
inente favorável ao crédito suplementar, mas 
não posso admitir qtie, em projeto dessa natu
reza, se venha revogar um dispositivo pelo 
qual, toda vez que S. Ex" quiser alterar o orça
mento nos limites que ultrapassem a 20%' 
tem que co!_'lsl,.lltar o, Senado Federal. 

Portanto, lamento muito que, nesse ~SPec
to, revogando-se esse dispositivo, venhamos 
a dar essa, ampla liberdade ao Sr. Governador, 
como diSse o próprio Relator, a pretexto de 
ele estar terminançlo o seu mandato, pressu
pondo-se que o Presidente da República vá 
entregar o bastão da Presidência da República 
no dia 15 de mafço de 1990. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Peimite-me 
V. f:x-1- um aparte, nobre Senador Maurício Cor
Têa? 

OSR-MAOR(CIO CORI!tA-Com pra
zer, ouço V. E;{t. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Já apresentou 
V. ~ alguma emenda a respeito deste assun
to? 

O SR. li'IAWÚCIO CORR~- Apresentei 
.. a emenda e o Relator a recusou totalmente. 

• O Sr- Jutahy .Magalhães - Pediu v:Ex< 
destaque para votação? 

" O SR.MAORiCIO CORRM-Não, por
que agora é que foi lido o resultado. Eu não 

, -~ia; o parec:er foi lido em plenário. 

0&-.Jutahy Magalhães- V. Ex" vai soli
citar destaque? 

()SR. MMJRfCIO coRRtA-Vou pedir 
destaque. 

O Sr. JlltatiY Magalhães -'Eu 9os ta ria 
de assinar o requerimento de de:staque. 

- O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-A Mesa esclarece que a emenda será votada 
.em plenário, separadamente do projeto. 

O SR. li'IAORICJO CORJ!tA- Perfeito. 
_ Er~ o que ti~~a a_ dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Antônio Luiz Maya) 
·- Nao havendo maís nenhum Sr. Senador 
que deseja fazer uso da palavra, está encerr_adª

- a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízO da 

emenda. -
Os Srs. Sen~dores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentaclos. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Votação da emenda apresentada perante 
a Comissão" ·ào Distrito Feder.:d, de parecer:_ 
contrário. 

Os Srs. Senadores que aprovam o parecer 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitada a em'enda .. 

O Sr. Maurício Co~- Sr. Presidente, 
lamentavelmente, peço verificação de quorum 
com suporte no endosso do Senador Chagas 
Rodrigues, do Senador Ney Maranhão, que 
estava aqui presente, do Senador José Ag_riM 
pino, e, se V. Ex.' concordasse, do Senador -
João Lobo. Preenc:hido o requisito, peço verifi
cação de quorum. 

O Sr. Mauro Benevides -Sr. Presidente; 
peço a p~vra pela ordem. 

O SR- PRESIDEl'ITE (Ant6nlo Luiz Maya) 
- Concedo a. ~alavra ao nobre $çnador. 
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O SR. MAURO SENEVIDES (PMDB - OSR. MAURICIO CORRéA (PDT- DF. 
CE. PeJa ordem. Sem revisão do orador) - Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Sr. Presidente, eu m~ permitiria _apelar para Presfdente, gostaria 4e saJientar que está mar· 
o eminente Senador Maurício Corrêa, porque, cada uma sessão e~raorçlinária para logo 
se S. Ex" mantiver o seu pedido de verificação após o térrnino desta. Em decorrência, meditei 
de quorum, com o apoio dos eminentes Lide- bem - os que estão esperando a aprovação 
res, que, acredito, até com algum constran- do Plano de Carreira nâo_se:rão prejudicados. 
gimento endossaram a solicitação, para viabi- Respondo ao pleito do nobre Senador Mau-
lizá-Ia regimentalmente, com relação a essa ro Benevides. 
proposição, sabendo que a partir de amanhã Ainda há pouco enderecei ao nobre Líder 
inexistirá quorum no Senado Federal e na ou~ do PMDB, Ronan Tito, que o transmJtiu a V. 
tra Casa do Congresso, não terá o Govemo fx'- Sr. Pres1dente um ardente apelo, ~o sen~ 
do Distrito FederaJcondiçõesdepagarosseus tido de que, com relação ao item 9 da pauta, 
servidores. Esta suplen1entaçào de 678 mi- a Uderança concordasse, por se tratar de rna-
lhões vai suprir os cofres do GDF para o paga- téria da mais alta importância, çom à remesa 
menta ainda esse mês dos seus servidores. para a ComiSsão de Constituição, Justiça e 

Então, o nobre Senador Mauricio Corrêa, Odadania. Se V. EX' con-corda, posso até, nes-
que tem a imensa responsabilidade, pelo seu te instante, abrir mão desSa prerrogativa que 
prestígio, pelo apoio_ popular de que desfruta, tenho, mas acho que em >política temos q\..le 
de representar Brasília no Senado Federal, e, nos entender. S_e V. Ex'- autoriza o Uder do 
mais do que Brasília, com a dimensão do pró- PMDB a concordar com um pedido de remes-
prlo sentido federativo c:Jo Senado, pediria a sa, não tenho dúvida alguma de que vou aten-
S. Ex' ponderasse, primeiro, as implicações der à sua súplica, mesmo porque, se não me 
desse pedido de verificação de quorum, em falha a memória, até o próprio Uder do PMDB 
relação a esta matéria e às outras subseqJen- concordou, porque se Jevantou votando a fa-
tes. todas elas da maior importância para a vor da minha emenda. Foi o que senti como 
marcha dos trabalhos legislativos. Destaque- outros Senadores, se não estou equivocado. 
se que foi aprovado, há poucos instantes, wn De modo que solicito ao nobre Uder do 
requerimento de urgência para a criação do PMDB que, respondido esse apelo, vamos 
Quadro de Administração do Governo do Dis- concordar com a desistência. Se não for poss'í-
trito Federal, outra matéria que, na Comissão vel, não estou fazendo nenhuma barganha. 
do Distrito Federal, contou com o. apoio deci- Fui chamado à colação, 
dido de S. Ex' o Senador Mauricio Corrêa. Fica este pedido apenas como um apelo, 

EntãO; se f6r mantidO O pedido de verifica- mas, concordandocom o apelo feito pelo no~ 
ção de quorum, todos êSSes servidores que bre Presidente da Comissão do Distrito Fede-
estão aí. nessa expectativa, vão ficar frustrados, ral, retiro o pedido_ de verificação, tendo em 
porquenãoseconcretizaráhoje-enãosabe- vista os compromissos que temos com rela-
mos quando isso vai ocorrer- essa preten:são ção ao Distrito Federal. (Palmas.) Mas gostaria 
quesearrastahátantotempo,queafmal,ago- que o_apelo que fiz ao Senador Ronan Tito 
RI, parecia ou parece chegar ao seu momento ' e_ a V. Ex', Sr. Presidente, tivesse uma interpre-
decisivo. - tação de_ quem quer exatamente votar com 

É o apelo veemente, patético mesmo, que consciência, daí por que fJZ o pedido de remes-
faço ao eminente Colega Senador Maurício sa da proposição constante do item 9 â Cornis-
Corrêa, no sentido de que não formalize o são de Constituição, Justiça e Cidadania. -
teu. pedido de v_erificação de quorum, nem 
procure instar os eminentes Lideres_que aqui 0 SR. PRESIDENTE (Antônio luiz Maya) 
estão, porque esta Casa precisa votar outras -A Mesa agradece a V. Ex', sobretudo, com 
matérias constantes da Ordem do Día, indu- relação à retirada do pedido de verificação, 
sive esta, referente ao GDF, que vai favorecer que iria, de algUm modo, prejudicar o pedido 
mil!1ares de servidores_com a criação do cargo de urgência. 
n21 Administração do GDF. (Muito beml Pai
roas) 

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Com a palavra o nobre Senador Maurício 
Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Aprovado o projeto e rejeitada a emenda,_ 
a matéria irá à Comissão Diretora, para a reda~ 
ção final. (Pausa) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire
tora oferecendo a redação final, que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lid~ o seguinte 

PARECER N• 281, DE 1989 
(Da ComisSão Diretol'a) 

Redação Fmal_do Projeto de Lei do DF 
n• 61, de 1989. 

A Coinissão Diretora apresehta a redação 
finaJ do-Projeto de Lei do DF n9 61,-âe 1989; 
que autoriza o Poder ExecutiVo a abrir créditos 
adicionais atê o llmíte de NCz$ 670.065,00 
(seiscentos _e setenta milhões e sessenta e cin
co mil cruzados novos} e _dá outras providên
cias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de no
vembro de 1989. --NelsOn Cameiro Presi-' 
dente -Antônio Luiz Maia Relator- Diva/do 
Suruagy- Nabor Junior 

ANEXO DO PARECER N• 281, DE 1989 

Redação fmal do Projeto de Lei do DF 
n9 61, de_1989, que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir créditos adicionais até o 
límite de NCz$ 670.065.000,00 (seiscen-
tos e setenta milhões. e sessenta e cinco 
mil cruzados novos) e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a 

abrir créditos suplementares ao Orçamento 
do Distrito Federal (Lei n<> 3, de 21 dezembro 
de 1988), até o limite de NCz$ 667.990.700,00 
(seiscentos e sessenta e sete milhões, nove
centos e noventa mil e setect;ntos cruzados 
novos), para atender à programação constan
te do -Anexo I desta Lei, nos valores ali indi
cados. 

Art. 2~ Ê: o Pcider EXeCutivo autorizado a 
abrir créditos especíais ao Qrçam~,nto do _Dis
trito Pederal (Lei n" 3, de 21 detembro de 
1988), até o limite de NCz$ 2.074.300,Q{r(dois 
milhões, setenta e quatro mil e trezentos cruza-
· dos novos) para atender à programação cons
tante do Anexo 11 desta lei, nos valores ali indi
cados. 

Art. .39 Os recursos necessários ao atencfi. 
_menta do disposto nos artigos anteriores de
correrão do excesso de arrecadação dos re-
cursos ordinários do Tesouro. -

Art. 4~ Serão excluídos do limite de que 
trata o art. 8?, inciso I, da lei n" 3, de 21 de 
dezembro de 1988, os créditos suplementa
res; inclusive na hipótese de cancelamento, 
destinados a atender despesas de pessoal e 
encargos sociais. 

Art. 5 9 Esta Lei entra em vigor na data 
de ·sua publicação. 

Art.- 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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I 13007 I REG!AO ADII!NlSTR.riVA V - SODRAD!NHO 
( I 
I !:ro07,03!71212.021 I ADillii!STr.t.cAO GOVERii.\I[IITAL 1J1 SODRAD!NIIO. 
I 13007 ,!3070252.m I COiiSERVACM DE EOIF!C!OS E lOGf.ADOUROS PU>LICOS DE SOSRADIIIIIO 
I I . . 
I 13008 I REG!/.0 ADillll!STr.ATIVA VI - PltJIALTIIIA 
I I 
I. 13008.03176212.023 I I.DIIIH!S!P.ACI.O GOVEP.N,\1\fNTAl EH PLAWILTIM 
I I 
I· 13019 I AD/1!1/ISIRI\Ct.O DO SE!OR RESIDE/iC!Al WDIISTR!A E ISASTEC!HEHTO 
I 
I 13009.G3070212.!25 I AD/ImiSTP.I.CAO GOVER/iA~ENTAl NO SETOR RESIDEIIC!AL UillüSTR!A 
I I E fii;~STECii:EilTO . 
I I 
I 13011 I ADlíi/IISTRI.C!O DE CE!LAI!D!A 
I I 
I l30!0.03a71212.017 I ADHIII!STRI•CAO GOVWII:IIEIITAL EH CEILAND!A . 
I I 
I .130!! I ADKIIIISTP.ACAO DO CRUZEIRO · 
I I 
I 1301!,03071212.161 I I.DHIIIISTRACAO GOVERHAHE/lTI\l. NO CRUZEIRO 
I I 
I 14!11 I SECRETI.!!A DE ADHIII!STP.ACt.O 
I l4i0! I SECP.ETAllA OE AD~IHISTCI\CAO 
I I 
I U001.03!7C2!2.02B I O!RECAO E CO~nDEiiACAO DOS SISTE/IAS AD/llii!STRATIVDS 
I !le31,031Í70212.C29 I EIIC&1GOS COH /IM/UTEifCM DE lr.I,JiS?OP.TES IN!EP.I/OS · 
I H001,0307~212.033 I El/Ct.IGOS COH A t/AI!UTEIICM DE PR01R!OS DO GO'IEP.NO DO DF 
I HI0!.15S2~952.03! I El/CAAGOS C0/1 !UA!IVOS E PEI:SIO/I!STAS 
'I I 
I 1~002 I 1/iS!ITUTO DE DESENVOLVIHEilTO DE RECURSOS HUHA/IOS. 
I · I 
I I~Oô2.03D70212.034 I DESEINOLV!r.EIITO DE RECURSOS HUIIAIIOS 
I . I . 

I VII!.OR I _, __ , ____ , 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I .. . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 

I 
I 
I 

3.546.901 I 
I 
I 
I 

l.e75.900 : 
.f 
I 
I 

!.53M00 I 
5MS0: 

I 
r. 
I 

1.497.409 I 
I 
I 
I 
I 

t:m.sol r 
I 
I 
'I 

f,76Í.310 I 
I 
I 
r 

247.109 I 
I 
I 
I 
I· 

13.318.100 I 
1.7SMOD I 
3.!5o.IOO J· 

U7 .m.eoe 1 
I 
r 
I 

3S76.02l I 
I ---------------
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I tREOITO SL~LEY.[NJAi I 
I ~'IEXO I I 
I Al'LICACM SEilU:mo OS PROSP.AKAS DE JRAiALIIO I 
I PROJETO DE'LEI lló. DE DE DE 1969 I 
I ·--------- ·------1 
I CODIGO ESPECIFICACAO I VI,LOR I 
1----'--- ----~---- --------1 
I I 
I !SOO~ i S!:CIIETARIA DE f!NI.:ICAS I 
I 15011 I SEC<ETARIA OE Fllloi:ICAS I 
I I I 
I 15l!!.C3:e02!2,035 I ~.nM!HlS!Rr.tAO E CO:Ili!OLE fAZE!IDARIO 32.576,011 I 
I 150c01.03CU~212.151 l DESPESAS COM EXfP.CICIOS C::ITERIO:!ES l80.Ct() ; 
I 1S~01.03~S~302oCS7 I PROmCt~O OE et.:~fWHt)S OE lNCENTIIJO ft MRECAOflCM) 500.C00 t 
I 15201,(>3C~a3C2.0Bô : CADMiTr.O E CO:tTROLE DA f:P.RECr.Dt,tl\0 3.225.5Ce ; 
I 15001.C3CS9332.i27 : JU~OS E 1\HO:HI!t.Cr:o CA OIIJIDA PU~liCA comRATADA U.e~G.M&-: 

I !5~·61.07C10JH.063 i flli~:ICiiliiEIITO A PROG<Al!A OE DtSEJ:VOLVlliEiiTO 3!.0CO.OOI I 
I !S6;1.1376M9!.070 i fb~IO! DE FÜI~t!CIA:\ENTO H''' I.C.UA E ESOOTO O~ DISTRITO FEDERAL I 374,5ll i 
I 15801.15SH9~2.0JI i PROW,KA .OE FO<tii,CM OE PATRU:Oii!O bo"StRVIDOR .PUBLICO I 4.500.el! i 
I I I I 
l 16m I SECRETARIA Dl: EDIJt~CM I I 
I. 16002 I SEC.'!ETMIA OE EOUCACI.O - ENTIOMES SUPERVISIOliAOAS I I 
I I I I 
I 1~2.0Sl218SI.S74 I COliSTnUCI.O, REP~RO E ADI.PTACI.O OE PREOIOS !:<COLA?.ES DE PRUIEIRO GRAU I 20.1!B.77S i 
I I6002.0m02!2.D3B 1 ~!>111/TEIIC!.O OOS SERV!COS AO:illllSTRATIVOS DA fUliDI,CM EOUCACIO~Al. i 2.881.225 I 
I 1l~~:!.~!:~2!.tS'lw839 l CO~?.DEJlAr.~\'1 E i:A!llliF.!iCAO'OO Et:Sl!:O 00 PRWEIRO 6:1~U t. 9.01:l~.eet I 
I 16ee2.~S~3199!~879 : C(li:STflUCM: P.tP-A~Qf -AMPYACHU DE rRtüi05 ESCOi.hKES CE st::G'JliDO G:t~U t 4.C0C.CM I 
I !6002~GS75427!.BS2 i OISffi!UUICAO OA h'ERENOA ESCOLI~ I ~.lCo I 
I I I I 
I. 17110 I SECRETARIA DE SAIIUE l I 
I 17001 t S!:C!IETMIA onAUllE I I 
I I . I . I 
I 17ebl.l37502!2.043 : C!OROEPJICAO MS ACOES OE SMIOE I 24Mill I· 
I . t I I 
I I I I 

·I !7193 I !IIST!TUTO DE ôAUliE DE oiSTRITO FEDERAL I I 
I I I. I 
I 17103.l37S0212.095 i EXECUCAO MS ATIVJO~DES DE BIOLOGIA 1\EDICA E COMBATE AS EIIDEliiAS I 9.064.211 I 
I I I I 
I !BOOI I SECRETI.RIA DE SERVICOS SOmiS I I 
I 1801! I SECRETARIA DE SE~V!COS SOCIAIS I I 
I I l f 
I !8!61.!5a!l2!2.045 I Pl~IEJ/J[IITO ~ COOROtiiACAO OA POLITICA DE DEli.EilVOLVINENTO SOCIAL I 2.i34.11S I 
I I . I I 
I !BC!2 I SECRETARIA DE SEilVICOS SOCIAIS - EIIT!DAOES SUPERVISIONADAS I I 
I I I l 
I IB002.1S810212,B47 I EXECUCAO OA POLITICA ÓE DES8lVOLV!I[I110 SOCIAL l 
! ISC02.15SI4S32.910 i ~l,liUJEHCM DE I:ENO:ES DmElllOA PElO PODER JUJ!C!M!O I 
IIBC02.!SOI4832.918 i PRO:lOCI•O DO A1EIIõlliEIITO A Hti:O?.ES Cl,iEilTES I 
I 18092.15914832.944 i PRO!iOCioO 00 AlEI:OICIIITO AO HE!lOR n:FRATOR I 
I IBi02.15814862.976 I I•Szrlm:tEIITO Ol1 N1ULACAO DE CAIXA RtimA I 
l IBOI2.15814S72,919 i PROMCAO OA ACM COilU!illARIA I 
I l I 

22.968.2~1 I 
. 19&.m .I 

538.192 I 
t9o.m 1 

1.eee.e~e l 
206-tOI t 

I ------·----- ...,...,.,-·----· 
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Ht:zS 1,11 ----------------------I Cl!fl)IJO S~'LEl[U!I.R 
'I 
I 
I· PROJETO DE lEÍ tio, DE DE 
I 
I coo mo. 
1----
1 I 

ANEXO I 
APLICI.CAO SEGIIIIDO OS PROGRAMAS DE TRABII!.IIO 

DE 1969 

ESHC!F!CACAO 

I !VeOB I SECRET~R!A DE VII.CI.O E oms 
I 19001 I . SECP.ET~R!A DE Vll\CM E WRI.S 
I I 
I 19CO!.!Wv212.C~O i D:mVOlV!liEI/TO DI<S I.T!U!DI.OES Vlr1Rli.S, IHOB!llrlli.S, DE r.P.QUJTETURA 
I I· E UP.O!Jl!S/10 E DE m!F!CI<COES 
I 19CO!,m70251.!07 i CO:!STI<U~O E MPLII.Ci\0 Dê PREO!OS E PROPP.!OS DO FODEil PUOl!CO 
I !90BI.16915751.!V1 I Il:?ll./ll"Ci<O DE V!!.S E car.r,s CO/:PLEHENTI,RES DE URSI.!IIZACAO 110 DF 
I I 
I !9e02 I SECP.ETMIA DE V!I.CAO E CORAS • ENTIDADES SUPERV!SIOllóDAS 
1 r 
I 19002.100702!2.Gll I EY.ECUCM DE 03RI.S E SEP.VlCOS OE· UJOt.li!Z~CI.O · 
l.mOZ.!6380212.S1,9 I COORDE!:,lCAO Q,lS AT!VIOI,OES CE co:iSTI:UCM E IIA/:UTEIICI.O DI.S RODOmS 
I I DO s'ISWiA P.OWV!I.R!O DO DF 
I 1910z.IWS53!!SD6 I EXECUCao DO S!STEI:.l ROOOV!I.RIQ &O D!STP.ITQ FEDEIIAL 
I I 
I 20000 I SECRETI.R!A DE SEV!COS PUOl!COS 
I 20111 I SECP.ETM.IA DE SEVICDS PUOL!COS 
I 
I 20êGl.t13070Zi2.05i I &C~~DB!t:Cf:O !lAS ~TIV!D:'l~ES DE TP.MlSP()Rlf.S COLETIVOSr COUTP.OtE · 
I I E I.DII!IIISTI.I.CM DE SEJ:V!COS PU3l!COS 
I 2CI!J,03G/02!2.150 I HAIIUW:ct.O DOS S!S!EiõnS OE CAIXA UIIICO E lliFORIL1COES DE TP.M~POITES 

I 

I 
I 
I 
I 

----.1 
VAlOR I 

-1-·---
1 
I 
I 
I 

I 11.051.800 I 
I 1.001.803 : 
I· 2t.e!O,OI& i 
I I 
I I 
I I 
I 15,193.5!0 I 
I I 
I Í3.0S9 .862 I 
I B.~O!.eOI I 
I I 
I I 
I I 
I· I 
I I 
I 4.899 .BCI I 

I ~- I 
I 

4.410.000 I 
I03.00MC3 I I 20001;6308&351,109 I SU9SCP.ICI.O DE CAP!TnL I 

I 20601.10603272.052 I CUSTEIO DO S!STEI:.l DE llUiliNI,CAO PUJL!CA DO PlllliO PILOTO E SETOP.ES I 
I I 
I . 20003 I ADI!IiiiST!IACAO DA ESTACAO RODOV!I.UA DE DRASrm I 
I I I 
I 20003,1611S5322.053 I ATEIID!iiEilTO MS USUi]!OS DE Tr.MISPORTES UIBAIIOS E !IITERESTADUA!S I 
I I DO Pll./10 PilOTO . I 
I I I 
1· 20!14. I SERV!CO AUTOIIOHO DE l!HPEZA UIB!IIA I 
I I . _ I 
I 20014.11600212.054 I EXECUCM MS ATIV!D~OES OE CDLETA DE LIXO E llf.PEZA DE VIAS I 
I . I E lOGRI.OOUROS PUBl!COS I 
I I I 
t I I 
I .21!11 I SECP.m!!A DE ~GR!CUUl/RA E PROOUCAO I 
I 21C0! I SECIIETAR!A DE AGRICULTURA E PRODUCAO I 
I I I 
I 2U&l.e46702l2.C55 I PliJIEJ,~HfNTO, COORDEili;CAO E APOIO DE EXECUCM·DA POL!T!CA AGROPECUAR!AI 
I . I I 
l 21002 I SECRETI>Rl~ DE AGRICUlTURA E PRODLtAO - E!IT!DADES SUPERV!S!Oil.IDAS 
I I 
I 210&2.!4170212.856 I EXECUCAO DE PROG?.~HAS DE FOMENTO AGROPECUI,UO E PRESIJIVACAO 
I . I DOS RECUlSOS NI.TURA!S . 

J.oeo.ooo : 
I 
I 
I 
I 

853,200 : 

1 
I 
I 

38.119.30& I 
I 
I 
I 
I 
I 

1.187,60& I 
I 
I 
I 
I 

· 17,289.!61 I . . . 
______ ... _ 

. ·-· /----
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-----------------------·------------------· I tliEOITO SUrlEHDHI\I! 
I IU:EXO I 
I APL!CACAO SEGUimO OS PROGRAKAS DE TRABALHO 
I PROJETO OE LEI Ho. OE OE OE 1989 

Sexta-feira 27 6467 

I 
I 
I 

1------------·--'-''-'-'-------.,..------- I 
I 

1 tlll>IGO I ESPECIFICÀCH I· VAlOR I 
I --1--·-----· ---·---1 
I I 
I 21!12.ii!C0212.S94 I OESEIIVOLVIHEIITO DE PROGRAMAS DE ASSISTEIICIA TECillCA E EXTEIISAO 
I I RU.~iL - EM!ER 
I· I 
I 2213& I SECRETroR!A OE SEGUHNIC~ PllilLICA 

·1 22001 I· SECRETARIA DE SEGUl!oliCA PUBLICA 
I I 
I 220&1.06311742.158 I POL!CIMIEI!TO OE t:ATU::EZA CIVIL 
I I . 
I 220&2 I SECRETARIA OE SEGURAHCA PUBLICA - Eli!IOAOES SUPEP.VISIOIIADAS 
I I 
I 22112.169!5732.063 I COOP.OEHACAO DAS AT!VIO~OES OE PESSOAL, ORCAK'ENTO, COtllABil!DAOE 
I I E stRVICOS GERAIS DO OETRAII-OF 
I l 
I 22013 I POLICIA HILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
I I 
I 22003.!6301m.Me I POLIC!ru\ENTO OSTtllSIVO ~ FAlDADO 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

22~3.td3V4282.12V : fUNDà nr St.Um;: DI% PO:..IC!A ;tiU:TA.~ I 
! I 

22114 1 com DE sor.smos o o o mm o· m<RAL 1 
I I 

22104.063BI7G2.eSI I SEP.VICOS 00 CORPO OE DOIIDElROS I 
22014.06304202.130 I fUIIOO OE St!IDE 00 CORPO DE BOIIllEIROS I 

I I 
230CI I SECRETARIA DA CUlTURA I 
23111 I SECRETARIA DA CUL!U?.A I 

I I 
2Jiii.~B~W212,137 I (lDMIH!SlRACAO, PtAIIEJAiiEIITO, EXECUCAO E CONTROLE DO I 

I SISTEMA CULTURAL I 
t I 

23012 I SECRETARIA DA CUL !URA - EHTIOWES SUPERVISIOI~OAS I 
I I 

't 23602.0St-71ll12.841 ; EXECUCtiO DPS ATIVtDíiDES DE AD:tiNl5tr,AcM OCI SISU:Iíf'l CULT\JR(IL I 
I 2.842 I PRD:JOCOES CULTUnAIS I 
I I I 
I · 23003 I AROUIVO PUIIt!CO 00 DISTRITO FE11ERAL I 
I" I . I 
I 23003.t8482l62.12B I ATIVIDADE OE RECOLIIII\!IITO, PRESERVACAO E DlVUtGACAI DA OOCUHEIITACAO I 
I I HISTORICA DO~ GDF ~ . . ! 
I I I 
I 24001 t SECliE!nRIA DA IIIOUSlRIA, COIII:RCIO E TIJ1115KO I 
·1 24001 I SECRETARIA DA IHOUSTRIA, COr.ERC!O E TURISI\0 I 
I I . I 
I 2400!,11070212,132 I C002DEIII.CI\O E APOIO A INDUSTRIA, COI\ERCIO E TURISHO I 
I I . 1 

I 
I 

3.954.00! I 
I 
I 
I 
I 

260.&10 I 
I 
I 
I 
I 

!3.4BB.4GI l 
I 
I 
I 

362.001 I 
5ei.CO! I 

I 
I 
I 

314.500 I 
420.011 I 

r 
I .. 
I 
I 

1.714.000 I 
I 
I 
I 

$.24S.IOO I 
46M00 I 

I 
I 
I 
I 

616.009 I 
. I 

r 
I 
I 

. 7:!'/.701 I 
I 
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I CREDITO stiPLEiiEI!TAi 
I 
I. . 
I PROJITO DE LEI No. DE DE 

AIIEXO I 
AI'LICAC/,0 SEGUI/DO OS PROGRAI!AS DE IRABALI/0 

DE !9B9 

IICzS 1,01 

I 
I 
I 
I 1----- --------------1 

1 .CODIGO I ESPEC!FIC.ACAO I VA~OR I 
1--'-----1 1--- 1--- ·--1 . I I I 

I 2m2 I . DEPART~IEilTO DE .TUUSHO DO DISTRITO FED,RAL I I 
I I . I I 

1 2.313, 9ço· : I 24!02.1!65!2!2.031 I PLAIIEJ!HEI!TO E C<!ORDENACM DAS ATIVIC~DES DE SU?OP.TE AO TURI.SHO 
l I. I I 
I 2Zoe0 I SECREnRIA DO Tr.~nAtH~ L I 
I 2500! I SECRElJ\JIIA DO lflA3riUIO I I 
I I I I 
I 250!!.140702!2.!33 I PlMIEJAIIEIITO, COORDEI!!CAO E EXECutAO DA POLITICA DO lP.ADALIID I !.662.!09 I 
I I . I I 
! 26!~ I SECRETARIA OE COIIUN!CACAO SOCIAl I I 
I 2613! I SECKETAR!A DE COIIUN!CACAO SOCIAL I I 
I I I 
I 26001.03m232.!!3 I DIVULGACM E PU~LICIDADE I 7.901.009 I 
I 260D!.C3a70232.!36 I PlA:iEJô!iEIHO E COOr.DEI:ACAD DAS ATIVIDADES DE COJ:Uil!CACAO SOCIAL J 1.SS1.6eo- : 
I . J I I 
I 390~G : IlESEP.VI'l DJ:: COI!! íi\:JEtiCIA .1 I 
I 39111 I RESERVA DE COIITl!IGEiiCJA I I 
I I . . . .. I I 
I 39COM9999999. 999 I RESERVA DE COiiT!HüEIICIA I lt.cel.~ll I 

I I I . I 

I ---- -I 
667.991.700 I 1 T O T. A L 

I [!ÊDUO ESI'ECJro..' IIKEXO 11 f 
I IJroeA:JA DE UADAUIO I 
I . I 
I Pto.DO CE LEI !!a. DE · DE DE 1911f J 
I I 
I CODI.IiO I I:SI'ECiriCACAO I TOTAl I I r-----------------r-..:.:..--1 
I I I 1. 
I 21GCO. I SEI:P.ET~Rlfl Dt IlHO A.'I!IID!Tf, Cltt:CJA t. TEC:l~OClft' I i 
I 27DU I SEtr.ETIJ:I/1 OE /;d:O flllBlEI~TE, CIE!!í:IA E TEti:OLGaLit I I 
I J I t 
I 27001.e31~0~2.17S I CM~OEIIACI10 !lOS /lsstiiiTOS DO tinO AI!BIEIITE, CIEh'Cl/1 E l(CI:OLC!CIA . I :. i.iOS.tOO I 
I I I. I 
I I I I 
I I I I 
f 21~~ I lt:STlTUTO DC: ECOLOGIA E I:C:ID /tt'UIIEIITE ~ DISll!lTD FEDEtt.l I I 
I I . I I 
I 27fO:t.I3U0592..J92 I CEFES:'I Dfl'Ecoi.O~IA t DO' HEIO t.H:!JEl:TE: I 44t.let ·t 
I I I I 
I I I r 
I I I I 
I 27m I IUSTJTUTO OE CIEt:CI/1 E TEtr.ili..O.Gift 00 DISUITO FOOM. . '· I 
I. . I I t 
I 27*4.1lit4~72.191 I DESEIIVOLVIIIEJITO ClEIITIFlCO E TECU4lOGICO I 52f,3et I 
I . I . I . I 
I I I . 

1
t 

I I ~ 
I I I I 

. I 1. I I 
I I I I 
I I I I 
I I I .I 
I .1 
I TOTAL.' 1, _ M7-C.3etl 
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O SR. PRESIDEi'!TE (Antônio Luiz Maya) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, eil<:erro 

a discussã.o .. 
Erri vOtação. - _ 
Os "Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção do goveÍnador do 

Distrito Federal. _ _ - - " 

O SR. PRESIDENTE (Antônóo Luiz Maya) 
-ltems, 

MENSAGEM N• 248, DE 1989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
an. 336, ~ do Re;gimentô Interrio) 

Mensagem no 248, de 1989 (n' 665/89, 
na origem), relativa à proposta p-ara que 
seja autorizado o Estado_ do fSi9 Grande 
do Sul a contratar operação -de crédito 
externo, de_ natui:eza financeira, no valor 
de até US$ 1 OO,OOO,OOO.OU (<em milhões 
de dólares amer.icanos) ou seu equiva
lente em outrª moeda, junto ao Banco 
lntemac:ional para_ a reconstrução e- de~
senvolvimento. (Dependerido de pare
cer.) 

Com a palavra o nobre Sena_d_Qr José Foga
ça para proferir o parecer da Comissão de 
Assuntos Econômtci:fs: 

O SR. JOS{;: FOGAÇA (PMDB .:__ RS. 

tuição Federal, autorizado a cootratar _oper;~-, 
çào de -crédito externo, na valor de até GS$ 
100,000,000.00 (C:em milhões de dólares nor
te-americ:anos)~ ou Seu e(}uivalente em outra 
moeda, jun_to ao Banco Internacional para a 

-Reconstrução e Desenvolvimento (Bãnco 
Mundial), mediante a garantia da República 
Federãtiva do Brasil, destina_da a fmanciarpar
te do Programa Integrado de Melhoria Social 
-Pimes. -~ ~ ~ 

Art. 29 Esta Resolução entra em Vigor" na 
data de sua_ publicação. 

- Art. Jo- Revogarri-Se as--disposições em 
contrário. · 
- É o parecer, Sr. Ptesid~nte. 

O SR. PRESIDENTE (Arrtônio Luiz Maya) 
- O parecer da Comissão de As~J.mtos Eco
nómicos conclui pela apresentação do Projeto 
de Resolução no 78,_ de 1989,.'que "autoriza 
o Estado do Rio Grande do Sul a contratar 

----operação de créditO externo no valor de até 
100 milhões de dólar~s americanos, jUnto ao 
Banco Mundial". -

-___ - t:Ompletada a inst"i-ução ela matéria, pas
sa-se à -discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa) 

Em discussão o proJeto. 
- Não havendo queni peça a palavra, en~erro 

a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o i:iprovam queiram 

permanecer SeOtadOs. (Pausa) 
APrOvado. 
o- projeto irâ à C:óniissão Diretora para a 

redaçâ.o final. ----- -

RE:SCiLUÇÃO N' , DE 1989 

Auton~ o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a contfatar opeiaçãO de
créditO externo no valor dt:t até US$ 
1 OO,OOO,QOO.OO (cem milhões de dólares 
americanos)._ 

O Senado Federa1 resolve: 
Art. 19 É. o Governo do Éstado--do Rio 

Grande do SUl, nos termos Q.o art. 52, incisos -
V e VIII da Coos_tituição Federal, autorizado 

· a contratar operaçã() de crédito exten;o;--no 
valor de atê US$ 10Q,O_QO,OOO.OO (cem mi
lhões de dólares americanos), ou s® 'equiVa

·tentc em outra moeda, junto ao Banco Interõa-
cton~I pãra a Reconstruçao e Desenvolvímen
to {Banco Mundial), mediante a garantia da 
União, destinada a financiar parte do Progra
ma Integrado de Melhoria Social - J:Sin1es. 

Art. 2e Esta_Resoluç~o entra_~ v!fror na 
data de s\l,a publicação. - - - · 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lufz Maya) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Nâo havend:O qu~fn peça a palavra, eri.cerro 
a dis<::ussão. 

Em votação, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer" sentados. (Pausa.) -
Aprovada. 
A _matéria_ vªl à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- A Presidência retira a matétia <:onstante 

Para emitir parecer.)_- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, com a mensagem n\'248, de 1989, 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do S~nado. Federal pleito do 
Governãdor do Rio O.rande do'Sul que objetiva 
contratar operação-de crédito externo no valor 
deUS$ 100,000,000.00, junto ao Banco Mun
dial, destinada a fmanci8r o Programã. Integra~ 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) 
-Sobre a mesa, o pareCer da Comissão Dire
tdta ofereCendo a rédação final da matéria, 
que será lido pelo Sr. 1ç Secretário~ 

- dO_ item 6 _çla Ordem do Qia, nos teriDos do 
art. 175, alínea e, do- Regim~ento Interno. 

do de Melhoria Social- PIMES. - --
ó empréstimo terá as seQuintes condiçõe$

financeiras: 
Desembolso: até 3i~12~1994. 
Amortização: effi 2.0 se_mestralidades iguais

e <::onsecutivas, no valor deUS$ 5,000,00ó.OO 
cada, vencendo-se a-primeira em O 1-04-1995 
e a ú1tima em 01-10-2004. 

Juros: Exigidos semestralmente -e ·calCula
dos a 0.5% a.a. acima do custo d~_c:aptação 
do BIRD, apurado no semestre antéfiOr. 

Comissao de Compromisso: Exigida se
mestralmente e calculada a '0.75% sobre o 
saldo não desembolsado do empréstimo. 

No mérito, o pleito se enqUadra em caSos 
análogos que tem me~ddo_ a acolhida da Ca
se., tendo em vista o seu largo alcance social. 

Ante o exposto, somos pelo ac:olhimeilto 
da mensagem nos termos do seguinte: 

-É lido o seguinte 

~~~~- PARECER No 282, DE 1989 
(pa Comís_sã.o D!retora) 

Redaç~o final do Projeto de ResoluçãO -
n• 7& de 1989. 

· A Comissão DiretOra. apresenta a redação 
- final do Projeto de Resolução rt' 78, de 1989_, _ 

que autoriza o Govemo do EStado dO Rio - -
Grande do Sul a contratar operação de crédito 
externo, c:om __ a_garantia d~ União, no valor 
de até US$ 100,000,000.00 (cem miloões de 
dólares americanos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outu
bro de 1989.- Nelson Carneiro, President~ 
~ Jffitónlo Luiz Maya, Relator - Diva/dei Su-

PROJETO DE RESOWÇÃO N' ~78, DE !989 _ ~ JVagy- Nabor Júnior. 

Autoriza o Estado elo Rio Grand~ do 
Sul a contratar operaçlJo de crédito ext:er~ 
no no valor de até US$ JOO;riQO,OOO.OO, 
junto ao $anco Mundial. 

O Sen4do Federal resolve: 
Art 19 É _o Estado do Rio Gfande d6 Sul~ 

nos term()s do art 52, inciso V. e Vlll da ConSti~ 

ANEXO AO PARECE:R No 282, DE 1989 

-~- -- R!fdaçáo final do Projeto_ de Resolução 
n"' 78; de 1989. 

~fªço saber Que o SenaAo Federal aprovou. 
nos termos do art. 52, incisos V e VIU, da COriS
titul~ãó. e eu, -- · ' . Presiderite, pro
mulgo a seguinte 

É o seguinte o item retjrad9 de paure": 

of!CIÓ Ni S/12, DE 1989 

(Etn regime de urgên-cia, nos termos do 
_ Art 336, c, do Regimento lnte~no) 

OficiO n~-s/12~ de 1989 (n9 156189, na ori· 
gem},-relatiVo à prOposta para qUe-seja autoriw 
zado ó Governo do Estado. do Piauí a contratar 
operação de crédito junto a oricmiSrríOs finan. 

-ceirOs da República Argentina, no valor de ÚS$ 
30,000,000.00 (trínta milhões de dólares ame
ricanos). (Dependendo- de parecer) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
~Item 7: 

_9fido nQ 5125 de 1989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento lritemo) 

Ofício nQ-S/25, çie_ 1989, relativo à pro· 
posta para qtte seja retificada_ a Resolução 
n"_27, de 1989, que autorizou a Compa
nhia de Gás de São Paulo - COingás, 
a cói'if(cí@r OperaçãO de crédito_ eXterno 
no valor de US_$_94,0QO,OOO.OO (noventa 
e quatro milhões de dólares ~erkanos)~ 
(Dependendo de parecer.} 
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Sobre a mesa, o parecer da Comissão de 
Assuntos Econômfcos, que será lido pelo Sr. 
1 Çl Secretário. 

É lido o Seguinte 

PARECER 1'1• 283, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Econ6mi· 
cos, sobre o Ofício "S"_2S/B9; do Senhor 
Governador do Estado de São Paulo. soli
citando reti/icaç§oda Resolução n~ 27/89. 
que "autoriza a Companhia de Gás de 
São Paulo- Com gás, a contratar opera
ção de crédíto externo no valor de(]$$ 
94,000,000.00 (noventa e quatro milhões 
de dólares americanos)': 

Relator: Senador Wilson Martins 
fio dia 13 de junho do corrente ano, O Sena

do Federal aprovou a Resolução n~ 27/89, que 
"autoriza a Companhia de Gás de São Paulo 
- Co.rrigáS, a contratar operação de crédito 
externo no valor de US$ 94,000,000.00 {no
ven~ e quatro milhões de d6lares america
nos) • 

O texto integral da ResOlução n~ 2:7/89 é 
o seguinte: 

"Art. 1 ~ É a Cori1i3Pnhia de Gás de 
São Paulo - Conigâs, lios terrrlos do 
art. 52, incisos V e VII, da Constituição 
Federal, autorizada a contratar operaçáo 
de crédito externo no valor de US$ 
94,000,000.00 (noveáia e quãiro mllhões 
de dólares americanos) junto ao Banco 
Internacional de Desenvolvimento (Ban
co Mundial} mediante garantia da União, 
destinada ao financiamento do Projeto de 
Distribuição de Gás Natural no Estado 
de São Paulo. 

Art 2~ É o Poder Executivo autori
zado a dar o aval do T escuro Nacional 
à operação mencionada no art. 1 ~ desta 
resolução, mediante recebimento de con
tragarantias efetivas do tomador e obser
vadas as demais exigências legais. 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação." 

Já em 13 de se~mbro, o Governador pau
lista, Orestes Quércia, encaminhou oficio ao 
Senado, queixando-se de dificuldades para 
concretizar a operação autorizada pela Resolu
ção 27/89, de vez que a Secretaria do T escuro 
Nacional estaria exigindo "o cumprimento de 
condições absurdas e inconstitucionais para 
autorizar a Uruão a prestar garantia no fman
ciamentP retroreferido". A alegação de incons
titucionalidade feita pelo governador parte da 
verificação de que cabe a esta Casa (art. 52, 
VIU, da Constituição) "dispor sobre limites e 
condições para a concessão de garantia da 
União em operações de crédito externo e inter-
no". 

Por esta razão,_ sugere aquela autoridade 
que o Senado explicite as condições para a 
concessão da garantia da União no caso em 
tela, através da modificação do texto da Reso
lução n' 27/89. 

Mani~mo-nos a .favor da pretensão do 
ilustre governador de São Paulo e, para aten· 
dê-la, encaminhamos o seguinte projeto de 
resolução: 

PROJETO DERES .lJÇÃO N' 79, DE 1989 

Modifica o texto da Resolução n" 27189. 

Art. _ 19 _9 Poder Executivo prestará garan
tia dO Tesouro Nacional na operação mencio
nada no art. 1~' da ResoJução n9 27/89, do 
Seil~dQ f~çl_er_a], mediante c;ontragarantia 
prestada pelo Governo do Estado de São Pau
lo, através da. caução das quotas ou parcelas 
referidas na letra a do inciso I e no inciso 
R do art 159 da Constituição Federal-

Parágrafo único.- Os compromissos "finan
ceiros decorrentes da operação de- crédito re
ferida no art. 19 da Resolução n? 27/89 não 
poderão ser refinanciados, em seus vencimen~ 
tos, com recursos orÇamentários da União. 

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

Sala das Comissões, 25 de outubrÔ de 
[989. - Jorge Bomhausen, Presl'dente em 
exercido - Wilson Martins. Relator - Ney 

Maranhão - Nelson Wedekfn - Roberto 
Camj;os -João Lyra - João Calinon -
Gerson Camata --Ronan Tito - Aluizio Be
zeffa -José Agtipino- Luiz ltíana Filho
Márcio Laàrd_a- Ron~do Aragão. 

O SR. PRESJDEI'IlE (Antônio Luiz Maya) 
- O páfe-cer da Comissão de Assuntos Eco-
-nômicos condui pela apresentação do projeto 
de resolução que mo.difica o J~xto da Resolu
ção n' 27. de 1989. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto,_ em turno _único. 

Em disc;uss_ão o 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. 
A matéria irá à Comissão Diretora, para a 

redação _final. 

O SR. PRESJDEI'IlE (Antônio Luiz Maya) 
--'- Sobre a mesa, redação final da matéria 
que será lida pelo Sr, l~·Secretârio. 

-. - _É lida a seguinte 

PARECER N' 284, DE 1989 
(Da -CotriisSã6 Diret6ra} 

Redação final do Ptojeto de Resolução 
n' 79, de 1989. _ 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
fmal do Projeto de Resolução n9, 79, de 1989, 
que modifica o texto da Resolução n~ 27, de 
!989. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outu
bro de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente 

. -Antônio Luiz Jl1aya, Relator - Diva/do Su~ 
lU6gJ'- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 284': DE 1989 
Redação final do Projeto de Resolução 

n 9 79.- de 1989. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
e _eu, , Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do-~RE:gimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 79, DE 1989 -

Modifica o texto da Resolução n" 27, 
de 1989. 

O senado Federal resolve: 
Art. 1~_ O art. 2~ da Resolução n"' 27, de 

1989, paSSa a vigorar com a seguinte redação: 
"ArL 2Q O Poder Executivo prestará 

a garantia do Tesouro Nacional na opera
ção mencionada no art. 1 g desta resolu
ção, Jffédiante contragarantia prestada 
pelo GOverno do Estado de São Paulo, 
através da caução das quotas ou parcelas 
referidas na alínea a do inciso I e no inciso 
II do art. 157 da Constituição Federal. 

Parágrafo ónico. Os coinpromíssos 
financeiros decorr~ntes da operação de 
crédito referida no art. 1 <> desta resolução 
não poderão ser refinanciados, em seus 

-vencimentos, com recursos orçamentá
rios da União." 

M 2o Csta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESJDEI'IlE (Antônio Luiz Maya) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 
· Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discuss-ão. 
Eén votaÇão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada_ 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESJDEI'IlE (Antônio Luiz Maya) 
-Item8: 

OFíCIO N• S/26 DE 1989 

(Em regime de_ urgência, nos termos 
do art. 3.36, C, do Regimento Interno) 

Oficio n• S/26, de 1989 (n• 3BLB9, na 
ori_gem), relativo a proposta para que seja 
retificada a Resolução n~ 45, de 1989, 
que autorizou o EstãdO de São PaulO, por 
intermédio da Companhia de Saneamen
to Básico _do Estado de São .Paulo, a con· 
tratar operação de créclito externo Do va
lor de US $ 280,000,000.00 (duzentos e 
oitenta milhões de dólares americanos). 
cpependendo de parecer.) 

Sobre a mesa, o parecer d.:f Comissão de 
AssUntos e~nômicos, que será lido pelo Sr. 
1 9-SeCfetário. 

É lido o seguinte 

PARECER N" 28.5, DE 1969 

Da Corrilssã.o de Assuntos EconóJTU
cos, sobre o 0/Jdo "S" no 26/89, do Sr. 
Governador do Btado de São Paulo soB
citando retificação da Resolução n?45189. 
que "autodza o Estado dg_ SlíoPau/o, por 
intermédio da Companhia de Saneamen-
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to Básico do Estgdo de São Pau/o, a con- Parágrafo úflfco. Os compromissos fman-
tratar operação de créditp extemo nQ va- ceiroS deCoiTerifes dà operaç!-o de crédito re-
ler de_ as~ ... 280,000,000.00 (duzentos ferida no art. }0 da Resoluçáo n~ 45/89 Jlão 
e oitenta milhões de dólares amerJCa- - ' poderão set refin'anciãdos, ~seus vencimen-
nos)': tOs. com recur:Sõs õrçafuentários da União. 

Relator: Senador lMlsan .Martins 
No _dia 10 de agosto do cOrrente ano,· o 

Senado Federal aprovou a Resolução n9 
45/89, que "autoriza o Estado_d~ São Paulo, 
por intermédio da CoinpanhiãCie saneamento 
Básico do Estado d.e São Pa\J1o a contratar 
operação de crédito extt:trn9 áci Valor de US$ 
280,000,000.00 (duzentos e oitenta niilhões 
de dólares amerk.anos)". · 

O texto integral da _Resolus;ão n9 45/89 é 
o seguinte: -

"Art. 1 ~ É o Estado dZSã~ Paulo, 
através da Companhia de -Saneamento · 
Básico do Estado" de São Paulo Sabesp, 
autorizado, nos_ tf:rrnos do art. 52, inciso 
V, da Constituição Federal. a contratar, 
junto ao Banco lntemadonal para a Re
construção e Desenvolvimento - BlRD, 
operação de qécÍjto externo no valor de 
US$ 280,000,QOO.UO (âiJzentos e oitenta 
milhões de dólareS a111eriCanOS}, nas con~ -
dições financeiras.aprovádà.S p-elo Banco 
Central do Brasil, çles!in~da a ~poiar o -
projeto de saneamento básico da Região 
Metropolitana de São PaLtlO é Interior. 

Art. z~_ Esta reg:,Iução entra em viQ:or 
na data de sua pub!(cação." · ' 

Já em 13 de se~bro, o Governador Pau
lista, Orestes_Quércia, encaminhOU OÍÍCío ao 
Senado, queixandÕ~sé de diflCuldad~ para 
concretizar a operação autorizada pela Resolu
ção n"' 45/89, de vez que a Secretaria do Te
souro N~<::ional estaria exigindo "o _Cumpri
mento de .condições absurdas e inconstitu
cionais para autorizar a União a prestar garan
tia no financiamento retro referido". A alega· 
ção de inc:onstituc:ionalidade feita pelo Gover
nador parte da verificação d1úlue cabe a .esta 
Casa (art 52 vm .da Constituição) "qispor SO· 

bre Urnit~s e condições para a concessão da 
. garantia da União em operações de câ!:dito 
externo-~- interno". 

Por esta razã9, Sugere_ aquela autoridade 
que o Sen~_Ç[o explícíte as condições para a 
conce:~o da garantia da União no caso em 
tela, através da modific-ação do texto da Reso-
lução n• 45189. ~- -·· -

- Art. 2" Esta resolUção eii.tra em vigor na 
· data de sua publicação. 

Sala d.i'i:;>_ Comissões, 25 _de outubro de 
1989. -- .JÕ.rge_ Bol!}hàLJSéh: Presidente em 
exercído, Wilson Martins, Relator - Ronan 
Tito - Joãd Calmon - Gel'$on Camata -
João Lyr• - Roberto Cariipõs - Aluízlo Be
zetrer-José Aijfij:Jír@-___: f.i.r_iz Viana Filho
Márcio Lacerda ~ Ronaldo Aragão - Ney 
MaranhãO. - - ---~ 

c; o SR. f'REs1i)~ (1\nÍónio Luiz Maya) 
~-G parecer d1f ca·mrss.so de Assuntos Eco
nóiliiCOS ·corrclUl_pe~ apresêri"tação de proje-
tas de_resoli4S'ã0 gue frtõdiflc.:a o texto-da Reso-
lução n9 45, de 19&~C - · 

Completada _a _instruçao da matéria, pas
sá-se à discussã~o do ?_~~teta em turno único. 

~ O Sr. JutabY AagQihles- Sr. Preslden
,J .. ~. peço a Paiavra Para discutir o pfojeto. 

O SR- PREsiDI!i'iTE(Antem!o Luiz Maya) 
--- Cc:itri a (>ala VI-a O O Obre Senador Jutahy 
Magalhães. -

. ôSR-JtiT!JW~(PMDB
~--Para 4fS6Júr:Séffl-reV!kão do orador.)
~r: Presidefitê; ~S!_f"Senââõ"res, falóu·se hoje 
aqui, em "gol ctn'1tra'', Não quero ser contra 
este item 8 da pauta, mas acho que, a cada 
instante, estamos f~endo ·~gol contia", no Se

·-nado. 
EstamoS Cofn dois .Ptojetos de resolução 

---a seretll votados, a __ respeito da questão de 
endMdamento externo do Brasil e aprovação 

- das~rn.-atêrias no Seftad(),_ regulamentando o 
art. 52 da Const1tiJiÇ80. Atê agora, esses proje
tas de resolução não forám votados. 

Solicitaria aos ucfer·es dOs diversos Partidos, 
Já que tantos são Q] pedidos de urgência, que 
n6s, tanl.béi'i\; -pedíssemos urgência "C" -
não precisa ser urgência "b" -para esses 

.·-projetbs -de resolução, com ã finalidade de 
serem eles votadas pelo Plenário do Senado, 
pOrque vamos ápredar, agora, 280 milhões 
de dólares. Votamos 98 milhões de dólares, 
votamos 100 mílhõ~ de d6lares, e não sabe

_lflO"S" se Já tilfrapassaffiOs -ou não o limite de 
crédito possívd qu-e o=sen.ado pode conceder 
a esses pedidos de empréstimo do Govem.o 
Fi!d~ral. 

Manifestamo-nos a favor da pretensão dO 
ilustre Gov-e:rnador de São Paulo e, para aten
dê-la, encaminhamos o seguinte projeto -âe . 

Sr. Presidente, não quer fazer "gol contra", 
- ·-porque há matériaS, qUe, por WJTa queStão 

de c_onsclêTJ.~ia,, ttol!lrl_q_üilamente vcdrei contra. 
Por -eXejnpo, na <fllestââ tt;vá"iltada pelo Sena-

resolução: 

PROJETO DE: RESOLUç:AO N' 80, DE !989 

Modifica o texto da Resolução no 45189. 
Art. 1 ç O Poder Executivo prestará a ,ga

rantia do Tesouro I'{aclonal na operação men~ 
cionada no art. 19 da Resolução n~ 45/89, do 
Senado Federal, 'mediante ·contragarantia 
prestada pelo Gov1[0o do Estado de São Pau~ 
lo, através de cauçao das quotas ou parcelas 
referidas na letra a' do inciso I e no inciso 
«do art. 159 da Constituição Federal. 

- -dor Mauricio Co~à:" ri.ão endossei o pedido 
de verlficaçã9 de guorum, mas eritendo que 
à' efnellda de S.& tem raiâó de Ser. Votaría 
a favOr da eifienda;-po-=rqueõãO podemos con
tinuar f~enàõ coro:eM&S"'aO ti-overno do Dis
trito Federal para que ele faça modificações 
sem audiência do Senado. So~os a_ Câmara 
de Vereadores do Distrito Federal. Somos! A 

· lei ê esta, até à eleição da Assembléia do Dis
tritO Federal. Fe.lizmente, ou infelizmente, so· 

mos Câmara -de Vereadores do Distrito Fe
deral. 

O Sf. Ronan Tito - Permite-me V. Exi' 
um aparte? 

O SR- JaTAHY MAGALHÃES - Com 
prazer, ouça V. Ex" 

O Sr. Ronan nto-Nobre Senador Juta
hy Magalhães, V. EX" .. usou a expressão "Câ
mara de Vereadores". Esta Casa deveria ou 
deve ser a Câmara Alta para apreciar as ques
tões que dizerri respeito aos Estados e à Fede
ração. PClr isso o nome já diz: Câmara. Alta. 
Qo:ando ·começamos a entrar nas picuinhas 
de Vereadores, é que vem a irritação da Casa. 
Qualquer prefeito do interl.Qr precisa, em de
terminado momento, pedir dispensa de algu
mas fo~lidades para aplicação de recursos. 
Deve acontecer entre o prefeito e os. verea
dores o exame das questões: por que foi pedi
do1 em que condições foi pedido, para que 
foi pedido. Tudo isso deve _acorrer dentro das 
Comissões ou dentro do gabinete do prefeito 
com os seus vereadores. Quando temos tanta 
coisa importante para votàr, inclusive aqueles 
que são do ser ontol()g(<:o do Senado Federal, 
que é da prbpria essência do Senado Federal, 
a aprovação de .Ministros, como temos aqui, 
poderemos perigar a nossa sessão por ques-
tões de picuinhas entre vereador e prefeito, 
e isso traz irritação ao Plenário. Não é o proble-. 
ma em si. Que seja levailtadó isto nt~ Comia
são. que seja feito antes o estudo das questões. 
Por outro lado, as questões fundamentais cJes.. 
te Senado, que àeveinos votar, não devem 
nem podem ficir prejudicados por uin desen
tendimento do vereador com o prefeito. 

O SR- .KITAHY MAGAUfAEs -AI é 
que está o probJema exat:amente. Por que es
sas questões não são tratadas na Comissão? 
Por que temos que votá-las "em cima da per
na", sem _Q debate necessáriÔ?" Bdstem~esses 
problemas também. Somps Câma'fadeYerea
dores? Somos, Senador Ronan Tito. Somos. 
porque a Constituiçáo nos .;leu, nãO desse po
der, mas-_determin~ç~ de o· sermos, até a 
eleição da Assembiéia do Distrito Federal. En
quanto não for eleitii; terilõs que exercer esse 
papel. · 

O Sr. Ronan Tito-Mas aprovamos uma 
resolução com dois d!as de antecedência, no
bre Stmad()r; e:, se não me engano, V. EX' é 
o autor~ Achei excelente- essa efiiêilda_ de V. 
EX ao Regimento lntemo, quando pede dcis 
dias d_e ~cu:ênçia Por _quê? Pedimo~ a urgência. 
há os contendores ou contraditórios,. dois dias 
de prazo para exaininar e, nesseS'doiS dias, 
examinam o quê e o por quê. Não foi feito. 
Quando Criamos uma pauta e estamos no 
meio dela, encaminhando a votação de assun
tos da maior relevância, então é que se entra 
no ponto. A intempestividade dessas coisás 
é que traz irritação ao Plen_ário. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES -Traz 
a irritação, e, às ve2es. d;:~: brita_ção podem sur

- gir coisas piores,. que podem atrapalhar mais 
ainda o andamento da sessão._ Procuro não 
me irritar. Estou fazendo um autocontrOle 
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muito grande, estou-m:e auto-educando para 
não me irritar. Agora, há algo de que não abro 
mão: votar de acordo com aquilo que julgo 
certo. 

D~sta maneira, eu voto. Não é preciso nin
guém se irritar por causa· disso. Quando dou 
o meu voto, faço-o com consciência. Sou con
tra- repito- darmos carta branct~ para vota
ção. Erh certos casos, isso pode existir,· mas, 
no meu entendimento, não pode ser. Sou con
trário a esse tipo de autorização, desde quando 
deputado estadual. Sempre fui contra se dar 
carta branca, aos Governadores ou ao Presi
dente da República. Porém, sou a favor de 
cumprirmos o que a Cons1itulção Federal nos 
determinou. Temos dois projetas de res_oluç:ão 
para serem votados, tendo sldo já discutidos 
amplamente na Comissão, da qual fez parte 
o Senador Alexandre Costa, e estão há vários 
dias para apreciação, e, infelizmente, não têm 
andamento. E continuamos a aprovar projetas 
de empréstimos em regime de urgência, sem 
cumprirmos o que nos determina a Consti
tuição Federal. Já estamos há mais de um 
ano da promulgação da Carta Magna. 

Este é o pedido que faço, ou seja_ que pos
samos aprovar os projetas de resolução, que 
não fiquem os mesmos nas gavetas. Esta a 
solicitação. 

Quanto ao item 9, antecipo. O Govemadot 
mandou a mensagerrJ em regime df:- urgência. 
Foi votada pelo Senado Federal e vetada pelo 
próprio Governador. Por que foi remetida ou
tra mensagem em regime de urgência? Será 
que não haveria condiçõts de se discutir mais. 
amplamente, para se evitar outro veto do Go
vernador, outro rec:onhe<::imento d~ equívoco 
per parte de S. Ex'? 

O Sr. Mauro Benevldes - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
não. com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Sena
dor Jutahy Magalhães,_ eu me permitiria infor
mar a V. ~ que o Governador, quando cons
tatou que a sua mensagem nlío correspondia 
àquela sua preocupação em tezmos de parc:e~ 
lamento urbano _e rural, para realizar aquilo 
que melhor possa significar para Brasília e 
para aqueles que aqui desejam se locaJizar, 
teve$. EX' o gesto largo, que não se encontra 
em todo homem público; "Qe vetar a sua pr6" 
pria inicíativa Eu mesmo-, há cerca de 48 ho· 
ra:s, náo sei se tanto, vim à tribuna proclamar 
o ace,rto da dec:isão do Governador, que vetara 
o seu próprio projeto, por nele enxergar dispo- -
sitivos que não se casavam. 

S. Ex'! reconheceu e, num ato de grandeza., 
vetou o seu próprio projeto. Agora está man
-dando, novamente para o Senado, também 
em regime de LJ:rgênc:ia, a mesma matéria, 
e também a estamos votando em regirrfe de 
urgênda, como 'Vereadores". Não estamos 
exercitando tão bem o nosso _papcl, porque 

-não houve o eJi:ãrrle completo da matéria 

O Sr. Mauro Benevfdes- V, Ex" até me 
ajudou no raciocínio com essa dtaçãa Seguida 
e. çontlnuada de vereador. V. EX' sabe que 
toram os vereadores da Bahia que garantiram 
~ presença de V. Ex' aqui nesta Casa, e a 
minha, também, como represente do-Ceará. 

O SR. JUTAHY MAQALHÁES- Come
cei a minha carreira como vereador, ilustre 
senador, e me orgulho muito de te~: sido verea
dor, e até fui criticado muitas vezes na Bahia 
por isso, ou-Seja, por ser eu um político c:harna
do de municipalista, com as vistas muito volta
da$ para os municípios e p<~ra aqueles assun
tos qi.Je interessam às colunas. 

Estou aqui falaildo em "vereador", porque 
es~U_!~f?b'ndo que não devemos ser, aqui, 
_C~J!lafá de Y~eaçfores. 

q Sr. Mauro Benev:ldes -Claro, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

-~O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agora 
estou sehdo promovido a deputado estadual. 

O S:r. Mau~- Benevfdes -V. EX precisa 
saber que essa condição de vereador ou a 
de deputado estadual -a .Câmara Legislativa 
até 1991 terá que atuar desta forma, utilizando 
o Senadp_Federal como_ plenário para delibe
rar em toino das proposições de interesse de 
Brasilia- não nos diminui. V. EX' foi vereador, 
vereador eu fui também; se V. fXI' assim se 
proc::Jama, eu também o faço; fui d~putado 
estadual, como V. ~ também o foi; foi V. 
_Ex~' presid~nte da Câmara e Presidente de As

- seinbléia, e eu também fui Presidente da Câ
mara e_ Presidente _de Assembléia. Entào, te-
mos os currículos assemelhados. 

OSR. JliTAHY MAGALHÃES -Só que 
V. EX' foi executivo, e eu nunca fui. Com qs 
seus méritos, V. ~ foi Presidente do Banco 
do Nordeste.- EXerceu carg6s executivos que 
eu não tive... _ 

_ O Sr. Mauro Benevldes- Exerci funções 
executivas, para honra minha, e acredito que 
agora, <:amo Representante do Ceará, servin
do à Federação, no caso, em Brasília, sou 
instado a debater esses temas que interessam 
estritamente ao povo e aos servidores de Bra
sília, enfim, à comunidade brasileira. O que 
o Governador fez, mandando essa segunda 

0 SR. JCITAHY MAnar u.ii.cb _Sena-- mensagem, fo! exatamente coibir ifregulari~ 
~ uu.;.o . dades que estayam sendo praticadas em rela· 

dor, não estou criticando este aspe,cto. É cor- ção a este assunto que S. Ex" tenta coibir 
reta da parte de S. Ex", é até um ato de Qran- ele próprio di~ciplinando a matéria. Por isso: 
deza reconhecer o erro cometido. Agora, é _em relação a essa iniciativa, s. EX' merece 
um err~ ~bém nosso, votamos em regime --também o nosso apreço; dã mesma forma 
de urgenaa, votamos sem-estar preparados quando recusou aquela proposta. 
para o exame perfeito da matéria, não exerci· 
tamos esse papel de "'vereadores" cortetaw 
mente, e votamos um errO que veio de lá. 
Então, não chegamos a conhecer o eiTO, mas 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Vamos 
voltar ao item 8 da pauta. Fica aqui o meu 
apelo às Uderanças, no sentido de verificar 

se podemos votar em regime de urgênda os 
projetes de resoluçã_o de uma Comissão que 
foi criada pelo Senado para procúrar estabe
lecer as normas a serem seguidas para a con
cessão_ desses empréstimos. 

Se as lideranças assinassem um requeri· 
menta, ótimo! Não é de urgência urgentis
sima, não, é urgência comum. Dar prazo sufi
ciente para se estudar; já existe substitutivo 
para essas propostas, é apenas_para não fica
rem nas gavetas, sern VOtaçãO. ApóS o primei· 
ro turno..~a eleição presidencial, nós, aqui, no 
Senado, votaremos tranqüilamente esta ques~ 
tão. ~ 

É este, Sr. Presidente,_ o pedida que faço 
às Uderanças da Casa. 

O Sr. Ronan Tito~ Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- CóhcedO a palã.vra a V. Br. 

O SR. RONAN ffiO(PMDB- MG. Para 
discutir, Sem r-evisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, serei breve. 

Aceito _o repto lançado pelo nobre Senador 
'Jutahy Magalhães, e até_ S. Ex" como 19 Vice
üder, fica autorizado a assinar a urgência des· 
ta matéria em nome do PMDB. 

No _que tange à matéria do ítem _8, explicaria 
à Casa qüe esse projeto de endividamanto 
já havia sido aprovado pelo Ministério da Fa
zenda, pela Secretaria do Planejamento e pelo 
Congresso Nacional. Depois-de aprovado pelo 
Congresso Nacional, retomou ao MinistériO da 
Fazenda, para liberar os recursos, e foi questio
nq,do o problema _da forma, e não a questão 
do valor ou teta. Então, voltou ao Senado ....._ 
me parece até que foi um regime protelatório 
do Ministério da Fazenda -, foi retornado ao 
Senado, para apreciar a forma, põrque, verda
deiramente o valor dos empréstimos havia si~ 
do aprovado peJo Senado, tanto o item 7 quan
to o item 8. 

Não estamos apreciando o valor. Estamos 
apreciando a forma e, como ·a- parecer da" Co· 
miSsão foi no, sentido de que estava correta 
a forma, e também entendo assim, faço, então, 
neste momento, uso _da palavra, não só par 
discutir, como também para encaminhar. Que 
a Bancada do PMDB vote favoravelmente. 

_ O SR. PRESIDENTE (Antônio i..uiz Maya) 
- Não havendo mais quem queira fazer uso 
-da palayra, está enr;errada a discussão. 

Em votação o projet_o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado, o_ projeto vai à Coinissáo Dire

tora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Sobre a mesa, redação finai da matéria 
que será lida pelo Sr. 1 ~Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 286, DE 1989 
(Da ComiSsi:io OiretOra) 

Redaçáo Bnal do Projeto de Resoluçiio 
n• 80, de 1989. 
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A Comissão Diretora ·apresenta a redação Discussão, em turno único; do Projeto 
final do Projeto de ResoluçãO __ n;-80, dê 1989, ---de Lei do DFn'1 59, de 1989, de iniciativa 
que modifiCa o texto da ResoluÇão n~ 45, de do- GoVeinãdor do Distrito Federal, que 
1989 dispõe sobre a regularização ou descons-

Sala de Reuniões da CorhlsS-ãO, 26 de outu- -~ tftüiÇão âe parcelamentos urbanos im-
bro de 1989.- Nelsop Carneiro, -Presidente ~ pl.:in~dos no território do DistEi~o Fe~eral 
- Antônió CuiZ· Maia, ReJãiOr ..::... Diva/do Su_- sOb -ª- formã. de loteamentos ou condo-
ruagy- Nabor Júnior mfnios de fatõ. (Depende.ndo de par&er.) • 

ANEXO AO PARECER N? 286, DE 19f19 _ Sobre~ mesa, requerimento que serâ-liôo 
Redação final do Projeto de Resolução J:>~lo S_r, 1 ~~Secretário. 

n 9 80, de 198fl: É lido o seguinte 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, __ REQUERIMENTO rf<? 589, DE 1989 
e eu, , Presidente, nos termOs do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-
mulgo a seguinte -

RESOWÇÃO N' DE !989 

Modifica o texto da Resolução n~ 4~ 
de 1989. ~ · · 

O Senado Federal resolve:. 
Art. 19 A Resolução no ·4_5, de 1989, é 

acres-cida do seguin~~ artigo, remunerando~se 
o seu art. 29 p~ra art Jõ- · - -- --

"Art. I' ····--------~·-

Nos ter&os- do art. '279 .. a"- do Regimento 
Interno, reque'rerõos- Seja retirado da Ordem 
do Dia da Sessão Ordinária~ de hoje, a fim 
de ser submetidO a prêvlo exame Sôhi-e a cons~ 
titucionalídade e juridícídade, pela Comissão 
âo DistritO Federal; o Projeto _de Lei do DF 
n? 59. de 1989, que "dispõe sobre a regulari

-zação ou desconstituição ·de párCetarnentos 
urbanos implantadoS no territóriO do Distrito 
Federal sob a fórma de loteamentos ou con~ 
domínios de- fato. 

Justificaçao Art. 2° O Poder EXoecutivo preStará a 
garantia do T escuro Nacioi1al na opera
ção mencionada, mediante contragarari- Trata-se de- um projeto de lei da mais alta 
tia prestada pelo GovernO (!._o Estado de reley~rieia para o_ Distrito Federal, no que per
São_Paulo, através de caução das quotas tine à ·política de oc::úpaçã.o do solo, envol
ou parcelas referidas na alínea a do indso vendo ~atér~a jurídtca de grandé compl~xi· 
I e no inciso 11 do art. 159 da Constituição dade, mclustve quanto ao aspecto constitU· 
Federal. -cional. principalmente no que concerne ao di-

Parágrafo- único .. -Os c:ompromlssolf -· reito de propr!_edade. __ . 
financeiros decorrentes _da ope_r~çã:o de- - A prop?:1çao em tela, encammhada a esta 
crédito referida no art. ]? deSta Resolução Casa atraves da Mensagem do Senhor Gover
não poderão ser refinanciados, em seus nadar do Distrito Feder~!, abrange temas _ql!_e 
vencimentos com recursos orçamentá- têm sido alvo de sucess1vas, alongadas e aca
rios da (.]niã~." JorÇtdas polêmicas por parte de alguns seg-

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na ment?s ?a Socieâáâe:. No entanto, a <::omissão 
data de sua publicação. do Dt~ato F~deral nao.teve oportumdade-~e 

discuti-Ia e v6tá-la. 
O SR: PRe?IDENTE !Ahtônlo Luiz Maya) Por Lsso, entendemos que, antes de votado 

- ~ d!s_cussao a redaçao fin~. (pa~sa) _ , em Plenário, é mister que, na' alçada da sua 
~ao ha~endo quem peça a palavra, en>:;erro competênCia, seja ouvida a Co"missão de 

a dJScussao._ Ccinstt"tuição, Justiça e Odadania. 
Em votaçao. . . -- .. - Sala das Sessões, 26 -de -outubro de 1989. 
Os Srs. Senadmes que a _aprovam queiram - S~ador MaurfCiO- COJT~ã.. " 

permanecer sen~4os. (P<~,usa,) - -
Aprovada a redação final. 0 SR. PRE.SIDE.ritf: (Pompeu de SouSa) 
_A matéria vai à promulgação. _:Em votação 0 requerimento. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio J..uiz Maya) 0 Sr. Maurício Corrêa _Sr. Presidente, 
- A Presidê_n<:ia convoca sessão ~xtraordi~ 

peço a palavra pela ordem. nária a realizar-se_hoje, após esta sessão, desti-
nada à apreciaç:ão das seguintes matérias: O_ SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

-Mensagens n'1" 228 ~ 240, e 2.44 de 1989, - Concedo a palavra ao nobre Senador. 
relativas à escol hª çle autoridades. - . o SR. MÃURiCIO coRRtA (PÓT:... DF. 

(O Sr. Antônio Lu_iz_~aya, Suplente de. Pelã ordem. Sem revisão do orador)- Sr. 
Secretário, deíxa_"a Cãde(ra â8 presídénda, p-residente, enderecei o requerimentO- para 
que é ocupada peio Sr: Pomj:Jeu de Sõü~ q-.re fosse ouvida a ComisSão de Constituição, 
sa.. 3? Sectetárío) - -- ---~ JuStiça e Cidadania, tendo em vista que en-

O SR. PRESIDENTE (PompeU de SoUsa) t:ontro no projeto sérios indíciOs de incçmstftu-
- Item 9: <:ion<~Iic:tade. 

PROJEfO DE LEI 
DO DF N' 59, DE 1989 

(lnduido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 17'2, n, 

d, e 375, V, do Regimento Interno) 

Ponderou-me o Líder do PMDB que, se fos
se remetido à Comissão do Dístn"to federal, 
ele concordaria. Concordo" com ·o Uder do 
PMDB, que, e:ffi vez_ de ir--p-ará a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que o 
projeto vá para a Comissão do Distrito ~ederal, 

e lá apresentarei as fazões 'qUe, enfertdo, deva 
apresentar. 

Concordo, portanto, s~ja remetido à Comis
são do Distrito Federal, em vez: de à Comissão 

--de Constituição, Justiça e Odadania. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Onde se diz: "Comissão de Çpnstitutçãó, 
J_ustiça e Cidadania" diga-se -"Comissão do 
Distritp Federal". : -

Em votaçãO o requerimento 
"" Os_ Sts_, Senadores que o aprovam queiram 
Permanecer sentados. (Pausa.)_ 

Aprovado. · 
O projeto irá à Comissão do Dístfito F'ederal. 

O SR. PRESIDEI'fiE (Pompeu de Sousa) 
-Item 10: 

PROJETO DE DEC~ETO LEGISLATIVO 
N• 26, DE !989 

(lnduido em Ordem do Día, nos termos do 
a~ 376, e, do Regimento [nterno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 26, de 1989 (n~ 
156186, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Con'-:e.nção n<? 145, da 
Orf:.janização Internacional do Trabalho 
- OIT, sobre a continuidade de emprego 
da gente da mar, açlotada em Genebra, 
em f976, durante a 62a Sessão da Confe
rência Internacional do Trabalho. (Depen· 
dendo de parecer.) 

Solicito do nObre Sr. Senador Wilson Mar
tins o parecer da Coriiissão-de Relações_ Bçte-
rlores e _Defesa N"acío!)aL -

O SR. WiLSON MARTINS (PMDB ..:..MS. 
Para emitir_ parecer.) .:.:_ Sr .. Presidente Srs.. 
Senadores, c::hega a esta Casa do -.ç:Ong~éssO 
Nacional o text_o qa Convenção n~ 145, da 
Organização Internacional do Trabalho- OIT 
sabre a continljidade de emprego da .gente 
do mar, adotada em Genebra, em -1976, du
rante a 62~ SeSsão da_ Conferênda Interna. 
cional do Trabalho. - -

Consoante explicita ~ Exposição de MOtivos 
sub~_crita pelo Ministro das RelaÇõe-s -Exterio-
res: -- •o --

- -"Em.iinh_ãs gerâtS,- a referida._Conven
ção_diz: respeito aos esforços que devem
ser desenVolvidos a fm de assegurar _um 
emprego contínuo e remtJar aos mariti
m_os." 

Seflundo o mesmo -dacum·~nto, a· mãfêria 
ora submetlda à nossa apreciação foi exami
nada em, pelo menos, três instâncias: 

--:-_peta COmissão Tripartíte instítuk!a pelo 
Ministro de Estado do Trabalho, através da 
Portaria n9 3.091/86, que se manifestou " ... 
no sentido de que seria: necessário adaptar 
a legislação brasileira - em especial Os arts, 
n'1" 165, Xlll, e 153, parágrafo 23, da Consti· 
tuição - c~so -a Cqnv~nçãO h? 145 venha 
a ser_ ratlfiç<~,da, e que se ri_ a_ preferívet' deixai
ao Congresso Nacional a decisã_p final sobre 
o <i$ unto." (n, grifo) 

-pela Confederação Naciorlal dos Traba
lhadores em Trãnsportes- Marítimos Auviais 
e AéreOs, julgando "-· o texto da Çonvenção 
aceitável." 
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-pela Comissão de Direito do TraPalho 
do próprio Ministério pronunciando-se " ... a 
favor de que a ConVenção no 145 sejam opor
tunamente submetida ao Congresso." O ór~ 
gão entende inexistir óbice à aprovação, por
quanto o direito costumeiro interno já consa
gra as normas e rotinas preconizadas no téxto 
internacional. 

Considerando que a Comissão T ripélrtite, 
instituída no âmbito do Ministério.do Trabalho, 
apontou a possível existência de conflito entre 
o ato internacional em pauta e certas normas 
constitucionais, constantes da Carta de 1969, 
convém apreciar o as~amto d_etidamente. 

O primeiro preceito referido é o art. 165, 
inciso XIII, que reza: 

"Art. 165. A Constituição assegura 
aos trabalhadores os seguintes direitos, 

..além de outros que, nos termos da lei, 
visem à melhoria de sua condição social: ........ _________ ...,.._,.....,. .. .....,.._ 

Xl.ll - estabilidade, com indenizaçao 
ao trabalhador despedido ou fundo de 
garantia equivalente." 

O texto votado em 1988, com o propósito 
de ampliar as garantias dos trabalhadores, pre
vê: 

"Art. 79 São direitos dos trabalhado· 
res urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição s_odal: 

I- relação de emprego protegida conw 
tra despedida arbitrária ou sem justa cau· 
sa, nos termos de lei complementar, que 
preverá indenização compensatória; denw 
tre outros_ direitos." 

A segunda norma da Carta de 19/69 cità.da 
pela Comissão Tripartite é o artigo 153, pará-
grafo xxru, verbis: -

"Art. 153. A ConstituiçãO ãssegura 
aos brasileiros e aos estrangeiros residenw 
tes no Pais a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à vida, à liberdade, à seguw 
rança e à propriedade, nos termos sew 
guintes: 

.... Xxui=tif;;~~~~cio ... d-;';~alqu~r 
trabalho, ofido ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionias que a lei esta
belecer;" 

A lei fundamental de 1988, em seu artigo 
59, inciso XID, dispõe de forma semelhante: 

"Art. 5" To dos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindowse aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabi
lidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança, e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

.... Xiii:--t~;;-cldo d~ ~.;,~u~~ 
trabalho, oficio ou profissão, atencfidas as . 
qualificações profissionais que a lei esta-
belecer;" -- --- ' 

Ora, a Coiivenção em apreÇ-o tem, basic~~ 
. mente, por objetivo assegurar "a continuidade 
~ emprego da gente do mar". Para tanto, 

estabeleceu certas diretriz_es a serem obser
vaaãê pelas legislações internas dos diversos 
países, sem çontudo descer a detalhamentos 
ou.ã-é;peC!ficidâdes. _-

Nesta,!; C:ori_diÇões e considerando que a viw 
gente ordem constitucional é mais protecio
nista dos interesses da classe trabalhadora do 
que a revogada, parece-nos, em principio, haw 
ver- ideritidade de propósitos entre o prece· 
nizado no ato internacional e o comando _da 
Lei Maior. 

ConquantO -não salba!TtOs as iaroes concre· -
tas que levaram a Comissão Tripartíte do Mfw 
nfstério _do Trabalho a recomendar a realizaw 
ção_de adaptações na legislação interna, julga
mos oportuna a aprovação da_ matéria pois. 
a partir da ratificação do texto, o Poder. Lagis
lativo ficará jungido a aprimorar _o' $istema de 
proteção e garantia do emprego dos marítíw 
mos em geral. Existe, portanto, coincidência 
e afinid.ade entre o desejado pelo constituinte 
e _o pi-Oposto Pela OIT 

Pelas razões expostas, opinamos no sentido 
da aprovação __ do Projeto de _Qecreto Legis· 
lativo n9 26, de 1989. 

É o parecer, Sr. Presidente. -

Q SR. PRESJDEN1E (Pompeu de Souza) 
- O parecer é favorável à aprovação do pro~ 
jeto~ 

Em discussão o prOjeto._ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

_a disc.ussão. 
Em votação. _ __ ·- ~ . 
Os ""STS. Se'náâor-eS -que -o aprovam queiram 

permanecer sentados. (PaUSa.}-
Aprovadq .. 

~ O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto ~provado: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

1'1' 26, DE 1989 . 
(N~ 156/86, na Câmara dos Deputados) 

.Aprova o texto da Convenção_ [1~ 14.5, 
da OrganiiaçAo lhtemackma/ do Tr.;Jbaw 
lho - Ofh sobre a Continuidade de Emw 
prego da Gente do Mar, adotada em Ge: 
flebái ein 7 976. dumnte a 62~ Sessão da 
ConferênCia fntirnaciona/ do Trabalho. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovãdo o texto da Conven

ção no 145, da Organização Internacional do 
Trabalho....;_ OIT, sobre a continuidade de Em
prego da Gente_ do Mar, adotada em 1976, 
durante a 62~ SeSSão da Conferência Interna-
cional do Trabalho, _ . • 

Parágrafo único. - Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nadonal quaisquer ates 
de que possa reSultar revisão da Convenção, 
bem como aqueles que se destinem a estabew 
lecer Ajustes Complementares. 

Discussão, em turno único, do PrQfeto 
de Decreto Legislativo n9 26_, de 1989 (n"' 
157/86, na Câmara dOs Deputados), que 
aprova o texto da convenção destinada 
a evitar a dupla tributação e a prevenir 
a evasão em matériã. de Impostos sobre 
á Renda entre o Governo da _República 
Federativa do Brasil "e o óovemo da Repúw 
blica Popular da Hungria, celebrada em 
Budapeste, em 20 de ]unho de 1986, asw 
sim como o pr"otocolo, acordado no mesw 
mO local e data, que a integra. (Depen· 
dendo de parecer,~ 

Concedo a palavra ao Senador Wilson Mar~ 
tins para emitir o parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB -MS 
-Para emitir parecer)- Sr. P.residente, Srs. 
Senadores, face ao determfnado no art. 49, 
inciso l, da Constituiç~o Federal, veio ter a 
esta Câmara Alta, para apreciação, o· Projeto 
de Decreto Legislativo no 28, -de 19_89 (n~ 
157 ·B, de 1986-CD). adma epigrafado, o qual 
passamos a relatar. 

2. As convenções destinadas a eviUir a duw 
pia tributação e prevenir a _evasão fiscal em 
matéria de imposto de renda represenUim insw 
trumentos bilaterais modernos de estímulo ao 
comércio inlernadonal, na medida em que 
concorrem diretamente para fomentar os flu
xos de cãpital e de investimetnos diretos entre 
dois países. Tal fomento ·se explica pelo fato 
de os rendimentos produzidos dentro de um 
Estado Contratante passarem a s~_r tributados 
_em apenas um (los Estados· e não em ambos. 
Essa é a tónica para a viabilização prática de 
convenções dessa natureza. E a "COnvenção", 
ora objeto_de nossa atenç-ão, não fos:Je à regra. 

3.- A "Convenção" procurou atingir um 
universo tributável possível, arrolando em seu 
texto, rencümentos de bens imobiliários, lucros 
de empresas (incluslve de navegação mari· 
tima e aérea}, dividendos, juros, roya!ties. gaw 
nhos de capital, etc:, para fins de imposição 
tributária na área do imposto de renda Ressai· 
tews_e,_ainda, no seu texto, a indicação didática 
dos "Métodos para eliminar a dupla tnbuta· 
çáO". (Artigo XXIII), onde os resjdentes- ora 
do Brasil, ora da Hungria- saberão antecipa· 
damente qual o Estado Contratante que tribu
tará os seus rendimentos. 

4. Julgamos, poiS, que-a "CõnvençãO" erl1 
tela, nos termos em que está vazada - inclu
sive com a integração de um Protocolo con• 
tend? disposições interpretativas - atinge o 
seu primordial objetivo, que é o de evitar a 
dupla tributação internacional na área do im· 
posto de renda, ao mesmo tempo que previne 
a sua evasão fiscal. Ambos os casos, é claro, 
no in~eresse da intensificação das relações co-
merciais entre o BraSil e a Hungria. Art. 29 . ~te decreto. leglslativo entra em _ 

vigor na aata de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) : 
-Item 11: 

. PROJETO DE DECRETO LEGISLATivO 
N• 28, DE 1989 

(Inclu(do em Qrâem do Dia, nos termos do 
art 376, e,_ do Regimento Jntemo) 

5. Por outro lado, é bom que fique claro 
no texto do Decreto LegisJativo em questão 
a sujeição à aprovação pelo Congresso Nacio--
naj _de quaisquer atos que possam resultar 

--em ~são da presente ·~convenção" ou esta
belecerwlhe ajustes complementares. Daf a 
apresentação da emenda áditiva ao final deste 
parecer. 
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6. Na que concerne aos aspectos de cons
titucionalidade, juridicidade e té<:njca legisla
tiva, acham-se os mesrnos, a nosso ver, satis
fatoriamente atendidos. 

7. Tendo em vistaoacimaexposto,somos 
pela aprovação da "Convenção destinada a . 
evitar a Dupla Tributação e a prevenir a Evasão 
Fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda 
entre o Governo da República Popular da Hun
gria, celebrada em Budapeste, em 20 de junho 
de 1986, assim como o Protocolo que a inte
gra", acordado no m~smo loca-l e data, na 
forma do Projeto de D~treto Legislativo anexo, 
com a seguinte emenda aditiva: 

EMENDAN' 1 

Acrescenta-se 9 __ seguinte dispositivo após 
o artigo 19 do presente Projeto de Qe}r~t~ 
Legislativo, renumerando-se o artigO Subse
quente: 

"Art 2~ Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso- Nacional quaisquer ates 
que possam resultar em revisão da _pre
sente C:onvenção, bem corOO aqueles 
que se destinem a estabelecer-lhe ajustes 
complementares.'' -

É o nosso parecer. 

O SR. PQESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-O parect!r cdnt:lui favoravelmente ao pro
jeto com a e:menc;la. 

Em discussão._(Pausa.) 
Não havendo quem peça a ·palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. __ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permane<:er sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 28, DE 1989 

(l'f.~> 157/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção ~tinada 
a Evitar a Dupla Tributação e a Prevenir 
a EvaSão Fiscal em matéria de Impostos 
sabre a Renda entre o Governo da Rep11~ 
biica FederatiVa do BrasU e o Govemt:Y
da RepúbUca Popular da Hungria, cele
brada em Budapeste, em 20 de junho 
de 1986, S$Sif11 Coii1õ o Protocolo. dCOJ'. 

dado no mesmo local e data~ que a Inte
gra. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto da Conven

ção destinada a Evitar a Dup~a Tributação e 
a Prevenir a Evasão fiscal em matéria de Irn
postas sobre a Renda entre _o Governo da Re

. pública Federativa do Brasil e o Cioverno da 
·República Popular da Hungria, celebrada em 
Budapeste, em 20 de junho de 1986, assim 
como o Protocolo~. acordadÕ no mesmo loca! 
e data, que a integra. -

Art 2<? Este Decreto Legislativo entra em 
· VigOr na data de sua publicação. 

O SR. PQESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Votação da emenda, em turno único. 

Os S~. SenadOres que a aprovam que1ram Económica Européia, em que_ admitiram, 
-permanecer sentados. (Pausa.) a priori, condições mais estritas de contin-

- . Aprovada. genciamen.to do que as previstas pelo 
~ Ã inãtéria vai à Comissão Diretora, para a AMF. Criou-se, dessa maneira, situação 
redação final. de pré--condicionamento das negada-

O SR. PRESIÓErriE (Pompeu de Sousa} ções mult.J.laterais, em prejuizo dos esfor
ços- de coordenas;ão t~ndentes ·a obter 

-Item 12: medidas franca e progressivamente Ilbe-
-PR.OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ralizantes para es.se ~tor do comérc:io 

N~ 29, DE 1989 internacional." 

(1nclu[do em Ordem do Dia, nos termos do OS entendimentos e as condiç9es estabe-
a_rt. 376, e, do Regimento Interno) tecidas para a prorrogação do Ac:ordo es_tão 

Discussão, em tun;to únic:o,_d() Projeto :~das nas "Conc::lusões do Comitê de Têx-
----diiDecreto Legislativ6n" __ 29, de 1989 (n' Encamioada a Mensagem à C:f!lmara dos 

163/86, na Câffiàrâ dos Deputado), que Deputados, a sua ComCssão de Relações Exte
aprova o texto do protocolo d~ prorro-
gaçãO do acordo sobre 0 comércio inter- riores e Defesa Nacional apresentou o Projeto 
nacional de têxteis (Acordo Mt~ltifibras), de Decreto Legislativo que, afinal, foi aprovado 
aSsinado em_ Genebra, em 30 de setem- pela Casa. -
-br_Q_cie 1986, <:jue :'\ndui as conclusões O Protocolo firmado a 30 de setembro de 
_ do Comitê de Têxteis a dotadas em 31 1986 atendeu os preceitos -constituCionais vi
de julho de 1986". (Dependeiido de pare- gentes à época e não contraria qualquer nor-
cer.) ma da constituição promul_gada em 1988. 

Os E.xrn~ Srs. Ministros da F'azeilda e da 
-_ ·concedo a palavra ao nobre Senador Hugo , Indústria e do Comért:i9, pela Cacex, bem w-

--GOritijo para emitir o pareCer da C:6nlissão mo pelos Presidentes do Conselho Nacional 
de Relações Exteriores e Defe~ Nar:ion~-- de Indústria lexteis e da Confederação Nacio

OSR. HCIGO GONTIJO (PL -MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Pr~sidente, Srs. Senado_
res, nos termos do art. 44, I, da ConstituiçãO 
então em vigor, o Excelentíssimo Senhor Pre

_sidente da Repúb(ica enc~mínhou ao Corl_
gresso Nacional o textO do Protocolo de Pror
rogação de Acordo sobre o ÇQmércio Interna
cional (te Têxteis (Açorda Multifibras), assina
do em GenePr<J,_ a 30 de setembro de 1986, 
que lrlclui as Conclusões do Comitê.de Têxteis 

. adotadas em 3-1 de julho de 1986. 
Conforrn~_esclarece o Exffi9 Sr. Ministro das 

Relações Exteriores, Tià. ExpõSição de MotiVos, 

''2. O Protocolo de P{orrpgaçâo do 
AMF constitui o resultado de longas e 
complexas negociaÇÕ!::s~_marcadas por 
fortes pressões proteclonistas elos Esta

. .dos Unidos da América, em particular, 
e pela iminência do exame, em 6 de _agos

-to. último, pelo Congresso daquele país, 
da veto pres{denc:íal a projeto de lei que, 
se houvesse prevatecido, teria tomado le
tra morta o Acordo Multiflbras e deixado 
o comêrcio intemacional de têxteis ao sa
bor de restrições arbitrárias e ilegais por 
parte dos países desenvolvidos importa
d<:>res. 

3. _ A atuação- do Brasil_nas mencio
nêl.das -riegcX:ia:çõe5 teve o objetiva duplo 
d~, por um lado, procurar reforçar a disci- · 
plina do AMF e, por outrO lado, reduzir 
o jnevitável impacto das iniciativas e pro
postas norte-americanas, cujo alcance 
inicial era de ordem a tomar inoPerante 
e:ssa disciplina. Essa tarefa revelou-se 
pa.rtfcuiarmente árdua, em decorrência 
d~ haverem vários países exportadores 

- em desenvolvimento já comparecido à 
n~odação após: terem concluido enten
dimentos bilaterais com os Estados Uni
-dos da América e com a COmunidade 

nal da fOdústria manifestaram seu consenso 
à decisão da Delegação -Drasileira. 

Por todas ess:as razõe-s, opinamos pela apro
vação cfo Pfojet6 de Decreto Legislativo. 

1:: o parec:_e~, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- O parecer conclui favoravelmente ao pro-
Jeto. _ _ _ -

Passa-se ~-discussão do prC?jétO, em turno-
único. (Pausa) ---

Não havendo q~,.~em peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussãq, passa-se· à-vofuç:ão 
do proJeto, em turno único. 

Os Srs. Senadores que_o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O projetO vai à promulgação. 

E o s_eguinte 5> projeto aprovadO! 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•29, DE 1989 

(N• 163/86, ila Câmara dos Deputados) 

AprOVa· o texto do Protoeo/o de Prorro
gaç§o do Acordo sobre o Comércío1nter
nacioflal de Text,eis (Acordo Multilibras}, 
assinado em Genebra, errr 30 de setem~ 
bro de 1986~ <ltte '1ndui as conclusões 
do Comité de "Têxteis adotadas em 31 
de julho de 1986". · 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 19 Fica aprovado o teXtO do Protocolo 

de Prorrogação do Acor4o sobre o Comércio 
Internacional de Têxteis (Acordo Mt4tifibras), 
assinado em Genebra, em 30 de setembro 
de 1986, que "incluí as conclusõeS do Comitê 
de Têxteis adotadas em 31 de julfio de 1986".-

Art. 2<? Este decretO IEigiSlatNó- entra ·em 
.vigor na data de sua publícaç~o. 

O SR. PQESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Em virtude da inexistên.da, em plenário, 
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do quorum qualificado para a deliberação so
bre proposta de emenda à Constituição, a 
apreciação matéria constante do item 13 fica 
adiada para a próxima sessão. 

É o seguinte item -cuja votação fica 
adiada. 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N' 1, DE I 989 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 1, de 1 989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores _Senadores, que _altera os prazos es
tabelecidos no § 69 do arC 14, para desincom
patibilizaçâo do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo ~ 

PARECER. sob n' 145, de 1989, 
-da Comiss§o Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
::lrigues e Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 14: 

Discussão. em turno_ único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 39, de 1989 (n~ 
1.915/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a transformação da Escola Técnica 
Federal do Maranhão em Centro Federal 
de Educação Tecnológica. tendo PARE· 
CER FAVORÁVEL. sob n• 241. de 1989, 
da Comissão 

-de Educação, 

A Presidência esclarece ao Plenário que a 
matéria ficou sobre a mesa durante dnco ses· 
sões ordinárias, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, inciso II, letra "d", 
combinado com o art. 277, do Regimento ln-
temo. -

Ao projeto não foram apresentadas emen~ 
das. 

Passa-se à discussão do projeto, em tumo 
único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. _ 

Encerrada a discussão, passa-se à votação 
do projeto. _ . _ -

Os Srs. SenaOores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O projeto vai à sanção, -

E o seguinte o projeto aprovado; 

PROJETO DE LEI DA cAMJ\RA 
1'1• 39, DE 1989 

(!'I• 1.915/89, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da Repú

blica) 

Dispõe sobre a transformaç§o da Es
cola Técnica Federal do Mar81]hão em 
Centro Fi!derãl de Educação Tecnológi-
ca. ·-

0 Congresso Nacional decreta; 
Art. 19 AEscolaTécnicaFederaldoMara

. nhão, criada nos termos da Lei n~_~552,-âe 
16 de fevereiro de 1959, ane-iada pelo Decre
to-Lei .n• 796, de 27 de agosto de I 969, fica 

transformada em Centro FePeral de Educação 
Tetho1ógica. _ 

Art. 2~ O Centro Federal de Educação 
T echoJógia do Maranhão será regido pela Lei 
n~ 6.~5, de 30 de junho de 1978, e por seus 
estah\tos e regi_meotos, aprovados nos termos 
da leg·i~lação em vigor. 

Art 3~ ~ta lei entra em vi9or na data de 
sua pul:ilicação. 

Art 4" Revogam-se as disposições em 
contrório. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 15: 

C~~h~tTà~EN~~~~9~9 
(lnduida em Ordem do Dia nos termos do 

art. 358, § 2~ do Regimento Interno) 

biscssão, em primeiro tUrno, da Pro
posta de Emenda à ConStituição n~ 2, 
de 1989, de autoria do Senador Olavo 
Pires e outros SenhOres Senadõies, que 
modifica o§ 39do art.4"doAtodasDispo
sições.Constltucionais Transitórtãs. 

Obedecido o disposto no art. 358, § 2ç, do 
Regimento Interno, transcorre hoje o quarto 
dia para a discussão da proposta e apresen
tação de emendas. 

Em discussão a propOsta, em primeíro tur
no. 

O ·sr. Ro~an Tit.o- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
--"-Cortcedo a palavra ao nobre Senador Ro-
nan Tito. --

0 SR. RO!'IAI'I mo (PMDB -MG. Pela 
ordem. S~ffi- revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, a nossa Constituição é nascente, pois 
·que tem apenas um ano, e, em todo Mundo, 
as novas constituições têm proteções contra 
emendas, esperando a sua aplicação na práti
ca, parã, depois, propor-se qualquer emenda. 

Por outro lado, estamos Cottf quótum baixo 
para apreciar a matéria, Até a discussão deste 
assuntO deveria ser adiada, porque não quero, 
neste momento, entrar no âmago desta ques· 

- tão. Assim, Sr. Presidente, pediria que a discus
são fosse adiada para outra sessélo. 

O SR. PReSIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-_-__ .Me_u __ nobre Uder Ronan Tito, a Mesa esda

rg;_ce: .que, pelo Regimento, o assunto fica, em 
cinco sessõeS COnsecutiVas, em discussão. É 
uma norma regimental que náo podemos ab
juréi:r. _ _ _ 

NãO há mais oradores que desejam discutir 
a proposição na presente sessão~ A discussão 

· terá prosseguimento na sessão de sexta-feira. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Item 16: 

PROPOSTO DE EMENDA À 
CONSmUJÇÃO N• 3, DE 1989 

fncJWda em Ordem do Dia nos termos do 
art. 358, §-29, do Regiffiento Interno) 

--Discussão, em primeiro turno, da Pro~ 
pCiSta_ de Emenda à Constituição nl'> 3, 
de J989, de autoria do Senador Marco 

Maciel e outros Senhores,$enadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 15"9 e altera 
a redação do inciso II do art. 161 da Con.S.: 
tituição Federal, 

Obedecido o disposto no art 358, -§ 29, do 
Regimento Interno, transcorre hoje o terceiro 
dia para a dlscussão da proposta e apresen
tação de emendas. 

Em diScus_são a proposta, em primeiro tur
no; 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discUssão. (Pausa) 

Não há mais oradores que pretendam-dis
cutir a presente proposição. A discussão terâ 
prosseguimento na sessªo de sexta-feira. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 

·do Dia. 
Passa-se, agora, à votação do Requerimento 

W 585, de urg~ncia, lido no Expediente (art 
336, c, do Regimento Interno), para o PDF 
n' 69, de 1989~ ~ -

Em votação. 
Os Srs: senadores que o aprovam queiram 

permanecer-sentados. (Pausa) 
Aprovado. -
A matéria constará da Ordem do Dia da 

sessão ordinária de segunda-feira próxima. 

_ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de ~sa) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n~ 586, de urgência, lido no Expecüente, 
para ProjetO de Lei do Distrito Federal n• 56, 
de 1989. ~ ~ 

Em votação o requerimento. 
- - - -

O St. Ronan Tito - Estainos votando 
o requerbnento de urgência assinado por 50 
Srs. Senadores? 

O SR. PRESIDE!'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Beatamente. Os-Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimen~o, passa-se à apre

dação da matéria. 

Discussão, em turno único do Projeto 
de lei do Distrito Federal nçn9 56,_de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito 
Federal, que cria a carreira de adminis .. 
tração pública do Distrito Federal e seus 
cargos fixa os valores de seus vencimenw 
tos, e _dá outras providências. 

Dependendo de parecer da Comissão 
do Distrito Federal. 

Ao projeto foram oferecidas, perante à Co
missão, 3 emendas. nos termos do art. 7?, 
§ 29~ Resolução n9 157, de 1988.. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Pómpeu de Sousa) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão do Dis
trito Federal, que será lido pelo Sr. 19 Secre
tário. 

- É lido o_~guinte 

PARECER !'I• 21!7, DE 1989 

Da C0inls5ão do Distrito Feder8J scbre 
o Projeto de lei do DF.- n~ 56189~ Mensa
gem n' 90, de 1989 - DF (n• 079/89 
~ OAO) alterado pela Mensagem nP ZD4 
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de 1989 - DI" (n• 094189 ::_ GAG, na 
origem) que "crlã- ã Cifrfe!ia Ãdministra~ 
ção Pública do Distrito Federal e seus 
cargos,- flXa os valores de seus vencimen~ 
tos e dá outras providências': 

Relator: Senador Odacir Soares 
Otíginârio do Governo dO Djstrito .fe:Qeral .... 

vem a exame desta casa, em conformidáde 
com o § 1 "• do artigo 16, do Ato das Dispc;: 
sições Constftudonais Transitórias, _o presente 
Proj~to de lei que tem como fin.alidãde criar 
a Carreira Administração Pública do Distrito 
Federal, composta dos cargos de AnaJista de 
Administração PUblica, Técnico de Adminis
tração Pública, e Auxiliar de administraÇão Pú
blica, respectivamente de níveis superior, mé-
dios e básico. - --

0 presente Projeto alcança os servidores 
da administração direta do Distrito Federal e 
uma de suas autarquias, o Departamento de 
Trânsito do Distrito federal, todos pertencen
tes ao Plano de Oassificação de -carQos de 
que trata a Lei n~ 5.920, de i 9 de Setembro 
de 1973. _ . _ . 

Acompanha o Projeto três anexOs. No aneXo 
I temos os três cargos que compõem a ç;arniira 
Administração Pública do Distrito Federal sub
divididas em dasses e essas por sua vez Subdi
vidida em Padrões, com correspondente 
quantitativos de cargos. O critério adotado foi 
tipo piramidal com um quantitativo maior de 
cargo na 3• dasse. redu~ndo gi'adativamente 
até a Classe Especial. 

O Cargo de Auxi1iar de Administração Públi
ca (nlvel básico) está_c;onstituído de uma única 
classe subdividido em padrão l a V num tOtal 
de 5.950 ~cargos._ - _ _ ~-

0 C"argo de Técnico de Admínístra"ção Pú
blica (nível médio) está c0ns6_tuído de 4 (qua
tro) classes com os corresp<:iildentes Padrões, 
num total de 5.360 carQo'S. 

O Cãrg-Oâe Analista de Administr"ação Públi
ca (nível supericir) está, também tOnstitufdo 
em (quatro) classes com os correspondentes 
padrões, num total de 1.010 Cargos. - · · 

No anexo II temos o Quadro da situação 
atual (PCC-Lei n~ 5.920n3), e como ficará a 
transposição para os Cargos da nova carreira 
resultante desta Proposl~ão. 

No anexo UI temos os índices qué eStabelece 
o valor dos vencimentos dos três càrgos esca
lonado por classes e padiões. O valor do índke 
100 (cem), que serve ç0mp_base de cálculo, 
foi fiXado em NCz$ 2.784-,67 (dois mil, sete
centos e oitenta e quatro cruzados novOs e 
sessenta e sete c:-~lavo_s), sendo corrigida- a 
partir do 1" de ou~bro de 1989 nOs mesiiibs 
índices adotados para os servídores do Distrito 
Federal, confonne consta do art. s~ deste Pro-
jeto, - -- · 

Tem os no art. :29 e seU § _19, que os atuais 
servidores efetivos serãO transpos'íoS, hã fõr
ma do AnexoU, pof ato -do Governador. Esse. 
primeiro aproveitamento dar-se-á indepen
denJ:emente do núm~ro de cargos criados e 
do número de vagas em cada C:lasse ou pa
drão, sendo extint6 na medida que vagarem 
e novo preenchimento dar-se-6. pela classe 
inicial. · 

Está preVisto no § 39 do art. 2? que os servi
dores amparados pelo art. 19 do Ato das -Dis
posiÇões Constitucionais Transitórias, passa
rão integrar Tabelas Suplementares, atê que 
se SM.bmetam _-a concurso público para fins 
deeletivação. Os_servldores q~e não lograrem 
êxito permanecerão no regime jurídico em 
que ·se encontram extinguindo-se os respec
tivos empregas à medida que vagarem. 

Ds servidores não amparados pelo arl 19 
do Ato das Disposições Constitucionais T ran
sitórias, serão inscritos ex offic:io, no prazo de 
um ano, em concurso públíi::o, os que Tlão 
lograrem provação terão seus c:ontratos de 
trabalho rescindidos, nos termos da legis1ação 
vigente (art. 49). 

O ingresso na Carreira, de que trata .este 
projeto, far-se-á, por concurso público, sendo 
no Padrão t da 3' classe para os cargos de 
Analista de Administração Públi<:;a e TécnicO 
de_Administração Pública e para_ci"Padrão l, 
da Classe única do cargo de Auxiliar -de Admi
nistração Pública (art. 5a}. SerâQ reservados 
113 (um terço) das vagas_ fixadas no Editai 
de conçy.rso Público para os func:iol)árlos gal
garem mediante processo se(etivo interno, se
gundo regulamento de ascensão funcional. 
(art. 7•). 

Com S_ criaÇão- desta Carreira, ficam extintas 
das Gratificações hoje existentes, conforme 
Cõnstam do art. 11. 

O art. 12 eStabelece o regimejuridico único 
regido pela Lei n~ 1.711, de 28 de outubro 
de 1952_- Estatuto dos Funcionários Públi
cos, teretnos portanto, regime jÚri clico "estatu
tário"'para o servidores abrangidos por esta 
Proposição, . 

=No art. I 4 está previsto ã inclusão dos apo~ 
sentados receben~o tratamento igual aos ser
vidores em atividade, inclusiVe quanto ao posi
cionamento na carreira e d~nominação. Se
rão, também revistas as Pensões especiaiS pa
gas à Conta do orçamento do Distrito Federal. 
(art. 15). 

:r-em os~ no- art. 19,_ e que esta proposição, 
uma vei aprovada e transformada em Lei, en
trará em vigor e 1 o de janeiro de 1990. 

Na Mensagem que acompanha o Projeto 
o Senhor Governador justifica que esta "inicia~ 
tiva visa também a adequar a política de pes
soal do Distrito Federal às necessidades de 
Sua ãdministraçao,- hoje em tudo maiores e 
bastante diversas das que nortearam o atual 

·- Plano de ClassificaçãO de Cargos" que ·data 
<!e 1973. 
- No dia 2.0 de outubro de 1989 o S~r 
Governador do Distrito Federal enviOu a esta 
'Casa a M~nsag~m n~ _1 04, de 1989-DF (n~ 
9Zl-789-GAG, na origem) alterando o presente 
PrOjetO ~de Lei. Tais alterações·referem-se aos 
arts. 29 e 7o do Projeta conforme cci"nsf.a" dã 
Mensagem anexa. 

A alteração 119 1, que acres_centa o aD:- 2~, 
§ 79,- foi provocada pela Emenda n" 3, e a 
alteração n~ 2, que acresecenta ao art. 7~ os 

· §§ 4'~ e 5'~, foi provoCada pela Emenda n'~ 7 
ambas do nobre Senador Pompeu de Sousa. 

O Senhor Governador considerando-as jus
tas, houve por bem enviar Mensagem alteran-

·- -"'• 

d~ o preSe~te PrO}~õ. !StO-fOfriecci~s~O p~i
que a citadas Emendas redundavam em au~ 
mento d.!! çlespesas e: que por ferirem dispo
sitivo constitucional, teriam que ser rejei~dãs. 

A primeira alteração objetíva introduzir -dis
positivo para corrigir a situação funcional de 
servidores qu~ viram~se prejudicados com o 
advento de decreto que reposicionolJ ern até 
doze referências, parte dos servidores públicos 
do Distrito Federal. 

A segunda Intenta açresc:er dois parágrafos 
ao art 7~ , que trata de ascensão ft.indonai 
para os cargoS a ·serem Criados, com- vistas 
a permitir que, excepdonalmente, à primeira 
ascensão poSsam ·concorre-r-os servidores que 
não estejam posicionados 'no último padrão, 
conforme prevê_ o caput desse artigo. 

Durante o. piazo regíri1éli.taf foram apresen
tadas 13 (treze) Emendas que passamos' a 
relatar: · · --

EMENDAN' 1 

Autor: Senador Mauricio Correa. 

EMENDA'ADrhVA N' 1 

Acrescente-se ao art. 29 do Projetq-âe Lei 
do Distrito Federal n~ 56, de 1989;Jjãi-ágráfo 
com a seguinte redaç:ão: . \ 

"'Art 2° .... ~---.. -·-~:-~__:...._-. 
"'''•v_;...._,"'r'_''-'-:' .. -"'\-~-

§ 79 A transposição de que tratã o 
c:aput deste artigo é extensiva· -~os servi
dores estáveis, ocupantes de c~rgos e 
empregos da Administração lndireta, in
dusive fundadonal, do Distrito Feder~!, 
que ã. 30 de setembro de 1989 se eneon~ 
travam em efetivo exercício em _ó~gaos 
da Administração Díreta do DiWitO FeCie
ral, e que optarem nO prazo· de. ~O djas , 
após a regulamentaçã.o desta ~~i." __ -· \ 

Na justificação, o nobre Senador Maurício \ 
Corrêa argumenta que existe atualm_eiiie, v;}
rios se!Vidores da administração indireta pres
tando serviços na Admini_stração _Di_reta d:o 
. GDE, suprindo a carência de serVidores d.e 
vários órgãos. Considera, portanto, juSto rnan
tê-!os definitivamente onde se encontram. 

Conc:ordamqs com o objetivo almeja4o pe
la Emenda, propomos, no entanto, aplicar, 
também a esses servidores os §§ 39 e 49 do 
artigo 29 e não apenas o cBPut do a_rtigQ, este 
ampara para transposição apenas os servido· 
res efetivos da Administração Direta e_do PE
lRAN, os demais estáveis terão que Ser sUb
meti~os a __ concurso púb[ico conforme e;;;~á 
previsto no 9 39. · 
·-Assim, oferec:emos a seguinte S"tdlern_enq_a 
n~ 1 do Relator: 

'""""•"·-·--·'"'"-..... -M ..... -.-·----. 
. _ § _79 A transposição de que tra~ este 
artigo é exteil.sívo, mediante opção, ~os 
·se~ores estáveis, na forma do artisO 
19, do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, da Administração ln<;li· 
reta e Fundacional do Distrito Fed~ral que 
se encontravam em efetivo exerócio, em 
3_0_ de setembro de 1989, em."ótQãos.d.a 
Adminlstiação Direta do DiStritO Federal;'. 
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EMENDAN•2 
Autor: Senador Pompeu áe SoUSil 
Acrescentar ao Artigo 27: 

"§ 79 Na Transposição a que se refe
re o presente artigo, o Distrito Federal 
deverá rever o posicionamento das 12 
referências dos servidores, inclusive dos 
aposentados.'' 

A Emenda, conforme se verifica na justifi
cativa do nobre Senador, procura repor 12 
referências aos servidores do GDF, reparando 
uma lacuna existente desde 1984, no serviço 
público. Embora o objetivo desta Emenda seja 
justo, ela redunda um aumento de despesa 
o que contraria o parágrafo único, do art. 3 9, 

da Resolução n9 157, de 198&, do Senado 
Federal, combinado com o artigo 63, inciso 
I da Constituição Federal. Somos, portanto, 
contrário a aprovação desta EMENDA n9 2, 
por inconstitucional. 

EMENDAN•3 
Autor: Senador Pompeu de Sousa 
Acolhida na forma da Mensagem n~> 1 04, 

de !989-DF. . 

EMENDAN•4 
Autor: Senador Mauricio Corrêa 

''Art 2\' ,,,....,._,,,,, ______ ,, __ ,,...,._ 

~- .. ············---·-· -~ .................. _;.,.........,.,,_ 

· Técnico ou -~j:s:fa d_e Administração-Púbüca, 
que, de_ certa forma, vai ao encontro do obje
tivo colimado pelo ncl>re Sen.ador Mauric:io 
Corrêa. 

A Emenda, da forma como .se aprese'hta, 
redunda em aumento de despesas, o que con
traria a Resoluc;ão __ l57, artigo 3~. parágrafo 
único. --~ _ --- - -
- Somos. portanto, oontrmio a aprovação da 
Emenda no 5. - ~ 

".c:"lõMENDAN• 6 
-Autor: Sr:badar /rfaurício CPUW 
Dê-_se ao- ãrt..;;o çlo Proj~to de Lei no DF 

n9 56, de 19~9, a- seguiÕte fedaçªo: 

''Art. · 5" -o i]lgre_~OO na Carreira de 
QlJ~ _tr.,ta es@ Lei far-se-á, ressalvado o 
dispostO nos artigo~ 29 e 79, mediante 
concúr&niúbiico~ 
-1- n_o Padrão 1, da 3• Oasse do cargo 

de Anali~ ~e A4_rn_inistração Pública; 
II-No Padrão I, da 3~ Classe do cargo 

de Técnico de Administraçã_o Públlca; 
m_=_No_ Padrão 1, da C1asse única do 

cargo d_e AuxiJiar de Administração Pú~ 
blica." 

Esta 'Eft:teficla-exdui,_ -~propriadamente, a 
menção do art. 15 no i::t1put do artigo que, 
real_mentel nª9ª t~m ª ver ~om o assunto de 
ingreSso na Carreira. Trata-se, portanto, de 
uma correção_ do t~xto _q_rig~l. 

§ &' Serão extintos os cargos O_ii" em.pre:. 
gos ocupados em 6rgácis da Administraç~o 
lndireta, inclusive fundacional, pelos seiVido
res transpostos na forma do parágrafo ante
rior". 

- ~--Somos~ p6itánto, (avoi-ável à aprovação 
desta Emenda de n9 6. 

Esta Emenda pretende complementar a 
Errl.enda de n"' 1, do mesmo autor, Senador 
Mauricio Corrêa. Esta Emenda é necessária -
para que haja o equilíbrio para não caracterizar 
'aumento de despesa. Fomos favOrável a 
EmeiúJá n" 1, na forma da Subemenda n~ 
1 do Relator que aumentou a clientela do Pla
no de Carreira, temos agora de ser favorável 
a esta Emenda n" 4 para que não caracterize 
awnento_de despesas. 

Somós, portanto, favorável a aprovação 
desta EMENDA n• 4. 

EMENDAN•5 
Autor: Senador Mautfcio Corda 
Acrescente-se ao árt. 22 do Projeto de Lei 

do Distrito Federal n" 56, de 1989, o seguinte 
parágrafo: 

"§, 10. Os seNidores a que se refere 
o art. 2'~ que, na data da aplicação desta 
Lei, forem portadores da habilitação de 
nível superior ou equivalente, poderão op
tar pelo aproveitamento, mediante trans
posição, para o cargo de Analista de Ad
ministração Póblica, Classe 3', Padrão lU." 

A presente Emenda tem pof -õbjetivo facul
tar a todos os servidores portadores de diplo
ma de nível superior optar pelo aproveitamen
to no cargo de Analista de Administração Pú
blica. 

O projeto prevê, no art. 79, a possiblidade 
de ascensão funcional de ocupantes de cargo 
de nível básico ou médio para os cargos de 

~·· ~D..\N"7 
Autor: Senador Pompeu de Sousa 
Acolhida na fprma .da Mep$agem nl> 1 04, 

de 1989-DF. 

_EM!;NDA N• 8 
Autor: Senador Mauricio Corr~a 
Dê-se ao ij{i 1 O elo Projeto de Lei do DF 

n9 56, de 1989, a seguinte redação: 

"Art. 104 Os concursos públicos em 
andamento, na data da publicação desta 
Lei, para ingresso nas categorlas fundo~ 
naiS relacioiladas no Anexo li, serão váli
dos para at~?ndimento ao disposto no arti: 
go5"" _ 

. Esta Emenda acrescenta a palavra "públi
cos", caracterizando que deva ser "concursos 
públicos:·. Tr~~4se de uma correção do texto 
muito bem ob~rvada pelo autor. 

Somos, portanto, favorável à aprovação da 
presente Emenda n9 8. 

EMENDAN•9 
Autor: SentJdo"r Mawtclo Corrêa 
Dê-se ao art 12 e aõ seu parágrafo únic:o, 

do Projeto de lei do DF n9 56, de 1989, a 
seguinte redação: 

"Art. 12. O regime jurídic:o dos inte
grantes da Carreira criada por esta Lei, 
até que se &prove o Estatuto dos Funcio
nários Públiçp;> Civis do Distrito Federal, 
e o- da Lei no __ 1.7lJ, de 28 de outubro 

-Q.e 1954 e as leis que o complementam. 
Parágrafo único.- O regime jurídico de 

qUe fi'ãtaeste artigo é estendido aos ocuM 
pantes dos cargos em comissão do Gru~ 

po Direção e Assessoramento Supérlo~ 
res, dos Quadros de Pessoal do Distrito 
Federal, dos órgãos Relativamente Autó
nomos e do Departamento de Trânsito 
do Distrito Federal" 

A presente Emenda acrescenta no parágra· 
fo único do artigo 12, a expressão "dos órgãos 
Relativamente Aut6nomos". 

Trata-se de Emenda muito oportuna que 
corrigi o texto originaL 

Somos, portanto, favorável a aprovação 
desta Emenda n" 9~ 

EMENDAN•IO 
Autor: Senador Pompeu de Sousa 
Substitui o Artigo 19 pelo seguinte: 

Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

O Projeto prevê, no artigo 19, que "Esta 
Lei entrará em vigor em 1 a de janeiro de 
1990." - . . . . 

A Emenda-Prét<mde- antecip.iii a vigênc:ia 
da Lei, pois tudo que o Projeto indica será 
aprovado antes daquela data. 

Essa antecipaç~o acarretará aumento de 
despesas o que contraria dispositivos da Reso
lução n" 157, de 1988, combinados com o 
art 63, inciso I da Constituição. 

Somos, portanto, contrário a aprovação da 
presente Emenda n9 1 O. 

EMENDAN•II 

Autor: Senador Pompeu de Sousa 

Inclua-se onde couber: 

"Art. O s_ervidor do Otiadro de-Pessoal 
do Distrito Federal e de suas Autarquias, 
habilitado em concurso público para car~ 
reira diversa daquela a que pertence, será 
posicionado em padrão de igu~l nível de 
vencimento ou no imediatamente supeM 
rior. -

~ 19 Se a carreira a que o servidor 
foi habilitado não possuir em sua estru~ 
tura padr~o que satisfaça as condições 
deste artigo, será o servidor posicionado 
no padrão de vencimento mais próximo 
da situação anterior, ficando-lhe assegu
rado, a título de vantagem pessoal, a dife-

-- rença entre a sitUação anterior e novo 
padrão, que servirá de base para o cálculo 
de adicional por tempo de serviço." 

A presente emenda visa a permitir ao servi
dor aprovado em concurso púbUco a transpo
sição para a nova carreira no padrão de venciw 
mento imediatamente superior ao qual se en
contrava. 

Esta medida abre a comunicação entre car
reiras que descaracteriza o principio do Plano 
de Carreira, que é de possibUitar a asc:ensão 
do servidor do p.fidrâo de vencimento inidal 
_até o maior. O servidor, vinco de uma carreira, 
e posicionado em urh padrão maior do que 
o inicial numa nova caM-eira, ocuparia uma 
vaga que impediria o acesso do servidor dessa 
nova carreira. Representaria, ainda, um trata
mento distrito dos demais concorrentes que 
ingressarão no padrão inicial. 
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Somos, portanto, de parecer contrário a 
aprovação da presente Emenda nQ 11. 

EMENDAN" 12 

Autor: Senador Milurfcio Cottlla 

"Art. Os servidores da carr~ira Apcio 
às Atividades ,Jurídicas da Procuradgria 
Getal do Distrito Fec;leral, criada pela Lei 
n9 43, de 19 de setembro de 1989, do 
Governo do _Distrito Feder~!, têm direito 
à isonomia de vencimentos com os servi
dores dos Quadros e Tabelas permanen
tes de PeS$oal ç[g Ministério Público do 
Distrito Federal e T erritórlos:" -

A presente emenda refere-se à Carreira de 
Apoio às Atividades Juridicas da Procuradoria 
Geral do Distrito F edeial. Trata-se de matéria 
estranha ao projeto que diz respeito, tão'-so
mente, à Carreira Administração Pública do 
Distrito Federal. Sefia mais apropriado que 
a mesma fosse objeto, de um outro projeto 
de lei, de ini_cia;tiya do Qpye.mador çlo Oistrito 
Federal. 

Somos, portanto, cohtrário à aprovação da 
presente Emenda n~ 12. 

EMENDAN•13 

Autor: Aureo Me/lo 

"Art. O seNidor do Distrito Federal, 
oriundo de órgão público de outra Unida
de da FE!deraçã._o, após a aposentadoria, 
farajus, juntamente çom o cônjuge e de
pendente. a passagem e translação dos 
imóveis, utensíHos e _bagagens, para a lo
calidade de_ origem. 

Parágrafo único.. O disposto no pre
sente artigo aplica-se ao sero.'iQor aposen
tado que o SQlici~r. até 90 (noventa) dias 
da publicação desta lei, e ao gue vier a 
se aposentar, desde que ~equeira o bene
ficio até_ 180 (cento e oi~nta) dia;; da pu
blicação do ato à e~ aposentadoria." 

A presente emenda pretende custear as des
pesas com_ mudanças_ de domicílios, para a 
localidade de _origem, após a aposentadoria, 
aos seMdores oriundqs __ de ó.rgãos públicos 
de outra Unidade da Fed~ação. 

A presente emenda, conforme se verifica, 
redunda em aumento de Despesas o que con
traria dispositivos da Resolução n<> 157 do Se
nado Federal combinado com o art. 63, inciso-
L da Constituição. _ 

Somos, portanto, contrário a aprovasão _da 
presente Emenda n~ 13~ 

Conclusão 

Diante do exposto, somos no âmbito desta 
comissão favorável a aprovação do presente 
projeto de lei que, sem dúvida, abre perspec
tiva ao servidor público, de crescimento profis
sional dentro da carreira, estabelece o regime 
jurídico único tão ~perado, e simplifica a políM 
tica de pessoal do Distrito Federal. Além dÕ 
mérito, somos favorável quanto ao _aspecto 
constitucional, jurídico e de tê<;nica legislativa, 
observando as seguintes emendas que mereM 
ceram parecer favorável. 

Eme-nda n~ 1 - Na forma da Subemenda 
0.9 1 

Effieftdan"'4 
Emendan~6 

Emendan9 8 
Emenda nq-9 
QuantO às Emendas n91 3 e 7 foram incor

pOradas ao projeto na forma da Mensagem 
n• 104, de 1989. 

Sala das Comissões, 25 de de 1989. -:-~ 
Mauro Benevídes,. Presidente - Odacir soaM 
res, Relator - Meira Fl7ho - Frandsco R~ 
Jlemberg - Aureo MeHo - Márdo Lacerda 
-Mauro Borges - Chagas Rodrigues -
Pompeu de Sousa - .Ney MarafJ_hão - Ro~ 
na/do Aragão --Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
....... O parecer_ C<?ru:;lui favoravei!'Jlente. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo querri peça a palavra, encerro 

a dísc~.Jssão. 
·Em --votação o projeto, sem prejuízOs das 

emendas. 

O Sr. ~onan Tito - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Com a palavra o nobre Senador Ronan 
Tito, para encaminhar a votação. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para 
~ncaminhar .a votação.) ....=.-sr. Presidente, Srs. 
Senadores, serei breve. · 

A Liderança do PMDB aprova O Projeto de 
Le(d6 -DiStritO FederaJ n~ 5-6. de 1989, no en
tanto, rejeita a Emenda nç 1 e a Subemenda 
n~ 1,_do Relator. 

o&. Ma~ríd~ c~~- Sr: Presiderlie, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDEr!TÊ ·(Pompeu de Sousa) 
- com- a palavfa o nobie Senador ..Maurício 
Corrêa. __ -õ _ _ 

O SR. J\IA(JRiCIO CORRêA (PDT- DF. 
Para _imcaminha,r ~ votação. Sem revisão do 
oradOr.)...:.._ Sr. Presidente; tive,-inc\usive, o pri
vilégio de ver as minhas emendas quase to.das 
acata.clas _e.,_ a gota, a decisão do nobre L'lder 
do ,PMDB completa .,_ minha _s':ltisfação. 

""-~De. sorte que encaminho totalmente favorá
vel, tal qual está redigido o texto, porque vai 
beneficiar uma categoria que estava sendo in
justiçada, e, i1os termos do art. 39 da Consti
tuição, é preciso que cada carreira seja org5f
nizada. 

O Governador nos mandou e- ãperleiçoa
mos a sua mensagem. 

Portanto, é com regoZJ}o que voto e enca
- minho favoravelmente. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

O .SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com a palavra o nobre Senador Jarbas 
Passarinho, para encaminhãr a votação. -

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS
PA Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do 9rador)- Pelo meu Parl:ido,. Sr,J:~resldepte, 

Srs. Senadores, e também para declara( a nos
sa aprovaÇão e nosso voto favorável ao proje
to, coma se encontra, com as emenda:;; ~orno 
aqui foram anunciadas pelo Lífder do PMDB, 
voto a favor. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, 
_pediria a V. EX-, para encaminhamento da vo
tação, apenas se observasse- bem a ponde
ração feita pelo Uder do PMDB. S. E)( não 
está aprovaiido algumas emendas e sube
mendas do Relator_. 

·-O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
.. :: ... :~o havendo mais quem queira fãzer uso 
da pa1avra, está encerrada a discussã_o_. 

Passa-se à Votação dO-piOjeto, sem prejuízo 
das emendaS. · · · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
p-ermanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) · 

-VotaÇão, em globo, das emendas de pare
cer contrârio. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
Permahecer sentados~ (Pausa.) 

Rejeitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

-Votação da Subemenda oferecida à Emen
da n" 1. 

Os Srs. Seriãdóres _que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Re_k!ltada._ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
::-votação da Emenda n9 1. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
'permanecer" sentados. (Pausa) 

Rejeitada. 
Ficam prejudicadas as Emendas n~ 3 e 7, 

"atendidas pela Mensagem n" 104, de 1989, 
do DF. 

O projeto vai à Comissão Diretor_a, pat'ã -ã 
redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
. -Sobre a mesa, o parecer da C:omis_sã_o Di(e
tora, oferecendo a red.a_ç.ão final .da. matéria, 
que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o segw·nte 

·· 'l>AREcER ri; 288, o E 1989 
(Da Comissão Diret;ora) 

.Redação final do Projetd de Lei do PF 
n• 56,. de 1989. · · · 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
fmal do Projeto de Lei do Df n~ 56, de 1989, 
que -cria a Carreira Administração Pública do 
Dfstrito Federai e Sei.JS cargos, fJXa os valores 
de seus vencimentos, e dá outras Providên
cias. 

Sala de Reuni.Pes da Comissão,~26 -de outu
bro de 1989. ~ Nelson CameirO; l'résidente 
-António Lujz Maya, RelatÕr -Áureo MeDo 
-Pompeu de_ Sousa. 

ANEXO AO PARECER N• 288, DE 1989 

Redação fina] do Projeto de Lei do DF 
n9 56, de 1989, que cria a- Carreira -Admí
~stiação Pública_ dO Dist_ritci Fe~e~aJ_ e 
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setiS cargos, foca os-vaJores de seus venci
mentos e dá outras providências. 

O Seiiado Federal decreta: -- -
Art 1;. É criada a Carreira Adri1!i1fStrãÇã0 

Pública do Distrito Federal, composta dos car
gas-de Analista de Administração Públtca, T éc
nfco de Administração- Públíca e Auxiliar de 
Administração Públfca, respectivamente de nl
veis superior, médio e básico, .conforme o Ane
xo I desta lei. 

§ 1" Os cargos integ~antes da Carreira de 
que trata este artigo serão distribuídos, por 
área de competência govemEtmental, no Qua
dro de Pessoal do DJstrito Federal e nos qlla· 
dros de pessoa1 dos órgãos .relativamente _au
tónomos e do Departamento c(e Trânsito do 
Distrito Federal, por ato do_Govemador. 

§ 29 A.s atuais tabelas de pessoal dos ór~ 
gãos relativamente autónomos e do Departa
mento de Trânsito __ do Distrito federar são_ 
transformadas em quadros._ 

Art. 29 Os servidores efe-qvos ocupantes 
de cargos _e empregos das atuais ca_tegorias 
funcionais integrantes do Plano de Classifi
cação de Cargos instituído pela Lei ne 5.920, 
de 19 de setembro de 1973, serão transpostos, 
na forma do Anexo lL para a Carreira a que 
se refere o arl }9 desta lei, por ato do Gover
nador. 

§ 19 O aproveitamento de que ti-ata este 
artigo dar-se-á independentemente do núme
ro de cargos criados e do número de vagas 
em cada classe ou padrão, revertendo-se .à 
dasse.inicial ou extinguindo-se, na medida em 
que vagaref11., até o ajustamento ao núemro 
de cargos crl_açfos na forma do Anexo 1. _ 

§ 29 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 Federai 
e das tabelas de pessoal dos 6rgãos relativa
mente autônomos e do DePartamento de 
T rãnsito do Distrito Federa], inCluídos na siste
mática da Lei n1 .5.920, de _ 19 de s_etembro 
de 1973, integrantes das categorias funcionais 
relacionadas no Anexo II desta lei. 

§ 39 Os servidores das tabelas dos órgãos 
relativamente autônomos e do Depa~ento 
de Trânsito do Distrito Federal, amparados 
pelo art. 19 do Ato das DisposiÇões Constitu
cionais TrarlSitOría-s, passarãO a integrar Tabe
las Suplementares, até que se .submetam a 
concurso. para fins de efetivação. 

§ 49 Os servidores a que 5e refere o pará
grafo anterior que lograrem aprOvação serão 
transpostos para a Carreira Administração Pú
blica do Distrito Federal, na forma do Anexo 
ll desta lei. 

§ 59 Os seJVidoreS a _que -se refere- este 
artigo que não lograrem aprovação no con
curso passarão a integrar Tab~las Suj)lemEm
tares nos respectivos órgãos, sob o regime 
jurídico em que se encOntram e a 'sistemática 
da Lei n9 5.920, de 19ode seteinbro de 1973, 
extinguindo--se os respectivos empregos à me--
dida que vagarem. _ _ 

§ 69 nenhuma redução de remuneração 
poderá resultar da aplicação do disposto neste 
aitigo, devendo, quando for o caso, ·ser asse-

gurada ao fu_ncionário a diferença, como van· 
tagem pessoal nominalmente identificável. 

§ 7ç Os ·servidores a· que se refere este 
artigo que não _foram beneficiados ou o foram 
parcialmente pelo Decreto nç 8264, de 7 de 
novembro de 1984, serão transpostos na con
formidade do Anexo N desta lei. 

§ --& "Serão extintos os cargos ou empre~ 
go~ ocupados em órgãos da Administração 
lndireta, inclusive fUndacional, pelos servido· 
res transpostos na forma do parágrafo ante· 
dor. -

Art. 3~ __ Jntegrarão, ainda,. a Tabela a que 
se refere o § 5o do artigo anterior, os atuais 
óCupante.S de cargos ou empregos efetivos 
de que trata a Lei no 5.92Cl,_de 19 de- setembro 
de 1973, cuJas categorias -funciomits não 
constem do Anexo II, permanecendo nos res
pectivos órgãos ou __ entidades, nas condições 
e regime j(,l~~ico em _'lll~ hoJe se encohtral}l. 

Art. 49 --_ Ôs servidore~ integi-antes do Plano 
de Classifiça_çãc? de ~rgos de que trata a Lei 
09 5.920,_ ~~ _i~ .d~_.seteinbro de 1973, não 
amparados p~lo art. _ L9_ dQ Ato_ da_s Dispo~ 
sições Cõnslitudonais Transitórias, serão ins
critos ex_~officlo, no prazo de um ~no, em 
concurso público para rrns de efetivaçao; per
manecendo, nos órgãos e entidades de ori
gem, integrando as tabelas de que trata o § 
!59 do art 2?, no regime jurídico e condições 
em que hoje se encontrem. 

Parágrafo único. Os servidores a que se 
refere este artigo, dassificados no concu_rso 
_público, serao- transpõStos para a Carreira Ad
ministração Pública, na forma do Anexo n. res
cindindo-se, nos termos da legislação vigente, 
os contratos de trabalho dos que não lograrem 
aprovação: · _ -

Art. 5? O jngres.So na Carr"éífã de que trata 
esta Lei far-se--á, r~ssalvado o disposto nOs 

. arts. 2~ e 79, mediante concurso póblico: 
_ I- no Padrão 11 da 3~ Oasse do cargo de 
. TécnlcQ_ge Administração PUblica; 
. _ ll_- no Padrão 1. da 3~ aasse do cargo de: 
TéCnico de Administração Pública; 
_ _ ijl-no Padrão I, da Classe Única no cargo 
d~ Auxiliar de Administraç~o Pública. 

-, Art. _ 69 PQderão concorrer aos' cargOs de 
que trata_esta Lei: _ _ 

1-pafa o cargo·:de Analista de Adminis
tração Pública, os portadores_ de diploma de 
curso_superior ou habilitaç_âo legal equivalen
te, com formaçlíó na área de competência 
para a qual ocorrerá o íngresso; 
ll-para o cargo de Técnico de Adminis~ 

tração Pública, os portadores de certificado 
de conclusão de }9 ou 2ç grau ou equivalente, 
conforme _a área de atuação; 

m -=-Para o cargo de 6uxiliar de Adminis
t!ação PUblica, os portadores de comprovante 
de escolaridade até a aa série do 19 grau, con-
forme a área_d_e atuaçâo. " __ · 

Art. 79 O Ocupante de cargo de nivel bási
co ou médio que alcançar respectivamente, 
o último padrão da __ C_lasse Única ou da Oasse 
Especial e preencher as_ condições exigidas 
pata ingresso poderá, mediante ascensão, 
passar pãrã o" CargO- cfi Técnico OU AnaliSta 
de Administração Pública, em padrão- corres· 

-~·.- . 

pendente a vencimento imediatamente supe~ 
rior. 

§: 19_ A regulamentação fiX8rá as regras do 
processo .seletivo, compreendendo, entre ou
tras disposições, a obrigatoriedade de utiliza~ 
ção de concurso público para ingresso nos 
cargos de T écnlco_ de Adm_inisb:ação Pública 
e Analista de Administração Pública. 

§ 2_? A Administração reservará um terço 
das vagas fJXadas no Edital çle Concurso PUbli
co para os funcionários a que se refere este _ 
artigo, cisqU~:fs_terao."das.SificaÇ:âo distinta dos 
demais ~oncorrentes. , . . _:. - -

§ 3~ As vagas referiçlas r,o parágrafo ante
rior, que .não forem providas, serão automati~ 
camente destinadas aos habilitados no con
curso. 

§ 49 A exigência ~e posicionamento no 
último padrão da aasse Única do .cargp de 
Auxiliar de Administração Pública e da Oasse 
EspeciaJ de Técnico de Administração Públi
ca, não se aplica, excepcionalmente, à primei
ra ascensão. 

§ 59 Na ascensão de que trata o parágrafo 
anterior, que será realizada no prazo de um 
ano_, a Administração reservará dois terços das 
vágas para a clientela interna. 

Art. &' O valor do vencimento de Analista 
de Administração Pública da 3~ Classe,_Padrão 
I, que corresponderá a NCz$ 2..784,67 (dois 
mil, setecentos e oitenta e quatro cruzados 
novos e sessenta e sete centavos}, servirá de 
base para fixação do valor. do vencimento dos 
demais integrantes da Carreira-Administraç.f!lo 
Pública do Distrito Federal, obseJVados os ín
dices estabelecidos na Tabela de Escalona
mento Vertical, constantes do Anexo Ill desta 
Lei~ 

Parágrafo único.- O valor do -v~~cimento 
previsto neste artigo será re.3justado nas mes
mas datas e nos. mesmos índices adotados 
para os_ servidores do Distrito Fe-deral, ocor
ridos a partir de 19 de outubro de 1989. 

Art. gç O desenvolvimento dos integran
tes na Carreira Administração Pública do Dis
tr_ito FeQe.ral far-;Se-áatravés de progressão en
tre padrões e de_ promoçâ.o,entre classes, con-
forme dispuser o regulamento. 

--Art. 10. Os concursos públicos em anda
mento, na data da publicação desta Lei, para 
ingresso nas categorias funcionais relaciona
das no_ Anexa TI, serão válidos para atendi
mento ao disposto ~o art. 5ç desta Lei. 

Art. 11. !:)ão extintas, a partir da data da 
trãnsposição a que se refere o art 2~. para 
os servidores de que trata esta LeJ, as seguintes 
gratificações e vantagens: 

1-Gratificaç~o de Ativídade Técnico-Ad
ministrativa, criada pelo Decr_eto-:Lei n9 2.239, 
de 28 de fevereiro de 1985, alterado pelo De~ 
creto-Lei n9 2.269, de 13 de março-de_ 1985; 
U~ Qrati6cação de Nível Superior, criada 

pelo Decreto-Lei n9 1.544, de 15 de abril de 
1977; . 

IIJ- Gratificação criada pelo Qecreto-Lei n9 
2.367,.de 5 de novembro de 1987; 

IV-:- Gratificação de incentivo à Ati_vidade 
Agronômica no Distrito Federal, criad.;2 pelo 
Decreto-Lei n9 2255, de 4 de março de 1985. 
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V -Gratificação de IncentiVo _à Atividade 
Médico-Veterinária, criada pelo Decreto-Lei n9 

2256, de 4 de março de 1985; - _ 
VI- Gratificaç:ão pelo Desempenho de Ati.

vidades de Trânsito no Departamento de Trân
sito do Distrito Federal, criada pela Lei n? 17, 
de 30 de maio de 1989; · _ _ __ 

VII- Gratificação pelo oesempei1h0 de Ati
vidades de Apoio, criada pelo De_creto-Lei no 
2.224, de 9 de janeiro 4e 1985 e alterada_pelo 
Decreto-Lei n~ 2.367, de 5 de novembro de 
!987; --

Vl1l- Gratificação concedida a Engenhei
ros Agrônomos através da Lei n9 12, de 30 
de dezembro de 1988; 

IX-Abono mensal criado pela Lei n9- 4, 
de 28 de dezembro de 1988; 

X-Adiantamento concl:iQidO pela (ei n9 

38, de 6 de setembro de 1989. 

Art. 12.. O regirrle jurídico dos in~grantes 
da Carreira criada por esta Lei, até que se 
aprove o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Ovis do Distrito Federal, é O. da lei n~ 1.711, 
de 28 de outubro .de 1952, e as leis que o 
complementam. 

Parágrafo único. O regime jurídico de que 
traia este· artigo ê éstendido aos ocupantes 
dos cargoS em çamissõo do Grupo· Direção 

· e Assessoramento Superiores, dos Quãdros 
de Pesso"l do Distrito Federal, dos Órgãos 
R~lativamente Autónomos e do Departamento 

-de Trânsito do Distrito Federal. 

Art. 13. AGrãtifl:ca!;ãoAdiclonalporTem
po de SeMÇo.Será calculada na base de cinco 
por cento por quinqüênio de efetivo exerc:ício 
sobre o vencimento do padrão em que o servi-
dor estiver localiza,do, _ 

Art. 14. Os funcionários aposentados nos 
·cargos integrantes das categorias· funcionais 
constante:; do Anexo II desta Lei terão seus . 
proventos revisto.s para inclusão dos direitos 
e vantagenS ora· concedidos aos servidores 
em atividade, in~lusive quanto a· posiciona-
mento e denorninaç_~. -

Art 1?.- O disposto no artigo anterior apli
car-~e-ã à revísão das pensões especlals pagas 
à conta do Orçamento do Distrito .Federal. 

Ait.- -16: Os servidores da Tabela de Pes
. soai do Distrito Federal, das· tabelas dos 6r

gãos relãtivamente autô~omos e.do Departa-

A N E X O I 

(Art. 12 da Lei n2 . , de de 

menta de TrânsitO .do Distrito -Federal que se 
encontrarem com 9s respectivos contratos de 
trabalho suspensos terão o -prazo de trinta dias 
para optarem pela Carreira de que trata esta 
lei. 

Parágrafo único. Os servidores qUe não 
optarem, na forma deste artigo, passarão a 
integrar as tabelas a que se refere o § 5~ do 
art. 2• 

- ' - -

Art.. 17. Os servidores incluídos em oUtraS 
carreiras integrantes do Quadro de Pessoal 
do Distrito Federal deixam de p"erceb.er: 

l-o abono mensal a que se refere a Lei 
n9 4, de 28 de c;lezembro de 1988; 

11- o adiantamento a que=se refere o art. 
59 da Lei n: ~8, de 6 d~ setembro de 1989. 

Art. 18. O Góv'emador do Distrito Federal 
baixará os atas necessários à_regt,llamenta.ção 
desta Lei. 

Art. 19 .. Esta Lei entra em_ vigor em 19 de 
janeiro de 1990 • 

Art. 207 Revo9am-se as- disposições em 
contrário. 

de 19B9) 

CARREIRA ADMlNISTRAÇAO ?ÓB~ICA D~ DISTRITO. FEDERA!-_ .. -

OEN'JMINAÇ~O ClASSE PAORAD QUANTIDADE 

ANALISTA DE ADM!NISTRAÇAO PÚBLIC_A Especial I a III 101 
(nivel su~erior) 1' I a VI .202 - -

2' I a VI 303 

3' I a IV 404 

T~CNIC:O OE: AOMINISTRAÇli.O Pi!BLICA - Especial I a tu s36 
(n!vel médio) 1' I a IV , -Ç,~2 

2' I a IV 1.606 

3' I a v 2.144 

AUXILIAR OE ADMINISTRAçao PÚBLICA t:nica I • v 5.950--
(nível básico) .. 
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AHEXD II 

- .. .. de 1.989) 

SITUA~;IlO NOVA 
c 

SITUAÇJIO ANTERIOR (PCIZ - CEI "' 5.920/7,, 
cARREIRA AOHIRISTRAÇM PCiBt.ICA DO DISTRITO F'EDERAl. 

CATEGORIA f'tJNCIONAt. REF'E-

'" PAORJIO ClASSE CAP. C: O ~~WCI.A. 

P.Çente C~ Se:viços Cor.:plefllefltJires 
-"u-.!l!!lr ~& Enfe.rrna5;:em )2 " ·Iv 
Pe.s~n.'l!.$ta 

31 10 lii "'a=-..s!;.-~ro 
1' T"é~!.:o de Contablli<!IKfe ,. •• li Te::r.ologista 

Tra~~Jto:' .. o o I 
':'~=.,~=o_ em Radiologia 
.. l;~~:t.:! t:e ~: .. •c.:mi.l:.:sçJ.:~ do APolo · 
~;~:e ce Teleco.'IIUI'lfcaçi5~s e Eletric!dade 2& a 28 07' IV 
J:.wc!l!ar- de P.ssuntos Edueuê.ionab -.n;~te oe Ativl~3d~:s A;Jrop~d..rbs 2). 25 O& III 
.:t;;e:'lte él! Serviços de Engeflhar!a .. 

Ti::CN.ICO DE ADHIHIST~tJ'D P'OBÜCA .;;e:-: te ce l..!tOeza Pública~· .. 20•22 O> li 
7i:r:i::o ~ ut:o:atório 
.r:ç-eon:e t:e C!nefotograna e MJ.cror~ 111t 151 04 I 
~;eõ"lte de Tur.!smc 
,e~.,te A&lin1strativo ~ 

:::;Uiê;;rafo ,, a 17 o> v ~:t!f!ce c!~ "'e::ân!ca 
>.:t!fice de P'.al"ll.lte~ao. ~ ~Ç!stavreç!IO de Vt:!culoG 
-':-tíf!ce de Carpintaria e Marcenaria · 12. " 02 IV 
~rt.!fice Ce Ctl:as Civis 

09 8: 11 01 III ,. 
~:-:!r!ce Ce S:!e~ricid.adtl ~ C01101,1n!~~• 
~·;o~:;-·d~::!! Of!cbl 

1::" 8: 06 li -:-€~,~c::~ tl~ E"q-J~::::e.,~n1o· e U~eza II 
~·.:~:!.sta Espec!a!~za:to I 

01 a 04 I ~-·::-ta:!s!a E.s;:eciaHzado II 

--
~ 

, do •• de 198') 

SITUAC:II:O ANTERIOR (~CC ... LEI •• ,.92017"S) • CARREIRA ÃoMI-NISTRAÇJt" P.t)Bt.ICA DO tÚ:SiRITD f".EOERAL 

CATEGORI~ 'rUNC10NAt. REFERENCIA PAOR:ti:O Ct.ASSE CARGO ! 

I 
Arquit~to ., VI ( 
~uditcr 

! fl1Jl0.,10 ,. v Contador 
1' E:cor;omista ., IV I E:-:;en~e!:o 

!:""1~!',:-.~!ro Agr&l'lomQ n IÚ f:sta!.!stico 
C!:"-c.,t61ogo 21 li : 
Cu!'fl!.co 
A~.:.inistr<tdor •• ' iécnico de Eã.:ceç!o F!sica e Desporto=~ I 
Técni-:o dll' Tur!:Jrao ,. 'VI 
ré:m!co em Assuntos Educacionais 
f'a:.:r:acêutlco 

18 v 
:.!,'dlco 17 ·tv 

ANALISTA OE AOHlNISTRACJlO P0Bt..leJ. 
; 

1-~é:Hco de Saúde PúbÚea ,. lil 
r.:édico Veterinúdo •• 
Enpcnhe!ro F'lorestal 

, li 
:>eósraro 14 ' ' 
?s!c6!ogo 

13 ' IV ' i6cnico em Auuntos CUlturd• 
Técn!co c111 Col!lunicaçlo Soc.bl ' scc!ó!o9o · 12 "' l 
.;urst~,..teo Social Il " , • ::i:"Jl!c.o!.ecário ,. 
:.nu•·"h••tro llur!~~trnr.nr 1 • 10 ' )\t.:tricionist:a 

i rnr~rne!ro 
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AHEXO II 

{Art. 20 dtt Lei nll •• 
SITUAÇA:O ANTERitJR _(PCC M. LEI Ntl ,.920/73) 

CATEGORIA f'UNCIONAL .lo~~~;; L• 

Telef'onlsta 
llgente oe Portaria 
AuK111a:- der Art!rice 
Avdllar OPerac:lo"al dt Strrviças 
Diversos (ClasseS A e al 24. 32 e a 11 
~\lx!.liar OPeracional elt Agtopec:u:lr!a 
Auxiliar O~e:-acional d~ Serviços de ~!a I • "' I • 7 

Açente Operacional e:11 Telecorrun1c:3çlio !1: Eletr_l,eic!ad~ 

Audl.!.ar O!:erec1Ônal de Cinefotograr!a e Microf~~et 
AIJXllia~ Operac.!.onal e!n Limpeza Pública ' 
OC'etador de Var:tedaura Mec:lnlca 
_op~rador de .usina Central de Tratamento d!t t.bo 
Oto~l'ador de Mesa de Comando 
Sahnceiro 
Operador de Mtiquinas Pesadu 
Cpttrador de Máqu!r.a.s Pesadas de transporte e de Êleva~ 
ç•o 
C;:erad-:-r de ~qu.f.Ms Leves 
Feitor 
O:e:-~~or Auxlliu d~ Usina de. Tratamento de Lixo 
~r':!C~r Au;dlia: da Mesa de Comaildo· 
C:l~~acor ce Pr~ensa 
kwdliar Operae!onal de Limpeza PVbU:::a 
T~::nico ée Equio~t::~S d~ Ll~ezll I 
G.i~ l 

_.,.._"""", ...... -

(Art. da Le1 n!l: • •• 

CARGO 

1) ANI\t.ISTA OE AOMlNISTRAÇJ!;O P1Jat.;.CA 

do 

SITUACA:O NOVA 

CARREIRA AOMlNISTRAÇAO P0BLICA .otl OIS'fRITO FEDERAL 

PAORAo 

• 
IV 
II! 

II 
I 

I I 1 

•• 

CLASSE 

ESPECI-AL. 

I• 

.. 

,. 

CLASSE 

!l<ICA 

CARCO 

Atril:It.IM DE AOMl:N:tSTRAÇAO P(iBt.ICA 

. -

de 1'4') 

PADRJto !NDICE 

III 220 

II .,, 
I 210 

VI '" v "o 
IV ,., 
III 180 

II 175 

I •170 

VI "' • 150 

IV 
,., 

III "0 

II '" I I>J 

IV 115 

III 110 

II 105 

I 100 

: 

: 

I 

' 

' ' I 
i 
' I 

! 
: 
' 

; 

i 
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A H E X O z z. 

(Art. dl!l Lei nD do •• de- 1989.) 

C A R G O C I. ASSE P A DR .11: O ! H O l C E ; 

III !)O 

' 
2) Tf:CMICO DE ADMlNISTitAÇ:D:O Pi381.ICA ESPECIAL u 125 

i I 170 

IV 110 

III 105 ,. 
II 100 

' . .. 
IV •• 
III ao 

20 II 7> 
I 70 

v 60 

IV »-,. 
m 5o 
II .. 
I 40 

j 
--v .. 

IV 40 
3) ,_UX!LIAR OE AOMINISTRAÇti:O PllBl.lCA OHICA 

III .. 
II 10 ' 
I 2> 

AHEXD IV 

•• •• 

SXTUAÇ.II:O AtfT:ER!OR (7. 11.64) SITUAÇltO NOVA 

LEI N'lt .5.9:20, •di! 1973 CARREIRA AOMINISTRAÇJtO PO!L.ICA 

REF'ERE:NCIA PAORli.O CLASSE 

CATEGORIAS FUNCIONAIS OE 2> !II SsPeçial 

N!VEL SUPERIOR •• II Especial ANALISTA OE ADMINISTRAÇJI:O 

22 • 2> I Especllll POBLICA 

CATEGORIAS F'UNClONAIS OE 
NÍ'JEL M!ZOIO >2 III Espechl 

REf'ERi!N~lA F'INAL. 

" II Especial 
NM-)2 

Especial TIZ.CNICO DE ADMIN:tSTRAÇ:!O •• • )0 I 
ptJau:cA 

20 • )0 I EsPecial 

REFERENCIA F"INAL 
NM-30 

27 • 25 IV " 
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ANEXO IV 

{Art. 2~, § 7g da Lei nQ , de de de 1989) 

-
Lei 5.920, de 1973 

Situação em --7., 1.84-

Categorias Funcionais de 
referência final NM-~2 _,_, 

Categorias Funcionais de 
referência final NM-30 

Categorias F'uncionais de 
referência final NS..-25 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em disc:-ussão a redação final. (Pausa.) 

Não havend9 quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. SenadorE:;s que a aprovam queir_am 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção do Sr. Governador 

do Distrito FederaL -

O Sr. Ronan Tlto- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Coro a palavra o nobre Líder Ronan Tito. 

O SR. ROI'!AI'I mo (PMDB - MG. Pela 
ordem. Sem revisão do ·oradOr.)-~ Sr~ Presi
dente, Srs. Senadores, teremOs, ein seguida, 
uma sessão extraordinária, para apredãr e vo~ 
tar os nomes de seis Srs; MinistroS. Por isso 
mesmo, peço aos Senadores que se encon
tram nos corredores, nos gabinetes, nas to
missões, acorram ao plenário, para a votação 
da matéria, A nossa sessão está sendo convo· 
cada para às 18 horas. Portanto, dentro de 
5 minutos, por favor, estejam aqui os Srs.-Se-: 
nadares. para que possamos apreciar a ma
téria. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação, como 
Líder._ 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tem a palavra o nobre Senador Ney Mara
nhão. 

•<' 

Situaçlio Nova 

Carreira de Administra_ç_ão Pública 
REFERtNC_J;A 

Padrlio Classe 

32 III Er.pecial 

31 II E~pecial 

30-'29 I Especial 

>Q-29c I Especial 

28-27 I\L ,. 

2> III Especial 

24 II Especial 

23-22 I t.speciál 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
CÕmo Líder, ·para uma Comunicação, Sem re
visão _do Q(g_c;[Qr.)- Sr. Pres[dente e Srs. Sena
dores, _o jornal O Estado _de s: Paulo _traz a 
s~!Juinte manchete. - -

SECR)::T MIOS ACUSAM MINISTÉRIO DE 
RETER VERBA PARA A REFORMA 

Eles a!irml;Jm que a verba para a re
forma agrária não -roi repass8da aos 
Estãdo_s _ 

--erasma - O MiniStério da f.grkul
tura, responsável pela política nacional 
de reforma agrária, está sendo acusado 
pelos Sêcietârios estaduais da ái'ea de. 
estar atrasando o projeto no País, por
que não repassou para o Programa-de 
Desenvolvimento do Sistema Fundiá
rio Nacional NCz$ 11,5 míihões prove
nientes do Ministério do Interior. 

Esta verba é formada por recursos_ 
da União e do Banto Mundial (Bird) 
·e-se destina ao cadastramento, no pra
zo de dnco _ .cmos; de 56 milhões de 
hectares e à desapropriação de terras. 

- · ~té hoje, após quatro anos de criação 
- - do programa, apenas 8,6 milhões de 

hectar_es foram cadastrados. Do total 
de NCz.$ 11,5 milhões, apenas o Esta-_ 
do do Maranhão recebeu sua parte, 
cerc::'a de NCZ$ 1,5 milhão. 
-- O PrOgrama de Desenvolvimento do 
Sistema Fundiário Nacional é um seg
mento do Programa de Apoio ao Pe
queno Produtor ligado ao Ministério do 

Cargo . 

-- -----

H C NICO DE ADMIN!STRAÇ~O PÚBLICA 
-

ANALISTA DE ADMIN_ISTRAÇ~O Pt:i':JLICA_. 

Interior. N~ quatro anos nos qlJais está 
funcionam;l.o, O prOgrama de desenvol
vimento_reÇs:Qeu 14% do total de {JS$ 
555.- milhões programados - serido 
US$ 100 milhôeS-proveniEmtes do Bird 
e os outcos US$ 455 _milhões eri1 c:on~ 
traparUda do goVerno _brasileirO: 

.Com os recursos_ l(berados foí pOssí
vel cadastrar. através de uma as;ao fun
diária rom ae~ofotogrametria- méto
do de fotografia ãérea de áreas, redu
zidas a fotrogramas reunidos, que per
mitem o estabelecimento de mapas -
8,6 milhões de hectares, DesteJ.otal ca
dastrado, 816 mil hectares foram redis
inbuídos_ por desapropriação do-Incra -
ou comprados pelos Estados. 

Sem o dinheiio, retido ria_Secretari_a 
de recursos -Fundiários do Ministério 

. da Agricultt,~ra, cerca de 900 funcio
nários dos Institu_t_o_s de Terra_ (vincu
lados aos Estados) estão sem receber 
Seus salários há mais de três meses. 
Na audi~ncia entre ó 'Mi~IStro--aàA.Qri~ 
cu(tl-!ra, !ris Rezende, e os secretãrios 
estaduais- acompanhadoS pOf repre
,sentantes déJ, Cottfederação. 1.;1acional 

-dos Tr.abalhadoieS-na Agi-i cultura 
(Cont_ag) -:. o MlnistiO diSse desco~ 
nhecer-a destinação dos recursos. A 

=-docl,lro.entação, comprovando_ a de~ 
núnciÇJ., foi remetida à Secretaria de Re~ 
CursoS Fundiários, para que seja revisto 
o. destinQ do, dinhe~ro. 
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Sr. Presidente, estive, semana passada, 
acompanhado de um representante do Gover
na de Pernambuco, com o Sr. Secretário-Ge
ral da Agricultura. E S. Exa. garantiu-me que 
esse problema estaria resolvido o mais breve 
possível. 

Este, Sr. Presidente, o esclarecimento que 
queria prestar ao Senado da República 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. Concedo a palavra 
ao nobre Senador Silvio Name. 

O SR. SILVIO NAME (PSDB - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a falta de um sistema educ:a
cionaJ na dimensão mínima das necessidades 
de nosso povo, a forma indireta de educação 
é no Brasil de importância extremada. 

Os meios de comunicação e a televisão, 
em especial, são, como. todos sabemos, meios 
·mais comuns de condicionamento da cuJtura 
popular. A simples forma de faJar e os modis
mos e expressões que, de repente, todos pas
sam a utilizar a partir deste ou daquele progra
ma. bem demonstram a vulnerabilidade cultu
ral que a falta de educação convendonal, da 
escola que não temos, nos impõe. 

Neste sentido, Sr. Presidente, ilustres Sena
dores, os temas passionais que galvanizam 
a opinião pública, são a outra grande vertente 
desta nossa educação assistemática. E dentre 
eles. é induvidoso, o futebol é o que mais 
apaixona, a instigante "Pátria de Chuteiras", 
que Mário F'Liho tão bem soube defmir. 

O futebol, ou a cultura que ele engendra 
é, portanto, incontestável formador de vaJores. 
O que ocorre nó seu ambiente é imediata
mente absorvido pela cultura popular e daí 
à formação da conduta, é só um passo. 

No presente momento ocorre uma lamen
tável situação que, acredito, não está sendo 
analisada em sua devida profundidade. 

Conforme nos coladona a assessoria de im
prensa do Coritlba F. C., e que de resto vem 
sendo acompanhado pela imprensa em todo 
o Brasil, esta tradicional agre"miação pa:ra
naense, fundada em 1909 e que desde então 
tantas glôrias e lauréis acumulou, dentro e 
fora do Brasil, passa a ser vítima de uma trucu
lência sem precedentes, por parte do Presi
dente da C. B. D. Ricardo Teixeira. Conside
rando-se lesado em direito cristalino, o Cori
tiba F. C. compareceu àjustiça desportiva para 
obter a correção de situação absurda que se 
lhe quis impingir, situação esta que lhe era 
altamente prejudicial, moral e juridicamente 
desfigurada. Reconhecido o seu direito, obteve 
da justiça desportiva a prestação jurisdicional 
pretendida, de autoridade judicial inequivoca
mente competente para a causa, o Dr. Paulo 
Cesar Costeira, na forma de um Mandifmus 
liminar que sustava a realização de partida, 
na cidade de Juiz _de Fora, contra o SantOs 
f. C., no domingo pfóximo passado. 

Criada a celeuma, apoiou-se o Coritiba F. 
C. na decisão que obtivera, para não compa
recer a campo. Tomando todas as providên
cias devidas e comunicando tempestivamente 
as razões de sua ausência a quem de direito, 
o. que, diga-se de passagem, deveria ter sido 

feito, pelos princípios ele_mentares do proces
so, pela própria corte esportiva. 

A virulenta e injusta reação da C. B. F., pu
nindo o Coribba F. C. com seveJ'í.ssjmas san
ções administrativas financeiras, alardeada 
como exemplar e rr.'-.• alizadora, pelo ilustre 
Presidente da C. B. F., é no entanto verdadeiro 
descalabro institucional. Descalabro agravado 
pelo infeliz exemplo de que as decisões da 
justiça de nada valem, como -um ihcentivo ln
CbnSclente à desobediência às leis e aos tribu
nais. Isto, dimensionado em seu carâter desvir
tuador e anti-social, é prática deplorável que 
dá a entender, ao grande público, que deci
sões da justiça dependem, pãra seu cumpri· 
menta, de autoridades onipotentes que pare
cem estar aciina, e, então, fora da lei. 

Seria o Sr. Teixeira investido de poderes 
supremos ao de um magistrado desportivo 
competente e no exercido da jurisdição, para 
punir, ainda que usando subterfúgios de trans
ferência de responsabilidade nada lisonjeiras? 

O exEúnplo negativo que vem da autoridade 
é socialmente devastador: que não se desedu
que, que não se desfigure, que não se exiba 
o errado em nome do certo, neste grande 
palco do futebol, que todos contemplamos 
com interesse e apreensão. 

Que a glOriosa Confederáção Brasileira de 
Despertes saiba reconsiderar o desmando que 
praticou, tão criticado pela unanimidade da 
opinião pública. Certamente seus dirigentes 
também lêem jornais, ouvem programas es
portivos e, logo, sabem muito bem o que aca~ 
baram por fazer, contra princípios comezinhos 
de bom senso, étfca e direito. Q-Ue o DdUcar
do Teixeira Sai&a verificar a abrangência das 
medidas que abusivame~te urgiu contra o c-o~ 
ritiba F. C, dando mostras do discernimento 
de que é certamente possuidor, para recons~ 
tituir o que é certo e justo para o clube do 
meu estado. 

Já que todos _aprenc!~mos com o futebol, 
precisamos aprender o que é certo. 

Presidentes, ainda que da C.B.D.., que não 
obedecem a Lei._são péssimos eXéffiplos, que 
deveriam estar fossilizados no pretérito de nos
sa história. 

Erá õ qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bom!)_._ 
. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Lou# 
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores,_ a propósito do faleci~ 
menta do insigne catedrático de Neurologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal da Bahia, Doutor Plínio Garcez de Se~ 

-nna, fofmlllei, desta tribuna, no dia 17 de outu
bro passado1 um pronunciamento com a fina
lidade de enaltecer a personalidade desse in
signe pfofessor, externando o meu profundo 
pesar e me assodando à tristeza de sua digna 
família e dos seus inúmeros admiradores e 
amigos, dentre os quais me incluo. 

Posteriormente chegou-me às mãos um ar
tigo do Professor Deolindo Couto que, além 
de traçar o peifd biográfico do Professor Plínio 

Garcez de Senna, constitui uma justa e mere
cida homenagem ao saudoso mestre desapa
recido. -

Parece-me que não seria lícito deixar de re
gistrar o depoimento do eminente catedrático 
de neurologia, Professor emérito da UFRJ e 
membro da Academia Brasileira de Letras, 
Deolindo Couto, sobre a vida e a obra do Dou
tor Plínio Garcez de Senna, através de artigo 
pUblicado pela A TARDE, em sua edição de 
19-de outubro passado, intitulado "Um Neuro
logista Baiano", que requeiro seja incorporado 
ao texto deste meu breve pronunciamento. 

Ao ensejo, desejo felicitar o meu ~migo, 
consagrado escritor, académico e médico. 
Deolindo Couto, pela justa homenagem tribu~ 
ta da com o seu Clportuno artigo, um dos maio
res valores da medicina baiana que se projetou 
no cenário nacional em virtude do seu desem
penho no campo da neurologia. 

DOCI'Jfr1ENTO A i:xiE SE REFERE O 
SR. L()(JR!VAL BAP77STA EM SEU D/S-
C(ffiSO: . 

A Tarde Quinta·feira, 19-10-1989 

UM NEUROLOGISTA BAIANO 

Deo/índo Couto• 

Imitando Afrânio Peixoto, sempre aludo a 
"minhas faculdãdes", para designar os sítios 
da minha fOrmação e do meu ~erdcio do~ 
c ente. 

Na Escola da Bahia, iniciei ó curso m-édico; 
na do Rio, completei-o e atingi o magistério 
oficial. O mestre de 'Vsicopatologia Forense'' 
diplomou-se em Salvador, transfe"rindo-se de· 
pois para a então Capital da República, onde 
ascendeu à cátedra. 

Na retentiva de Afrãnio, como na minha, 
jamais empalideceu a imagem do TerreirO de 
Jesus, com _os seus templos, os religiosos e 
o dentífico, e o bulício das vozes estudantis 
e dos pregões comercials. -

Menos felizes, os fluminenses assistiram à 
demolição do venerando edíffcio da Praia Ver
melha. Os baianos conseguiram manter o do 
Terreiro, relicário, como o seu homólogo, de 
tantas tradições jmoctais. Mas a providência 
redentora não foi de fácil conquista: que o 
diga o professor José_ _Silveira, intransigente 
e benemérito paladino da nobre causa. Quan
do integrante do Conselho Federal de Cultura, 
fui dos que protestaram contra a mudança 
de destino do velho prédio, reclamado para 
outros misteres. Sei que, hoje, embora em 
condomínio, lá se abriga um memorial, que 
recorda, permanentemente, dias faustos e per
sonalidades eminentes da Medicina brasileira. 
Do outro palácio, apenas resta imarcessível 
saudade. 

Desenganada fixação à Bahia levou-me a 
acolher, com júbilo, convites para julgar pro-

' Deolindo Couto é professor emérito da UFR.J. 
Trt.ular de Neurologia, memOro da Academia Brasi
leira de Letras. titular da Academia Nacional de Medi· 
dna e fundador da Academia BrasUeira de Neuro· 
Jogia 
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vas de concurso na minha primeira faculdade. 
Lá integrei as comiSsões_ que decidiram o 
acesso de Carlos Gama e Edístio Pondé ao 
posto, antes nuininadO por Alfredo do Couto 
Brito e Pinto de Ca,IY~ho. - - --

Isso ocorreu _na época áurea em Que o pres
tígio da Universidade brasileira transformava 
em verdadeiras festas intelectiiãiS __ o_s _atas sole
nes de seleção de candid~to-~ ao nlagistério., · 

Não pude acompanhar de perto as provas 
que alçaram Plínio Garcez de_S~na à sucessão 
de Edístio. Anteriormente, porém, Paulino 
Longo e eu tínhamos viajado a Salvador, onde 
apuráramos a capacidade do jovem neuró
logo, candidato à docência livre. A partir da
quele ensejo, f!Xei~me a ele por amizade que 
se robusteceu no curso do tempo. 

Plínio, amiúde, vinha ao Rio, aqui permane
cendo, às vezes, durante vádos dias. Então, 
comparecia diariamente ao trlstituto de Neuro
logia da UFRJ, e partk:ípava das sessõeS; clíni
co-terapêuticas e anatomo-clínicas que ali se 
realizavam. Pude, então, ~quilatar-lhe a curio
sidade científica e o afã com que atendia ao 
seu propósito de ampliar sua experiência pro
fissional. Embora tímido, revelava clara inteli
gência, qualidades didáticas, esmerada poli
dez com os colegas e estudantes e carld()sa 
solicitude com os doentes. De amigos co
muns ouvi _que, ao defender opiniões forma
das, era t:ombatiVo e leal. 

Em Plínio havia ainda que frisar a capaci
dade associativa. O Congresso da Academia 
Brasileira de Neurologia, qt.ie orQ-ãnizou e diri
giu em Salvador, foi um dos melhores até 
hoje realizados por aquele grêmio. Ele!to 
membro correspondente da Academia Nacio
nal de Medicina, foi dos mais eficientes funda
dores da Academia de Medicina da Bahia, no 
testemunho do insigne Jaime de Sá Menezes, 
presidente do sodalfcío durante vários ano~. 

Plínio gostava de escrever e, atendendo a 
tal pendor, redigiu muitas páginas em que se 
encontram excelentes subsídios para-a história 
da neurologia indígena, especialmente a da 
sua terra natal. 

É impossível omitir em seU pe"rftf a cOntri
buição de SU<!I nobre con_SQrte, a excelsa. Con~ 
suelo, para a edificação da personalidade do 
esposo ilustre. Acompanhando-o e incentivan
do-o, foi el?l_. de fato, um anjo tutelar que, hâ 
pouco, se confessou 2lg9fa desfalcada em rne-
tade do seu ser. -

Tais alguns dos traços Sàiíentes no vulto 
que a Universidade e_ a sociedade baiaJla_s aca-
bam de perder. - - -

Nos pâtlos centrais do Instituto de Neuro
logia da UFRJ, envelheCem juntas magníficas 
árvores, algumas delas mais qUe centenárias, 
contemporâneas da fundação do Hospital Na
dona] da Praia Ve_rmelba, e outras menos ido
sas, ç::omo o pau-brasil que ali plantei, há qua
renta anos. Sob suas frondes transitaram al
guns dos roaiqres neurologistas do mundo, 
provindos de todos os continentes. E, em ho
ras caniculares, lá se abrigar:n mestres ea1unos 
do instituto, para fugazes mornentos_de lazer. 
Quando, cada vez com freqüência menor, ca-

minha naqueles locais,_ tenho a _impressão de 
perc_eber, ao lado das figuras reais, sombras 
qUe evocam saudosos companheiros desapa
re<:ldos, entre os (Juais Colares Moreira. Aus
tregésilo Filho, Antônio Mello, ISinãr Fernan
des e vâ.rl:os outros a quem, doravante, vem 
juntar-se Plínio Garcez de Sena. 

-O SR. PRESIÓEr!Ti! (Pompeu de Sousa) 
~concedo a palavra ao nobre_Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEV!DES (PMDB _: 
CE. Pronunc;:ia o seguinte discurso.)-Sr. Pre
sidente, SI"$. Senadores, çlesde ontem, decla-
rar<:Jm-se e_01 assembléia permanente e em 
estado de gr-êve os servidores do Departamen
to ,_!'f~cional de- Estradas de Rodagem, na ex
pectativa de que o Governo federal lhes aten
da às justas reivindicações expostas às_autorl-
dades_ rompetentes. -

Sobre o assuntO, recebi, ontem, fongo telex 
da As~ciaç_ão dos Engenheiros Rodoviários 
do Ceará e da Associação dos ServidoreS do 
DN.ER, re?igido nos seguintes termos: · 

"ASDNER -·Ásso~iaçâo dos Servido
res do Departamento Na<:ional de Estra
das de Rodagem vem a público para es
clarecer os motivos que levaram seus as
SbtíadoS a se declararem em assembléia 
permanente e em estado d~ greve, que 
deverá se prolongar até a paralisação de 
suas atividades funcionais nos dias 25 e 
26 -de outubro de 1989: 
1-As rodovias nacionais represen-

-tam um património avaliado em 150 bi
lhões_ de_dóJares (maior que a dívida exter

-na do Brasil) e transportam 60% de todas 
as cargas do país e 95% de todos os 
passageiros, encontrando-se há vários 
anos em estado de contínua degradação 

-pela prática de uma política económica 
suicida de redução drástica dos investi

-mentes mínimos exigidos para a adequã
da recuperação das mesmas, compro
metendo, cada vez mais, as condições 
de segurança e conforto dos usuários e 
submetendo-os a graves riscos de vida. 

2 -Esta política ~conômica suic;:idª 
atinge o DNER como um todo, desde 
o seu iriestifnável e eStratégico patrlmô
nio fis_i~o_,_representado pelas rodovias fe
derais,_,até o_ seu património técnico-fun· 
cional, representado pelos seus servido
res, submetidos atua1mente aos mais bai
xos salários pagos pelo Ciovemo Federal 
e_ sem pêrspectivas imediatas de implan
tação dos estudos existentes para reestru
turação organizacional e funcional do 
DNER. acompanhados de um moderno 
plano de cargos e salários, os quais foram 
elaborados em perfeita consonância com 
ãs diretrizes goVernamentais de moder
nização pública federal (reforma· adminis
trativa), buscando otimizar os parâmetros 
-de eficfência e produtividade do setor ro-

~--doviário federai, através d.a valori~ç:ão de 
seus recürSOS humanos, físicos e finan

- ceiros. Cuitlpre l~mbrar que todos os -ór-

gãos federais já conseguiram impiantar 
seu Plano de ca_rgos e salários. · · 
3-A tabela de s~ários 4os seiVici<?res 

do DNER, abran_gendo um tota] de 32 
referências funcionais âe nível médio, 
com valores crescentes, chega ao absur
do de registrar no mês de outubro/59 e 
para as primeiras 24 re(erencias fundá~ 
nais, salários_ básicos "inferiores" ao salá
rio mínimo viQente no país, Sendo neces
sário recorrer-se a gratificações adicio
nais para que os vencimentos brutos 

-- compatibilizem ao salário mínimo. 
4-Tal situação, bastante preocupan

te e aflitiva, decorre das perdas salariais 
acumulada§ _gradativamente, ao longo 
dos últimos anos a cada época em que 
se corrige os salários com os índtces ab_ai
x.o da inflação. 
5-Enquanto isso, diversas qutras ca

tegorias de se_rvidoreS d~ ~res da a-dmi
nistração pública federal se mobiliza"ram 
e vem se mobilizando, através de seus 
órgãos representativos, buscando ~orrigir 
suas perdas salariais, apesár de já recebe
rem vencimentos bem maiores que aque
les vigentes no DNER para aS mesmas 
funções. 
6-Compreendendo a situaÇão flfliti~ 

va dos .seryidores do DNER, o Exm9 Sr. 
Ministro dos TI:a.nsportêS em 13-1-89, en
caminhou ao Exfn9 Sr. Presidente daRe
pública, uma Exposição de Motivos (E.M. 
n9 03:l/DP-Processo n9 
00001.004028/89-1). enviada àSEPLAN 
em 21107/89, através· do ofício _n9 

1.432/89. NestoExposiçõo sõo própOstas 
JTiedidas mitigadoras cujos resultados, se 
implantadas de imediato, ·ateniianam esta 
gritante injustiça, apésar de ainda não es
tabelecer a justa '"isonomia salarial" com 
~tros servidQreS _fed~raiS de_ Óut;rqs 9r~ 
gaos. _ 

7 -A "insensibilidade" e o "'deSinte
fesse>· deinãrlstrado_s .Por setores- dó -go
verno.federal responsáVeis pelo exame e 
solução do assunto, procuraram sepultar 
as esperanças dos servidores çlo DNER,_ 
não deixando-lhes outra alternativa que 
o recurso éxtrrmlo de paralisar suas aõvi-
dades funcionais. nos dias- 25 e 26 p.f., 
_como um alerta geral, mantendo-se em 
assembléta geral per-manente de sua as
sociação de classe e em estado _d~ greve 
até aquela data. · 

ESperamOS contar a inesgmável com
preensão e o írrestrito apofo da soCiedade 
brasileira, à qual sempre dedicamos a ex
pressão maior do nosso respeito, trabalho 
e consiQeriiÇão, __ antecipadamente exter
namos nossos mais profundos agrade
cimentos. 

Associação dos Er19enhelros ROdoviá
rios do Ceará-ABER 

"Associação dos Servidores do Depar
tamento Nacional de Estradas de Roda
gem-ASDNER'CEARÁ."" 

Sr. Presidente, ao tiãi:er"<> referido telex ao 
conhecime~to do Senado Fed~ral, d~~~jo soli-
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citar ao Poder Executivo que busciue uma so
lução para o impasse, acolhendo as reivindi
caçõ_es do pessoal do DNER. 

Pela relevância dos serviços que prestam 
à comunidade, os servidores daquele "órgão 
merecem um tratamento_ que os mantenham 
estimulados para o correto exercício de suas 
atividades funcionais. 

t: o veemente apefo que transmito às autori
dades competentes.(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a paJavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pronun<:-ia o seguinte discurso) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o complexo regional 
do Nordeste abrange cerca de20% do territó
rio nadonal. Nessa grande região vivem 30% 
dos habitantes do Brasil, constituindo uma 
área de repulsão populacional que, desde o 
final dO século passado, vem fornecendo m~o
de~obra barata e sem qualificação para as ou~ 
tras regiões. 

Apesar de ter abrigado a grande maioria 
da população do Brasil-colônia, do século XV1 
ao XVIII, e a capital político-administrativa na 
cidade do Salvador, até 1763, o Nordeste pas
sou a ser reconhecido, no séc::ulo XX. como 
uma região-problema, uma área decadente 
que necessitava de um planejamento governa
mental para se desenvolver. 

As grandes disparidades sociais e e<:on6-
micas que existem neste País mais acentuam 
as vicissitudes que o povo nordestino tem atra~ 
vessado e que, com seu suor e sacrifício, vem 
conseguindo superar. Sim, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, o meu Nordeste vem apresen
tando uma balança comercial '·superavitária", 
e o produto interno tem crescido a taxas supe
riores às registradas nas demais regiões do 
Brasil. 

Não obstante! Senhores, para galgar a posi
ção adequada no cenário nacional, o Nordeste 
deverá crescer duas vezes mais. isto _é, cerca 
de 13% anualmente, até o final da próxima 
década. Prevêem os especialistas que, para 
possibilitar esse gigantesco salto econômio, 
serão necessários investimentos anuais da or
dem de (JS$ 11 bilhões. 

A tarefa é imensa, mas não ImpOssível. A 
economia nordestina abrange um largo es
pectro de atívidades voltadas para atender às 
demandas interna e extem~. E imperioso, ou~ 
trossim, que sejam oferecidos estímulos e 
atenção aos programas que possam contri~ 
buir de forma efetiva para o aprimoramento 
das vocações nordestinas, cOmo a aceleração 
das obras da hidrelétrica do Xingó, no Rio 
São Francisco; a implantação do pólo petro
quimico Sergipe·Aiagoas e de uma nQYa refi
naria; a agricultura irrigada no vale do São 
Francisco. 

Paralelamente a essas opçóes de desenvol
vimento, observamos que a credibilidade e a 
função do Estado na economia nacional se 
retraem cada vez mais. Em conseqüência, o 
papel da sociedade civil deverá crescer em 
~portância e participação nas próximas dé-

cadas. como parte de uma nova política de 
desenvolvimento _social do País e das regiões. 

No caso do Nordeste, t_enho comprovado 
a expansã_o de uma Consdência coletiva de 
que o ESiãdci bem pouco poderá fazer para 
superar as dificuldades económicas e sociais 
da região. Urge, portanto, que a própria socie
dade encontre fórmulas novas e criativas; que 
irriplante um modelo de desenvoMmento mo
demo e flexível correspondente ao potencial 
da região, no sentido de remover, de forma 
defmitiva, os entraves acumulados por decê-
nios de descaso governãmental. 

Conhecedor dessas expectativas, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores. sinto~me orgulhoso 
ao constatar que as mesmas preocupações 
povoam a mente de homens cUltos de valor, 
nordestinos como eu, empenhados não só 
er-n bem administrar o patrimônio público, 
mas também em desenvolver um raciocínio 
prospectivo; na busca de novas soluções para 
os problemas regionais. 

Es_samoldura rapidamente esboçada é, não 
obstante, pequena para conter uma figura do 
porte de um ilustre <:oestaduano, o professor 
e economista Jairo Simões, at:Ualmente secre
tárío do Planejamento do Estado da Bahia. 
Ao ler seus artigos divulgados pela imprensa, 
averve e o estilo didático de Simões me trazem 
a certeza de que, em breve, o Nordeste galgará 
as etapas que levam ao desenvolvimento. 

Em seus estudos, o professor baiano analisa 
a .atual conjuntura econômi<::a brasileira e a 
compara, <:õrrfpri::ij.)ilédade a bicicletas rodan
do na beira de um abism-o. Segundo essa ima
gem, as bi~icletas aÚlda não <::airam no fosso, 
Isto é, a alta inflação ainda não se converteu 
em hiperinflação, por estar em funcionamento 
uma espécie de <:onsenso entre os respon
sáveis pela majoração de preços. 

Para esse economista, o outro grave proble
ma nacional é o não-crescimento, já que a 
década que se encerra pode ser congjderada 
perdida, no que concerne ao crescimento eco
nômico, Esclarece que a economia brasileira, 
até o final dos anos 70 apresentou uma média 
anual de crescimento em torno de 7%. Com
parativamente, nos anos 80, a média não ultra
passou 2,8%; "em 1988, ficou abaixo de z~ro, 
e as estimativas para 1989 conduzem ao mes-
mo carrilnho". ~m conseqüência, essa ten~ 
dêncfa decrescente da produção de bens e 
serviços agrava a própria inPação, reduz a ofer
ta de empregos e deixa de ampliar a massa 
de salário~. Com-a restrição do mercado inter
no, nada mais se pode esperar que efeitos 
perversos, corno a violência urbana e IUral. 

Todas as variáveis económias apresentam, 
portanto, distorçóes, CÇlmo o déficit global do 
setor público que,_ preVisto para 2% do PIB, 
poderá atingir 8%. OutrO_exemplo significativo 
é 031Urnento_ da concentração de renc~a. já 
qué·-a_ -partíCjpaçáo dos salários, nos últimos 
anos, caiu de 38% para 32% sobre o PlB. 
Também a pretensão do governo fedE:ral em 
estabilizar a inflaçc):o é inteiramente absl!rda 
t; nesse mundo de desenfreada especulação, 
as camadas carentes são sempre as mais pre
judicadas; os desempregados e subdesem-

pregados, os assalariados e todos os peque
nos produtores. 

Constata o professor da Universidade Fede
ral da Bahia ejue o atual governo, que chega 
melancolicamente ao final de sua gestão, nem 
ao menos ensatou prOvidências para alterar 
a caótica situaçãO em que o Pais Vive e alerta
nos que "as bicicletas não podem rodar, por 
muito tempo mais, à befra do _abismo", 

Ao analisar a situação ~o NÇ>rdeste, Jairo 
Simões enaltece a nova Constituição, em ter~ 
mos dos avanços que nos trouxe, especial
mente quanto às normas jurídicas fundamen
tais. Destarte, ressalta a real importância de 
aspectos de interesse das regiõles mais pobres, 
como: 

a) - comp-etêfu::ia da União para ela
borar e executar pianos regionais de de
senVolvimento económico\ e social; 

b) -obrigatoriedade de que lei com
plementar disponha sobre as condições 
para integração de regiões e sobre a com
posição dos organismos regionais execu
tores; 

c) -concessão de Jncensitvos fiscais, 
financeiros, tarifários, et<:., pelo governo 
federal; 

d) - prioridade no aproveitamento 
social e económico dos recursos hídricos 
pa(a. as regiões de baixa renda; 

e) .......,.. financiamento ao Setor produ
tivo das regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, destinado, no caso nordestino, 
metade da cota ao semi-árido; 

f) - acrésdmo percentual no rateio 
de tributos nos Fundos de Participação 
dos Estados e Municípios; 

g) -progressiva regionalização do o r~ 
çamento federal, destinando-se os recur~ 
sos em razão proporcional à popUlação. 

Com a visão objetiva do economista, Si~ 
mães destaca, corno óbice à aplicação desses 
_aspectos legais, as imensas desigualdades en· 
tJ:e as regiões brasileiras, esclarecendo que "os 
aspectos regionais da economia- as dispari~ 
dades regionais constituem um deles- resis~ 
tem às mudanças, sobretudo quando neces
sariamente radicais". 

Nos anos 70, as taxas de Crescimento do 
Produto Intemo Bruto -(PIB), no Nordeste, al
cançaram 9,7% de taxa m~dia anual, contra 
8, 7% do PIB nacionaJ, o que resultou em wn 
aumento das críticas ao siste-ma de incentiVOs. 
Considerando-s_e_ que essa re!Jião ampliou sua 
participação no PIB brasileiro de 13,8% para 
15,3%, alguns imaginam ser possível aplab1ar 
os desequilíbrios, no curso deo uma geração. 
Entretanto, as conclusões dos estudos realiza
dos pela Sudene indicam que: 

"a)-se o crescimento se _der 40% zci
ma d211 média brasileira, em 30 anos o 
PIB "per capíta" chegará à média nado~ 
na{; 

b)- se se fizer 20% adma, só em 50 
anos alcançar-se--á aquela equiparação." 

A partir da década de 60 e, de forma acen
tuada, nos anos 70, aquel_a economia regional 
deixou de ser puramente agrária, centrando 
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esforços na produção de manuJaturados, lan~ 
çando sótidas estruturas para uma industria
lização acelerad_a, rumo ao bem-estar e me
lhoria do padrão de vida de sua população. 

Apesar dessa flagrante mudança ria forma
ção do PIB, ressalta Simões o autêntico abis
mo que separa o Nordeste dasde_mais regiões, 
a exemplo da renda por habitante que_apenas 
se aproxima de 50% - is_sq m~srno, _Srs. Se
nadores, menos da.metade- da média nacio
nal. Conhecedor profundo da problemática 
nordestina, aquele professor traça um amargo 
porém concreto quadro, ao informar que: 

" .. .a modernização de sua é_st.rutura produ
tiva, nos últimos decênios. benliciou restritos 
segmentos de uma sociedade que detém mais 
da metade de analfabetos -oo Pçaís, com mais 
de dez anos de idade; onde a mortalidade in
fantil é superior a 90 para cada mil nascidos 
vivos; em que 64% ç;lo_s menores de çinco 
anos se acham em pleno estado de desnu
trição; onde dois terços da população econo
mk:amente ativa percebem de um salário mí
nimo para baixo (rnais_oQ m~n_Q§ o dobro do 
percentual válido para o Brasil como um to
do)." 

Frente a· esse absurdo, a essa situação de 
miserabilidade, conc_ord_amos plenamente 
comJairo Simões, quando afirma que as solu
ções para o Nordeste, principalmente no que 
concerne aos investirl)entçs públicos, preci
sam ser claramente discriminatórias, quer em 
infra-estrutura, quer nos s~res sociais. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, o horário 
eleitoral gratuito nos tem brindado com sofu~ 
ções miraculosas e rápidas para os grandes 
problemas nacionais. No afã de arrebanhar
votos, alguns candidatos, por esperteza ou por 
ignorância, prometem ações que ultrapassam 
o âmbito do Poder Executivo. 

Espero em Deus.-Srs. Senadore~ e comigo 
to_dos os milhões de brasileiros que se ressen
tem de uma vida castigada pela seca e pelO 
sofrimento, que o Presidente eleito seja um 
homem sensato, um homem de bem. QUe 
o próximo mandatário trate o Nordeste com 
a indispensável discriminação que ª Jegião 
merece! Que permita àquele povo trabalhador 
pennanecer em sua própria terra, terminando 
com o êxodo para o Centro-Sul! (Muito bem_!) 

DOC.C!MEJYTOS ,<.QUE SE REFERE O SR. 
JCITAHY MAGALHÃES EM SEG DISCi!RSO: 

SOLUÇÕES J'ARA O NO~DESTE: 
A INDISPENSAVEL DISCRIMINAÇÃO 

Ja/ro Simões 

Quando se enfrenta, COfilO agora, uma 
campanha presidencial, temas os mais diver
sos são levantados -ou _repetidos -diríamos 
que de modo uníssono. Assim~_tod_p o mundo 
defende a democracia, é partidário dO desen
volvimento, condena a má repa~ção social 
da renda e é favorável ao crescimento do mer
cado interno. Façap10s jUstiça: não se trata 
de cüma apenas pré~eleitoral. Mas da defesa 
de certas posições qUe já tomaram lugar em
nossa cultura e das quais nenhum homem 

público ousa discordar. Entre tais temas já que, como nunca, conheceu naquela década 
nos acostumamOs -ao do apoio ao desenVol- uma pulverização que pouco ser_viu ao Brasil. 
vimento do Nordeste- ainda o grande bolsão Verdaâe é que, numa perspectiva_ de mais lon
dapobrezabrasileira~-eàprópriacolocaçãO go prazo (num quarto de século, de 1960 a 
do assunto como "problema nacional", Infeliz- 1985, combin~ndo com a existência da Sude
mente:~as denúncias das questpe-s nordestinas ne), a vantagem regional, em ralãção ao mes
como qUe repetem os textos de.trinta anos mo medidor, foi mais modesta (7,0% contra 
atrás, de tal modo que fica seriamehte·amea~ 6,2%- do País). 
çada a credibilidade d~s promessas, em tal 
direção. . Indagarão muitos Selais diferençaS não são 

T enioS, naturalmente, que de:fe_rir um elogio exitosas - afinal, ampliou-se a participação 
aos constituintes de 1988. Nunca s~ avançou no Pia brasileiro, de 13,8% para 15,3% -
tanto, no Particular, em normas jurfdicas fun- e, assim, c"ãpazés de, no cUrso_ de uma·gera-
damentais, como na Lei Maior que ora nos çáo, mudar o quadro do~ desequilíbrios? Náo. 
rege. Va1eu.. _certamente, o peso representativo Estudo da Sudene, cujas coQ_clusões (o~am 
das regiões mais atrasadas e O abandono, em expostas, há mais de um ano, perante o seu 
muitos instantes, das diferençaS_- partidárias. conselho deliberativo, concluiu, a respeito da 
Eis alguns pontos aprovados, de rearinteresse taxa média ·de cresci~eflto:. do PIB regio9al 
das regiões mais pobreS: que: 

a)- competência da UniãO- com grande ã.) se O cf~scimento se der 40% acima~ 
envolvimento do ,Cqngrte!;So -:- para elaborar média brasileira, em 30 anõs o PIB "per caplta" 
e executar planos regionais de desenvolvimen~ - chegará à rr_lédia nadonal; 
to econômico e social, cujos recursos respec- b) __ se_s~JIZer 20% aCima, Só em "50 anos: 
tivós serão também depositados nas_ institui- alcimçar-s_e-á aquela equiparação. 
_ç:ões regioriãis de crédito e por elas ã.plicados; Os números do último quartel de século 

b) obrigatoriedade de que lei complemen- não são, pols, animadores. Naturalmente ob
tar disponha sobre as condições para integra- se!Vcl.mos "que se multiplicarm as chaminés 
ção de regiões e sobre composição dos erga- industriais, que se convive com uma estrutura 
nismos regionais que executarão os planos diferente na formação do PIB - de que o 
atrás mencionados; COmplexo Petroquímica de Camaçari é _uma 

c)_ conG.essão, pelo governo federal, de vá- das maiores expressões. Mas o fosso continuã: 
rios incentivos (fiscafs, financ;eiros, tarifários, Ségue o Nordeste (30% da pOpulaçãO b~raSi: 
etc.) destinados a promover o equilíbrio do !eira), çorn~Liina_.rendã por habitante que ãpe
desenvOlvimento sócio-econôroico entre. as nas se ã.pro~xima da metade da média nacional, 
diversas regiões do País; o que significa um autêntiCo abismo. em rela-

d) prioridade, no aproveitamento econômi- ção ao mesmo dadõ estatístico das regiões 
co e social dos rios e das massas _5I e água mais progressistas._ Pior que tudo é o desequi
represadas_ ou represáveis, para as regiões de líbrio soda~ dentro do próprio Nordeste, reve
baixa renda, sujeitas a secas periódicas, espe- ]ando que a modernização de sl,.la estrutura 
cialmente no tocante a pe(juenos- e médios produtiva, nos últimos dec_ênios_, __ l>eneficiou. 
proPrietários rurats; restritos segmentos de uma sociedade que 
~e) instituição de programa especial para fi~ detém mais da metade de analfabetos do Pafs, 
nanciamen_to ao setor produtivo das regiões commaisdedezanosdeidade;onde.a.morta
Norte, Nordeste e ce-ntro..Qeste (no caso nor- .lidade infanJJ1 ~ superior a 90 para cada mil 
destino, metade de sua _cota destinada ao s_e- nasçidos vivos; em que 64% doS rrienores de 
mi-árido), constituído de 3% SQbre o produto cinco anos se acham em pleno estado de-d~
de aúecadação-dos iffipãst_os (federais) sobre nutris;ão; onde recebem de um salário mínimo 
renda e_so_bre produtos industrializados; para baixo (mais ou menos o dobro do percen-

f) acréscimo percentual, no rateio de tribu- _tua\ válido para o Brasil como um todo). 
tos em _relação à arrecadação dos Estados As soluções para o Nordeste, assim, têm 
e Municípios; que ser nitidamente, discriminatórias, espe-

g) progressiva regionalização do orçamen- _ cialmente em termos de investimentos públi
to federal, cujos recursos destinar-se-ão às di" - COS:, quer em infra-estrutura básica, quer nos 
versas _fegtões macro_!:!conômicas em razão - setores sociais. As dificuldades_ financeiras da 
proporcional a população. · União nãO justificam, ante as pressõeS- dos 

Mas as desigualdades entre regiões, no Bra-- setores sociais_ mais organizados,· o retarda
pi!, são taO _violentas que nenhum analista po~ menta de um voluntarioso programa de obras .. 
derá ser ingênuo, a ponto de imaginar uma e serviços para a região Uá não é possível· 
aplicação tão ágil de normas )egais como as esperar que as "forças de me.rcado" fundo
que há pouco citamos. Os aspectos estruturais nem parã -expelir milhares de famílias nordes· 

- da economia - as disparidades, regionais tinas, em busca das esperanças do Centro-Sul: 
constituem um. deles- resistem às mudah- os favelados se espalham por todos os cantos 
ças,-sobretudo quando necessariamente radi- do Brasil). Assim, agir diferentemente significa 
caiS:- No caso nordestino, o êxito das taxas perpetuar· o que aí está; mas especificamente 
de crescimento a)çanç:adas pelo seu Produto o "Nordeste dos Discursos·~ .... Pr.edsamos de' 
Interno Bruto (PIB), nos anos 70 (9,7% de um -"Nordeste das Ações". _ _ 
taxa média anual, contra 8,7% do País como Jairo Sírnões é econOmísta,-professor uni-_ 
urfi todo), parece que engrossou as fileiras versitáríó e, atüa]mente, secretário do _Planeja~ 
dos críticos ao sistema de incentivos, s~!ema menta do Estado c:1a Bahia 
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AS BIOCLET AS RODAM NA BEIRA DO ABIS
MO 

Jairo Simões 
São -dois os grandes problemas com que 

se defronta a atual conJuntura económica bra
sileira: a alta inflação e o não~crescfmento. 

Quanto ao primelro, não podemos, a rigor, 
ainda falar em hiperinflaçáo: historicamente, 
tal fenômeno é marcàdo por absoluta falta 
de credibilidade da moeda nacional e, a partir 
daí, por um clima de pânico generalizado que 
conduz à alta de preços na seqüência de minu
tos. ao desaparecimento de estoques, a uma
corrida desenfreada às moedas estrangeiras 
e aos bens em geral (imóveis principalmente). 

De qualquer modo, com às taxas mensais 
inflacionárias que alcançamos, devemos estar 
conscientes de que se pode chegar à hlperin· 
fiação com um estalo de dedos. Com certeza, 
estamos rodando em bicicletas, à beira de um 
abismo. Para não cairmos nele, funciona, so
cialmente, uma espéc!e de consenso entre os 
responsáveis pela majoração de preços, no 
sentido de que se continue a pedalar com 
as bicicletas. 

No tocante ao crescimento econômico, ain
da que neste ou naquele mês se identifique 
um acréscimo de vendas no atacado ou no 
varejo, a verdade é que - sabemos todos 
-vivemos uma década, no particular,já con
sid~ada perdida. Para se ter uma melhor idéia 
a respeito, basta dizer que, a partir do após
guerra até o final dos 70, entre os altos e bai· 
xos, a economia brasileira apresentou uma 
média anual de crescimento da ordem de 7%. 
Pois bem, nos anos 80, tal médi_a não passou 
dos 2,8% (em 1988, ficou-se abaixo de zero, 
e as estimativas para 1989 conduzem ao mes· 
mo catninho). O fenômeno não foi só brasi
leiro. De qualquer modo, nos-anos difíceis que 
ora atravessamos, essa tendência declinante 
da produção de bens e serviços agrava o qua
dro geral, estimulando a própria inflação. 

Já se foi o tempo em-que se aceitava o 
crescimento dos preços como elemento esti
mulante para os investimentos privados. As 
estatísticas nacionais, nos últimos 30 anos 
prindpalmente, demonstram claramente que 
o cresdmerltó do PIB acentuou-se nos perío
dos de elevação do nível de preços. Na situa
ção de agora, então, o panorama apresenta-se _ 
absolutamente claro, a desenvoltura na eleva
ção dos preços-- pela ameaça que traz ao 
quadro não só económico, como também po
lítico - perturba o investidor privado. Não 
crescer significa não criar empregos e não 
ampliar a massa de salários. O mercado inter
no amofina~se, e, assim, fecha-se o círculo 
das dificuldades, com todos os seus subpro
dutos, como o da vfoléncia no campo e nas 
ddades. 

A manutenção das bicicletas rodando junto 
ao grande buraco e, naturalmente, estimulada 
pela política governamental ao garantir, atra
vés da indexação, a credibilidade da moeda 
nacional. Mas, para tanto, a Unià.o descapi
taliza-se cada vez mais: os re~rsos que arre
cada são insuficientes para allmentar essa 
massa de dinheiro em jogo, internamente, que 

se .estima superior à marca dos 70 bilhões blicos, o dia. Z8 -áe outubro é a razão deste 
de dólares. Só ne~e set"[lestre, por exemplo, meu pronunciamento. 
aUníãódeverápagar,nojogofmanceiro,cerca Antes de mais nada, desejo exaltar a cate
de 35% de juros reais, resultando numa des- geria dos funcionários públicos brasileiros, 
pesa anual da ordem ele 30 bJ1hões de dO~res louvando-lhes a dedicação, enaltecendo-lhes 
(toda a receita do Tesouro.) O dé-ficit global o espírito patriótico e ressaltando-lhes a perti-
do setor público, que se previa para 2% do nácia, 
PIB, poderá crescer a 8%. Ademais, provo- Sr. Presidente, Srs. Senadores, as virtudes 
ca-se uma &storçãa profunda na vida do País, que ora atribuo aos funcionáriOs não são me-
onde os bancos deixam de ser os interme· ros -predíCados retóricos, _nem tampouco, são 
diários entre poupadores· e investidores-para disposições que se encontram em qualquer 
emprestar !e~rsos ao governo, no jogo do categoria profissional. Somente quem as pos-
"open market", proporcionando ganhos que, sui em grau elevado pode ter a magnânima 
em seus balanços, superam qualquer outra disposiçáo de _colocar-se a serviço da coletívi-
fonte de resultados. Enquanto isso. aumenta dade, nesses __ clifíceis tempos em que os servi-
·a concentração de renda; a participação dos dores públicos mais recebem pedras do que 
salários, nqs últimos anos, caiu de 38% para incentivos, emprobecendo-se com Os corití-
32% sobre o PIB. - nuos confiscos salariais que lhes são impos-

A atual posição do governo federal- uma tos. 
"estabilização nas marcas inflacionárias hoje 
conhecidas - é, de plano, absurda. Poderia 
até exPlicar-se, confonne afirmação do Minis

-tro da Fazenda, como um caminho, embora 
perigoso, de curto prazo. Revela, porém,; a 
impotência governamental para medidas 
enérgicas que se contraporiham a essa loucu
ra na recomposição dos preços, que não tem 
base na estrutura formadora de qUalquer pro
duto: simplesmente os preços se elevam atra
veS de "chutes" monumentàis, piincipalmente 
no terreno dos bens essenciais (fora daí, a 
demanda, pela limitação de renda dos consu
midores, pode atuar como uma: espécie de 
limite das altas pretendidas.) Em suma, vive
mos o mur'lQo de desenfreada especulação, 
onde os assalariados são absurdamente preju
dicados. Antes deles, obviamente, os desem
prega-dos e subempregados. Depois deles, os 
pe-qUEmos produtores de todo gênero. 

A solução de tais problemas passa por uma 
mistura de combate à inflação e de ~uJo 
aos setores propriamente proOUtores de bens 
e serviços. Independentemente da ginástica 
qUe oficialmente se pratica, com base no 
"ovemight" (à custa de bilhões de dólares que 
o setor público poderia: estar canalizando para 
os esc(;l~SO$ investimentos em infra-estrutura), 
deveriamos ter, diante de nós. um programa 
de médio prazo, envolvendo taís aspectos furi
damentais para a nossa vida. Infelizmente, as
sistimos a um finaJ melancólic_o de governo 
que não apenas confessa sua falta de autori
dade mas que também colocará nas mãos 
do novo presidente, a ser proximamente eleito, 
a responsabilidade por providências que não 
têm sequer traçados os seus primelros passos. 
E as bicidetas não podem rodar, pOr muito 
tempo-mãis, à beira do abismo. 

<;>SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa} 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

OSR.RaYBACELAR(PMDB-BAPro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, dedicado aos funcionários pú-

Jairo Simões é economista, professor da UF
Ba. e, atualmente, secretário do Planejamento 
do Estado da Bahia. 

De pronto, quero colocar em evidência que 
a classe dos funcionários públicos vem sendo 
vitima de uma série infindável de graves equí-
vocos. -

Primeirãrnerite, nã-o há, no Brasil, clara e 
precisa delimitaç-ão das funções do Estado. 
Ora se quer o "EstadO-empresário", que exige 
gigantesco .quadro de funcionários para o de
sempenho das mais diversas atribuições -
inclusive aquelas características da iniciativa 
privada -,- ora se quer o Estado recolhido 
às suas típicas funçOes, como saúde, educa
ção, segurança e outras relativas à infra~es
trutura básica. 

Da falta de identidade do próprio Estado 
originam-se, com certeza, suas maiores crises, 
que, por sua vez, irão afetar seus quadros fun
cionais. 

E assim, numa desenfreada ciranda de_ cri
ses não resolvidas, atingiu-se o atuaJ estágio 
de caos que tomou de assalto-O serviço públi
CO- brasileiro, prestado por um Estado defici~ 
tário e com pequena desenvoltura operaci~ · 
naL 

Paradoxalmente, foi o próprio Estado defid- · 
tário quem abandonou a racfonalização, admi
tindo fundonários aJém das necessidades de 
determinados setores, enquanto havia carên
cia de pessoal em outros órgãos, permitináo 
o ing_r~ss.o <;!e funcionários sem a prestação 
de concurso público e favorecendo o empre
guismo e o nepotismo: 

Tarhbéni foi o Estado quem menosprezou 
seus funcionários, desvalorizando o princípio 
profissional na admínistração pública, ao ígno-· 
rar a necessidade de um plano de carreiras 
e a necessidade da unificação dos diversos 
regimes jurídicos, e criou disparidades que ge
raram odiosas discriminações. E foi o próprio 
Estado quem se descurou da formação, capa
citação e habilitação do pessoal, principal
mente do de nível gerencial. Também foi o 
~do quem não teve a competéncia neces
sária para instituir uma sadia política salarial 
para seus quadros, e quem promoveu a ado-· 
çãÇ> de condenáveis distorçc?es nos ~lares da 
remuriet-ai;ão_ dos funcionários, cjuando das 
inúmeras e constantes alterações de critérios 
qoe se embutiram em todos os pacotes eco
nõmicos dados à luz sob a enganosa alegação 
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do combate ao déftcit público, como se a com
pressão dos salários de -seUs servidores fosse 
o principal instrumento do reequilíbrio das fi. 
nanças públicas. E foi, assim, o próprio Estado 
quem aviltou os valores da remuneração de 
seus funcionârios e permitiu que para o -pôvüé
gio de alguns, se elaborasse uma -confllsa le
gislação, que, aplicada após exercícios de \Ler
dadeiro ilusloniSmo juridico, ocasionou o sur
gimento do que se convencionOU desi9nar 
"marajás". 

Felizmente, o art 37, alínea X!V, da nova 
Constituição Feder;:,!, veda a utilização de artifi
cies que. como antes de sua promulgação, 
ocasionaram acumulados acréscimos pecu
niários ao vencimento de algumas· clasSes fUn
cionais, e\evandcro acima dos veD.cimentos 
percebidos pelas demais classes. ' 

Aliâs, nada de mais_ injusto há _contra a valo· 
rosa classe dos funciOnários públicos do qUe 
a generalização do termo "marajás", objeto 
até mesmo de plataformas eleitorais de deina· 
gógicos candidatos à Presidência da Repú
blica. 

anos, na vigência do chamado Plano Bresser, 
editado em_ 1_987. 

Situação de penúria, também, é a vivÍda Pe
los funcionários públicos estaduais e muni· 
cipais, cujas· classes padecem com Os- mes
mos efeitos da crise que atinge a categoria 
dos servidores federais. 

Infelizmente, não teria agora o tempo neces
sário para analisar essa questão, referindo-me 
aos venc;imentos dos servidores de todas as 
Unld8Ces da Federação e de seus- diversos 
Municípios. Porém, para demOnstrar que a bai
xa remuneração dQs servidores públicos é re
gra geral no Brasil, refLTo-me a simples· dados 
estatísticos do Distrito FederÇJ._I, cujos fundo
m~rios, por certo, têm rrielhof rerriuneraç-ão 
que os d_a maioria dos Estados e Municípios 

- brasileiros: em juiQo último, 55% dos hinclo
riários dos órgãos 'da Admiriistração Direta da 
Capital da República recebiam menos que um · 
saJário mínimo mensal, necessitando de com
plementação sal<)rial para atingir o piso nacio
nal._ conforme exigência constitucional (Jornal 

-de Brasília, de 6 de jUlho de: 1989}. 
Do ponto de vista salarial, é bastante_ crítica 

a situação dq_s servidores públicos~ Mesmo ·Outro mito que tem de ser desmontado é 
com 0 reajuste de 49,88% processado no mês o ·da existência, no Brasil, de excesso de fun-
em curso, 0 maior ~alário de nível superior, - cionários. Segundo levantamento rea1izado 
ocorrespondenteao_N_S-25,passoudosatuais pelo Tribunal de Contas da União, o Brasil 
NCz$ 778,59 para NCz$ 1.16Q,95, acresc:idos possuía, em julho- de 1988, 2.037.560 seM-
de uma gratificação de 80%. dores federais, incluídos os da Administração 

Já a remuneração do pessoal de nfVei-nlédio- - Direta, da Administração ln di reta e das Funda
é absurdamente irrisória mesmo considerada ções Públicas, compreendidos, é claro, os Po
a gratificação de 40% que lhe é paga. 0 menor ·-deres Executivo, Legislativo e Judiciário (Cor-
nível 0 equivalente à referência NM-3 passou reio Brazi/iense, de 28 de setembro de 1989). 
de NCz$ 114,64 para apenas NCz$ 171,82, Comparado ~sse contigente ao da população 
necessitando, portanto, de quase l25% para brasileira, estirnu1ada em 140 milhões de pes-
igualar·se ao salário mínimo de outubro, esti- soas, a relação é muitíssimo modesta. Para 
pulado em NCz$ 381,73. _ -cada 100 brasileiros existe menos de 1.5 fun-

Segundo denúncia estampada no Correto cionádo público federa1. 
Braziliense, edição d_e 28 de setembro último, Sr. Presidente e Srs. Se~açl?res, é ineg~vel 
"mesmo com 0 reajuste, mais de 10% dos que_a n_ova ordem constitucional, e_r:n VIgor 
servidores da União~necessitàrão de comple- -~no Bra~li,_desde 5 de o~bro de ~9_88, tr:'-' 
mentação salaria1 para atingir 0 rriínimo legal. -- ~resslVOS avan~s relativo~ à ad~uustraçao 
E 70% da categoria ainda perceberão menos p~bllca e ao~ ~e!Vldor~s púbh:os dVIS, embora 
de dois salários mínirpqs, _enquanto 90 por - SeJa lamentáVel que am?a nao se tenha _que
cento estarão na faixa ctg até cinco salários". rld~mplantar, em plen1tude, to~ as diSpo· 

· siçoes que tratam dessas matenas, porque 
Esses dados, ao demonstrarem, -que os fun- não [oram editadas _as leis previstas na Cons-

donárfo_s públicos federais não sã~ nababes- l:itui_ç_ão. 
camente remunerados, mas, ao contrálio, que 
a imensa mataria deles vive em estado de qua
se penúria, desfazem o mito de qUe o serviço 
público seja uma corte de marajás:.. -

Entre outros di,re"itOs conferidos ao_ servidor 
públR:o_ctyn pela Constituição, 4estâ~a-se co

·mo um dos mais relevantes o da livre associa
Çãº_siildicaL · 

A Conquista da __ sindica1ização, sem dúvida, 
foi obtida do legislador constituinte pelos servi
dores civis como resu1@do de_ inúmeras lutas 
durante_ tantos- anos travadas pela categoria, 
em busca dess_e direito fundamentaL Devo 
re.sSã!tar, a propósito,_ a prontidão com ·que· 
?S funcionários públicos, em todo o_ Brasil, 
qr~izaram-se em sindicatos, após a promul
gação da Constituição. e O grau de maturidade 
que vêrri demosntrando no exercidÓ desse 
direito. 

Aliás, eles têm si dó -iJftTi'rias de Uma câ6tica 
política salarial do GoVerno, _,_que, Sistematica
mente, lhes tem negado _RS reajuStes que, -por 
justiça, lhes ~o deviqq_s. Comprova minha de
núncia o fatO-de que, somente agora, na tenta-. 
tiva de pôr termo a um_a greve que ameaça 
a1astrar-se_ por todas as repartições públicaS 
federais, o Poder Executlvo qnuncie o encami~ 
nhamento ao Congressõ Nacional de Medida -· 
Provisória- concedendo, a pã.rtir do próxírflõ
mês, reposição de 26;0§% para·o~Salárió dos -
setvidores (Correio Brazilieri5e, de 25 de outu
bro de 1989). Esse percentual de reajuste, Se
nhor Presidente e Senhores Senadores, é apli
cado mais que tardiamente, pois rerere-se a 
confisco que se processou há mais de dois 

-:-- OUtra COOQ_wsta- eSSencial à classe é a rela
tiva ao dÍreifo- de-greve, qUe pode ser exercido 
nOs termos e nos limites a serem definidos 

. em lei co~plementar. 

Também nessa matéria, os funcionários pú
blicos vêm demonstrando espírito de grande 

; .. equilíbrio, vez que_ a ausência da legislação 
complementar não tem motivado, nas greves 
realizadas, o prejuízo ao interesse coletivo e 
a paralisação de serviços essenciais. 

No campo da remuneração, a ausência da 
lei prevista no texto_ constitucional, que fixe 
o limite máximo e a relação de valores entre
a maior e a menor remuneração dos serVi
dores públicos, está ocasionando a continui
dade da confusa sitUação anterior à nova 
Constituição. A falta do critério legal continua 
permitindo distorções salariais que penalizam 
os funcionários das referências inferiores e pri
vilegiam os de referência mais elevada, em 
flagrante ofensa- aos _mãis Simples preceitos 
da justiça. 

Dispõe a art. 39 d;;,. Constituição brasileira, 
que "a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos 
de carreira para os servfd,ares da administra
ção pública direta, das autarquia~ e das funda
ções públicas". 

Eis aL Sr. Presidente e Srs. Senadores, man
damento constitucional da fnats alta relevân
cia para a administração-pUblica, cuja aplica
ç:~o vem sendo pr~lada. 

Oxalá não venha esSa -disposição a ser lan
çada para as calendas gregas, ou _não venha 
a ser deliberadamente postergada, como no 
passado se fez, por anos a fiq, com a con~es
~o aos_ funcionários púi;:J~cos da gratificação 
natalina, constante- engodo de Cãda dia 28 
de outubro. 

É bem verdade que lá se encontra elaborada 
proposta de anteprojeto de" lei dispondo sobre 
o estatuto dos .funcionários públicos civis da 
União, OãS-ãutarqulas e d~s fun4ações Públi
cas federais, bem como proposta de antepro
jeto_ de lei institu([ldo o Sistema de Ç~rreira 
do. Serviço Civil da União. _ _ _ _ 

Como vern sendo divulgado pela imprensa, 
o Exmo. Sr._:Presidente da República assinou, 
no dia 24 do corrente, n1_eri~gens enc"ilmi· 
nhando ao Congresso Nacional os projetas 
que tratam dessas_ matérias. 

Tais propostas, elaboradaS Prêlíminarrnente 
por_ comissão constitUída Por determinação 
do Exmo. Sr. Presidénté da República, foram· 
publicadas no Diário Oficial da UniãO, no dia 
16 de agosto último, com o explftito propós.ito 
de _ __motivar, a seu respeito, contribuições da 
sociedade ern geral e âos servidores públicos 
em particular. 

Louvo essa, iniciativa do Poder .Executivo 
de, antes de ehc:~rninhªr os niencionados Pro
jetas de lei ao Poder Legislativo, submetê-los 
à apreciação da sociedade. 

Reputo importante, contudo, que uma vez 
recebidas essas proposições, o Congresso Na
dona] patrocine novamente amplos debates 
públi_c_os sobre clélS,_ envolvendo nas discus
sões, pt-incfpalmente os Sé!VidOres e-·o -sindi
cato da categoria. Acredito que, ao abrir nova 
instância para _o oferecimento de sugestões 

-por parte da sociedade, o Congresso Nacional 
estará favOrecendo, de forma plena, o tão de· 
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sejado desenvolvimento _da vida democrática 
em nosso País, 

No entanto, é de esperar que tudo isso se 
faça com a maior presteza, pois que a Consti
tuição concede um prazo de dezoito meses, 
contaàos da sua promulgação, para que a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu
ni<::ípios editem leis qúe estabeleçam critérios · 
para a compatibilização de seus quadros de 
pessoal ao regime jurídico único e aos planos 
de carreira previamente institui dos, bem como 
reanzem a reforma administrativa que se fller 
necessária à nova realidade. Ora, Sr. Pres,i
dente e Srs. Senadores, o prazo de dezoito 
meses a que me -refiro, previsto no art. 24 
das Disposições Constitudonais TranSitórias, 
findará no dia 5 de abril do próximo ano. Logo, 
só há motivos para se dar urgência à trami
tação da matér!a. 

Espero, assim, que, no âmbito do Congres
so Nacional, tenham esses projetas de lei tra
mitação acelerada e que as diversas fors;as 
políticas aqui existentes consigam alcançar o 
necessário concenso para uma pronta aprova
ção da matéria. 

Essas ponderações faço-as movido pelo te
mor de que uma eventual postergação da ins
tituição do regime juridico único e do plano 
de carreiras possa vir a dificultar ainda mais 
a precária estrutura da administração pública 
brasileira, recurso essendaJ à implantação ple
na e definitiva de uma nova _ordem constitu
cional no País. 

Ademais, a adoção do regime jurídico único 
e a instituiÇão do plano de carreiras levarão 
ao universo dos servidores públicos, no âm
bito federal, estadual e municipal, o estímulo 
que s_e _espera seja capaz de fazer renascer 
a crença de que a atual Constituição é mais 
que letra morta. Que ela é, sobretudo, um 
eficiente meio de desenvolvimento deste po-
bre Pa[s. -

Acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que, nesse 2.8 de outubro,- dia que é dedicada 
aos funcionários públicas, outro não seja o 
anseio da crasse que a ínstituíção, no prazo 
constitucional, do regime juríçUco (mico e. do 
pla"no de carreiras. -

Mas., que sejam ambos instrumentos de 
modernização da administração pública e de 
efetiva promoção profLssional dos servidores. 

O anteprojeto de lei que dispõe sobre o 
estatuto dos funcionários trata, entre outras. 
das seguintes matérias: provimento e vacância 
de cargos, remoção, redistribuição, substitui~ 
ção, direitos e vantagens dos .funcionários, re~ 
gime disciplinar e seu processo, seguridade 
social e contratação temporária de excepcio~ 
nal interesse pUblico, afém de instituir o regime 
jurl&co únko. -

Apreciei com vivo ]!}~ere_sse o anteprojeto · 
do novo Estatuto dos Funcionários Públicos, 
enquanto, no âmbito do Poder Executivo, se 
tratava da elaboração do projeto que, agora, 
como se ànuncia, está sendo encaminhado 
ao Congresso NacionaJ. Da análise que fiz do 
anteprojeto, que representa a consolidação de 
leis e de matérias jurisprudenciais existentes 
e que propõe a incorporação dos direitosfun~ 
'damentais previstos nos artigos 37, 39 e 41 · 

da Cons.titulção Federal, como a irredutibili~ 
-dade de vencimentos, a relação entre a rnaior 
~ a menor r~rnuneração, a isonomia, desta~ 
carei, adiante, alguns pontos que, c:ertamente, 
serão bem recebidos pelos ft.,mcionárlos. Digo-
o, sobretudo, porque esses pontos contribui· 
rão para modernizar a administraç:ão pública, 
dotando~a de mecanismos largamente difun~ 
didos .nas mais avançadas organizações em~ 
presariais, que fazem da coricessâ.o de bene
fícios aos seUs empregados, forte estímulo pa. 
ra a. produtividade. 

Àssim, no anteprojeto relativo ao novo esta-
- tuto dos funcionários, estão previstos o ai.IXilio

escolar,_o auxilio-alimentação, o auxilio-trans~ 
porte, a gratificação por ano de serviço pres
tado. 

Também a licença p~ra o desempenho de 
mandato dassista é inovação presente no an
teprojeto. 

Não são, porém, apenas Clireitos que estão 
eXpostos ho-anteprõ]eto. Há, também, no 
c~mpo disciplinar, todo um elenco de deveres, 
proibições, responsabilidades e penalfdades. 

De imediato, chamo a atenção para a dispo-
sição que considera dever do funcionário re
presentar contra a ilegalidade ou abuso do 
poder. É inegável que o exercíciC)_ desse dever 
irá c::onfelir, na ãdministração pública, caráter 
de cc-res-ponsabilidade, que envolverá chefes 
e subordinados. . 

Não menos importante, em virtude dosam
plos benefícios que de sua observância adVi
rão para a moralidade administrativa, é o dever 
que será cométido ao funcionário de levar ao 
conheciinento da autoridade suPerior as írre- -
gularidades de que tiver ciência, em razão de 
seu cargo. 

OutroS deveres dizem respeito à observân
da _das normas legais, regulamentares e supe
riores, ao atendimento ao público e às requisi
-ções para a defesa da Fazenda PUblica. 

Prevê; também, o anteprojeto que poderão 
ser aplicadas aos funcionários infratores as 
seguintes Penalidades: advertência, suspen
são, demissão, cassação de disponibilidade 
e destituição de cargo em comissão. 

Em síntese, são esses·comentários, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, que, a respeito de al
guns itens do anteprojeto do novo estatuto 
dos funcionádos públicos, selecionei para 
apresentar-lhes. 

É necessário - repito - que os Poderes 
Executivo e legislativo procurem acelerar a 
conversão do projeto em lei, pois essa medida 
irá beneficiar 707 mil seMdôres civis da União: 
144 mil estatutários e 563 iilil que, íe.@dos 
pela Consolidação das leis do Trabalho, pas
SB.!àfl a integrar ~rn.bém o regime jurídico úni-
co .. ·-·· ·-· ·-· - - - . i 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre a pro· 
posta de anteprojeto que institui o Sistema 
·de Carreira do Serviço CiVIl da União, desejo, 
igualmente, enfatizar a urgente necessidade 
de sua concessão em lei. 

No seio da categoria dos funcionários públi
cos, há grande expectativa quanto à implan
tação do plano de carreiras, não só por tratar
se de iniciativa que chega ao Brasil com incal-

culável atraso, mas, sobretudo, porque se_ es
pera que ele venha, finalmente, possibilitar a 
verdadeira profissionalização dos servídores e 
a -co_nse.qüente dinamização da administração 
pública brasileira. 

O anteprojeto que disciplina a matéria trata 
da composição das carreiras, do ingresso no 
serviço público, do desenvolvimento, da ava
liação de desempenho, da qualificação profis
sional, da organização dos quadros de pes
soal, da administraçâo do sistema de pessoal 
e da implantação dos planos de carreira. 

--- Dedlcar-me-ei, a seguir, a alinhavar algu
mas breves consjderações sobre a proposta. 

Reza o anteprojeto de lei que também as 
funções de direção, chefia, assessoramerrto 
e assistência integrarão os planos de carreira. 
Saúdo com entusiasmo essa disposição legal, 
sobretudo quando ela se .c:ompleta com outra 
que proclama a exigência de aquelas funções 
serem 6::ercidas por ocupantes dos cargos 
de carreira, mediante designação por acesso, 
observados o. processo seletivo, os critérios 
de rotatividade e o sistema de avaliação espe
cífico. Além disso, prevê o anteprojeto que 
o exercício das funções de .direção e chefia 
do serviço público, passará a depender de ai· 
guns requisitos, como o perfil profissional cor· 
respondente às exigências do cargo, o desem~ 
penha nos cargos anteriores de direção, che
fia, assessoram ente e assistência e .a formação 
gerencial específica. 

São de longo alcance essas exigências. Po
de-se, com elas, começar" a vislumbrar-se 
maior grau de competência de nossos servi· 
Ços públicos, vez que Seus qUadros dirig·entes 
serão constituídos por gerentes prof_lSSionais, 
ficando apenas uma par<:ela de funções a se
rem preenchidas pelo critério da confiança. 

Outra medida salutar diz respeito à realiza
ção do concurso público em duas etapas, sen
do ambas de carãter eliminatório. 

A primeii-a efup;;i do concurso compreen
derá provas ou provas e títulos, e a segunda 
consjstirá na partidj:>ação de programa de for~ 
mação inicial, no qual os candidatos deverão 
novamente demonstrâr habilitação. 

Consta do anteprojeto Preceito sobre a ava
liação de des.empenho que a faz aplicar-se, 
no estágio probatório, na progressão e no 
acesso, levando em conta, príncipaimente, a 
produtividade, a iniciativa, a cooperação, a 
qualidade do trabalho- e a responsabilidade 
do funcionário. 

Alegrou-me muitíssimo a análise. da sessão 
dedicada, na proposta, à qualificação profi.s~ 
sional, principalmente porque conceituada co~ 
mo base da valorização do funcíonário. 

É concepção do arlteprojeto que a qualifi
:.cação profissional compreenderá programas 
-~de formaç~o inicial e programas regulares de 

aperfeiçoamento e especializãs;ão, aqui ii"lduíR 
dos os destinados a habilitar os funcionários 
para promoção e acesso, atê mesmo para os 
cargos gerencials. . _ 

Eis aí, na. proposta do desenvolvimento dos 
recursos humanos da administração pública, 
a promessa de que, fmalmente, virá o Brasil 
a contar com um serviço público eficiente e 
eficaz. 
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Oxalá não seja essa proposta mats um plano 
de intenções, desses que povoam a imagi
nação dos legis1adores_e que jamais se reali
zam porque fraca é a capacidade nacional de 
convelWr idéias em ação ou porque preferi
mos muito mais o imObilismo que o desenvol-

prometendo-lhes a imediata aprovação do no· 
vo EstatutO ·e· dO-Slstema de Carreira. 

Era o que tirlha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml) 

COMPARECEM MAIS o:o-SRS. SENADO
RES; vimento. - - - -

Encerrando a exposiÇão sobre aiguris dos CarlQs De'Carli - Aureo. ~ello -: Olavo ~i-
pontos relativos ao plano de carreiras, é-me res:-:-Joã~Menezes--~OISesAbr~o-~o_ao 
forçoso tecer c~::msideraçQ~s que,-aTJâs; expres- ~ Castelo - Hugo l'iapoleao -Jose Ag~LpinO 
sam temores dos próprios funcionários pú- - Humberto Lucepa - Nelson Came1r0 -
blicos. Fernando Henrique Cardoso- Gomes CalVa-

Consideram os servidQres que o ant~projeto lho - SilviO Name -.José Fogaça. 
de lei deve se_r explícito no que tange a venci
mentos e remuneração, vale dizer, deve apre
.sentar princípios básicos, critérios definidos 
e regras claras sobre retribuição. __ 

Em tudo corroboro a pre~nsão dos funcio
nários, considerando que se frustrarão ·os re
sultados do plano de carreiras se ele não esti~ 
ver associado a un:t modelar plano salariaL 

É fácil verificar a importância do plano de 
salários quando se tom~ por referência a ini
ciativa privada. As grandes empresas particu
lares, aquelas que, de fato, perseguem resulta
dos e os alcançam com eficácia, via de regra 
têm um estimulante plano de carreiras e têm 
um competitivo plano ele cargos e salários. 

Ora, Si'. Presidente e Srs. Senadores, se náo 
houver no plano de carreii-as do servl~O-públi
co, a ser aprovado pelo CongressO Nacional, 
mecanismo que impeça a compressão sala
rial, a fim de evitar-se o que atualmente ocorre, 
e se nele não houver igualmente, dispostivo 
que permita a necessária competiçãO -salarial 
dos funcionários públicos com os trabalha
dores da iniciativa privada, não estaremos ofe
recendo_ ao~ funcionários públicos nada além 
de um execrável engÕdo. ---

Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, devo consignar veemente apelei- a todos 
oS companheiros des~ C~sa para que, por 
ocasião da tramitação dos projetes de lei insti· 
tuindo o novo estatuto dos funciánários públi
cos e o- plano de can:eiras; seja concedida 
a mais ampla oportunidade para que aqui 
compareçam os diversos segmentos da socie
dade, particularmente os funcionários públi
cos., para debater a matérià. 

E que esses debates se realj:zém _em dima 
de verdadeira democ:racia, tendo á -orientá-los 
os interesses maiores da NaçãO brasflE;ira. E 
que se processem' a~;- discussões sem perda 
de tempo, pois o legislador constituint~ ao 
prever prazo certo para a aprovação da maté-
ria, demonstrou estar em busca de eficiênda 
e de eficácia. Ademais, o legislador ccnsti
tuinte, inscrevendo na agenda das Disposi
ções Constitucionais Trans~tc?ri.~s a data de 5 
de abril de 1990, como prazo últimO para a 
modernização da administração pública brasi
leira, firmou a vontade política de compro
meter-se com a aceleração déis mudanças que 
haverão de preparar o Brasil para o próximo 
século e para o próximo müênio. 

Basta de imobilismo na administração pú
blica brasileira! No-Dia dcis-Fundonâi'íos Públi
cos. o presente que eles esperam do Poder 
Legislativo é a coragem de dizer sim ao futuro, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-.Conc__~dQ_a_palavra ao nobre Seriador Car-
los De'Çar~! -

O SR- CARLOS DE'CARU (I'TI! - N-1. 
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, aqui estou para regis
trar o rec:-ebimento de um documento, no qual 
46 entichcl§. _civis e pessoas de destaque de 
Roraima exigem a imediata regularização dos 
garimpos, em terras indígenas, como forma 
de diminuir os confi~C?S em torrio daquela que 
é, no momento, a prili.cipal ãtívldade ger.adora 
de riquezas naquela região. 

O número de garimpeiros em Roraima varia 
conforme as fontes que o estimam, mas o 
certo é que eles são hoje entre 40 e 00 mil 
homens dedicados à busca de ouro e-dlaman· 
tes. Os conflitos gerãdos. pela sua presença 
São de duas naturezas: uma,- é a atuação em 
terrQS_indígenas, outra_é 9 i-mpacto da ativi~ 
dade mineradora no meio ambiente. 

No documento que recebi, cujas as~inatu· 
ras vêm encabeças pela do presidente-da As~ 
sedação Comercial de Roraima, Rubem da 
Silva Uma Filho, os roraim-enses re<:onhecem 
que "o garimpo tem de ser uma ~tividade eco~ 
nômfca que pague impostos". E apontam os 
dois âng~J-Ios _do problema, quando afumam 
que ''a regularização do_ garilnpo terá que se 
dar com respeito ao índJo, à -sua cultura e 
ao me_io ambie_nte, preservando-se a harmonia 

-sâlutar entre os homens". 
Analisando o possível fechamento dos ga

rlinPOS, por falta de uma legislação específica, 
dizem os signatários do documento que a sus
pensão, mesmo que ténporária, desta ativi~ 
dade representaria "o caos social e econômico 
de Roraima ... O tema_é de tal_ irn_portância que 
W!m- sendo discutido de forma permanente 
e intensa por todas_ as enti<;lades, sejam elàS 
empresariais, trabalhistas ou mesmo de finali-
dades sociais. _ 

Num outro documento que me foi enviado, 
de parte apenas da Assoc@ção Comertial de 
Roraima, ê pedida a demarcação definitiva e 
urgente das áreas indígenas, como forma de 
se poder definir o que pode ou não ser consi
derado juridicamente. çomq invasão_ c:le terras 
indígenas. -- ·--

O _que que-rem os habitantes de Roraima 
é que o GoVeiTlo Federal dê uma solução ur
gente ào problema. Como se viu, esta iniciativa · 
da União terá de. se dar em duas frentes. Uma 
primeira e nials urgente seria a regulamen
tação~~ ~arimpos em_:erras indígenas, le-

vando em conta não só a cultura dos índios, 
bem como a preserw:~ção do rriéió- ambiente. 
ESta Iegislaçao vem sendo discutida há um 

-bOm tempo- entre aS\.iáiias-eriirdades oficiais 
JJgadas à_ questão, como FONAl, IBAMA e 
DNPM, maS ilão chegou aínda" ao Congresso 
Nacional. · 

Num segundo Tnomento, o Governo fede
ral deveria partir para a de\imit;aç:ão efetiva das 
~reas indígenas, tantO como forma de ·asse
gUrar a manuten>ão de Suas culturas, como 
também para dimÚluir o li.únle:rO de conflitos -
entre índiOs e Qarnripetros. 

Sr. Presidente, SrS. SE!háêiOi'eS, ã- solução 
deste grave problema não pode mais ser pror

-rogada. Por causa da profunda crise econô
míca que' atravessamos. a cada dia é maior 
o número de pessoas que vêm siàedicando 
à garimpagem. SegUndo informa a Gazeta 
Mercanlil, em sua edição de 2.1 d~ a_gosto des
te ano, em notícia publicada sob o título: "Cai 
~a produção dos garimpos", a população ativa 

do garimpo no Brasil atinge hoje 1 milhão 
de pessoas. 
- O governo que não refrulamenta a atiVidade 

garimpeira nas áreas indígenas é o mesmo 
que não consegue controlar a nossa produçilo 
de ouro. Segundo estimativas_do Governador 
Romero Jucá Filho; de Roraima, cerca de 85 
por cento do ouro produzido em nosso País 
são passados ilegalmente ao ~erlor, príitci
palmente para Uruguai e Bolívici, confofme 
declarou ele ao Jornal da Tarde. em s1,.1a edi
ção de 28 de junho deste ano. ConlO Roraima 
e o maior produtor de ouro _do P,aís, tendo 
_uma produção estimada em 1_6 toneladas para 
este ano, só nªquela região não se contróla 
a extraç~o de c;erca de 85 tonelad_as. 

Peço, portanto, às autoridades 0o Governo 
Federal que concluam de vez a regulam~n
tação dos garimpoS, para qUe nós possamos 
votã-la no Parlamento. Milhares de brasileiros, 
que vivem em condições _difíceis. em remotas 
regiões, como verdadeiros bandeirantes de 
nossos tempos, aguardam uma- de<:Tsã_o. (Mui· 
to _bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. CARLOS DE'CARU EM SEU DIS
CURSO: 

ASSOCIAçAO COMERCIAL 
DE RORAIMA 

Fun4ada em. 7~9-:44-Sede Própria 

-- OS EMPRESÁRIOS E A 
QUESTÃO INDÍGENA 

O probleiilã indigenista enfrenta algumas 
d-istorções._Setores às vezes desconhecedç:.res 
da nossa realidade, se dedicam fervorosamen
te à defesa dOS "Direitos Hurrián6s dOs fndios", 
com um conhecimento àbstrato e aCadêmico 
da nossa região. 

Os conflitos_ ~s á_reàs de garimpo são pro
vocados por faltâ 'e regulãmEmtação e/ou por 
grupos que têm interesse no fim da exploração 
de minérios na região, mantendo sempre em 
alta seUs pr~Os-riO mercado internacional. 

É preciso por fim à maniPulação da sensibi
lidade religià:Sa do homem brasileiro, e, princi
palmente, à "Poluição" da cultura indigena por 
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setores ditos cristãos. No Estado do Acre, há 
vários povos indigenas, mas não existem, co
mo aqui, missões religiosas nas suas terras. 
Lá, ao contrário de Roraima, não se registram 
ocOrrências elevadas de minérios nas terras 
dos nativos... __ _ 

Com o pretexto -de .. salvar" o fndio, de de
fender a causa indígena, às vezes, se conspira 
contra os interesses nacionais, como foi de· 
nunciado pelo jornal O Estado de sao Paulo, 
de 9 de agosto de 1987 _:_ "A Conspíraçáo 
conú'a o Brasff'' -, quando se denunciou o 
objetivo de instituições internacionais, como 
o CIMI, de inserir na Cónstituição brasileira 
o conceito de Soberania Restrita sobre as 
áreas indígenas e a internaciont!li.?ação da 
Amazônia: um afronta à soberania nacional 

É esta mentalidade rançosa, cartOnai, que 
está nos condenando ao atraso. Continuamos 
até hoje, na Amazônia, alvo de cobiças e inte
resses não declarados, que usam o índio co
mo escudo para os seus objetivos. Os índios 
são brasileiros como nós. Integramos a mes
ma nação; a Nação brasileira. A situaçiio indi· 
genista precisa ser resolvida, possibilitando o 
desenvolvimento hamrônico dá região. 

As áreas indigenas precisam ser definidas 
e demarcadas, imediatamente. Sem esta de- _ 
marcação, não há como se discutir Invasões, 
reservas, domínios etc. _O Governo tem ·que 
~ssumir a sua posição de organizador, media
dor e arrecadador de tributos..- com isenção 
e decisão. 

EXni.0 Sr. 
Senador Carlos Alberto De'caTli 
Praça dos 3 Poderes 
Brasílía-DF 
TIX/ACRJNR.086/89 

REF.: A regularízaçáo-dos Garim/;os 5e~
gurança, desenvolvimento e preservt~çdo 
-indígena e ambiental. 

A comunidade roraimense está envolvida 
- direta ou indiretamente com o garimpo. 
O garimpeiro é- o símbolo- do ndss_o Estado. 
As entidades de classe (empresariais, traba
lhistas e sociais) realizaram debates sobre o 
assunto e se posicionaram a favor da regulari
zação dos garimpos para a solidificação da 
economia do nova Estado de Roraima 

O garimpo tein -de ser uma atividade econô
mica que pague impostos. A regularização do 
garimpo terá que se dar, com respeito ao índio, 
à sua cu1tura e ao Meio Ambiente, preservan~ 
do-se a harmonia da convivência salutar entre 
os homens.· _ _ 

o gãrimpo é fonte de riqueza e progresso. 
O fechamento dos garimpos seria o caa_s so~ 
cial e económico de Roraima. O garimpeiro 
é o bandeirante moderno. Ele vem prestando 
relevantes s_eiViços ao Brasil, com -a o_cupação 
de suas fronteiras, em Roraima. 

SCDS 
Associação Comercial de-Ro[aima 
Presidente: Rubem da Silva Uma Filho 
End. Av. Jaime Brasil, 223.- 1? Andar -

Centro ·--
fone: (095)224-6164 

Sindicato dos garimpeiros de Roraima 
Presidente~.José Teixeira Peixoto 
End. Rua Bento Brasil, 250 - Cel)tro _ 
fone: (095 )224 

Oube Social Recreativo Asabranquense 
Presidente: Antônio Gon-çaJves Freitas 

- End.: Rua C - 12, n' 10.324 

_ ~dação dos vendedores ambulantes de 
_R~!aima - Avar _ _ . 

Presidente: Manoel José dos Santos 
End. Av. Sebastião Diniz, B_ox 32 
fone:, (095) 224-3098 
Presidente: José Alves de Lima 
End.: Rua Z-6 - Quadra 116 - Casa 3 

ASsocíaçao dos moradores do bairro Buriti 
Presjdente: Alderico Pereira dos Santos 
End~ua João Padeiro, 11.034 -bairro 

Buritir 
. Fone: (095) 225:1808 __ _ 

Prefeitura Municipal de -Mucajaí 
Prefeito: Airton Antônio Soligo 
End: Rua Raimundo Oerminiano de AJmei-

da, S/N 
fone: (095) 242-1306 

Jockey Clube de Boa Vista 
Presidente: Luiz Rodrigues Barros 
End.: Av. Cap. JúliO Bezerra, 1599-Centro 
Fone: (095) 224-696o · 
Associação dos revendedores de dertvados 

de petróleo de Roraima 
~ -preSidente: _ãi!berto Inácio de Araújo 

End: Av. WU!e R.oy, 172 
Fone: (095) 224-3297 
Associãção dos moradores do bairro Tan

creâo Neves II 
- Presidente: Wilson André da Silva 

En_d.: Rua Aureo Cruz. 11.329 
- As$.od_a_ç_ão do bairro de São Frandsco Pais 

e Mestres 
Presidente: Antônio Lúcio Chagas 
End.: Rua Agnelo Bitencurt, 1.149 
fone: {095) 224-5677 

-'" çoOperatiVii dos Qarimpeiros doA1to Parima 
Presidente: Laura Teixeira Júrlior 
End.; Rua José Pinheiro, 2.107 

·fone: (095) 224-2260-- · 
Oube de Mães 'Paz e amor do bairro Buriti 
Presidente: Maria de Fâtima OliveiràTavares 
End.: Rua Pedro Praça, 357 
Fone: (095) 225-2220 
Assodaçâ9 dos mora,dores do Calungar 
PresJdente: Ieda Scharame Rodrigues 
EJ\d.: Rua Quitanau, 213 
fone: (095) 224-9410- · 
Assodação das Microempresas de Roraima 
Presidente: _Carlos Victor Vilhena 
End.: Rua Aruaque, 111 -
Fone: (095) 224-7745 

Representação dOs pilotos de Roraima 
Representante: Rõberto Fernandes da Silva 
End.:_Aeroporto lntemaciona_l_de Soa. Vista 
Fone: (095) 224-1644 

Sociedade Roraimense de medicina vete~ 
rinátia 

Pregjdente: Heruy Thomas Landres 
End.: CaiXa Postal- 321 
Fone:_(095) 224·1355 -1455 

Coop~iativa dos Agrof?e-cualistaS de Rorai
ma e Federação das Ass<Jçiações Rurais do 
Estado_ de Roraima 
·~ Presidente: Eugênio Thomé 

End.: BR-174 Km 11 
fone: (095) 224-7641 
Conselho Regional de Engenharía Arquite2 

tura e Agronomia 
Presidente Francisco Aarilarion Portela 
End., Rua Cel. Mota, 789 · 
fone (095) 224-1302 

AssodáÇ:ão-dos Pescadores de Roraima 
Presidente: Francisco Ferreira Lima 
End.: Av. Floriano Peixoto, 94 
Fone (095) 224·1488 

Sindicato_ dos Trabalhadores Urbanos de 
Roraima 

Presidente: cOsmo Moreira de carvalho 
End.:· Rua José _de Alencar, 78 
fone: (095] 224-6947 

Assodaç'ão Comunitária Professor Camilo 
Dias 

Presidente: Aramuru Soares Borges 
End.: Rua.Teriente Guimarães~ SIN 
Fone: (095) 225-1236 

Associação Comunitáiiã do Bairro da Liber-
dade 

End.: Rua JOSé Pinheiro, 61 O 
Presidente:_Jesus Nazareno Laranjeira 

Fone' (095) 224-8395 
Associação dos Moradores do Bairro de Asa 

Branca =- ~ _ 
Presidente: Manoel Costa e Silva 
End.: Av. São Sebasljão, 3812 
Fone: (095r225:2i512 
Associação dos Moradores do Bairro São 

Vicente 
Presidente: Janderley de Souza Vieira 
End.: Rua Surumu, 338 -
Fone: (095) 224-4025 . 
Assoc!~ão _c;IO& M_ara4ores -do Bairr:o 13 de 

~eteffi6ro _ _ _ __ _ 
Presidente: Raimundo Nonato Benarro 
End.: Av~ Eldorado esq. C/Macunaima 
Fone: (095) 224-9909 · -
Asspdação das Indústrias de ExportaçãO de 

Roraima 
Presidente: Antônio Edson Araújo 
End.: Av. Venezuela~ 1003 
Fone: (095) 224-3950 
Sindicato dos Condutores Autónomos de 

veículos Rodociaf_iqs éTr:ansportadores Rodo
viário:S-A:Utônori1os de Roraima 

Presidéirte: Almir Lopes -
End.: Av. Brasil, 1930 
fone' (095) 224'0334 

__ Associação Braslleira das Empresas Loca
douras de auto~veículos Regional Roraima 

Presidente: Celso Macedo Fonseca 
End.:_Av." Major WilUams, 538 
fone: (0115) 224-3786 
Associação das Empresas da Indústrias da 

Construçllo Civil de Roraima 
_ Ptesidente: Ademar Sah Neto 

EnO.: Av. Wille Roy, 350 
Fone: (095) 224-3563 
Assodação dos Cabos e Soldados da Policia 

Militar de Roraima 
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Presidente: Antônio Pereira da Silva 
End.: Conjunto _Cabos J~ Soldados da PM ' 

-Quadra 16- Casa 141-Càraná 
Fone, (095) 224-9QO:L 
Associação ·dos Moradores do Conjunto 

Caimbeh 
Presidente: Rinaldo dos Anjos Maria 
End.: Rua Y-3 - Qua·clra 60 - éasa? -

conjunto CaimQé 
Foneo (095) 225-1220 

Vereador da Câmara Municipal de Alto Ale-
gre ---

JanoS Wanderley de Melo 
End.~ Rua Santos DumOnt, 1212 
Foneo (095).?63-1208 • 
Vice-PrefejtQ_Q.e Boa V"tSta 
Joaquim de Freitas Ruiz 

-.;.... End.~ Ru_a José Bonifácio,- 250 
~Fone' (095) 224-0183 
-Cooperativa Mista dos Ga[ímpeiros e Fais-

-.cad.orgs. de Rorain_1a _ Sindicato das Secretárias de Roraima 
Presidente: Ed.Ua F'aria Cordeiro - -~---- - Presidente: Verlei Silva Bueno 

End.: Rua Beija Flor ___: Quadra 12 ...:. casa 
1 O- BNH 3 - Mecejana 

Fone, (095) 224-6983 

Associação dos Fu_nd<;mários d~ Fader 
Presidente: Antônio Octavio Vicente Leite âa 

Silva 
End.: Rua Penha Bri:i~i_l, Tl23 - S. ~ran: 

cisco 
Fone' (095Y224-099Q 

Associaçã_o dos fun_cionários do Banco _de-
Roraima 

Presidente: Fausto Rosa ~os Santos FUho 
End.: Rua Alfredo Cruz,~S!N 
Fone' (095) 224-3262. 

Prefeitura Munídpai de Alto Alegre 
Prefeito: Henrique Femçmdes Machado 
Eftd: Av. Getúlío Varg~~. SIN 
Fone' (095) 224-386Z 

Associação dos pequenos Pesu?Jristas do 
Sul do Estado de Roraima 

Presidente: José_ Luiz_ Zago 
End: São João do_ Bali?a 
Fone' (095j 235-1226 
Urüão Democrática Ruràlista Regional Boa 

Vista 
Presidente: Apolinário Aclames de Souza. -
End.: Av. Brasil, 800 _ · 
Fone' (095) 224Cff839 
Sindicato Rural de Boa Vista 
Presidente: Ubiraja.ra Riz Rodrigues 
End.: Av. Nossa Senhora d~ COnsolata, 

649-E ~ 

Fone' (095) 224-2:>45 

Associação Comercial de S~Q. João doBa-
liza 

Presidente: Daniel Cãstelo Branco Filho 
End., Rua Santo André, 2870 ~ - -
Foneo (095j 2:>5,1224 
Vereador _Otonte( Ferreira de Souz_a 
End.: Av. Santos Dumori_t, 189 · --- · 
Fone' (095) 224-5057 
Sindicato dos Bancários de Roraima 
Presidente: José De..od'ato de Aquino 
End,, Av. Wille 1lciy,~826-E -.Salas 206/8 
Fooe' (095) 224-0060 _ 

Associação de Apoio a Pessoa Deficiente 
de Roraima 

Presidente: Plinio Vic:ente da Silva 
End.:_ Rua 9 - QUadra K - casa 184 -

Caçari 11 __ 
<one' (095) 224-7170 
Usagal 
Presidente: Ivo de Castro 
End,, ltaituba - PA 
Fone' 518-189-509! 

End.: Av. Getúli_o Vargas, 215.- Alto do 
CB . . 

Fone' (095) 224-71 D. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
---"-ConÇ.eâõ a palavra ao nobre Senadox: Hugo 
Gontijo. 

ÕSR. HUGO GONTIJO (PL- MG. Pro-
- no;n~ra·o-segU.inte discürso) ~Sr. Presidente, 

Srs. Seii.adores, um Senador por Minas Gerafs 
· dlfriiti.G hOje um desafio consjderâvel ao as
sumir e desempenhar seu mandato. de confor-

-7 ·~midade c:om que lhe reservam a história e 
a expectativa do povo de sua terra. Em realida
de, ao dar se'-l_üêhda a tantos mandatos de 
tamanha magnitude que, ao ao longo do tem
po, meu Estado cpn~grou nesta Casa, a atua
ção dos atuais representantes passa a ser 
aguardãda com certa ansiedade, a fun de não 
SE: __ rompe:r_a cadeia iõaugurada por Antônio 
Gonçalves Gomide, em 22 de janeiro de 1826, 
~ao tomar posse como-o primeiro Senador mi
neiro, ainda no Império. 

Desde e_ntão, nossa tradição tem oferecido 
represent.ãntes na Câmara Alta que orgulha
rfam qualquer outra unidade da Federação. 

Nesse particular, permito-me desta<::ar o no
"me-de coestadvanos çoinddentemente nasci
dos -em minha região, e que se notabilizaram 
por suas posfções em defeSa dos mais legíti-

, mos irife'resses Qo Estado: Benedito Valadares, 
_-~e Pará de Minas, Gustavo Capanema, de Pi
. tãriguí,--Magalhães Pinto, de Santo Antônio do 

___ M,orlte~ e Alfredo Campos, de Abaeté. todos 
municípios próXimos a Bom Despacho, onde 
l:ive o orgulho de nascer. 

Além deles, outras pe_rsona1idades deste Se
nado, mirielfos como ·eu, emprestaram seu 
esforço, sua dedkaÇão, sua competência ein 
prof do engrandecimento desta' Casa, como-

- _Arthur Bernardes, Camilo Nogueira da Gama, 
Milton Campos, além de Itamar Frarico e Ro
nan_1fto, ainda presentes e se destacando por 

..sua decisão firme de horiiar o mandato a eles 
cCll1ferido. 

Dentre todos, talvez nenhum tivesse se real
. çado, no entanto, mais que Tancredo Neves, 
não apenas na· intransigente 'tuta pela recon· 
quista dos ideais democráticos perdidos Jl~ 
década d~ 60; mas também por sua atuação 

-- na reCohqUista do espaço político mineiro no 
·cenário ·da vida nacional Minas, no Senado 
Federal, é a incorporaçã-o de sua memória, 
do mesmo modo que ele foi a síntese repre
sentativa dos nossos anseios. 

A árdua tarefa de atuar em· nonle do· con
junto de 723 Municípios altamente politiz~os, 

em associa_ção com a responsabilidade histó
rica que cada Senador_ rri.in.E!iro se obriga a 
dar seqüência, é motivo de cautela, mas tam· 
bém de orgulho, para qualquer politico. É esse 

= _n:ais um desafio que pretendo transpor. 

. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senãdõres, 
.ao responder à lildecliná_vel convocação do 
Senado F~deral Pãra assumir uma das cadei
ras da Bancada 4o. Estado de Minas Gerais 
nesta Casa, em virtude do afastamento tempo
rário do "seu titular, grandes razões se manifes
taram de pronto para que eu me conscien
tizasse de que esse ato fugia a uma aparente 
objetividade. 

Entendo que tal convocação, formalizada 
pot V. EX', Sr. Presidente, em atendimento aos 
preceitos constitucio[lal e regimental, em reali· 
da de coohêce sua gênese na_ vontade do p®vo 
mineiro, IÍ.ão apenas ao atribuir~me a vot.ã.ção 
consignada no mapeamento eleitoral, mas 
fundamenta[mente ao referendar um indiscu
_tfvel desejo de alçar seu Deputado na Assem
bléia mineira à condição de representante hão 

• mais seu, mas do._seu 1;$ado, na_ mais elevada 
-das Câmaras Legislativas do País. 

Esse raciocínio, aparentemente cristalino, 
encobre uma realidade intedor bem mais den

-sa: minha convocação pelo ·povo mineiio.trõu
xe, em si, a demonstração de sua V9ntade 
e de sua confianÇa._ Tudo isso me impõe uma 
conduta, que agora assumo junto ãõ mandato 
a mim outorgado, superior à mera objetivi
dade niméri<::a dos votos obtidos. Tomo-me, 
a partir de então, o canal de a~os que envol
vem, em seu todo, o conjunto das qu~stões 
relativas ao meu Estado, sejam de nãtUreZa 
política, econôrni~a. social, cultural, finaÍlceira, 
e tantas mais que o desafio de representar 
consegue definir. 

As quase 700 mil manifestações do desejo 
popular por mim obtidas em novembro de 
1986, somadas a um milhão e 450 mil votos 
confiados, em sublegenda, ao Senador Alfre
do Campos, pe"rfazem um cóntigente eleitoral 
superior a "2'.1 00.00 \rotos, e é pOr sua força 
e por determiriação de Minas Gerais que· assu
mo este mand@ifo; o terce_ii'ó de uma·_ série 
intdada em minha cidade natal, Bom D-eSpa
cho, nas eleições de 1970, quando me tomei 
um ·dos Vereadores m.ais jovens· da história 
do Legislativo municipal, previlêgio que _se re
petiu em 1982, ao ser eleito Deputado à As· 
sembléia Legislativa mineira. 

De tal sorte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
embora o período seja breve; que me desafio 
a cumprir esta missão com a deStre~ da mi
nha juventude e""cOm a experiência de duas 
décadas de vida pública, sempre em cantata 
com a realidade básica dos problemas que 
revest.em a complexidade de um Estado de 
tamanha_ dirn.~nsão territorial e importância 
Polltico-econômica como Minas Gerais. 

A propósito,_ tenho em mãos um a1entado 
di8grióSfiCo elaborado pelos técnicos-do Ban~ 
co de Desenvolvimento de Minas Gerais, rela· 
tive ao corilportamento da economi~ mineira 
e suas perspectivas. 

Na inçlústria de transformação, por exem
plo, caracteriZada Por indtscutivel modemida-
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de e eficiência, a defasagem de preços inter
nos vem compremetendo a 'produção cres
cente de aços e laminados, por invi~bilizar a 
progressão de Investimentos. 

Nossa produção de ferro-ligas, em 19"87, 
representou 43% da produção nacional e 65% 
dos 203 milhões de dólares captados pela ex
portação brasileira. Cerca de 90% da produ
ção de ligas à base de silício, 32% à base 
de manganês, 23% à base de níquel e 100% 
à base de nióbio de toda a produção do País 
se originaram de Minas Gerais. 

Da mesma forma, 36% do aço bruto nacio
nal, 36% dos lamirlados planos e 42% de lami
nados não-planos provieram do meu Estado. 

A indústria automobilística mineíra repre
senta 20% do faturamento da indústria nacio
nal de automóveis de passeio e utilitários, em 
pouco-mais de uma década de sua implan
tação. 

Nossa indústria cimenteira detém 31% da 
capacidade produtiva do País, dos quais m:ais 
de 60% se destinam a outros Estados da Fe
deração, em especial os da região Sudeste. 

A produção de fosfatados para uso aglfCola 
oferece percentuais bastante expressivos para 
Minas oera1s. graças PrinciPalmente a impor
tantes ocorrências de depósitos minerais de 
rocha fosfática localizados no Triângulo J'vünei
ro e Alto Paranaíba, representando 75% de 
todo esse minério identificado no Pais. _São 
nilneiros 100% da capacidade de produção 
de fosfato nacional, 4 7% da produção de ro
cha fosfática, 50% de áçidcl fosfórico e 29% 
de ácido sulfúrico. 

Do ponto de vista agropecuárto, Minas é 
um dos principais Estados, concentrando 
16% do total nacional de rebanho bovino, o 
que lhe confere o 1 ~ lugar dentre as demrus 
Unidades da Federação, A produção de leite, 
30% da produção brasileira, lhe garante tam
bém a liderança nacion~l. 

Quanto aos prOdutos cultiv:21dos, Minas se 
destaca em primeiro lugar !1-é! pro_duçãCJ brasi
leíra de café, com 34% do total. Ressaltam-se 
também a batata, com 37%, O alho, com 28%, 
o feijão, com 13%,- e~o _m,iihO, Com 12% ·da 
produção brasileira. À exceção do alho, a pro
dutividade das demais culturas é superior à 
média nacional. 

De 1980 a 1988, aS plantaçõeS mineiras 
expandiram-se em 4%, com especial desta
que para as culturas do milho, do café, do 
arroz. do feijão e da soja, que ÇlCupam, conjun
ta.mente, 85% da área colhida estadual. 

A soja, a cana-d~açúcar e o café têm dé· 
monstrado grande preferência de expansão 
por parte dos agricultores mineiros, com altas 
taxas de crescimento. Ao contrário, a man
dioca e o feijão tiveram redução de área, o 
que demonstra uma progressiva tendência pe
Jas culturas de esportação; Isso não quer dizer 
que as culturas tradicionais destinadas ao 
abastecimento interno não continuem e de
sempenhar papel destacado a nível estadual 
e nacional. 

Como se observa peiÕ diagnóstico dos seto· 
res industriais e agrícola, Sr. Presic;fente e Srs. 
Senadores, Minas Gerais pe"rslste em suâ vo~ 

caçâ6 ptecípua de alimentar de forma distin
guida a economia_ brasileira , ·produzindo ri
quezas com vistas a sua redistribuição social. 

No en~nto_, os bens_ materiais não se consti
tuem em elementos estanques de lígaçªo do 
homem com a realidade que o circunda. Há 
valores de outra natureza que, por sua especifi
cidade, conseguem impulsionar o todo huma
no na busca de sua condição vantajosa de 
diferenciar-se dos demais seres. Com efeito, 
a -~acionalidade permite ao homem sobrepujar 
süa própria condição, elevando-o a patamares 
supe!iores na ~scala dos _valores sociais. 

Nesse aspecto, a cultura e a educação, pre
ferencialmente _associadas, representam a li
gaçãO do homem com a efetivação de se_u 
potencial. 

-Permito,;me, por longos anos de dedicação 
e profunda identidade, expor algumas idéias 
em torno dos pr_incípros educacionais, matéria 
básica para o desenvolvi~ento de uma naçao. 

Professor e Secretário de Estado da Educa~ 
ção em Minas Gerais, tive a rara oportunidade 
de vivenciar, por ângulos distintos. o cenário 
educaCional mineiro: em sala de aula e como 
admrnlstrador das políticas para o ensino ofi
_dal de primeiro e segundo graus. 

O cenário em que se viu a educação; a 
partir dos anos õO; principalmente após 1964, 
deixou seqOelas até hoje responsáveis pelo 
seu desencontro com as aspirações da socie
dade. 

isso foi ·por mim- denunciado em despre
tensiosb trabalho de minha autoria intitulado 
''ReveJl.do'o Pi.OcessaEducativo", ocasião em 
que tive a oportunidade de observar que: 

-~~'As universidades sofiidãs, campo 
de resistência contra as atrocidades de 
que foram vftirila.S:, perdem, nos 4lti
mos anos, a sua autonomia, os seus 
·recursos;viram~se enVolvidas em vesti
bulares massifícantes; receberam alu~ 
nos despreparados para a vida acadê
micaí perderam professores e inteli
gência; pOr perseguição ideológica; vi~ 

- ram Os seus decanos serem encosta
_dos; denunciaram que a base orca
mentária estaVa comprometida, que'os 
seus arquivos eram vigiados.'' 

Continuarlâo: _ 
"E aí está' o quadro por onde alguma 

__ coiSa deve começar a _ser revista. Os 
laboratórios, a base físico-ambiental, os 
centros de pesquisa, s_alvo as bravas 
e honrosas_resistências, completamen
te superados. 

Os professores mal pagos, e, pior, 
irial asSistidos, trabalhando com um 
_côrpo administrativo de quase pedin
tes, resvalam entre o sonho do educa
dor e a descrença no sistema univer
sitário, deparando-se com um aluno 
que chega mal preparado, que sai mal 
preparado e que vai, nesse circulo vi
doso, preparar mal os outros." 

Parece-me ser essa, Sr. Presidente e_ Srs. 
-Sj:n_adores, _a gênes~ das grandes questões 
por que pãSsa a educação em nosso País. 

A formação de professores em con.âições pre
cárias tem comprometido _efetivamerlte todo 
o sistema, decretando o paulatino esfacela
mento de uma unidade que se pretendia, co
mo pressuposto básico, coerente e agregada 
a objetivos. 

O sistema profissionalizante criado pela Lei 
n<? 5.692 tentou, a nível de 29 grau, acabar 
com o excedente do vestibular, cuja meta polí
tica era apenas fingir que se formariam técni
cos e se _criariam empregos. o-pror, no entari
to, como tive oportunidade de salientar por 
diversas ocasiões, é que o 2~> grau não é, hoje, 
nem o antigo Clássico, nem o CientífiCo. Nem 
nome tem. 

Que se espera. então, dessa fase de ensino 
que abarca uma adolescência envolvida por 
va]ores culturais_os mais estranhos à sua reali· 
da de? Esses mesmos adolesce!::Jtes sabedores 
de que neCeSsitarão de um "Cúrsinho" para 
atingir a meta familí.ar e social - a Univer
sidade - tratam de cumprir formalmente o 
rito escolar, buscando validar sua freqüência 
ao ensino médio por meio da simples conclu
são do curso.-Ao preparar-se para OS eXames
vestibulares à Universidade, caem de novo na 
roda-viva, em busca- de métodos simples de 
acertos das questões de múltipla escolha, co
mo porta de entrada para o ensino s_uperior. 

De tudo Isso, o que Constatar? Que a Oniver~ 
sidade busca suprir as deficiências do -2v grau, 
que busca suprir as deficiências do 1 ~ grau, 
que busca, quase que exclusivamente, alfabe
tizar ... 

Daí, a proliferação de curSos de pós-gra~ 
duação, que náo deixam de ser a extensão_ 
das deficiências do ensino universitário. Ai, en~ 
tão, aos -30, 40 anos de i"dade, pode-se pensar 
que o circuito está cohduido. 

Entendo que o princípio de efetivação do 
processo educacional deva conter uma forte 
dose de dispêndio de recursos finanCeiros e 
humanos no ensino pfê-escolar, Isso eu sem
pre defendi, como parlamentar e como Secre
tário, oportunidades em que· me rilanífestei, 
com intranSigência, partidârio de uma alen
tada destinação de recursos públicos e essa 
fase básica da educação humana, encarre
gando-se o município de ministrá-la, Como 

- fazer issO, entr·etanto, em termos práticos, se 
as Prefeituras não são estimuladas, fmanceira
mente, a bancar o ensino de zero aos 6 ános? 
Para que o inciso IV do art. 208 da Constituição 
seja respeitado em sua essêflda, é necessário 
repensar a atuação municipal como ponto de 
referênçia para se garantir melhor- remune
raçâO e melhor qualificação de pesSoal docen
te, a fun de que a sedimentação do apren
dizado inicial seja, nã reãJidade, a garantia de 
desempenho futuro do jovem, em consonân
cia com as necessidades nacionais. 

_A legisla_ção sobre as diretrizes e bases para 
a educação nacional, ora em tramitação, por 
projetas vário~ nas Casas do Congresso Na
cional, precisa ser não apenaS aprovada, ma~ 
pensada e repensada em termos daquilo que 
virá oferecer à sociedade br8süeira. Ela deve 
conter não apenas as diretrizes, mas as bases 
filosóficas de ensino, a fun de que se Cotistitua 
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num documento ímpar de reflexão acerca do 
conjunto de ações capazes de efetivar o desen
volvimento de uma -educação iritegral e enc:a
deada na busca de objetivos condiz.entes com 
as neces_sidades nacionais. · 

Conservo a esperança de que, dentro em 
breve, todas essaS propostas possam cunhar
se numa matriz comum, Identificada com a 
realic;l.ade do nosso ensino, d~ conformidade 
com os ditames supremos do interesse pú-
blico. - - _ 

Como -se observa, assumo esta casa;·guín
dado pefa votação obtida por mim e Pelo Se-
nador Aifredc CampOs, almejando cumprir, 
oom fidelidade, os ditames de minha cons
ciência dvlca de contdbuif-pela recondução 
da atividade educacional a um plano condi
zente, em conteúdo e fonTia, com· a grandeza 
do Pals. No momento em que retomar a con
dução deste terço da representação mineira 
a seu titular, poderei respirar aliviado pela cer
teza de que, se mais pão ofereci à educação, 
c~-se a inclemênc:ía do tempo, por demais 
voraz perante empreitaaa- de tamanha mag
nitude. 

Sr. Presidente e Srs. SeõadOres, estamos 
a um mês da eleição presidéncial. 

O momento político-institu.cional por que 
passa este frrn de década é do~ mais sighifi·' 
cativos da nossa História. Urna· geração de· 
brasileiros, na qual me incluo, vota pela pri
meira vez para Presidente da República. Tra
ta-se de um longo período de quô$e três déca
das sem que a mailifestação p-opular usufruís-
se do inalienável dire,to de eleger o maior de 
seus repres_entéU}tes. Qual o significado disso? 
AtJ lado de urna crescente e inusitada frustra~ 
ção, isso significa o torpor_ e a perda dã-ídimti
dade cívica de nossa gente, assêfilelhando-se 
às popuiações doS mãis remotos rincões do 
subdesenvolVimento político, em que gover
nantes e governados -se dissociam, numa es
pécie de diri9ismo de castas bariido na quaSe 
totalidade das nações-que cOmpõem este plà-
neta. -

Dentre os parlamentares que se afastaram, 
oficialmente, de sua atividade legislativa, para 
se envolverem na campãnha sucessória, o Se
nador Alfredo CampoS, titular do mandato que 
ora assumo, em noffie do Partido Liberal, 
coordena,_ com eficiência e desprendimento, 
a candidatura Afif Domingos --Aluísio Pimen
ta em Minas Qerais. Essa coOrdenação hoje 
representa um salto significativo e a _cresc:énte 
afirmação dos candi9atos d~ PL em Minas. 

Isso somente está. sendo conseguido pela 
exclusiva dedicação do Senador Alfredo Cam
pos à campanha, situação irreconciliável com 
o desempenho do mandato senatorial. Por is
so, vim. Senhor Presidente e Senhores Senà
dores, sem afastar-se, contudo, dessa mesma 
campanha que ele.9i também como minha, 
por sua seriedade, honestidade e firmeza de 
princípiOs. M~smo à distâOcia física, estou e 
permanecerei atento e inte_Qrárido, na medida 
de minhas possibilld?Jdês:·a caniinhada de Aflf 
em direção à Presidência da Rep~lica. 

O ideárto liberal converge em soll4ez. para 
os ~jos do nosso povo, de ver-se alvo n_áo 

apenas de vãs esperanças, maS de Uma reali
dade capaz _de afastar o temer da fome, do_ 
desemprego, do iifsucesso social, em conso
nância com o cresciemnto económico livre 
e deSt!Jtelado do Esta-do. 

O Paitido Liberal, ao qual não titubeei em 
filiar-me -tao~ lOgo pifde ter um contato mais 
direto com seu programa, reflete, com fideli
dade, a proJeção de um país em tdade adulta 
rumando para o destino a ele reservado por 
sua própria grandeza. 

Em verdade, o atropelo por que passam 
todos os partidos políticos, a nfvel interno, de 
há mufto vem. exigindo maior cwnpflcidade 
de seus agentes e de seus programas com 
a razão superior de sua existência: o reen-

- centro instituc:ional com suas raízes sociais. 
Esperava-se um esfacelamento do quadro 

partidário já após as eleições de 1986, com 
as acomodações que a própria dinâmica da 
transição democrática exigia. Tal não se verifi
cOu âe imediato. 

Após a- instalação da Assembléia Nacional 
Constituinte-, ~posições começaram ase ma
nifestar mais claramente. Houve formação de 
bl_oços suprapartidârios, sem que seus inte
granteS -mãnuestassem homogeneidade ab
soluta. Tomou-se, portanto, uma atitude mo
mentânea, no mais das vezes, sem que se 
descortinassem, claramente, as tendências 
partidárias, embora alguns partidos se formas
S!ml dur~nte esse período. 

N.os dias de hoje, no entanto, desencadeado 
em toda sua plenitude o processo político efe
tívo, pela aglutinação de forças em tomo dessa 

--ou daquela candidatura, a paisagem começou 
a melhor se definir. 

Imune a todo esse arranjo, a essa tentativa 
de acerto, é indiscutível que o Partido Uberal 
se manteve incólume, gfaças a um conjunto 
de idéias sólidas e -bciin-deffiarcadas, condi~ 
cíonadora~ de seu papei deCisivamente equili· 
brado, distante de- extreni.ismos e de'inconse-
qüências. · · 

-o Partido Liberal possui urn efetivo progra~ 
ma de ajuste da econOmia baseado no filtro 
soci<ll. isto é: defensor da economia de merca
do, não pe-rde de vista a necessidade de enga· 
jamento do interesse sodar no processo de 
desenvolvimento e de liberdade. 

Como acentuou muito bem um dos maio
res defensor~s do chamado NOvo Liberalismo, 
ó filósofo alemão Ralf Dahrendorf, "liberdade 
si9nificã conflito, libérdade significa debate 
aberto, liberdade significa, em outras palavras, · 
que uma forte oposição deve exístir, da mes
ma forma <Jue deve haver uin ·governo que 
assi,ID1a a iniciativa". 

O Partido Ubera[, ao chegar ao poder, não 
pretende exercê-lo hegemonicament~. por 
uma sírnples questão de lógica de princípios. 
Torna-se impossível, hoje em dia, pretender
se a-dministrar uma Nação, com toda sua 
complexidade, sem se dar at~nção à perma
nente existência de conflitos racionalmente in-
solúveis. _ _,_ 

E conviver com esses Conflitos nada mais 
é que exer-cer a democracia, nad.a mais é que 
praticar a liberdade _em plenitllde, se_gundo os 

ditameS da lei, para erguer-se umâ naçáo"forte 
e consciente de seus horizontes. 

O Partido-Ube-ial-sintetiia tUdo isso, e e!dá 
preparado para iniciar, por si, uma ampla dis
eu'Ssão sobre o conflito, a fim de que os mais 
sólidos princípios de liberdade estejam pre· 
sentes em todas as ativldades que envolvam 
o interesse do povo brasileiro. 

Essa, ·a razão predpua de minha filiação; 
esse, o motivo fundamental de aliar~me à 
grande misSãO -de soerguimento nacional. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estaremos 
em pleno convívio durante esses ·p-róximoS 
quatro meses. Esse fato gratifica-me sobre
maneira. Em primeiro lugar, por poSsibilitar
me debater minhas idéias mineiras com com
panheiros de notável saber e experiência polí
ti<:a inquestionável. Além de estimulante, tratà=
se de uma tarefa desafiadora, da qual, por 
formação, jamãis fugiria. · · 

Em segundo lugar, por ter a oportunidade 
de assimilar experiên<:ias de tamanha varie
dade, oliginárias de todas as.u.nidades da Fe
deração, com seus problemas locais, seus en
traves estaduais, suas dificuld~des regionais. 

Esta Casa assemelha-se, sem dúvida, a uma 
grande universidade, pela universalidade .de 
suas questõe$ e pela c:onsistê_ncia do conheci
mento cultural, técnico científico, jurídico, eco
nômi<:o e, principalmente, polttko, de que ca
da um é detentor por sua especialidade, por 
sua afinidade, por sua vivência. 

Era o que tinha a dizer, Sr. P~esidente. (Muito 
--bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Conc~do a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR- NEY MARANHÃO (PMDB - PE. 
Pronuncia o segWnte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Senador Humberto 
LucEma oficiou ao Ministro das Relações Exte
riores que não con_cretizasse a- remoção do 
último terço !ios Oficiais de- chancelaria e ou
tros setvidores daquele Ministério;lotados em 
Chancelarias do Brasil, em todos os países 
com quem temos relações d.iplomáticaS. E 
que submetesse o problema à dedsão do Pre
sid~nte ds República, para buscar uma outra 
fórmula para que tal medida não fique de pê. 

O ltamaraty, na verdade, a pretexto de inte
resse da administração púbfic:a, vai remover, 
éité o flm dest~ mês, o último terço dos oficiais 
de chancelari_.as _e outros semQores- que estão 
lotados hâ anos nas embaiXadas dos paises 
c:om quem mantemos relaçõeS diplomáticas. 

É Uma riletJida traumatizante, Sr. Piesiden· 
te, porque desvincula juridicamente o servidor 
do_Itamaraty, no qual entrou via concurSo pú
blico, prejudkando-o em seus proventos e _em 
sua profissão. 

Para que o interesse da Admínistração Pú
blica seja posto a salvo, ~o caso, pedimos 
que outra solução seja aventada para não se;; 
jain prejudicados os direitos dos funcionários. 

Será, uma pena, Sr. Presidente, se tal deci
são ministetial for mantida, porque, além de 
prejudicar fundamentalmente a vida, a profis
são e os interesses dos servidores do Itama-
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raty, os oficiais de chancelaria São os susten
táculos das missões diplomáticas e reparti
ções consulares no exterior, além do apoio 
logístico que dão aos Parlamentares brasilei
ros quando em viagem pelo exterior, para can
tatas nos meios universitários, médico·hos
pitaJares, governamentais e outros tantos. 

Daqui, Sr. Presidente, junto meu apelo ao 
do Senador Humberto Lucena, para que esta 
determiriação não seja cumprida e que outros 
caminhos sejam buscados para tal solução, 
a fim de injustiças não sejam cometidas nem 
nossos oficiais de chancelarias e outros servi-
dores se_ sintam injustiçados. -

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

DOCaMENTO A Q(JE SE REFERE 
O SR: NEY MARANHÃO EM SEC! DIS-
CC!RSO: ~~ 

Brasília, 20 de setembro de 1989. 
Exm~ Sr. 
.Ministro Abreu Sodré 
DD. Ministro das Relações Exteriores 
Nesta 

OF. GSHLJNo 100/89 
Brasília, 20 de setembro de 1989. 

Senhor Ministro Abreu Sodré: 
T arriando conhecimento da situação de di

ficuldades, em que ficará a maioria das embai
xadas do Brasil, no 1 exterior, se vier a se con
cretizar, no final do corrente mês, a remoção 
do último terço dos oficiais de chancelaria e 
outros .servidores do Ministério das Relações 
Exteriores~ lotados nas chancelarias do Brasil, 
em todos os países com qtiem mantemos 
relações diplomáticas, venho so1icltar a V. EX' 
que submeta, com urgência, o problema à 
decisão do Sr. Presidente da República, opi
nando, se possível, no sentido de encontrar 
uma fórmula, rápida e eficaz, para evitar a maM 
nutenção dessa medida que, sem dúvida, 
acarretará graves prejuízos ao desempenho 
diplomático do Bra:sü, no Exterior. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex!' 
Os meus protestos de estima e consideração. 

Cordialmente. -Senador Humberto Luce
na, Presidente da Coinissão de RelaçÕes Exte
riores do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Re
solução ri9 184-, de 1988, de lnlciativa da Co
missão Diretora, que dispõe sobre o funciona
mento do pecúlio do Senado Federal e dá 
outras providências. _ _ _ 

Ao projeto foram oferecidas três subemen
das, que serão lidas pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes 

SUBEMENDAS DE PLENAIUO 

Oferecidas ao substítutívo da Comis
slio de Constituição, Justiça e Cidadania, 
oferecido ao Projeto de Resolução n" 184, 
de 19138, que dispõe sobre o funcionaM 
mento do Pecúlio do Senado FederiD e 
dá outras provídêncjas. 

Sffi3MENDA N° 1 
(De Plenário) 

Dê--se ao ãrt. 1 ~ a seguinte redação: 

"Art }9 O Pecúlio dos Servidores do 
Sima'dO Fedeial terá O seu funcionamen
to regido pelos seguintes órgãos: 

I -o corpo social, constituído pelos 
participantes, qué compõem a Assem
bléia Geral, a quem compete eleger, para 
mandato de 2 (dois) anos, em escrutlnio 
geral e secreto, os membros do Conselho 
Curador, da Comissão de Administração 
e do 'C<?nselho Fiscal, e formular propos
tas sobre a alteração ou dissolução do 
Pecúlio, forma _e condições de ingresso 
de novos associaclos, bem como delibe-
rar sobre as contas ou qualquer cornpro
rrilssó que- iinpfique õnus ou variação pa
trimonial não prevista nas normas e regu
lamentos pertinentes; 
- II-Conselho Curador, composto de 
20 (vinte) membros, a quem compete ze.. 
lar pelos bens e direitos dos participantes 
do pecúlio, pela fiel execução das leis e 
regulamentos a que o Pecúlio está subor

- dinado, cumprir e fazer cumprir as delibe-
rações da Assembléia Geral dos Partici

.opantes, aproVar Planos de Aplicação Fi
nanceira dos recursos do Pecúlio e apre· 
dar, preHrTiinarmente, as propostas de al
tefação do Pecúlio; 
Ill- Comissão de Administração, 

composta de Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário Primeiro Tesoureiro, incumbi· 
da_ da gestão Administrativa e Financeira 
do Pecúlio, nos termos dos regulamentos 
e normas pertinentes e decisões da As
sembléia Gera] e do Conselho Curado·r; 

lY ~Conselho Fiscal, composto -de 3 
(três) membros efetivos e.3 _(três) suplen
tes, a quem compete fiscalizar os- Atas 
da Comissão de Administração, z;elando 
pela liel observância __ das. normas legais 
e regulamentares pertinentes; orientar a 
gestão contábU, segundo os procedimen
tos normalmente aceitos em contabilida
de; representar ao Conselho Curador e 
à Assembléia Geral sobre irregularidades 
observadas; examinar e emitir parecer so
bre as contas, baJancetes parciais e o ba
lanço anual, e requisitar informações e 
do,9Jrnentos con§iderados necessários 

__ ào. e~dare.cimento de quaJquer assunto 
que_ lhe for submetido ou de que tiver 
Conehcímento. ··-

Além do Pecúlio dos Servidores do Senado 
Federa] ter sido criado por resolução,- onde 
a adesão foi e é facultativa, o mesmo gozou 
de um excelente ~opc.erto jun,to ~ c:omunidade. 

Em recente pesquisa escrita, realizada pela 
Comissãõ de Administraçáo, 85% dos partici
pantes s_e pi"cinundaram pela manutenção das 
atuais _regras finanCeiras e atuariais, ou séja, 

_o pagamento de duas _diárias mensais de_prê
mio e o benefício de 2.400 diárias líquidas 
para a família do servidor falecido. 

Cremos_ qúe a sUi:nifl.álidade e os parâme
tros fmanceiros não poderão ser objeto de alte
rações, sem as devidas c_ãute_las jUrídicas, até 
proque trataM se de uma relação contratual que 
envovle direitos e obrigações pré-estabeleci-
dos, quando da adesão. __ 

Por isso, wntordàmos e aplaudimos a Soiu· 
ção da comissão da Comissão -Diretora do 
Senado Federal, com os aperfeiçoãmentos do 
substitutivo, que coJoca sob a responsabili
dade dos próprios partidpantesa gestão flnan· 
ceira e administrativa do Pecúlio. Resguardo, 
todavia, para o Plenário, a decisão fmal sobre 
as propostas de alteração ou dissolução- do 
pecúlio, pelas exigêndas jurídicas aporitadas. 

Sala das Sessões, 2_6 de outubro de_l9_89. 
-Senador FeriJiJndo Heiiriquf!_ Caittoso. 

S<JBMENDA No 2 
(De Plenário) 

Suprima-se rio art. 59, o §- 2-1, da redação 
proposta para o art. 1~. da Resõlução n~ 12, 
de 1985,_ com a redação dada Pela Resolução 
rr' 344, de 1986, dando-se ao art 6~ a seguinte 
redação: 

"Art. 6~ Poderão ingressar como par
tídpariles -do Pecúlio os seM dores em 
atividade que se inscreverem até o dia 
31 de dezembro de 1989, de acordo com 
plano específico aprovado na forma desta 
resblução, e obedecido_ o limite de idade 
de 65 (Sessenta e cinco) anOs o prazo 
de carência de 2 (dois) anos para casos 
de falecimento, exigida a isonomia de 
contribuiÇões com os atuais contribuintes 
e mantido O equilíbrio atuarial, e dedaa 
ração escrita de que não é portador de 
doença graVe ou mOléstia incaj)acitãnte." 

Justificação 

A presente e_!"(lenda objetiva resguardar os 
legítimos interesses dos atuais contribuintes 
dessa instituição de seguridade de amparo à 
farru1ia do servidor falecido do Senado Fede
ral, que através de ulna administração técnica 
e eficiente, vem mantendo excelentes resulta
dos e gozando de um altíssimo grau de aceita
ção e credibilidade. 

JustJflcaçâo Sala das Sessões, 26 de outubro ·ae 1989. 
A presente emenda tem por objetivo tão~so- - - --senador Femimdt) Henrique Cardoso. 

mente uma melhor adequação às normas juri
-dicas e à técnica legislativa da proposição em 
tela, porquanto não me parece de bOm aMtre 
o Senado Federal delegar à uma Assembléia 
Geral dos Servidores a competência para alte

-r~r ou revogar uma resolução da Câmara Alta 
do Congresso Nacional. 

SCIBMENDA No 3 
(de plenário) 

Inclua-se onde couber: 

''Art Os candidatos ·nos cargos da 
O;:tmissão de Administração e do Conse-
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lho Fiscal deverão ter nível Superior, com 
notórios conhecimentos jurídicos, contá
beis, econômicos, financeiros ou de ad
ministração pública. 

Art. Os membroS-de todos os cole
giados exercerão as suas atividades sem 
prejuízo de suas funções. 

Art. A partir da vigênda desta Resolu
ção, quem for admitido para cargo, em· 
prego ou função, no Senado Federal ou 
nos Órgãos Supervisionados, poderá op
tar pela participac;ão no Pecúlio, devendo 
requerer sua inscrição dentro do prazo 
de 60 (siesseritaT dias da data de admis
são, prestando, na ocasião, declaração 
escrita de que não é portador de doença 
grave ou moléstia incapacitante, obede· 
c!do o limite de 65 (sess_enta e cinco) 
anos de idade e o prazo de carência de 
dois anos para os casos de falecimento:" 

Justificação 

A presente emenda objetiva resguardar os 
legitimas interesses dessa instituiç~o de_ segu· 
ridade de amparo à família do Servidor fale
ddo do Senado federal, que, através de uma 
administração técnica e eficiente, vem man
tendo excelentes resultados e gozando de um 
altíssimo-· grau de aceitaçã_Q e credibilidade. 

Sala das Sessões, 26 d_e outubro de 1989. 
-Senador Femando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A matéria será despachada à Comíssão 
de Cosntituição, Justiça e Cidadania, para pro
ferir parecer s·obre as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-na presente sessa.o_ terminou o praw para 
a apresentação de emendas às seguinte_s ma_, 

-Projeto de Lei do Senado n~ 198, de 1989 
Complementar, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que dispõe sobre os requisitos para 
o exert:íclo dos cargos de Diretoria e Presi· 
dt!ncia do Banco Central do Brasil; e 

-Projeto de Resolução n~ 74, de 1989-, de 
iniciativa da ComJssão do Distrito Federal, que 
dispõe sobre a remuneração do Vlce-Gover· 
nador do Distrito Federal ~e dá outras provi
dências. 

Aos Projetes não foram oferec:idas emen
das. 

As matérias serão incluídas em Ordem do 
Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou en~rrar 
a presente sessão, designando para a extraor
dinária, a realizar hoje, às 18 horas e 30 minu
tos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno único, do Parecer da 
ConiisSão de Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre a Mensagem n~ 228, de 1989 (n9 

613/89, na otigem), de5 de outubro de 1989, 

pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Doutor José Luiz Vasconcellos, Juiz do Tri
bunal Regional do Trabalho da Segurida Re
gião, para compor o Tribunal Superior do Tra
balho, em vaga originária, destinada a Juízes 
da Magistratura Trabalhista de Carreira, decor
rente da nova composição do Tribunal. 

-2-
Discussão, -~ tum"o ÓÕico, do Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre a Mensagem n9 229, de 1989 (n? 
614/89. na origem), de5 de outubro de 1989, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
sJJbmete à deliberação do Sen{ldo a esc:olha 
do Doutor Hylo Be:~~;~rra Gurgel, Juiz do Tribu
nal _Regional do Trabalho da Quinta Região, 
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, 
em vaga originária, destinada a Juízes da Ma
gistratura Trabalhista de Carreira, decorrente 
da nova composição do Tribunal. 

-3-

Disc:ussão, em turno único, d9 Parecer da 
Comissão de ConStituição, Justiça e Cidada
nia sobre a Mensagem n"' 230, de 1989 (n9 

615189, na origem}, de 5 de outubro de 1989, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do _Senado a escolha 
do Doutor Francisco Fausto Paula de Medei
ros, Juiz do Tribunal Regional do Traba1ho 
da Sexta Região, para compor o Tribunal Su
perior do Trabalho, em vaga originária, destiR 
nada a Juizes da Magistratura Trabalhista de 
Carreira, decorrente da nova composição do 
Tribunal. 

-4-
Discussão, em turno único, do Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Odada
nia sobre a Mensagem n'? 231, de 1989 (n9 

616/89, na origem), de 5 ele outubro de !989, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do ~.enado a escolha 
do do Doutor Ney Proença Doyle, Juiz do Tri
bunal Regional do Trat?alho da Terceira Re
gião, para compor o Tribunal Superior do Tra
balho, em vaga originária, destinada a Juizes 
da Magistratura Trabalhista de Carreira, decor· 
rente da nOva composição do Tribunal. 

-5-
Discussão, em turno únicO~ do -Parecer da 

ComissãO· de Constituição: Justiça e .CiQada
nia sobre a Mensagem n9 232, de 1989 (n9 

617/89, na origem), de 5 de outubro de 1989, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Doutor Ursulino SantoS Filho, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga ori
giriátia, destinada a Advogados, decorrente da 
nova composição do Tribunal. 

-6-
Di_scussão, em turno único, do Parecer da 

Co~_nissao de _Ct:mstituíção, JustiÇa e Cidada
rua sobre a MenSagem n9 233, de 1989 (n~ 
6l8/89, na origem), de 5 de outubro de 1989, 

pela qua1 o Senhor Presidente d?l Rep(tbllca 
submete à delibe("aç~o_ _do Sena9o a escolha 
.do Doutor José Francisco .da: $.Uva, pafci c·om
por o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga 
originária, decorrente da nova composição do 
TST, destinada a ministro dassista, represen
tante dos Trabalhadores. -

-7·-

Discussão, em turno único, do Pare_cer da 
- Comissão de Coristituição, JuStíÇa e Gdada

rlia sobre a Mensagem no 2_}4, de 1989 -(nç 
619/89, na origem), de 5 de outubro de 1989, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Doutor José Calixto _Ramos, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga ori
ginária, decorre_nte da nova composição do 
TST, destinada a Ministro Oassista, represen
tante dos Trabalhadores. 

-3--
Discussão, em turno único, do parecer da 

Cõmissão de Constituição,. Justiça e Cidada
nia sobre a mensagem nç 235, de 1989 (n9 
620/89, na origem), de 5 de outubro dtt 19_89, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à de~beração do Senado a escolha 
do Senhor Mayo Uruguaio Feinandes para, 
na qualidade de suplente de ministro classista, 
representante dos tr~balhadores, compçr o 
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga origi
nária, decorrtlnte da nçva composíção do Tri-
bunal. -

-!l-

Discussão, em turno único, do parecer da 
-Comissão âe Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre a mensagem n~ 230, de 1989 (n9 
621189, na origem), de 5 de _outubro de 1989, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Doutor Juvenal Pedro Cim, para, na quali
dade de suplente de Ministro classlsta, repre
sentante dos trabalhadores, compor o Tribu
nal Superior do Trabalho, em vaga originária, 

·decorrente da nova composição do Tribunal. 

-lO-

Discussão, ernJurnç _úniço, do pal-EiC::er da 
-Cotnissão de Coris_titJJição, Justiça e C:idaQa
nia sobre a mensagem n9 237, de 1989 (n9 

- ô22189, na origem), de 5 de outubro de 1989, 
pela qual o Senha~ PresideD-te da República 
sUbmete à deliberação do Senado a_ escolha 
do Doutor Frandsc:o Leocádlo Araújo Pinto, 
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, 
e vaga originária, decorrente da nova compo
siçâa· do TST, destinada a ministro _classista, 

_ representante dos empregadores. 

-11-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Odada
nia sobre a mensagem n~ 238, de 1989 (n~ 
623/89, na origem), de 5 de outubro de 1989, 
pela qual o Senhor President_e da República 
submete à deliberaçãç do Senado ª escolha 



6500 . Sexta-feira 27 - DIÁRIO Dó CONGREsSO NACIONAL (Seção ll) Outubro de 1989 

do Doutor Afonso ·Celso Morares de Sousa 
Carmo, para conipor-o Tribunal Superior do 
Trabalho, em vagã originária, dec_~rrente da 
nova composição do TST, destirlada a minis
tro dassista, representantes dos empregado
res. 

-12-

Discu.ssão, em turno único, do parecer da 
ComissãO de Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre a mensagem no 239, de 19!)9, (n9 

624189, na origem), de 5 de outubro de 1989, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Doutor Paulo de Azevedo Marques para, 
na qualidade de suplente de Ministro Classista, 

· representa1_1te dos empregadores, compor o 

TribunciJI Superior do Trabalho, em vaga origi
nária, decorrente da nova composição do Tri

bunal. 

--13-

Disc~ssão, e~ turno_ (!.nico, do paréce{ da 
Comis-são de ConstituiÇão, Justiça e Cidada
nia sobre a mensagem nl' 240, de 1989 (nl> 
625/89, na origem), de_5 de outubro de 1989, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
subme_te à deliberação do Senado a escolha 

- do Doutor OsóriO Coelho Guimarães Alho pa
ra, na qualidade de suplente de ministro das
sista, representante dos empregadores, com
por o Tribunal superiqrdo trabalho, em vaga 
origin_ária, decorrente da nova composição do 
Tribunal. 

-14-

Discussã:o, em turno único,_ do parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre a mensagem n9 244, de I 989 (n9 

644/89, na origem), de 13 de outubro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
RepúbUca submete à deliberação do Senado 
a escolha __ do _q~oe_rªl-de.-Ex_ército Wilberto 
L~iz üma, para exercer o cargo de Ministro 
do Superior Tribunal Militar, na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro General
de-Exército Alzir Benjamim Chaloub. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levante-se a sessão às 18 horas e 5 
minutos) 

Ata da 165" Sessão,.em 26 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr_ Nelson Carneiro 

ÀS 18 HORAS, ACHAM-5E PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluírlo Bezerra - Nabor Jú· 
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli
Aw-eo Mello- Odacir Soares- Ronaldo Ara
gão- O lavo Pires -João Menezes -Jarbas 
Passarinho - Moisés Abrão - Antonio Luiz 
Maya -João Castelo -Alexandre Costa -
Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodri
gues - Hugo Napoleão - Alacoque Bezerra 
- Cid Sab6ia de Carvalho - Mauro Bene
vides - Carlos Alberto -José Agripino -
Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha -

· Humberto Lucena - Marco Maciel - Ney 
Maranhão - Jo~o Lyra - Divaldo Suruagy 
- Fré!ndsco RoJlemberg- Lourival Baptista 
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar- José 
lgnádo Ferreira- Gerson Camata --João 
Calmon - Nelson Carneiro - Hugo Gontijo 
- Ronan Tito-Sevefo GOmes-- Fernando 
Henrique Cardoso - Marcos Mendonça -
Mauro Borges- lrapuan Costa Júnior
Gonzaga Jatme- Pompeu de Sousa -Mau
rido Corrêa -Meira Filho-:-Roberto Campos 

1 -LourembergNunesRocha-Márclol.acer- , 
da -Mendes CanaJe-Rachid Saldanha Der
zi - Wilson Martins - Gomes Carvalho -

· Sílvio Nem e-Dirceu Cãrrieiro..:..... Nelson We· 
· dekin -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Cameiro) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 61 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr~ Ú -Secretário- irá pr~ceder à-leitura 
do Expediente. 

É lido o segWnte 

ExPEDIENTE 
Mensagem 

DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPÚBUCA 

Submetendo ii deUberaçAo do Congresso l'fa
ciona/ projeto de lei: 

MENSAGEM 1'1• 200, DE 1989- Cl'l 
N~ 704/89, na o~gem 

Excelentíssimos Senhores membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art.o 61_ da Constit~.lição Fede-. 
ral, tenho a horlra de submeter à elevada deli· 
beração d~ Vossas Execelências, acompanha
do de Exposição-de Motivos do SenhoJ Minis
tr,o de EStado do Planejamento, o anexo pro
jetO de lei que "Autoriza o Poder Executivo 
a abrir _a.Q_ Ministério do Desenvolvimento da 
Indústria e do Comércio crédito suplementar, 
até o Iirnlie de NCZ$ 323.370.807,00; para os 

· fins que especifica" .. 
Brasília, 24 ae•oUtubi-o de 1989. -José 

-&rJ?ey. 

E.M. n'409 
Em 20-10-89 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica: 

Tenho a honra de submeter à elevada consi
deração de Vossa Excelência o anexo pFojeto 

dê lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria 
e do Corilércio, Crédito Suplementar até o 
limite de NCZ$ 323.370.807,00 (trezentos e 
vinte e três milhões, trezentos e setenta mil 
e oitocentos e sete cruzados novos). 

2. Referidos recursos, objeto do represente 
crédito, ·destinam~se _a atender despesas com 
pessoal e encargos sociais, à manutenção bá
sica das diversas unidades daquele Ministério 
tais como: transporte coletivo, combustíveis, 
assistência médica e odontológica, aquisição 

. de material de expediente, serviços de cor
reios,_ água, luz, telefone, vigilância etc; bem 
como com manutenção e aqujsjçâo de equi~ 
pamentos. 

3. Objetiva, ainda, a fmanciar projetes já em 
execução, a atender despesas com alienação 
de títulos mobiliários, a implementar projetas 
através de convênios com prefeituras e gover
nos estaduais, na área do turismo. 

4. Os reCursoS destiriados ao atendimento 
do créWto ora proP?s~'? são p~oyeniEmtes de: 

a) cancelamento de dotações ofçamentá
rias no valor de NCz$ 71.460,00 (setenta e 
um mil, quatrocentos e sessenta cruzados no-
vos); · 

b) incorporação de excesso de arrecada
çáo de Recursos Díretament_e Arrecadados
Outras Fontes, no valor de NCz$ 
301.952.481,00 (trezentos e um ·mifh&es, no

, vecentos e cinqüenta e dois mil e quatrocentos 
_e: oitenta e um cruzados novos); 
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c) incorporação de saldos de exercícios an
teriores, no montante de NCi$ 21.346.866;00 
(vinte e um milhões,_ trezentos e quarenta e 
seis m.ll e oitocentos e sessef).ta r;; seis cruzados 
novos). 

Estas, Senhor Presidente, são as minhas 
considerações a respeh:o do conteúdo do pro· 
jeto que submeto, respettosamente, à eleVada 
consideração de Vossa Excelência. - João 
Batista de Abreu, Ministro. 

PROJETO DE LEI N' 67, 
DE 1989-CN 

Autoriza o Poder Executivo a ab!T 110 
Mínlstérío do Desenvolvimento da Indús
tria e do Comércio ctédíto syplementar, 
até o limite de NCz$ 323.370.80~00,para 
os fins que especmca. 

O CongressO Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir ao Ministério do Desenvolvimento da 
btdústria e do Comércio ein favor de diversas 
Unidades Orçamentárias o o:édito suplemen
tar no valor de NCz$ 323.370.807,00 (trezen
tos e vinte e trêS milhões, trezentos e setenta 
mil e oitocentos e sete cruzados novos), para 
atender as programações dos anexos I, IIl e 
IV desta lei. 

Parágrafo único. Os recursos necessários 
ao atendiemnto do disposto nest~ arJ;igo são 
decorrentes de: 

1-cancelamen~ de dotações orçamentá
rias no valor de NCz$ 71.460,0Ó (setenta e 
.um Inil quatrocentos_ e sessenta cruzados no-

I'ROGI\AMA DE TRAIIALHO 

vos),provenientes de Outras Fontes, con~an
ti anexo n desta lei; 
n- incorporação de excesso de arrecada~ 

ção de Recursos Dil:etamente Art~cadados
Outras· Fontes,- no valor de MCz$ 
301.952.481,00 (trezentos e um milhões, no~ 
vecentos e c:inqüenta e dois mil e quatrocentos 
e oitenta e um cruz_~do$ novos); 

III- incorporação de saldos de exercidOS 
anteriores no valor de NCz$ 21346.8EJ6,00 
(vinte e um milh,ões, trezentos e quarenta e 
seis mil e oitocentos e sessenta e seis cruzados 
novos), 

Art. 29 Esta fei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art; -3o RevOQam-se as disposições em 
contrário' 

CREDITO llUI"LEM~N1'AR· 

S1000 - MINISTEIIIO Otl DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA ~ DO COM~RCIO 
SUD3 - INSTITUTO BRASILEIRO DO CArE 

RT.~SJ')J N CI.J't::•:. ro~T:a 

==========================~ ·------
CODIGO 

:ttzo~. I t&:JO.< 12' .OOll 

ESf>ECIFICAÇÃCl 

lh:.o,::>UIIJ,. :OK"'t.lt. l ~fRJI,C..'!. 

t"Oo"''ÕR:I:. 

ADMINJSTII:A,l:. CôtErAL 

COOR!)EN&tlO E W.IIIUtrN,J.O OO't t.FI=IVIÇOS ._D''INJS~ATJVO$ 

"to1-.L 

---------------------

PROJEO'OS ATIVIDADES 

-,I &1>0 

~i01 At. 

?'' ·(.~ 

. ? I .l(;~ 

71 .&f.O 

PROGRAMA DE TRAIIALHO CREDITO SUPLf!MtNTAII 

31000 - MIWSTERIO'OO DESENVOLVIMENTO DA INDU:.TRII. t "DO t:OMERCIO 
S1203 - INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

AQI!l!IC.UlT~a. 

rF<t.M:::;l~ t. tnl',.,!-lc. A~.L:.. 

COOPEAAtl\'1,...._. 

ASSJSUI.!:U, UC"'Jf_. r F lf.:&f.:t:C:RI ol$ COOPI'AA11Y.C..S 
ot taJt 

TOTAl 

PFIOJtTOS ATIVIOAOES TOTAL 

.,, •~>C"· 

.,, •t.~ 

"'' •&O 

,. ••• &0 
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-, 
PROGNAMA. DE·'JJ:.ABALHO CRIEDtTO CUI'LEMEN'fAI\ 

,1000 ... l.~INI:!:URIO> 00 OtStN\'Ot VIJ..,~r.ITO DA INDUSTkiA.! DC'I COMERCIO 
J1202 - INSTITUl'O l'O AÇtJCAR E PO ALCOOI. 

ÇDOIGO ESPECIFICAÇÃO PROJElCS ATIVIOADES . ._, . ., .. -~~~~~ ....... ,~~. 
IIIMIIIIII'II•CICt 

ID"II.,"nra'Xo cc.,, 
cooo>DIU,III f Wlio;I'Tr .. :Jo 1101 U•fi::OW. ACO<I .. II:tlll,'ftw:lt. ....... ., 

··-·'"' 

TOTAL . ....... , 
1'·••• lU ......... 
........... 

-.et .... 

PROGRAMA DE. TRABALHO CRCDITO SIJPLEMENTAR 

11000 ... MIWSTERIO DO DESE'NVOt.VIME'NTO DA INDUST~IA E DO COMERCIO 
11203 ... INSTITUTO eRASILEmO DO CAFE 

COOlGO ESPECI~JCAÇÂO PROJETO$ ATIVID.6.DES 

:IIJOJ,IIII-.o!Z.II111 

JllltQ.tii')OIQ,II• 

JIIHS,IIUdiln.uo 

.CWOII:UI.'IVIIA 

~~~~- .... "''" 
III\IQDS I "14UIU.. 1-!CD•SCICfAIII 

PIIUts.lç N ... •ui I 111•-a YIC..!Clll 010 
IUIIOt C•Of!CUI.n-& 

••oo ·---:---• --- M ... _ 

11111110'0\.,/""''IITO CT -t':SOIU .. S f flp,f•-na~ too 
U- tl.lllc.!U .... ~ 

fCIOOCb 1 cuulll:o -
1&1h~O -~ 

ns)UI .. C:I" TCCIIIC. ll eii,.ICU~!Ut4 

._...,.,i. -•o r Ullwlm 

_, ..... ""'"'lo --TI !;li 
aw.,.'llllõliO bO NIWino - IHtr;>e~'IA>III:tf'JO DI 11000$ 

IDI'ICA~:l ,.~ICA'I 

liU.D4"'1&CeU 1)1.1 lllliiO&CI:I ... Sitii!IICIAI'I ... -ULII 

-•e1o 
M~t~GIIfl"n:•c'o ....,...., 

c:-:>a<.r.;la I r.o...,.fll;lo bas 'lf..,ICV'I -l.l'l'nll.'fh'OI 

.u~:~o•ccu~""""u 

-tU-N1D DCI'I II:STOQI.Jtl IOWI•~Ufl 01 C&OI 

~••"'"E•To r •n•~ 
... ...,n,.,lo 114 ltlot •-uu-& 
1111'- Da •coe -.r•u-• 

eoot~•=••~u~~.;lo 

"":-&111C:I"'1:,.10 001 I•Tal[l'qSlOI ot g.or 1.0 IUTfliiOOII 

-·-

...... -

•·•oo.-

-·-

TOTAL 

'·'"'·
.~, ...... 

....... H? ....... ...... -
-·-
··--...... ~ 

-·-
-=:1 •••• 

PROGRAMA DE TRABALHO CREDlTO SUPLEMENTAR 

3:1000 - I\11NISTE'RIO DO DfSENVOLVIMEI'IITO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
~1204 - fMPRfSA. BnASILI'::IRA. DE TURISMO 

(:ODIGO ESP.ECIFICAÇÁO PR().JETOS ,ATIVIOAOES TOTAL 

Outubro de 1989 
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PR.OGJli\MA DC 1'RII.SALfl0 / 
IICI ....... ) 

JtOOO .. UINISTERIO'DO DCSF.:r-IVO!..Vtr.U:"NTO DA fr.IDUSTP.IA t. DO cti~RCIO 
)120C- E.MPRESA DllASI;..[IRApt liJRISM.O --

'CODIGO [$PjCIFICAÇÃO PA.ÓJETOS. A'rMOAOES 'Í"Oi'AL 

...... ., .. ~~~.-

"""·'''~nl.!'.no 
IJ.&041.1"'1~1.u• 

••-·•••nn~ . ..,, 

-·-•~MIO,.ISfU~D n••• 
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-;lo• , .... ,_ 
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-;lo D1:1 ..... ,...., 1"'1lllltl) 

PROGRAM/.. DE Ttl.AMLHo 

1:1000 ,. Ml"fiSTfiUO DO DESi::NVOLVIMf!fJTO OA 11-lDUSTP.IA f DO Cor.~E~CIO 

JO,.,,,,.~ 

........... , 
't' •• u.aa3 

--...... -. 

CREOi'fo S.iiPLtMENl'AF: 

~1205 - IN~TlTUTO NACIONAL QE MflROl.OCiiA. NORMALI<:AÇÀO 1.:: 'QUAL.IDACt:: INDUSTRIAl-

COOIGO 

••tH.IuÔ:n"·
*''-·'nu~n "'" 
I1-.11Wll7&.:l.UI 

tSPECIFICAÇÃO 

hoJr.fiiiiJo, c:>"lnCII:O. I(OOVJpK 

car•c•a• 11 1lt:wa~ll~la 

IC-.,_,._ 
I:OO'lm"-\;l;r. C ........... Oiçlo DOL """IÇCS a.l)o;.J"II"'•"I'I1tO:t 

"'""-'Tn;l<l 00:: ll"otlr;:< 11! Hltft:l.lo1L":: .. tll J:1t1 11)1.::;:11 

-~ri<~ Doo aJ:OI ••c•-·~ Dt; ~u 
QlllolfiA~ l~"ni .... CIOI<a.~ 
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.. SU:IoUr.IA 11 "lVIDI. .. :IA 

~ U •-elo 'oc .. ,t.U'IK>"ICI ~ K•O'IOCII -~ltfl 
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PROJEIOS 
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•• SU,&l';t 

'*'·~ 
.... 4 .... .., -·-
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CREDITO &UPLEMENTA'R 
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Pareceres 

PARECER N• 289, DE 1989 

(Da Comissão Difeiora) 

Redação final do Projeto de- Lei do DF 
nP 42, de 1989 

A ComisSão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n~ 42, de 1989, 
que dispõe sobre normas para a proteçào do 
meio ambiente, nos casos que especifica. 

Sala de Reuniões da Comfssao, 26 de outu
bro de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente 

---=-Antônio Luiz Maya, Relator -!YaborJtmior 
......_Diva/do Suruagy. --· 

ANEXO DO PARECER N• 289;-oi:: 1989 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n'~ 42, de 1989, que dispõe sobre normas 
para a proteção do meio ambiente, nos 
casos que espedRca. 

O Senado Federal decreta: 
Arl 1~ Todo projeto urbanfstico e toda ex

ploraçãó económica da madeira ou lenha a 
terem realizados em área superior a vinte hec
tares, ou em área inferior à retro-referida, 
quando considerada corno de relevante inte
resse ambiental pelo órgão competente do 
Governo do Distrito Federal, dependerão de 
prévia elaboração de estudo sobre o impacto 
ambiental e do respectivo Relatório de Impac
to sobre Meio Ambiente- RIMA. 

Pârágtafo único. --A autorização para a exe
cução de projeto e para a -expfoiZfÇãõ- referida 
fio caput deste artigo será dada pelo órgão 
~petente supracitado, após a realização do 
Relatório de Impacto sobre Meio Ambiente
RIMA, respectivo, se o relatório em tela assim 
recomendar. 

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

Art. 3~ Revogam-se as disposições em 
_:_eontrário. 

PARECER N'!' 290. DE 1989 

(Da Comissão Diretora) 

· Redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 24, de 1989 (n• i 60/86, mi 
Cámara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçáo 
final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 24, 
de 1989 (n<> 160/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto da Convenção Desti
nada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir 
a EVaSão Fiscal em Matéria de Imposto sobre 
a Renda, celebrada entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública Socialista da Tchecoslováquiã, em 
BrasTiia, em 26 de 8gosto de 1986, bem ·como 
o Protocolo que a integra. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outu:. 
bro de 1989.- Nelson Cameíro, Presidente 
-Antonio Luk Maya, Relator- Nabor Júnior 
- DivaldO Surull9Y. 

ANEXO AO PARECER N• 290, DE 1989 

Redaçiio final do Projeto de Decreto 
f.eBislativo n' 24, de .I 989 (n• 160/86, na 

_ Çâmara dos Deputados), que dprova o 
texto da Convenção Destinada a Evitar 
a Dupla Tributaç§o e Prevenir a Evasiio 
Fiscal em Matéria de Imposto sobre a 
Renda, celebrada entre o Governo daRe~ 
púb!icli Federativa do Brasil e o Govemõ 
da República Socialista da Tchecoslová
quia, em BrasJ1ia, em 2S de agosto de 
1986, bem como o Protocolo que a inte
gra. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. ]9 É aprovado o texto da Convenção 

Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Preve
nir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto 
sobre a Renda, celebrada entre o Governo da 
República Socialista da Tchecoslováquia, em 
Brasília, a 26 de agosto de 1986, bem como 
o Protocolo, acordado no mesmo local e data, 
que a integra. 

! .!:! ! 1 !!. 

Art 21' São sujeitos à aprovação do Con~ 
gresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da presente Convenção, 

_bem _corno_-aqueles que se destinem a estabe· 
Jecer-lhe ajustes complementares. __ 

Art. 3'!' Este decreto legisJatlvo entra em 
vi~r_na data d~_ sua _publicação. 

PARECER l'i' 291, DE 1989 

(Da Comissão Diretora) 

Redaç~o final do Projeto de Lei do DF 
n947, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF fl'147, de 1989, 
que cria funções do Grupo Direção e AssiS
tência Intermediárias, nas-iãbeJas de pessoal 
que menciona. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outu
bro de 1989. - Nelson Carneiro, Presidente 
-Ar1tônio Luiz.Maya, Relator- NaborJunior 
- Dit(aldo Suruagy. 

ANEXO AO PARECER N• 291, DE !989 

Redação fin4l do Projeto de Lei do DF 
nP47, de 1989, que cn"a funções do Grupo 

- c- Direção e Assistência Intermediárias, nas 
tabelas 'de pessoal que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São criadas, mediante transforma~ 

ção e supressão de empregos em Comfssão 
e de função em comissão, na forma de Anexo 
a esta lei, funções do Grupo Pireção e Assis
tência lntermediárias, código LT-DAJ-110, nas 
Tab_elas de PessoasJ do Departamento de Es
~tradas de Rodagem do Distrito Federal e do 
SeiViço Autónomo de Umpeza Urbana e na 
Tabela de Pessoal do Distrito Federal, parte 
relativa à Administração de Ceilândia. 

Art. 2 9 Esta Iéi entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(Art, 11, d1 L~1 o~' dt je 

GRUPO OlREÇAO E IISSIS~I:IA INTERHEOI "' 
l EH.ORECOS Elf COHISS~ TRAHSI"OAHADOS 

FIJHÇOES DO !:RIJPO OIREÇIIO E ASSISTEHCiA INTER)IEOlA:RI.\5, lté:SULTAHTES 

' OU SUPRllflOOS 
DA iRAHSI"ORHÃÇi'iO OU SUPRESSAo tiOS EHPRECOS EN COMISSJiO 

[..- OENDHINAÇ~O SfMIIOlO """" OEtôOHINAÇJIO ccloico CORRELAÇAO 

O~~ART~M!iNTO OE ESTIIAOAS DE 

FIOOAGEU 00 DISTRITO rEDE:RAL 

OIVIS/:0 O~ i<O"'U!I§TRA~~O OIVIS~Q OE AOHJNISTR~~~ 

" Cl'lettt dt Sec.lo dtt M•ter1d EC-04 01 Chttro d• Seçlo de Hatttr1d LT~OAl-111.3" AgonttAO..lnbtJIUYO 

)I Dl§TRIIO ROOOV}IiRIO ,a. DI~TRlTO RI!QOVIAAIO ,, Chertt C!a seç.to Topognr1• EC-O• 01 Chotr" da Seçlo Topogratl• LT-'llll·1H.:I Agenttt ~ SOMçcs de _ .. 
CONSELHO RQ001/I.f11:10 !i!Q Dr ~'!:,HO ROtiOVIÀRIQ OO_tiF' 

" Asuu~ A<J~llhr 
,.,_,, 01 ASshUI'!tll LT~DAI·112.l Agentt Mairlbttlltivo 

AOIHNISTRA!f:llO o_e: SE:ILót!:!íi!IA AOIWl!STRAÇli'O DE S,E:i.LAND!Ji 

" 'Chdlt' da SaçSo de Pusoal <C-OO " Chere dll Seçlo dg Pttssoal LT-DAI-111.:1 Agente Main1draUvo 

~IIUTtr.ocJ ~L~ Ulll.llllA 
ou llltilogrltko 

SEi!YI!2!! AJJ:'Ct...~ !!: r..N'EZA ~ 

" Chata po Hdcltto dtt Ap:rop:r.la,lo Chere do N(ieleo dll Alntlpr,Uçio 

• C~.tstos Et-OS " • Custe;~• t.,T-DAZ.-111,3 Agonttr "*'inbtraUYO 
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PARECER I'!• 292, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redaçdo do vencido para o tumo su~ 
plementar do Substitutivo_ ao Projeto de 
lei do S_enado n~ 83, de 1988. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subti
tutivo ao Projeto de Lei do Senado n\' 83. de 
1988, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
que dispõe sobre a incorporação ao Patrimó
nio do Estado de Pernambuco dos bens perte
c::entes ao extinto Território Federal de Fernan
do de Noronha e_ dá_ outras providências. 

Sala da Reuniões da _Comissão, 26 de outu
bro de 1989. -Nelson carneiro Présidente 
-Antonio Luiz .Maya Relator- Nabor Junfor 
-Diva/do Suruagy. 

ANEXO AO PARECER n• 292, DE 1989 

Redação do vencido para o tumo su
plementar do _Substitutivo ao Projeto de 
LeidoSenadonP83, de 1988. que dispõe 
sobr_e a 1hcorporação do Património do 
Estado de Pernambuco dos bens perten
centes ao extinto território Federal de Fer
nando de Noronha e dá outras providên
das. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 <- São transferidos_ ao patrlmôn!o do 
Estado de Pernambuco os bens móveis e imó
veis perten<::entes ao extinto Território Federal 
de Fernando de Noronha. 

Parágrafo ónico. Perman_e_cem como 
bens da União, sob a administração dos Minis
térios da Marinha e da Aeronáutica, instala
ções, equipamentos e auxílios à navegaçã.o 
considerados indispensáveis, respectivamen
te, à segurança da navegação marítima e aos 
serviços de proteção ao vôo. 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de 
sUa publicação. -

Art. 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Nelson Came~o) 
- Do Expediente lido, consta a Mensagem 
n~ 200, de 1989-CN, que encaminha projeto 
de lei que trata de abertura de crédito. 

De acordo com as normas sugeridas por 
esta Presidência e acatadas p,elo Congresso 
Nacional, deverá o Projeto de Lei n~ õ1, de 
198g:.CN, ser apreciado em sessão conjunta 
e distribtúdo à Comissão Mista de Orçamento. 

De acordo com as referidas. nqrrnas o pro
jeto será distnbuído em avulsos dentro de 5 
dias. . 

Os senhores congressistas, poderão, dentro 
de 8 dias contados d~ distribuição de avulsos, 
apresentar emendas ao projeto tendo a comis
são mista o prazo de até 15 dias, contados 
da publicação das emendas, para encaminhar 
à mesa seu parecer. 

À vista dos prazos já referidos, fica estabe
lecido o seguinte calendário para o projeto: 

Dia 31-1 O - distribuição de avulsos; 
De 1 ~~ 11 a 8-11 -prazo para apresentação 

de emendas perante a comissão mista de or
çamento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Embora haja quorum na lista de presença, 
não há, evidentemente, quorum no plenário 
para a votação das matérias que exigem a 
presença mínima de 38 Srs. Senado~s. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O _SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
---:- Tem ã ~alavra o nobre Senador Ronan 
Tito. ' 

O SR. RONAN mo (PMDB- MG. Para 
questão de ordem. Selli rtViSàO ___ do orador.) 
- Sr. Presidente, normalmente, quando se 
abre uma sessão, seja ordinária ou extrã.or~ 
dinária, muits:>s dos Srs. Senadores ficam nas 
·comissões ou nos gabinentes aguardando 
qUe se comece o processo de Votação, para 
depois votar. 

De maneira que peço, neste instante, que 
se dê a palavra a um senador, e eu, pessoal
mente, vou percorrer as <::omissões, porque 
temos comissões funcionando agora, para 
que os Srs. Senadores venham aq plenário. 
Se nessa tentativa rião conseguirmoS quorum, 
teremos, então, de convocar um esforço con

-centrado nos_ dias 7, 8 e 9 de novembro. Muitos 
senadores gostariam de estar, nesse período, 
atuando nas-c'::!llmpanhas do seu candidato a 
Presidente .e vic~Presidente da República. 

De modo que pediria a V. fX' concedesse 
a palavra a algum senador inscrito e, enquanto 
isso, vou percorrer as comissões. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em não havendo orador inscrito. a Mesa 
suspenderá a sessão por 10 (dez) minutos, 
e fará soar as campainhas, para que estejam 
presentes os senadores que se encontram nas 
comissões. 

Está Suspensa a sessão. 

(Suspensa às 18 horas e 38 minutos, 
a sessãO é reaberta às 18 horas e 48 mi
nutos.) 

O SR- PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- E.$tã reãl::ie-rtã a sessão. 

lnexiste, agora, quorum para o prossegui
mento da sessão. Nestas condições, vou en
cerrar a presente sessão, designando para a 
ordinária de amarihã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l

PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA 

N• 50, DE 1989 

(Em regime de urgência, 
nos termos do 

art 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão; e_m turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 50, de 1989 (n• 3A77/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a indeni
zação da diferença entre a atualização mone-

tária dos empréstimos concedidos com recllt~ 
sos da Caderneta de Poupança Rural e o vq)_Or 
da correção monetária dos depósitos de pOU. 
pança, e dá outras providências. (Dependendo 
de parecer.) 

-'-2 
oFfao N• S/12, DE 1989 

(Em regime de urgênCia, 
nos termos do 

art 336, c, do Regimento Interno) 

_"-

Ofidó n9 S/12, de 1989 (n~ 156/89, "ª ori· 
gem)~_ relaUyo à proposta _para que seja autori_
zado o Governo do Estado do Piaui a contratar 
operci-ç!o de crédito Jurito a- oi-fjOismqS ruliO~ 
cefros da_Repúbllca Argentina, no valor_ deUS..$ 
30,0bo,oOO.oo (trinta rriilflôes de dó_lar~ aru~ _
ricanos). (Despendendo de parecer.) ~ -

-3-
Votação, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n~ l, de 19e9, d~ 
autoria do Senador João Menezes e QlJ.!r-º.§ 

Senhores senadores, que altera os prazos esta· 
belecidos no§ 6~ doart. 14, para desincomPa~ 
tibilização do Presidente da República, dos Q~ 
vemadores de Estado, do Distrito Federal e 
dos Prefeitos, tendo - ,... 

PARECER, sob n• 145, de T989, 
-da Comiss§o Temporária, favorávd ap_ 

prosseguimento da tramitação da matéfiO., 
com voto vencido dos Senadores Chagas Rcr 
drigues e Maurício Corrêa. • 

=4-
Discussão, em turno único, da redação fi_l1.,1 

(oferecida pela Comissão Diretora em sey Pª-
recer n9 250, de 1989), do Projeto de Decreto 
Leglslativon•JO de 1989 (n•132/86,no Colma
ra dos Deputados), que aprova o texto da coO~ 
venção americana sobre direitos hum;móS 
(Pacto São José) , celebrado em S~o Jo~ 
da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, 
por ocasião da Conferência Especializada lnte~ 
ramericana sobre Direitos Humanos. 

-5-
Discussão, em turno ónico, da redaçã_o fi..~@ 

(oferecida pela Comissão Diretora em ~elJ. PO
recer n9 251, de 1989), do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 12, de 1989 (nQ 137/86, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto da 
Convenção no 146 da Orga11ização Interna
cional do Trabalho- orr, sobre féri(lS remy_8 

neradas anuais da gente do mar, adotada em 
Genebra, em 1976, durante a S~gésima se
gunda Sessão da conferéncia Internacional cfç 

Trabalho. 

-6-
Discussão, em turno único, dÕ Projeto de 

Lei do DF' n? 43, de 1989, de iniciativa ® 
Comissão do Distrito Federal, que dispõe SO.: 
bre a utilização çjas águas subierrâne_é)S_ sJ.tus: 
das no Distrito F' ederal ( aPreseritado por su· 

· gestão do Deputado Augusto Carvalho), teiidO 
PARECER, sob n• 254, de 1989, ela c;:o.: 

mis~_o -
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-do Distrito Federal, favorável, com 
Emendas que apresenta de nqs 1 a 3-DF. 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSmUIÇÃO N• 2, DE 1989 

(Incluída em Ordem do Dia 
nos temtos do 

art. 358, § 2? do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 2, de 1989, de 
autoria do Senador Olavo Pires e outros Se· 
nhores_ senadores, que -modifica o § 39 do art 
49 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

-8-

PROPosTA DE EMENDA À 
CONSlTfG!ÇÃO N• 3, DE 1989 

(lndWda em Ordem do Dia 
nos termos do 

art. 358, § 29 do Regimento _Interno) 

Discussão, em prinieiro tumo, da PropoSta 
de Emenda à Constituiçíio n~ 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco Maciel e outros Se
nhotes senadores, que acrescenta parágrafo 
ao art. 159 e altera a redação do inciso II do 
art. 161 da Co$f:ituiÇão Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levan~se a sesSão às 18 horas e 50 
minutos) 

EX1RATO DE lERMO DE dCCIPAÇÁO 

Imóvel: apartamento 608, bloco "K" da SQS. 
316. transferido para o Senado Federal, de 
acordo com a Portaria Sucad n9 313, de 
28-8-89, pUbliC:adã no Diário O/ida! dã União 
de 29-8-89. 

Nome do ocupante: Regina Pedrosa de Oli-
veira 

óg50- de JOiaç'ão: Senado Federal 
Caigo qi.re exerce: Mecanógrafo 
.Matrícula: 2676 
CPF: 230649277 "- 87 
Vigê[Jda do termo de ocupação: 1~-1 0-89 

Brasilia, 19 de outubro de 1989.-Amawy 
0Q11çalves .Martins. Diretor da Subsecretaria 
de Administração de Materiais e Património. 
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ISENADO FEDERAL 

1-ATA DA 166• SESSÃO, EM 27 
DE OUTCIBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPED!El'ITE 

1.2.1 -Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado no 354/89, 
de autoria do senador Francisco Rollem
berg, que dispõe sobre o acond.iciooam_en
to,- a toleta, o tratamento, ·o transp-orte e 
a destinação fi_na1 dos resíduos de seJ:Vfs:os 
de saúde. 

1.2.2 - Ofído 

- N'.' 31/89, do Presidente em Exerdcici 
da Comissão de Assuntos Etonômkos, 
comunicando_ a aprovação do seguinte 
projeto: _-

-Projeto de Lei_ do Senado n? 190/89, 
que "dispõe sobre_a venda e revenda de 
combustível de petroléo, álcool_ c~urante 
e outros combustíveis derivados de maté
rias-primas renovâvl=!is". 

1.2.3- Comunicação da Presidên
cia 

-Abertura do prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um dédmo 
da composição da Casa, para que· o Projeto 
de Lei do_Se_nado no 190/89, seja apfeciado 
pelo Plenário,_ 

~.2.4- Leitura de projetas 

Projeto' de Lei do Senado no 355/89, de 
autoria do Senador Juthay Magalhães, que 
cria rede de escolas especializadas no 

SUMÁRIO 

atendimento a crianças e adolescentes em 
situação de risco, com base nos dispo
sitivos Constltuclonais, em especial o art. 
227, caput, e o art. 60 das Disposições 
Transit6rías. -

Projeto de Lei do Senado n9 356/89, de 
autoria do Senador Pompeu de Sousa, que 
dispõe sobre denúncias de irregularidades 
ou ilegalidades perante o Tribunal de Con- -
tas da União. 

1.2.5- Requerimento 

· -_ N" 590/89, de autoria- do Senador Hum
bertO Lucena, solic'itando autorização do 
Senado para aceitar missão no exterior. 

1.2.~ -Discursos do Expediente 

SENADOR-MÁRIO MAlA- Precarieda
de do tráfego na rodovia BR - 36:l-. 

SENADOR JUTAHY .1!\AGALHAES -
Apuração, pelo TRE, de fraude eleitoral em 
munidpios baianos. Artigo do Correio Bra
zifiense de ontem sob O-título "União co
brirá rombo de armadores". Paralisãção 
das obras de Xingó. 

1.2.7.- Comunicação da PresJdên
da 

-Designação das Comissões MistaS in
cumbidas de emitirem parecer sobre_ as 
Medidas Provisórias n9 95/89, que "dispõe 
sobre os vencimentos; salários, soldos e' 
demais retribuições dos seiVidores civis e 
militares do Poder Executivo, na Adminis
tração direta, nas Autarquias, nas funda
ções públicas e nos extintos territórios, e 
dá outras providênciaS"; nl' 96/89, que 

'"dispõe sobre o Programa de Garantia de 
Atividade Agropecuária (Proagro ), institui
do pela Lei nç 5.969, de 11 de dezembro -
de 1973, alterada pela Lei_ n~ 6,685, de 
3 de setembro de 1979, e dá outras provi-

. dências"; n"' 97/e9, que "dispõe sobre a 
doação de bens imóveis da União aõ Djs
trito Federal e. dá, ou.tras providênc~s"; n" 

-_98/89, que "dispõe sobre o Plano Naçjonal 
de lnformá,tica_ e Automação PLANIN; n~ 
99/89, que "dispõe sobre as contribu.içõ~s 
para o Finsoci_al_~ _PI_SlPASEP"; e N9 
100/89, que "prorroga o prazo previsto no 
art. 19 da Lei n9 7. 770, de 11 de maio de 

- 1989'', e est;;t)>el_ecimento~_de calendário 
para a tramitação das matérias. 

1.2.8 -Requerimentos 

- N9 591 /89.-de urgência para a Mensa
gem no 262/89, solicitando autorização do 
Senado Fed~al_-ªfi)Tu:htque o Governo 
do Estado dp Rio de J.:me!ro possa emitir, 
em caráter excepcional, mediante registro 
no Banco Central do Brasil, Letras Fman
ceirás do .Te5ouf9 do _EsJ;àdo _do Rio de 
Janelro (LFTRJ), para os fins que espe
cifica 

- N9 592/89. de urgência para a Mensa
gem nç 220/89, solicitando autorização do 
Senado Federal a fim de que o Governo 

_ do Estado do Çeatá possa emitir, em cará· 
ter excepcionã[ mediante registro no Ban
co Central do Brasil, Letras_ ~manceiras do 
Tesouro do ~tado (L.FTI:::CE). 

1.2.9 - Ofído 

-Do Pr_esid_ente da Câmara dos Depu
tados, em exercício, comunicando a desig· 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL OA SILVA MAIA 
Dimor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

nação do Deputado Haroldo Sabóia para 
a Comissão Mista de Orçamento. 

1-3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n9 50, de 1989 
(n'? 3.477/89, na Casa de origem), que dis- -
põe sobre a indenização da diferença entre 
a atualização monetária dos empréstimos 
concedidos com recursos da Caderneta 
de Poupança Rural e o valor da correção 
monetária dos depósitos de poupança, e 
dá Ojltras providências. Aprovado, após pa
recer-da COrriissão Cõffipetente. À sanção. 

Oficio nQ S/12, de 1989 (n~ f5õ/89, na 
origem), relativo à proposta para que seja 
autorizado o Governo -âo Estado do Piauí 
a contratar operação de crédito junto a 
organismos financeiros da República Ar
gentina, no valor de US$ 30,000,000.00 
trinta milhões de dólares}. Retir!Jdo da pau-
ta, pela Presidência. - -

Prop'osta de Emenda à Constituição no 
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 dos 
Prefeitos, Votação adiada nos termos regi
mentais. 

Redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo no 1 O de 1989 (no 132786; na Câ--
mara dos Deputados), que aprova o texto 
da convenção _americana sobre direitos 
humanos (Pacto São José}, celebrado em 
São José da Costa Rica, em 22 de novem
bro de 1969, pOr ocásião da Conferência 
Especializada lnteramericana sobre Direi
tos Humanos. Aprovada. _A Câmara dos 
Deputados. 

Redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo no 12, de 1989 (no 137/86, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto 

EXPEDIENTE 
CEIII- a.Aflco DO SEIIIADO fBIEIIAL 

~DO-UOMACIOIOAL 
Impresso sob a responublhd.&: da Meu do Sen.-do Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ·······--········-·····--···-·--·······~--··-.z: NCz$ 17,,!lt 

Exemplar Avulso ······-·········--····················-··--· NCz$ 0,11 
Trragem; 2.200-exemplares. 

da Convenção n<:" 146 da Organização-ln
tem_acional do Trabalho - OIT, sobre fé
rias remuneradas anuais da gente do mar 
adotada em Genebra, em 1 976, durante 

·a Sexagésima Segundã. SesSão da Confe
r,ência InternaciOal do Trabalho. Aprovada. 
A Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei do DF n~ 43, de 1 98_9, 
de iniciativa-da ComisSão_ do Distrito fede
ral, qUe dispõe sobre a utilização das águas 
-SIJbterrâneas situadas no Distrito Federal 
(apresentado por sugestão do Deputado 

- Augusto Ca~alho). AproV?Jdo o projeto e 
- as emendas. A Comissão Diretora para re-

dação final. -
Proposta de Emenda à Constituição no 

2, de 1989, _de autoria do SenadOr OlaVo 
Pires _e_ outros SenhOres Senadores, que 
m-odifica o§ 3° do art. 4~ do t\to das Dispcr 
sisções Constitucionais Transitórias. Dts
C'US;Sào_encerrada, ficando a votação para 
a sessão seguinte nos_ termos regimentais. 

Proposta de Emenda á Constituição no 
3, de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 
a redação do inciso_ II do art. 161 da Consti· 
tuiç:ão-Fe_deral. Discussão encerrada, fi
cando a votação para a sessão seguinte 
nos termos regimentais. 

. 1.3.1_ -::-.Matérias apreciadas após a 
-Ordem do Dia 

Requerimentos n«S 591 e 592/89, lidos 
no Expediente. Aprovados. 

Requerimento n~ 590/89, lido no Expe
diente. Aprovado, após parecer da comis
São competente. 

Redação final do Projeto de Lei dO- DF 
n"' 43/89, constante do item 6-da Ordem -
do Dia. Aprovado, nos termos -do Requeri
mento n" 593/89. À s.:lnção do Governador 
do Distrito Federal. 

1.3.2 - DiscUrsos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR NEY MARANHÃO - Alerta 
da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre 
ãs_ crianças brasileiréi.s. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -
Proposta do Poder Exe<:utivo de extinção 
do INAMf'S. ~ . ~ . c 

SENADOR LQURIVALBAPTISTA-50 . 
anos da atividde literária de Wilson Uns. 

SENADOR MÁRCiO LACERDA- Con· 
clamando os companheiros do PMDB -
MT a compare<:ererri ao "Dia do PMDB". 

SENADOR MAURO BENEVIDES-Re
passe dos recursos __ destinados à draga
gem do porto de Camocím - CE. 

SENADOR JUTHAY MAGALHÃES -
Documento da Secretaria _de Tecnologia 
sobre questões fundamentais do desenvol~ 
vimento cientifico e tecnológico do País. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO - Visi
ta do Candidato do PSDB, Senador Mário 
Covas a Santa Catariria. Fundo de Garantia 
por tempo de de serviço. - -

SENADOR JOSÉ FOGAÇA -Intenção 
do Sr. Silvio Santos__ em concorrer à Presi
dênSia da República~ 

1.3.3 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SEI'IADO N~ 243189 (republlcação) e 
251 a 253, de 1989 

3-MESA DIRETORA 

4- LíDERES E VICE-LíDERES DE 
PARTIDOS. 

? -COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 
SOES PERMANENTES 

t 
.. 
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Ata da 166'~- Sessão, em 27 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Nabo r Júnior - Jarbas Pas~ 
sarinho-Moisés Abrão :-Antonio Luiz Maya 
- Alexandre Costa - Mauro Benevides -
Francisco Rollemberg- Lourival Baptista
Juthay Magalhães- Gerson Camata-Hugo 
Góntijo - Ronan Tito - Pompeu de Sousa 
- Meira Fllho -. Mendes Canale - Rachid 
Saldanha Derzi - Wilson Martins - Dirceu 
Caineiro. 

O SR. PRESIDENTE (PompeU de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 19 Srs. Sehadores. Havendo núme-
ro regimental, dedaro aberta a sessão. -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssoS 
trabalhos. 

Sobre a mesa, prOjeto d~ -iei qÚé será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

J:: ijdo o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 354, DE 1989 

Dispõe sobre o acondicionamento, _a 
coleta, o tratamento, o transporte e a desw 
tinaçáo final dos resíduos de seyvjços de 
saúde. 

O Congress-o Nacional decreta: 

TITULO I 
Disposições gerais 

M ]9 Para os efeitos desta L!=!i, conside
ra-se "resíduos de serviços de saúde" o lixo 
e os resíduos gerados pelas ações de promO
ção, proteção e recuperação da saúde de pes
soas e animais, executadas por serviços de 
saúde e veterinários, bem cOmO OS gerados 
pela pesquisa médica e veterinária e pela pro
dução e testagem de produtos biológicos e 
de uso humano. 

Art. 2" - Os resíduos de serviços de saúde, 
para os_ efeitos desta lei, obedecerão à seguinte 
classificação: 

I -lixo de tipo domiciliar ou não séptico 
- residuos prov~nientes das unidades admi
nistrativas, onde não são admitidos clientes, 
tais como papéis, materiais de embalagem, 
cinzas e varreduras; 

U -lixo séptico ..;_ materiais que c:onsti
tuem risco biológico por conterem patógenos 
em quatindade ou conçentração suficientes 
para causar risco de infecções ou adoec;imen
to para aS pessoas que entrem em cantata 
com eles, compreendendo: 

a) materiais infecciosos__ ou_ contaminados 
-aqueles provenientes das unidades !': servi
ços de atendimento a clientes, laboratórios, 
salas de cirurgia e d_e a_utópsia, alas de isola-

menta e demais materiais que entrem em can
tata com pacientes ou animais. real ou p-oten
cialmente __ infectados, portadores, inoculados 
ou -sofrendo de doença infecciosa, tais r;:omo 
tecidos, órgãos, peças anatômicas, fetos, pla
centas, carcaças de animais, sangue, h em ode~ 
rivados, fluidos orgânicos, culturas, recipientes 
de coieta e transporte de amostras e espéci
mes,- compressas, esponjaS, roupas é mate
riais de curativo provenientes das salCl$ cirúr
gicas, de" aUtópsia, de isolamento _e de enfer
marias; 

b) objetos pontiagudos e cortantes- agu
lhas, lâminas de bisturi e de barbear, vidros 
quebrados e outros materiais que possam 
causar corte ou punctura; 
-~ c) resíduos alimentares ~ restos de ali
mentos e de sua prepreração; 

lU -lixo especial - resíduos cujo principal 
riscO: não é biológico, exigindo, ademais, ma- -
nuseio especial e específico em razão de sua 
natureza, compreendendo: 

a) material radiativo- resíduos provenien
tes dos serviços_de medicina nuclear e mate
riais contaminados por radionudídeos utiliza
dos c.om finan1idade diagnóstica, terapêutica 
ou de pesquisa; 

i!) materiais contaminados- por quimiote
râ.picos antineoplásticos - drogas cítotóxícas 
e antineoplá.Sicas e todo o material utJ1iiado 
na sua preparação, màriuseio e administração; 

c) materiais inflamáveis, corr6sivos, tóxicos 
e reagentes - resíduos e materiais com eles 
contarriinados ou embebidos que, em razão 
de sua natureza ou propriedades, podem cau
sar dano às pessoas e às instalações se não 
forem adequadamente conservados, embala
dos e manuseados; 

d) recipientes pressurizados - recipientes 
que contenham, sob pressão, gases ou aero
sóis que podem explodir quando incinerados 
OU- a~identalmente perfurados. 

Art. 3ç Sujeitam-se às normas estabeleci-
das nesta lei: · 
_ l- o serviços de saúde, assim entendidos, 
postos e centros de saúde, ambulatórios, pos
tos de ass_istência -inédica, Consultórios médi
cos e odontológicos, casas de repouso, clfni
cas, hospitais, maternidades, casas de saúde, 

_ sanatórios_, pronto-socorros, unidades mistas, 
farmácias, drogariaS e c:-óng'êneras; 

_li -os serviços veterinários, neles com
preendidos, clínicé)S, consultórios, hospitais 
yéferin:ãr'IDs-e ·congéneres;- --

III-os laboratórios e centros de pesquisa 
e--análise biológicas, compreendendo labora
tórios de peSqUisa e de controle de qualidade; 
biotêrios; servfço1; de medidna nuclear, labo
ratórios de patologia, de análises clínicas e 
de microbiologia. bem como os laboratórios 

,_ __ de produção de medicamentos, drogas, cos-

méticos, imunobiológicos, hemoderivados e 
outros produtos que gerem resíduos de qual
quer n~za das{)ificáveis segundo dispõe 
o at:t. 2° · · 

Art. 4° Cada Uma das ca,tegorias de reSí
dUos relacionadas no art. 2° serão separadas 
e acondicionadas,-'com procedimentos e for
mas espedficos e adequados a cada catego
ria, na fonte produtora do_ resíduo e sua emba
lagem deverá traz~ os simbol.os interc:.ional
mente _esta_belecidos pela Organização Inter
nacional de Normalização {ISO) e pelo Comítê 
de Especialistas em Transporte de Produtos 
Perigosos, ambos da Organização das Nacões 
Unidas, adequados a cada caso, conforme dis
põe o Anexo a esta lei. 

§ 19 Estes síffibolos deverão ser impres
sos em cor Iar_anja ou vermelho sobre fundo 
branco. 

§ 2° O lixo de tipo domiciliar não preci
sará ser identificado. 

TITULO II 
Das orbigações dos eStabelecimentos gera-

dores de residuos -

Art. 5o São de responsabilidade_ d_o esta-
belecimento gerador de resíduo: . 
I- a classificação e separação dos resíduos 

por categoria (art. 3ç) a serem processadas 
na fonte de prodUção (serviço 01,1 unidade); 
II- o acondicionamento e identificação 

adequados de cada tipo de resfduo; 
III-a manutenção de suporte_s, recipientes, 

contenedores e meios de transporte interno 
adequados; -

IV- o recolhimento regular, pelo menos 
uma vez ao dia, dos resíduos das ~árias fontes 
produtoras existentes no estabelecimento 
(serviços ou unidades); 

V- a manutenção de locais apropriados 
para armazenagem intermediária (nas unida
des, alas ou andares) e de armazenagem final, 
constituindo este ú1tirno o local onde deverãó" 
ser apresentados os resíduos à·coleta pública; 

Vl ~a apresentação dos resíduos à coleta 
pública em coridições adequadas; 

Vll- a incineração dos resíduos prod.uúdos 
no estabelecimento, em sendo_ esta a solução 
adotada pelo estabelecimento específico, res
peltados os critérios para instalação e opera
ção dos equipamentos destinados a estaJinali-
dade, segundo dispõe o art 1 O; ·· 

Vlll- permitir a inspeção de seus procedi
mentos, instalações e equipamentos pelos or
ganismos competentes do sistema de saúde, 
de preservação ambiental ou de controle de 
poluição e da limpeza pública municipaJ, bem 
como prestar as informações que lhe forem 
solicitadas em cada caso por estas autorida
des; 



6510 Sábado 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Outubro ele 1989 

IX -a manutenção de um seiYiço de limpe- çõ.es radiatívas", e na Portaria de 19 de janeiro~ 
za, dirigido por profissional de nivel superior, de 1989, que aprová a Norma Experimental 
responsável pela elaboração, implementação n" 1/89 sobre "requisitos de radloproteçâo e 
e avaliação de um programa d~ gerência de segurançaparaserviçosdemedidnanuclear", 
resíduos, adaptados às condiçõeS -e caracteM ambas do Conselho Nacional de Ehéi"gfit Nu-
risticas do estabelecimento, e que contemple, dear, ou de regulamento que venha a substi-
no mínimo, as seguintes atividades: ___ tuí-las. 

a) definição de diretrizes; Art. 12. O lixo esPecial, exceto os mate-
h) determinação e especificação dos tipos riais radioativos, deverá sofrer tratamento ou 

de resíduos a serem produzidos e processados acotidicionámentci adeqUadOs no próprio lo-
no estabele<:imento; cãl de produção e nas condições estabele-

c) _determinação e especificação dos pro- cidas pelo órgão estadual de preservação am-
cessos e meios com que Serão tratados os biental ou de controle de poluição e pelo servi-
resíduos do estabelecimento; ço municipãl de coleta de lixo. 

d) normalização de procedimentos inter- Parágrafo único. Süa- coleta, transporte e 
nos ao estabelecimento; destino fmal serão regulamentados pela admi-

e) _ treinamento e supervisão de pessoal; nistração municipal. . 
f) acompanhamento e avaliação dos siste- Art. 13. I:: proibído o lançamento de resi-

mas de manutenção de equipamentos e insta- duas de seMços de saúde, em quaisquer con-
lações e supervisão da operação dos mesmos; dições: _ 

g) vigilância epidemiológfca de eventos re- I-em cursos d'água, lagos, lagoas, e.no 
!acionados a riscos ocupacionais; mar; 

h) programação para situações de emer- D-a céu aberto. 
gência e outras contil}gências. Art. 14. É proibida a incineraçào a céu 

Parágrafo úniCo. Os estabelecimentos aberto de resíduos de serviços de saúde, tale· 
hospitalares são obrigados a manter quadros rando-se apenas em situações de emergência 
próprios de fundonários para limpeza, induin- e na ausência da solução regulamentar. 
do a gerência e o manejo de resíduos, sendo Art. 15. _ Os estabelecimentos localizados 
vedada a contratação deste serviço a tercelros. em áreas r'u'i'ais e e"ni reQ'ióes onde não se 

Art. 6~ Os resíduos de serviços de _saúde realiza coleta pública de resíduos de serviços 
serão obrigatoriamente acondicionados em de saúde, nos termos do art. 20, são, de qual-
sacos plásticos de cor branca leitosa, de acor~ quer forma, obrigados a manter programa de 
do com as especificações da Associação Bra- gerência de seus resíduos e _a dar tratamento 
sileira de Normas Técnicas _(ABNT-NBR9191) e destino adequados aos mesmo-s, de canfor-
e conter os símbolos adequados a cada caso, midade com· o que dispuser regulamentação 
conforme estabelecido no art. 4'" específica. 

Art 7~ Os o_bjetos pontiagudos e cortan~ TITULO 111 
tes_ deverão ser acondicionados em reclpien~ Das obrigações da administração muni~ 
tes rígidos e posteriormente acondionados em cipal 
sacos plásticos, corno dispõe o art. 69 

Art. a~ Não será pennitida, em nenhuma Art 16. ___ É responsabilidde da administra~ 
hipótese, a utilização de tubos de queda (shoo· ção pública municipal: 
tes) para transporte interno de resíduos nos I__- a manutenção de serviço regular de co~ 
estabelecimentos de que trata o art._3o _ leta e transporte dos resíduos de _serviços de 

Art. 9~__ Não é permitida a utilização, mÍ saúde; e 
agricultura ou para a alimentação de animais, TI- dar destino_final adequado aos resíduos 
de restos de comida e lavagens provenientes coletados. 
de estabelecimentos hospitalares e congêne~ Art. 17. Entende-se por serviço regular de 
res, salvo se estes previamente tiverem sido_ coleta de resid_uos de serviços de saúçle e re-
processados por fervura a 1 oo~c (cem graus mo_çáo e o transporte, para destinação ade-
Celsius) por 60 (sessenta) minutos e _conser· qUada, do conteúdo dos recipientes e conte-
vades, sob refrigeração, por, no máximo, 72 ni::dorei(:)ãdronizados,oudossacosplásticos, 
(setenta e duas) horas. colocados pelos estabelecimentos de que tra-

Arl 1 O. A instalação e a operação de inci· ta _o art. 39 em locais previamente detenni-
neradores pelos estabelecimentos de que trata nados, e obedecendo_ a horários pré~estabe--
o art. 3~ está condicionada à aprovação do lecidos pelo órgão competente. 
órgão municipal ou estadual de preservação Parágrafo único. Considerar-se·á em con· 
ambiental ou de controle de poluição e devem dições regulares para fins de coleta e trans-
permitir padrões de qualidade do ar atmos- porte os resíduos de s_erviços de saúde acondi
férico compatíveis com o-estabelecido na Por- cio nados na forma prescrita nesta !Lei e nos 
taria n~ 231, do Ministério do Interior, de 27 regulamentos baixados pelo poder público 
de abril de 1976, ou-de regulamento que ve- municipal sobre a matéria. 
nha a substituí-la. Art. 18. A coleta de resíduo de serviços 

Art. 11. Os resíduos radioativos terão seu de saúde deve ser diferenciadas e o transporte 
acondicionamento, coleta, transporte, trata- feito obrigatoriamente em yeículos especiais 
mente e destinação fmal realizados, no que que impeçam o derramamento de líquidos 
couber, em conformidade com o disposto na ou de resíduos nas vias e logradouros públicos 
Re.s.Qiução de 27 de novembro de 1985, que e em condições que não tragam_inconvenien
aprova a norma experimental n9 19/85 sobre tes à_ saúde", à segurança e ao bem·estar pú-
"gerência de rejeitas radioativos em instala- blicos. 

. § 19 Os veículos_ ütilizadoS para o trans
porte de resíduo de serviços de saúde deverão 
ser de cor branca e conter, em sua carroceria, 
de forma visível, o símbolo de risco biológico 
pfevisto no Anexo desta lei. 

§ 29 Deve ser assegurado para os funcio
nários que trabalham na coleta e transporte 
de resíduo de serviços de saúde: 

a) o uso de equipamento de proteção indi
vidual; 

b) treinamento específico para as tarefas 
e supervisão pennanente; 

c) controle periódico de condições de saú-
de. __ _ 

§ 3~ A periO~icidade de coleta será esta
belecida em função do volume de lixo produ· 
zido pelo estaJecimento de saúde, sendo r~ll
zado, no mínimo, a cada 72 (setenta e duas) 
horas. 

§ 49 O lixo de tipo domiciliar ou não-sép
tico, definido no art. 29, não será objeto de 
coleta diferenciada, mas deverá ser classifi
cado e separado na fonte produtora e entregue 
para a coleta pública regular, não estando su
jeito aos cuidados pr_evisto no_ art. 6~- _ _ -

Art. 19. Os resídUos-de serviÇos de saúde 
incluíçlos na categoria de liXo séptico serão 
obrigatoriamente incinerados em incinerador 
central especificamente inStalado para esta fi
nalidade e operado pela administração muni· 
cipal. __ 

Parágrafo únlco. À instálação e -a operação 
de tais equipamentos ficam sujeitas à autori• 
zação do órgão municipal ou estadual de pre· 
se!Vação ambiental ou de controle de poluição 
e, em qualquer caso, deve permitir padrões 
de qualidade do ar atmosférico compatíveis 
com os estabelecidos na Portaria n~ 231, de 
27-4-76, do Ministério do Interior, ou de regu~ 
lamento que venha a substituí-la. 

Art 20. Ficã a administração pública mu· 
nicipal dispensada da manutenção de serviço 
regular de coleta e tranporte dos resíduos de 
saúde dos estabelecimentos localizados fora 

- do perímetro urbano e naqueles municípios 
nos quais a pequena rede de estabelecimento 
indica a adoção de soluções individua1izadas. 

Parágrafo único. Os municípios poderão 
constituir consórcios para a manutenção con
junta de serviços de coleta_. transporte, trata-
mento e destinação final de resíduos de servi
ços de saúde. 

TITULO IV 
Das infrações a~~ lei e sanções cabivels 

Art 21. Constituerri infraçãó: 
I- construir, instalar ou fazer funcionar 

qualquer dos estabelecimentos previsto no art 
3~. contrariando dispositivos desta lei ou de 
seus regulamentos; 

Pena - advertência, interdição, cancela
mento da licença ou autorização e/ou multa. 

II- obstar ou dificultar a ação fiscalizadora 
das autoridades competentes no exercício _ _de 
suas funções: 

Pena - advertência, interdição, cancela
mento da licença ou autorização e/ou multa. 

nr-deixar de executar, dificultar ou opor-se 
à execução de medidas sanitárias que visem 
à prevenção de doenças e de sua dissemi-
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naçã-o, bem como à preservação da saúde 
e do meio ambiente: 

Pena - advertência, i_nterdição, cancela~ 
menta da licença ou autorização e multa. 

IV- descumprir disposições desta lei, de 
seus regulamentos' e normas correlatas, no 
que diz respeito à coleta, transporte e destinaw 
ção final de resíduos de serviços de saúde, 
por empresas e serviços, seus agentes e con-
signatários: -

Pena - advertência, interdição, cancela
mento de licença ou concessão e/o_u multa.. 

V -Instalar ou operar incineradores sem 
autorização do órgão competente de preser
vação ambiental ou causando poluição do ar 
atmosférico: 

Pena - advertência, interdição, cancela
mento de licença, autorização ou concessão 
e/ou multa. . 

Vl- não manter, em estabelecimentos 
hospitalares, serviço de limpeza e/ou progra
ma de gerência de resíduos e/ou quadros pró
prios para limpeza, gerência e manejo de resí
duos: 

Pena - advertência, interdição, cancela
mento de licença ou autorização e/ou muJta. 

VII -lançar resíduos de serviços de saúde 
em logradouros públicos, em curso d'água, 
lagos, lagoas ou no mar, depositá-los a céu 
aberto; íncineráAos a céu aberto: 

Pena - advertência, interdição, cancela
mento de licença, autorização ou concessão 
e/ou multa. 

VIII- não manter serviço regular de coleta 
e transporte de resíduos de saúcte, bem como 
não dar destino adequado aos_resíduos coleta
dos, ou deixar de realizar coleta por período 
superior a 72 (setenta e duas)" horas: 

Pena - advertência e multa, no s:;aso de_ 
serviço público, advertência, cancelamento da 
concessão e/ou multa, no caso de empresa 
concessionária. 

IX- deixar de fiscali_zar e controlar os meios 
e os processos uti_lizados pelos estabelecimen
tos na gerência de seus residuos e pelas em
presas ou serviços públicos e privados, de co
leta, transporte e destino de resíduos de servi
ço de saúde: 

Pena - mu1ta. 
Parágrafo único. As penalidades previstas 

nesta lei são aplicadas alternativa ou cumulati
vamente, sem prejuízo de sanções de natureza 
civil ou penal cabíveis, bem como da obrigato
riedade de reparação- dos danos causados 
quer à saúde das pessoas quer ao meio am
biente. 

Arl 22. A pena de multa consiste no pa
gamento de quantia variando entre 1 O (dez) 
e 50 ( <:inqüenta) BTN, segundo a gravidade 
da infração e a existência de condições. ate
nuantes ou agravantes, a critério da autoridade 
competente._ 

Parágrafo único. A reincidência, mesmo 
que não específica, torna: o infrator passível 
de pagamento do dobro da multa_ ª---nterior~ 
mente aplicada na primeira reinddência e do 
décuplo nas seguintes ou, não lhe tendo sido 
aplicada multa na primeira infração, de paga
mento do valor máximo previsto para multa 

na primeira reincidência e do décuplo desta 
valor nas reincidências seguintes. 

Art. 23. Sem prejuízo de ação própria 
conferida a quaJquer interessado, compete ao 
Ministério Público, d~ oficio ou mediante re
presentação do conseJho de saúde,ou de qual
quer fnteressado, tomar as medidas judiciais 
~bívcis para o efetivo cumprimento desta lei 

TíTULO V 
· - == ~ ~-- DisPosições fiiia.Js 

_ Áit. -24. OS fabficantes de equipamentos 
necessários à gestão de resíduos, intemam~n
te aos estabelecimentos, à sua embalagem, 
acondicionamento, transporte, tratamento e 
destinaçãÔ final ficam obrigados a manter a 
produção de peças de reposição e serviços 
de manutenção dos equipamentos que produ
zarii, por, no mínimo, 10 (dez) anos após sua 
retirada do mercado ou a suspensão de sua 
fabricação. 

Art. 25. O poder público municipal pode 
instituir e cobrar tarifas referentes aos seiViços 
por ele prestados de coleta, transporte, trata
mento e destino final de resíduos de serviço_ 
de saúde. -- - - -

Art. 26. A inciativa privada- pode partici
par, de forma complementar, como conces
sionária, da prestação e venda de serviços de 
coleta, -transporte, tratamento e destino final 
de resíduos de serviços de saúde, aplicando
se, neste caso, o disposto nesta lei. 

Parágrafo único. Em qualquer situação, o 
estabelecimento e o reajuste de tarifas são 
Pe competência do poder público municipal. 

Arl 27. São de responsabilidade dos ór
gãos municipais e estaduais de saneamento 
e preservação do meio ambiente a defmição, 
a inspeção, a fisç_alizaç_ão e o controle dos 
meios e processo utilizados em suas respec
tivas áreas de jurisdição para tratamento e des
tino fina] dos resfduos de serviços de saúde, 
sendo, de qualquer forma, vedada sua destina
ção fmal em aterros sanitários comuns, coleti
vos ou domésticos. 
- Art. 28. _São de responsabilidade de ór
gão de gestão municipal do Sistema Ónlco 
de Saúde a defmlção, a inspeção, a fiscalização 
e o controle dos meios e dos processos utiliza
dos para a gestáo de resíduos no âmbito inter
no dos estabelecimentos. 

Art 29. O Poder Executivo, através do Mi
nistério da Saú e e do organismo federal de 
pre-servação ambiental, regulamentará esta lei 
no prazo de 6 (seis) meses. 

Art 30. Esta lei entra em vigor no prazo 
de 1 (um) ano, a contar da data de sua publi
cação. 

Art. 31. Revogam-se as disposições em 
çontrário. 

··Justlflcação 

O lixo hospitalar, tecnicamente denomina-
do "resíduos de serviços de saúde", é a ponta 

_ de um iceberg representado pelo sério e cres
cente problema dá produção, tratamento e 
destino do lixo urbano. Um problema que não 
é só nacional, mas que também afeta os países 
desenvolvidos, a ponto de o organismo federa] 

de proteção ambiental americano recolher, 
em publicação de 1988, que "este permanece 
um importante e não resolvido dilema- nacio-
w~ . . . - -

Nos EStados -Unidos, leis -federais sobre a 
matéria são recentes (Medical Waste Trã.cking 
Act, de 1988), da mesma forma que a Ingla
terra (Public Health Acts and the Ctvil Gov~m
ment Act, de 1982) e na França. 

É razoável prever que os resíduos dos servi
ços de saúde possam representar perigos para 
a saúde; no entanto, os estudos disponíveis 
estão mostrando, ao contrário, que o lixo do
méstico é, geralmente, mais perigoso. Não 
existe evidência epidemiológica de que o lixo 
hospitalar seja mais infeccioso que o domés
tico ou que tenha sido causa ou fonte de doen
ça nas comunidades dos países desenvolvidos 
em decorrência de seu destino inaprOP-riado. 
Existem, sim - e são importéú1tes - relatOs 
de risco ocupacional, isto é, o lixo hospitalar 
é perigoso e causa freqUentemente doenças 
nos trabalhadores que manejam estes resi

_duos. 
De qualquer forma, peia sua natur~za a"gres

siv.a_quando disposto inadequadamente à vista 
do pUblico em- geral e sujando e contami
nando ruas, praias, rios, lagoas e o próprio 
mar- o que vem acontecendo tanto em nos
so País como em ou_tra_s partes -os resíduos 
de serviços de saúde passariam, nos Est:~dos 
Unidos, na Europa e em nosso País, a ser 
uma crescente preocupação pública e a rece
ber espaços na _imprensa e nos parlamentos. 

Estão, assim, muito ligados os problemas 
do manejo dos resíduos de serviços de saúde . 
e o controle da qualidade do ar atmosférico, 
de mal)anciais de água_~~d~ praias. 

_Em nossO País, na -gran-de maioria das cida
des, o põder -púbfiCo municipal continua não 
dando atenção adequada ao problema e, des
de o ponto de vista legal, ele tem sido tratado 
apenas parcialmente, através de portarias mi
nisteriais e raras leis municipais. As melhores _ 
experiências ~-que aproveitamos nesta pro
posição - são pas municipalidades de Curi~ 
tiba, Belo Horizonte e Natal e dos programas 
de controle de infecção hospitalar do Minis
tério da Saúde e de alguns hospitais por todos 
o País. 

De qualquer forma, são pouquíssimos os 
municípios que_dispensam cuidados ao lixo 
hospitalar. Na grande maioria das nossas cida
des, os resíduos são abandonados a céu aber
to pelos serviços e misturãdo com o lixo domi
ciliar. Não há coleta regu1ar diferenciada pela 
administração pública municipal e lhes é dado 
destino final nos chamados "lixões". 

Creio ser chegado o momento de enc_ami
nharmos a solução deste grave e crescente 
problema pela promulgação de uma lei federal 
sobre a matéria. Uma lei que- segundo reco
mendações da Organização Mundial da Saúde 
-restrinja-se aos princípios básico_s, induzido 
os serviços e municipalidades a adotar os sis
temas que melhor se lhes adaptem. 

_É esta a proposiçáo que gostaria de ver 
acatada. 

SaJa das Sessões, 27 de outubro de 1989. 
-Senador Fraflcisco RoUember!f_ 
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PROJETO DE LEI 00 SENADO No.3~~, de 1989 

ANEXO 

SIMBOLOS INTERNACIONAIS OE ADVERT~NCIA OE MATERIAIS PERIGOSOS 

PARA EMBALAGENS DE RESIOUOS DE SERVICOS OE SAúDE 

SIMBOLO INDICATIVO 
MATERIAL INFEGIOSO 
(RISCO BIOlóGICO) 

SIMBOLO INOIGATIVO 
DE SUBSTÂNCIA TóXICA 

SIMBOLO INOICATIVO DE 
SUBSTÂNCIA CORROSIVA 

SIMBOLO INDICATIVO 
OE MATERIAL RADIATIVO 

SIMBOLO INO[CATIVQ DE. 
MATERIAIS OU SUBSTaNCIAS 

INFLAMAVEIS 

SIMBOLO INDICATIVO 
CE MATERIAL EXPLOSIVO 

(1. Comissão de Assurítos Sociais - decisão terminativa) 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido será_ publi<:ado e remetido 
à Comissão competente. (Pausa) 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 
19-Secretário. 

É lido o seguinte 

OF. N• 31/89/CAE 
Brasília, 26 de outubro, de 1989. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 .do artigo 91 do Regi

mento Interno, comunico que esta Comis-são_ 
aprovou o PLS N9 190 de 1989 que "dispõe 
sobre a venda e revenda de combustíveis- de 
petróleo, ák:ool carbura~te e outros co.mbu~~ 
tíveis derivados .de ma..térias-primas- renová
veis", nos termos do substitutivo de minha 
autoria, na reunião de20-9-89, pro 15 (quinze) 
votos. Na discussão suplementar foram .aco
lhidas as Subemendas n9 O 1 e 02 CAE, de 
autoria do Senador Gômes Carv~ho, reunião 
de 25-10-89. 

N:a oportunidade, renovo a V. ~.--meus pro
testos de elevad?J estim--ª e consideração. -
Senador Jorge Bomhausen Pr~sident,_e_ em 
Exerdcio. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com: referência ao expediente que acaba 
de ser lido, a Presidência comunica ao Plen.ário 
que nos termos do art. 91, §§ 3"' a 6~. do Regi
mento Interno, depois de pub(ícada a decisão 
da Comissão no Diárlq_do Coi1firesso Naclo· 
naf. abrir-se-á o prazo de 72 horas para inter
posição de recursos por I/10 da çomposição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado 
n"' 190, de 1989, seja apreciado pela Plenário. 

Esgotado esse prazo, sem interposíção de 
recurso, o Projeto de L_eiQQ S~ado no 190, 
de 1989, por ter sido aprovado, será remetido 
à C:ãmara dos D_eputados. 

O SR.· PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mes~. projetos de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1<~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 355, DE 1989 

Cria' rede de escolas especializadas no 
atendimento a cn'ança e ado/esc~ntes em 
situação de risco, cOm base ·nos dl$po_
sitivos Constiti.tcfóiials-; €0liit. '60-i:kisDls
posiçô~s Transitórias. -

O CongreSso· Nacional decreta: 
I - Disposições Preliminares 

Art 1 ~ O atendimento ~s crianças e ado: 
lescentes em situação de risco- é· r_esponsa
bilidade e dever"do Estado; ç_abendo exclusiva
mente aos órgãos integrantes da área educa
cional executar programas e projetos espe
cíficos. 

Art 29 Constitui meta prioritária da edu
cação .nacional integrar tod~ as crianças e 
·dolescentes em situaçÃo de risçç à rede oficial 
de ensino regular. :.; 

Art. 3"' O ensino _especializado em atender 
à clientela citada nQ;ii artigoS 1"' e 29 estará 
voltada para o combate ao analfabetismo, a 

iniciação aO frabalho e a inserç_ão na s-Ocie-
dade global. _ 

M _4° I')_ adaptação dessa modalidade de 
ensino se dará em função .. dos eç:IU.c;andos, 
das sua_s disponibilidades, carências e neces
sidades. 

ll- Dos Deve~ e ppções 
-Àrt, 59 Todo município com a popu1ação 

urbana superior a trinta mil habitantes é obri
gado a empregar cinqüêhta por cento dos re
cursos orçamentários, const_itudonalmente 
destinados à educação, no atendimento às 
Criailças e adolescentes em situação de risco. 

Parágrafo único. Considera-se em situa
ção de risco, para os efeitos desta lei, todÇJ. 
a criança e adolescente dos 6 (seis) aos 18 
(anOs), ê'bm as c"ãra'terísticas definidas pelo 
art._ 29·da Lei nç 6.697 de 1979 (Código de 
MerioreSf -
- Art 6° Para dar currtpftntento ao dispo

sitiVO no art. 5°, serão desenvolvidas as seguin
tes açõeS, em convênio com o IBOE: 

l-levantamento estatístico das faixas sala
riais da- população municipal para identifica_r 
os focos de pobreza e marginaUzação; 

11- cadastramento familiar para determi
nar as faixas etárias dos educandos; 

III-levantamento junto à 'população caren
te para 8dequar a localização das escolas es
pecializadas às necessidadeS da clientela. 

Art. -79 OS mUilicfpiOs -com a--população 
urliãõ.ã inferior à indicada no art. 5~ deverão 
adotai' procedimentos simi1ares aos recomen
dados nOs Incisos I a III do art. 69, com a final i~ 
dade de de_s_envolver, de acordo com as ca
racterísticaS municipa(s·, a correta polítka edu-
cacional. · 

Art. a~ __ As entic;lqde~_muni_cipais especia-
lizadas no atendirrlento a esse tipo de clientela 
deverão ser transformadas em escalas, de 
acordo com as disposições desta fei. 

Paragrafo único. = No caso_ d~ instituições 
particulares em funcionameilto, at incluídas 
as confessionais, comuni$1as e filantrópicas, 
os dirigentes municipais 1poderão mtdiante 
convênio, optar apoia o~~ial a tais entid.ades, 
o que abrangerá, entr!}Óútras aç9,~s. a_aplica
ção da_ verba e a fi5é81ização dos aspectos 
pedagógicos e !'ldrÍ1inistrativos. ·_ · 

UI ~ Diis Condições F'ISicas da Escola 

- Art. 9~ A edificação de cUma ~cola espe
dali2:~_d-ª----º---everá at_ender .às seguintes exigên
cias: 

1- ser locaUzada em área vizinha às habita
- Ções da população a ser atendida; 

11- ter área_ interna _suficiente para possi
-bilitar o desenvolvime_nto pe ati\lj.dades profis

sionalizantes e artísticas e desportivas; 
III - favorecer a integração com o· meio 

ambiente. 

Paragrafo único. No ca59 de aproveita
mento ·de ínStitUfções já exist'erites,_ as _condi
ções da escola deverão adaptar-se o mais pos
sív~l àquelas previstas noS incisos I a 111 deste 
artigo. 

Art. 1 O. Serão asseguradas as necessá
rias condições a salubridade do _espaço físico 
inteni.o das escolas esPecializadas. 

IV- Dos Obje_tivos Gends e Especificos 

Art. 11. O objetivo geral das escolas espe
cializadas é o atendimento global, que com
preende oferta de ensino _fundamental profis
-sionalizante e assistência às necessidades bá
sicas. 

Art. 12. São objetivos específicos_ entre 
outros: 

1- implantar uma sistemática de funÇ,iona
mento flexível. com relação ao currículo ao 
horário, ao calendário escolar, aos e?quemas 
e formas de atendimento, de modo a evitar 

_evasão e repetência; 
II- adotar programas instrudonais integra

dos e técnicas de ensino individualizado de 
modo a alc~nçar a terminalidade respeitando 
o ritmo próprio; 

III-enfatizar na programação global as ati
vidades artísticas,_assim como a educação tisi
ca e o lazer; 

IV-desenvolver modalidades de produção 
de acordo com_ as peculiaridades sócio-eco
nómicas da região, sejam elas vohadas para 
o setor primário ou t~rdário; 

V- inceotiyar _ ativid&des de cooperativis
mo entre os educandos, na medida de s_uas 
passibiUdades, para awoliar _na manuténção 
da escola; 

VI- promover a elevação do_nível sócio-e
conómico da comunidade de origem educan
do. 
_ Art. 13.L Para emitir os objetivos a<:ima 

propostos, as esc_olas especializadas des_envol
-verão, entre outras, as ati'{iqades. ~eguipt~s: 
- 1-celebrar~ sJ~ _convênio com hospitais, 
clínicas odontológicas e psicológicas; 

11- pesquisas periódicas relativas à capaci
dade de futura absorção, pelo mercado de 
trabalho, da mão-de-obra cuja iniciação pro
fissional será dada na escola; 

m-.celebração de convênios com -entida
des governamentais das áreas de pesquisa, 
desenvolvimento e produção que possam 
orientar a profisSiciilalização dos educandos; 

IV- encaminhamentos dos educandos, ao 
mercado de trabalbo repeitando a faixa etária 
em que possam ser contratados sob a !Qrma 
de "assistido" ou aprendiz, condicionando 
suas atividades profissionais à freqüênc:ia à 
escola; 
-V- celebração de convênios com clubes 

desportivos e promoção de torneios interes
colares; 

VI- encaminhamento dos alunos <:om 
pendores artísticos a instituições espedaliza
das. 

V- Da adaptação cunicular 

Art. 14. As escolas especializadas adota
rão currículos e conteúdos programáticos in
dênticos aos das demais escolas da r_ed~ de 
ensino regular. 

§ 1? ú calendáriO escOlar, a distribuição 
-das disciplinas, a duraçãO de cada _di sei pUna, 
a düração do ano letivo, a sertação,_ o horâri9 
eScOlar deverão ser flexíveis adaptados à reali-
dade da clientela. .~ .:

0 
• _ _ _ 

§ 2? A avaJiação de desempenho e cresci
mento intelectual, artístico, profiSsional e físico 
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e procedrá de acordo com as características 
da ··escola aberta'' e da metodologia de ensino 
individualizado, valorizando a participação e 
a responsabilidade do aluno. 

VI-Do Pessoal Técnico e Administrativo 

Art. 15~ O corpo docente das escolas es
pedlizadas será recrutado e selecionado den
tre os profissionais C.onCursados, integrantes 
da rede oficial de ensino. 

Parágrafo único. Os professores selecio
nados passarão por estáglo probatório e cur
sos de reciclagem com vistas a sua adaptação 
à especificidade da escola. 

Art. 16. Térâo ingresso, no quadro da e~ 
cola, mediante concurso público, técnico es
peciaJizado em OrientaÇão Educacional, ;.s.. 
sistência Social, Psicologia, Enfermagem, Nu
trição. 

Parágrafo único. O número destes profis
sionais será estabelecido após a absorção da 
clientela. 

Art. 17. Ser.êo C"ontratados, por prazo 
nunca superior a seis meses, renováveis uma 
vez, profissionais selecionados na comunida
de carente para orientar a iniciação ao traba
lho, para manutenção da limpeza da escola, 
para a preparação de alimentos e demais ativi
dades de apoio. 

Parágrafo único. - -A contratação temperá· 
ria dos profissionais citados no caput deste 
artigo dará prioridade aos pais dos alunos ou 
aos responsáveis por eles, atendendo ao obje
tivo de favorecer a integração da escola com 
a !:Omunidade local. 

VII- Do.s Recursos Adicionais 

Art. 18. As escolas especializadas muni
cipais que assumirem as responsabilidades 
previstas nesta Lei passarão a receber bs re
cursos do F AS e do Finsocial alocados com 
o propósito de atendimento aos menores ca
rentes. 

Justificação 

A educação de grande parcela da popu
lação brasileira apresenta hoje o grande desa
fio para os governantes. Apontada como meta 
prioritária pelo texto ·constitudonal, a integra
ção de todas as crianças e adolescentes na 
rede oficial de ensino regular, assim como 
a erradicação _do analfabetismo, representa o 
passo decisivo para a correção dos desníveis 
sócio-econômicos, inaceitáveis para um País 
que almeja situar-se _entre os_desenll'olvidos. 

Atualmente, a grande maioria das crianÇ2!1s 
que ingressam nas escolas têm condições 
precárias de vida, apresentando problemas de 
ordem psiquica, emocional, social, física. O 
núcleo familiar desses menos favorecidos 
apresenta-se geralmente desestruturado, seja 
por razões econômicas, seja por razões de 
ignorância moral. Ocorre, então, que as crian
ças oriundas das faixas populacionais mais 
pobres, que representam setenta por cento 
do povo brasileiro, estão sujeitas a maus tratos, 
a doenças tais como a desnutrição e a vermiw 
nose, a vícios; porque na sua exígua habitação 
não encontram espaço para o lazer cotidiano, 
porque em sua tosca mesa não recebem sufi-

ciente alimento, são impelidos a procurar as 
ruas. 

Ao tempo em que todos deveriam estar sen
tados nos bancos escolares, muitos buscam, 
por meio de expedientes, nem sempre aceitá
veis, Compfementar a renda familiar. 

Em termos de sistema educacional, a esco
la, tal como functona hoje, não tem contri
buído muito para solucionar tais problemas. 
Ao_ coritrárg,-, -está est(y_turada de forma a dis· 
criminar e excluir os alunos das classes desfa· 
voráveis, através de um sistema rígido de horá
rios, eXãrTiê_s, reprovações _- inãdequados à 
realidade de vida que os pequenos enfrentam. 
O profesSor Séi'gio Antonio da Silva Leite díz 
que: 

"Somos um Pãfs que ainda não cOnse
guiu uma educação básicêl para a maioria 
da poPulação, em contraste com o prO
cesso de crescimento económico obser
-vado nas últinlãs décadas." 

De fato; ·o fracasso escolar se manifesta pe
los altos índices de evasão e reprovação dos 
alunos, registrados pelo IBGE, principalmente 
no ensino fundamental oficial. 

Para os educadores Avales e Haddad, 

"a repetência constitui-se e_m desper
diclo em- termos económicos e educa
cionais, pois limita a capacidade de ab
sorção do sistema, abaixa seu grau de 
eficiência, propicia aumento de evasão, 
afeta negativamente a ~qüidade das opor
tunidade~ eQucacionais e~aurnenta os 

-custos da educação." 

As conseqUências do fracasso no atendi
mento escolar estão-se tomando cada dia 
mais graves. Excluídos das escolãs, os nossos 
desfavorecidos vão engrossando, nas ruas, o 
cOntingente de marginais que tantO·' compro
mete o futuro do Pais. Tal contin~ente, ou 
representará a mão-de-obra que só será capaz 
de atividades braçais, historicamente desvalo
rizada pelos outros setores, ou, em outra hipó
tese, se fiXará à margem do trabalho honesto, 
usando a violência como uma das formas de 
sobrevivência. 

No entanto, a escola pode ser fundamental 
no sentido de fornecer esquemas compen
satórios contra o impacto dos problemas só
do-econômicos. À crianças participantes des
se melo sub-social, não é possível freqüentar 
as escolas ''normafs", por oito ou rrials anos, 
pois sua necessidã:de mais urgente é iniciar-se 
no trabalho e tornar-se economicamente ati
vo. 

Diante d~se quadro, a proposta que ora 
apresentamos representa uma solução. Há 
que haver uma ação politica forte no sentido 
de salvar nossas crianças e adolescentes ca
rentes - que hoje são trínta e nove milhõesl 

Para a aprovação urgente deste projeto, pe
ço o apoio dos meus pares.-

Sala das Sessões. 27 de outubro _de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

(À Comissão de Educação - compe~ 
tência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 356, DE 1989 

Dispõe s.obre de mJncias deirregu/ari
dades ou Uegalidades perante o Tribunal 
de Contas da anião. 

O Congresso Nadonal decreta: _ 
Art. 19• Nos termos do art. 74, § 2", da 

Constituiçâ6 Federar, qualquer Cidadão~ par
tido político, associação ou sindicato é parte 
legitima para denunciar irr~ularidades ou ile
galidades pe~ante o Tribunal de Contas da 
União. 

Art. 29 A denúncia poderá referir-se a 
qualquer pessoa física, órgãos ou entidade 
que utilize, arrecade,_ guarde, gerencie ou ad
ministre dinheiros, bens e valores públicos ou 
pelos quais a União responda, ou que, _em 
nome desta, assuma obriga_ções _-de natureza 
pecuniária. 

Parágrafo único. A denúncia deverá ser 
acompanhada de prova razoavelmente_ con
vincente e conter o nome legível do denun
ciante, sua qualificação e ender_eço. 

Art 39 Não poderá ocorrer qualquer puni
ção ao denunciante, na esfera administrativa, 
cível ou penal, em decorrência da denúncia, 
~vo nos casos de comprovada má fé. 

Art 49 Para apuração da denúncia, o Tri
bunal de Contas da União realízará as inspe
ções e auditorias que juJgar nec.essárias nas 
unidades admiriistrativas _dos Poderes_ Legis
lativo, Executivo e Judiciário, e nas entidades 
da administração indireta, incluídas as funda
ções e sociedades institUídas ou mantidas pelo 
Poder Público Federal, b~m assim naquelas 
que estejam com o controle direto ou indireto 
da União. 

Parágrafo único. - Se a denúnci?l referir-s_e 
a contratos com pessôas jurídicas de direito 
privado, as inspeções e auditorias p·oderão 
abranger os regiStres -contábeis e demais do
cumentações pertinentes dessas pessoas. 

Art. s~ No caso de indícios veementes 
quanto à existência de irregularidades ou ile-
galidades em quaisquer órgãos ou-entidades 
a que se refere o artigo anterior, o Tribunal 
poderá determinar à autoridade coffipetente 
o afastamento do denunciado do cargo ou 
fimção que eventualmente exerça, até que se
jam ultimad~s ~s apurações. -

Arl_ 6~ Nenhum processo, documento ou 
inf~rmação poderá ser s:onegado ao Tribunal 
em suas ínspeções e audi~rias, sob qualquer 
pretexto. 

Parágrafo únicó.- No caso de sonegação, 
o Tribunal: 
I-adotará as medidas previstas em sua 

Lei Orgânfca, se o fato ocorrer na esfera da 
administração pública; 

m- solicitará as medidas judiciais_ cab~veis, 
se a ocorrência verificar':'se no âmbito da ini
ciativa privada. 

Art. 7~ Até a apuraçãó dos fatos, o Tribu
nal poderá dar tratamento Sigiloso aos proces
sos de denúncia, mas o julgamento será sem
pre em sessão pública, assegurado ao denun
ciado o direito de defesa, na forma regimental. 
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Arl 89 Para a fiel execução desta Lei, apli
cam-se, no que couber, as disposições da Lei 
Orgânlca do Tribunal de Contas- aa Onlâo. 

Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Esta é ffiais uma das disposições constitu
donaís que depende de regulamentação em 
forma d_e_lei, dentre os inúmeros preceitos que 
carecem de providência legislativa para sua 
completa executoriedade. _ 

Matéria de tamanha significação, não pode
riamos mais postergar a devida propositura 
da medida legislativa tendente a tomá-la reali
dade. 

ReaJmente, o trato da coisa pública, a boa 
e regular aplicação dos dinheiros públicos são 
assuntos que se impõem perante todos quan
tos têm o dever dviço de administrar o patrl
mônto público em benefic:io da _coletividade. 

A malversação de rendas públicas ou a apli
cação indevida de dotações orçamentárias 
são práticas que devem ser combatidas por 
todos os homens de bem, e a apresentação 
deste projeto, antes de ser um dever parla
mentar, é um contributo à prática do bem 
comum. 

Sala das Sessões~ 27~de g~t_ybro de 1989. 
-Senador Pompeu de Sousa. 

~ CoriJissáo de Constituição, Justiça 
e Gdadarüa- competência terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às comissões competentes. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 111 Se<:re~rio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 590, DE 1969 

Tendo _sido designado pelo Senhor Presi
dente da República para participar como Ob
servador Parlamentar da XLIV Assembléia Ge
ral das Nações Unidas, solicito autorização do . 
Senado para aceitar a referida missão, nos 
terrnos do arts. 55, III, da Constituição e 40 
do Regimento Interno. - --

Esclareço que deverei estar ausente do País . 
durante cerca de 30 dias. _ _ _ _ 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1989. 
-Senador HI.Jmberto_t-ucena. 

(À Comissêo de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-o requerimento que acaba de ser lido deve
rá ser votado após a Ordem do Dia, nos termos 
regimentais. (Pausa) 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 

Maia. 

O SR. MARIO MAIA (PDT - Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, leio em jor
nal da minha terra, A Gazeta, notfda estarre-

cedera: "Caminhoneiros alertam para o perigo 
de fe~mento da BR. E estampa a foto de 
um caminhão atolado na estrada. 

Sr. Presidente, no dia 18 de maio de 1983, 
desta tribuna, lançamos nosso primeiro apelo 
-está aqui, em separata registrada nos Anais 
_fio CongressO Nacional, apelo c_mo Sen~dor, 
porque, como Deputado Federal, anteS de ser
mos cassados pelo Al-5, em 1968, já o fiZéra
mos inúmeras vezes na Câmara dos Deputa
dos, quando ainda a estrada se chamava 
BR-2'9 -- apelo para que o Governo desse 
mais atenção à ligação terrestre de Rio Branco 
com o- resto. _do País, través da BR-364, que 
Uga a Capital do Estado do Acre a Porto Velho, 
em Rondônia. 

Como vêem, Srs. Senadores, a reivindica
ção é arltiga. Lembro-me que, na ocasião da
quele pronunciamento, ainda tivemos o privi
légio de sermos aparteados pelo então Sena
dor VIrgílio Távora, de saudosa memória, que, 
além de solidarizar-se com o nosso pleito, in
formou-nos ter _sido _aquela estrada pratica
mente iniciada por ele, quando Ministro da 
Viação e Obras PúbUcas. _ 

D_e falo, há muitos anos o Acre espera pela 
pavimentação asfaltica do trecho entre a_s duas 
Capitais. Isto não é pedir muito, Sr. Presidente. 
Afinai, no Acre inteiro são poucos os quilôme
tros asfaltados, talv~~ seja o úrlic:O Estadp da 
Fe4eração que tenha o menor índice de tre
chos de estradas asfaltadas. É um Estado em 
(iue tudo ainda -eStá por-se; f~itÓ. Ã liQ'ação 
por terra entre o Acre e o- País é uma neces
sidade real, dramática, concreta e prioritária. 
Não é ·uma questão de política partidária. 

Sabemos que o Sr. José Sainey compro
meteu-se com a 6~nca_cta __ acr_eana a asfaltar 
a BR-364 em troca dos cinco anos de seu 
manQ_ªtO. Nós, particularmente, não partici
pamos desse acordo. Sabíamos que não seria 
cumprido e votámos pelos quatro anos. Mas 
toda a Bancada ainda espera pelo cumpri
mento da promessa presidencial. Afinal, o Sr. 
José Sarney conseguiu os cinco anos de man
dato e a estrada está por ser concluída. 

O Sr. Nabor Jú-nior.:__ Permite-me V. Ex" 
um ãp~e?- ~ ~ __ ·-- _ _ 

Q_S_R. MÁRIO MAIA-Com prazer, nobre 
Senador_Nabor JúniOr .. 

--- O Sr. Nabor Júnior - Uustre Senador 
Mário Maia, realmente o assunto que V. Ex' 
aborda na sessão de hoje do Senado Federal 
é -da maior importância para todo o Estado 
do Acre e para a sua população, t:uja maior 
reivihdicação é essa estrada, bem como a 
perspectiva de sua defmitiva interligação com 
o Sul do País e outros Esta.dos, da Federação. 
Atendendo a reivindicações do Governador 
FlavianO Melo e. da Bancada Federal do PMDB 
no Congresso Nacional, o Presí~ente da Repú
blica acaba de encaminhar à consideração do 
Legislativo projeto de lei suplementando verba 
do Ministério dos Transportes destinada ao 
pagamento das empreiteiras que trabalham 
no trecho da BR-364 entre Porto Velho e Rio 
Branco. Já se enc:ontra na Comissão Mista 
de Orçamento o primeiro projeto, que destina 
96 milhões-de cruzados novos. Provavelmente . 

no-decorrer da próxima semana o Senhor Pre
sidente da República estará encaminha:nd_o 
ouVo projeto, incluindo 144 milhões de cruza
dos novos, para totalizar 240 milhões de_ cruza
dos novos, a fim de dar prosseguimento ao_s 
trabalhos, que estão paralisados_ há alguns 
meses, por falia de pagamento às empresas 
que estavam executando as obras no trecho_; 
Porto Velho-Rio aranco. Assim vai-se com
pletar essa ligação, para posteriormente, já no 
próximo- Governo,- se dar prosseguimento à 
pavimentação da BR-364 no trecho Rio Bran
co.;-CrUzeiro do Sul. Em virtude das condições 
da região, já se iniciando o periodo invernoso, 
o prosseguimento dos trabalhos toma-se um 
pouco dífidl, Faltam apenas 130 km, aproxi
madamente, para se completar essa ligação 
asfáltica. De modo que o Governo_ cumpriu 
realmente os compromissos as_sumidos com 
a população do Acre, com o Governador e 
com a &nc_ad_a Fe:deral, não em troca da vota
ção de 5 anos para o mandato do Presldente., 
porque esse compromisso fora assumido pelo 
saudoso Presidente Tancredo Neves,. quando 
esteve_ no Acre, no dia 11 de dezembro de 
1984, naquela pregação cíVica pela aprovação 
da proposta de eleição direta para Presidente 
da República; depois, o Presidente Samey, 
quando assumiu, referendou o compromisso. 
Não houve nenhum acordo, não houve ne
nhum entendim~oto no sentido de que a Ban
cada do PMDB votasse os cinco anos para 
6 ·presidente José Samey ern troca da pavi
mentação dessa estrada, pois era um compro
misso- muito anterior à posse de Sua Exce-:
lência para c::om o nosso Estado. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador 
Nabor Júnior, alegra-nos s-obremodo a infor
mação de V. Ex" O nosso empenho, o nosso 
desejo é que os recursos sejam realmente co
locados à disposição, para a concretização fi
nal desse nosso _aostoso desejo de ver nossa 
Capital ligada ao resto do País. 

Em verdade, somos. testemunha do <::om· 
promisso que o nobre e saudoso Presidente 
Tancredo Neves assumiu conosco na Praça 
do Palácio Rio Branco, que daria prioridade 
fundamental à conCretização desSa estrada, 

-de grande importância para os acreanOs. Pena 
quem o substituiu o Dr. Samey~ embora tives
se endossado os compromissos de Tancredo 
Neves os foi procrastinando ~ cada ano e 
sô agora, depois de 5 anos, em outubro e 
novembro, quando sabemos muito bem que 
ficam ·completamente inoperáveis os traba
lhos de pavimentação naquela região, em vir· 
tude das chuvas torrenciais que ali ocorrem 
diariamente, só agora Suà Excelência_se_em
penhado mais profundamente para pedir es
sas complementações de verbas. 

Quanto ao· compromisso da Bancada, pode 
não ter havido oficialmente, mas houve oficio
samente, e sabemos que alguns elementos 
da Bancada do·PMDB, à época, se tinham 
pronunciado veementemente, da tribuna do 
CongreSso Nacional, e através da imprensa 
local, que votaria os quatro anos para _o Presi~ 
_dente José Samey: No entanto depois de a cor· 
dos envolvendo a Bancada ou pelo menos 
alguns elementos da Bancada, houve um--con-



6516 Sábado 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção li) Outubro de 1989 

senso exceto este que ocupa a tribuna neste 
instante, de, solidariamente, a Bancada votar 
pelos cinco anos de Samey, e o Presidente 
se comprometeria a atender o Governador e 
alguns Deputados. 

De qualquer forma, não queremos levar isso 
em consideração. O fato é que-juntamos, ago
ra às vozes dos acreanos, este apelo, para que 
esses recursos sejam liberados imediatamen~ 
te, até em forma de adiantamento, para que 
os trabalhos na estrada sejam retomados, 
mesmo agora no inverno, como um modo 
de manutenção dos pequenos trechos críticos 
que conhecemos e que nesta época é pratica
mente impossível transpô-los. São trechos 
que dão assistência às firmas. No último tre
cho, a principal firma seria a Mendes Júnior, 
profundamente ligada ao Governador- que 
S. Ex" se empenhasse para manter o tráfego 
na estrada mesmo durante a época invemosa. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nestes últi
mos dias temos numerosos relatos de viajan
tes sobre o estado precário da BR-364. Os 
caminhoneiros alertam para a iminência do 
fechamento da rodovia. Tem chovido muito 
na região e, alguns trechos, a situação:~ ·grave 
e muito perigosa. A estrada está oferec:edo 
sérios riscos de acidente e_ brevemente estará 
totalmente bloqueada, se não forem tomadas 
providências de emergências, deixando, con· 
seqüentemente o Estado do Acre sem abaste
cimento, causando grandes sofrimentos 
àquelas populaçãoes dos pequenos viJarejos 
que margeiam a BR-364. -

O Sr. Leonel Brizola, quando Governador 
do EstadO do Rio Grande do Sul, construiu 
a Estrada da Produção, na época [mportante 
via de escoamento de produtos do setor pri
mário. Será preciso Leonel Brizola assumir a 
Presidência da República para que a BR-364, 
entre Rio Branco e Porto Velho, s_eja asfaltada? 
Com Brizola na Presidência, o asfalto chegará 
com certeza não apenas até Rio Branco, mas 
até Cruzeiro do Sul, e também será feita a 
ligação com o Pacífico, via Peru. Mas Brizola 
não prometeu asfaltar entre Porto Velho e Rio 
Branco em troca dos cinco anos. Quem fez 
isso_ foi Samey. A promessa não será cum
prida? Esperamos que s·eja, até o término do 
seu mandaato. 

Faltam apenas 105 quitômetros{ara o 
completo asfaltamento da rodovia. justa
mente o trecho entre a Vila de Novo Acordo 
e Rio Branco._Mas o Governo procrastina tan
to, tanto demora para liberar os recursos _que 
quando o faz, as chuvas impedem o prosseR 
guimento dos trabalhos, como estamos a veri
ficar agora, com o depoimento do nobre Sena
dor Nabor Júnior. 

Os comerciantes reclamam, pois sofrem 
grandes prejuízos com o abastecimento e a 
perda de gêneros perecíveis. Os caminhonei
ros também reclamam, pois são grandes as 
ffias de caminhão em Rfo Branco e Porto Ve~ 
lho, à espera de que o tempo melhore, para 
que possam trafegar de uma cidade para ou
tra. Mas, para nós que c_onhecemos bem a 
região, a grande vítima deste problema é a 
popu1ação do Acre de toda a extensão da es
trada entre as duas cidades. 

Para o Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, 
nesta época, somente é possível enviar produ
tos para abastecer estes centros por via _aérea. 

Sr. Presidente, estive"mos lá e constatamos 
que, para se viajar a Cruzeiro do Sul utilizando 
táxi aéreo monomotor, por incrivél que pareça 
a pasSagem, só de ida de Rio Branco a Cru
zeiro do Sul, não sai por menos de NCz$ 
t.lOO,OOeYn aVião monotor sóbrevoando 
aquela selva com a precariedade do apoia
menta que sabemos para a segurança de vôo. 
_Jmaginem Srs. Senadores, o custo desses 

produtos para o consumidor dessas cidades, 
feito o transporte através_ desses aviões, pois 
não temos estradas. Para Brasiléia, próxima 
à fronteira com a Bolívia, é uma verdadeira 
loteria o trafégo de veículos pois esse trecho 
de estrada - e ftz há pouco uma viagem a 
Brasiléia-- é unla lástima, o asfalto antigo 
está quase terminado e é pior que a estrada 
de terra; foi o vefculo que fez a estrada à mar
gem da antiga estrada de asfalto. São tantos 
os buracos que os_ veículos preferem trafegar 
à margem da estrada a se_ espatifar nos bura
cos de uma_ estrada que já houve em outras 
épocas: Os viajantes, assim mesmo, se arris· 
cam. As vezes Conseguem chegar; outras, aca
bam ficando pelos inóspitos caminhos da 
Amazônia, à espera de socorro. 

Sr. Presidente, eram essas as considerações 
que, hoje desejava fazer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
Concedo a palavra ao nobre senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JQTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pronuncia o sesuinte discUrso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores hoje eu gostaria de falar rapidamente 
sobre diversos assuntos: em primeiro lugar, 
a respeito de uma nota de jornal que diz: 'TRE 
baiano apura fraudes em 48 novos municí
pios." 
- Na Bahta, vamos ter eleições municipais em 

48 munlcíplos desmembrados ultimamente. 
E o Presidente do-Tribunal Regional Eleitoral, 
Sr. Luiz Pedreira Fernandes, dos 299 mil títulos 
colocados sob suspeição, por prática de frau
de, "calcula que pelo menos 70 mil títulos 
não deverão ser entregues por apresentarem 
indícios evidentes de infração à lei". 

Ontem, Sr. Presidente, tive a satisfação de 
ver aprovado, na Comissêo de Constituição, 
Justiça e Cidadania, projeto de minha autoria, 
que proíbe transferéncia de eleitores entre mu
nicípios no ano em que haja eleição munidpal. 

Estou cansado de ver eleições municipais 
serem decididas por eleitores vindos de outros 
municípios ii.o dia da eleição; eles chegam 
·ao municípiO serri saber nem onde ficam as 
seções eleitorais, sendo preciso que alguém 
os dirija para poderem votar, sem conhecer 
as oecessidades_ reais daquele município. Os 
habitantes dessa comunidade são, muitas ve
zes, derrotados pelos que vêm de foram para 
decidir uma eleição no dia em que se realiza. 

Ontem, a-Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania aprovou o projeto, que tem efeito 
terminativo, e, assim, irá para a Câmara. Não 
sei se vai ficar engavetado ou se será exami-

nado, ·melhorado_ ou aprovado. Pelo menos 
é uma tentativa, Sr. Presidente, para evitar fatos 
como esses que se repetem em todas as elei· 
ções municipais. Ontem, na Comissão, vários 
Srs. Senadores mostraram que, nos seus Esta
dos, ocorria o mesmo fato. Então, é uma t~ilia
tiva de se evitar a fraude._ Vamos ver se dá 
certo. 

Outra notícia que nesta semana me cha
mou a atenção foi a publicada no Correio Bra
zJ1ienSe de ontem, com este titulo: "União co
brirá rombo de armador." Outro dia, tive opor· 
tunidade de falar, aqui, sobre a novela do navio 
"Karlsma", que até hoje navega pelos_ mares 
sem que ninguém saiba quem é o dono; aliás, 
há um dono recebendo os beneficias do trans
porte, mas a União, até hoje, não foi ressarcida 
do prejuízo de mais de 30 milhões de dólares, 
porque esse dono nunca pagou a União. 

E, agora, vem a notícia, que começa assim: 

"O CõllSelho Monetário Naciorial apro
vou, ontem, extrapauta," -··vejam V. ~ 
essas matérias extrapauta sempre repre~ 
sentam um rombo para a União. - ''a 
correção da dívida dos armadores em 
BTN, abandonando o sistema de corre
çãà cambial, o que obrigará a União a 
cobrir um rombo de 300 milhões de dóla
res junto aos financiadores externóS;-refe
rentes às prestações vencidas e não pa
gas há cerca de oito anos, beneficiando 
o setor, que acabou sendo prerTiiado pelo 
calote." 

Então, além do problema do ''Karisma", te
mos, agora, um calote a mais de 300 milhões 
de dólares, e fica tudo por isso mesmo. Fala-se 
aqui, os jornalistas publicam, denuncia-se o 
fato e sempre alguém é beneficiário dessas 
medidas. _ · 

É mais um assunto desta semana. Aprendi 
isso com o Senador Pompeu de Sousa, que 
diz que não tem tempo para falar diariamente, 
então, fica acumulando as matérias dos jorw 
nats, para fazer um verdadeiro pot-pu.rrf de 
~untos e trazer aqui para conhecimento dos 
Srs. Senadores, não para debater. Pelo menos, 
para conhecimento dos Srs. Senadores~ 

Outra noticia de jornal, Sr. Presidente -
"Obras de Xingó estão inteiramente paradas". 
Tivemos, aqui, o Ministro das Minas e Energia, 
há alguns meses, convocado por mim, tratan
dO do assuhto, prometendo que as obras não 
parariam jamais. Desde a vinda de S. Ext que 
essas obras estão sendo paralisadas constan
temente e, agora, chegam ao final, porque 
as empreiteiras não suportaram a falta de pa· 
gamento das obras. 

Outro dia, o Seriador Afonso Sancho -teve 
oportunidade de manifestar o seu regozijo, 
porque o Senhor PreSideii.te da República teria 
garantido a remessa dos recursos, naquela 
data, para fazer frente ao débitO com as emPre
sas que estavam construindo Xiilgó. QuflJldo 
o aparteei, tive oportunidade de dizer que, infe· 
Jizmente, eu não podia estar solidário com S. 
Ex" no regozijo, porque já estava cansado de 
ver promessas não cumpridas. 

Agora, sai no Jornal A Tarde, do meU Esta
do, esta notícia: 
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OBRAS DE XINGÓ ESTÃO 
INTEIRAMENTE PARADAS 

Recife (AG) - "A partir de hoje, as 
obras da Usina Hidroelétrica de Xingó, 
que a Companhia Hidro-Elétrica do São 
Francisco- CHESF- e_stá _çonstruktdó 
na divisa dos Estados de Alagoas e Ser--
gipe param completamente, começando 
a demissão de 2,05Q_empregados do gi
gantesco canteiro armado pelo consórcio 
f6rmado pela Mendes Júnior, CBPO e 
Constran. _ 

Com um débito de US$ 138 milhQes 
junto aos empreiteiros, a· presidente da 
empresa, Genildo Nun-es, ainda tentou 
ontem uma última negociação c._om o 
presidente da Mendes Júnior.--:- que lide~ 
ra o consórcio- Muril_q ~endes Júnior, 
mas não obteve dele a decisão de conti
nuar os trabalhos,_ já que, segundo o em
presário, não há mais material disponível 
em Xingó e os subempreiteiros se recu
sam a trabalhar até que o governo lhe 
pague o que deve. 

Na semana passada o presidente Sar_
ney prometeu ao governador Miguel Ar
raes - que_ foi a_Bras_íli.a especialmente 
para impedir a paralisação da obra -
que não faltariam recursos. para Xingó, 
mas o dinheiro liberado (NC~$ 160 mi
lhões) serviu apenas para a CHESF p~gar 
a seus fornecedores de man~ntenção, 
nad~ ficando para a obra de Xingó ... 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. EX um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
não. Ouço, cOm todo o prazer, o aparte de 
V. Ex' 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sen~ 
dor Jutahy Magalhães, anteontem, nesta Casa, 
fiz a consignação do meu protesto diánte dó 
deset:1fi1Primento-, -por parte· da·· ár-ea· ec;:mô
mica, das determinações anunciadas pelo 
próprio Presidente da República, que garantiu 
a um grupo de Parlamentares do_ Nordeste 
e, além de S. ~, ao próprio Góvéthádor de 
Pernambuco, Sr. Miguel Arraes, que a inadim
plência da .Chcsf com as· empreiteiras que es
tão .construindo a Usina de Xingá seria imedia
tamente sanada, _embora envolvesse a impor· 
tância vultosa de 139 milhões de dólares .. Já 
fluiu um prazo razoável entre a audiência dos 
Parlamentares e __ do Governador com o Presi
dente, e V. ~traz, hoje, a esta CaSa, a notícià 
estarrecedora de que as obras ~starão parali
sadas e haverá dispensa de mais mn barra
geiros que trabalham nas obras dessa hidrelé
trica. V. Ex'. Sãbe, porqUe conhece o problema 
energético da nossa Região, qualquer altera
ção no cronograma de obras de Xingá implik 
cará na reedição daquele lastimável raciona
mento de 1987, que criou situações e~ema
mente desconfortáveis no processo econ6mi
co, com implicações sociais nessa área geo
gráfica do Pais. A presença de Y. Ex' na tribuna 
pode contribuir para que os Ministros da área 
económica terminem por acatar a recomeli· 
dação do Presidente da_República e liberem 

oS-recursos para as construtoras e para os 
fornecedores da Usina de Xing6 e, coni" Lsso, 
tenhamos -condições de 'Jer ç_ontinuada a 
construção dessa_ i'"!lportan:e hidrelétrica. 

.. O SR. :11:ITAHY MAGALHÃES - Agra
deçO a V~-.Ex- O aparte, nobre Sen~dor Mauro 
Beneri.de_s, V. Ex", que está sempre atento aos 
iriter.ess.es .do_.t:iordes.te, já teve oportunidade 
de tratar deste assunto que atinge a todos 
n6s da Região. V. Ex" bêriüã.be que já estamos 
traba.J.hando, nuin projeto da política energé~ 
tica, com um índice de riSco para a Região 
na base de 25%, quanâo o nOrmal máximo 
admissível é de 4 a 5%. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite~me 
V. Ex" um.aparte, nobre Senador? 

6 SR.- JQ'I'AHY MAGAUIÃES- OuÇO, 
V. Ex~. com muito prazer, nobre Senador J_ar
bas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nós, do Nor
te, tínhamos - e temos - o· maior interesse 
de dar prosseguimento à obra ~eTucuruf, por
que 4 ffiiihões de quilowatts serão adionados 
sem nenhuma nova inundação. O lago já está 
preparado para 8 milhões de quilowattS; 4 es· 
tão instalados, praticamente, e os outros 4 de
pen.aem-apenas·ae-recursos-para a insta1ação 
d.e novâS turbinãs, mas foi cortada a verba 
nesse sentido. Agora, ouço V. EX! reCiarilãr 
-contra providências tomadas que levam a pa
ralisar X1iig6. E ·eu i;JOstt:iria apenas de tomar 
V. EX'" ainda mais preocupado, porque acaba 
de _vir de um programa de televisão, onde vi 
o Reiator-Qei"al do OrçamentO sabatinadO pe-:, 
lo dirigente :do programa, dizer o que vai restar, 
em termos de meios, na Lei de Meios que 
deve ser votada por n6s, a quem assumir a 
Presidência da República. Depois de toda a 
eXplicação dada pelo Deputado Eraldo Tino
co, -da terra de V. ~. que é o Relator~Geral, 
o Goverrio Central ficará com a e"xtraordinária 
e;-raniáSHca--sorna· de-2-biJhoes-·de cruzaaos 
novos para fazer tudo no Brasil. Pense V. EX' 
se a decisão que tomamos na Constituinte, 
de fazer o esvaziamento.do Poder Central, atra
vés-das fransferêriciaS qUe VãO a ffiais de 47% 
dos recursos feaerais pará os Estados, se ha
verá, eimãnhã um Presidente da República fa
zendo promessas aí - o candidato será um 
desses, um desses chegará lá-. ele vai poder 
fazer alguma coisa-ou fará aquela repetição 
da frase sarcástica do eminente Presidente do 
meu Partido. o ex-MihiStro Delfim Netto,. que 
disse que, quando, agora, o Piauí quisesse 
construir uma hidrelétrica, que construísse 
com o seu próprio orçameritõ e os fundos 
transferidos ... 

O SR. JUTAHY MAGAUIÃES- Sena· 
dor Jarbas Passarinho, V, EX traz a _debate 
assunto já. muito debatido na fase da Consti
tuinte. Lamento discordar de V. Ex" da respon
sabilidade dessa transferência dé recursos pa
ra os Estados e Municípios, porque estabele~ 
cernas nurm.as que determinam como fazer 
as transferências qUe ~ram concretizadas_ so~ 
mente pelo interesse politico do Executivo e. 
que, segundo declarações do próprio Execu-

tivo, na fase da Constituinte, já representavam 
praticamente tudo aquilo que a Constituinte 
detertnl_na~~- fosse (eito_ atr8'!'éS: de.11qrma,s eS:
pecíficas. Então, apenas tirou~se o poder de 
arbítrio da autoridade maior, o Ex:e.cufivo, para 
fazer ou não essa transferência. 

Y. Ex" sabe _o quanto custou à.democracia 
brasileira, através dessa preocupação do fisio
logismo _em busca de .verb~s. para Estados 
e MunJcípios, atendendo .às conveniências 
momentâneas de. determinadas lideranças. 

A Constituinte pode não ter feito um c.ákulo. 
muito acertado... ----- -

O Sr. Jarbas Passarinho- Apenas daria 
a minha -d(scordância, não quanto à obser· 
vação ·que V. Ex!' faz, porque ela tem proce
dência. Mas acho que quando nós passamos, 
pdr eXemplo, de 9% para 20% · ou 21%, esva
ziamos, _sem dúvida, o Poder Central - isso 
é fora de dúvida. Agora, ·eu, naturalmente, espi
caçaria V. fr no momento em que eu citasse 
o Ministro Delfim Netto~ .e vejo que V. Ex" não 
pode ficar de acordo com S. Ex" De maneira 
que eu fico apenas· com o quadro real: 2 bi~ 
lhões de cruzados novõs para que o Govemb 
Federal possa dirigir os seus investimentos. 
E"à"inda: o Relator, da terra de V. Ex?, chegou 
a dizer que o que tinha para pagar era menos 
do que a responsabilidade para com o pessoal. 

· E sugeriu que houvesse o enxugamento da 
máquina administrativa, para poder ter dinhei· 
ro para o investimento. Ou, então, o excesso 
de arrecadação. - ·--

OSR.JUTAHYMAGAUIÃES-QRela· 
tor é da minha terra. mas não é da. minha 
política. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Já não é! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não 
é da minha política. Talvez eu pudesse dizer 
que S. Ex.' faz pãrfe ·daquele grupo responsável 
pelo desperdício do dihheiro público.· Então, 
"~-~ri.a_ml,d~ _autoridade para falar a respeito 
da questão. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
não, com tocjo o prazer. 

O Sr. Ronan Tito- O assunto. é-do maior 
interesse para o País, porque todos os técnicos_ 
em energia e todas as pessoas interessadas, 
e até iniciadas, estão prevendo uma crise de 
energia elétrica para dois, no máximo três 
a:nos~ n:o·País todo --Centro-Sul, Nordeste, 
etc. Então, temos alguns pontos a discutir -
no que tange, por exemplo, a Orçamento. Na
quela reunião do Conselho da República, que 
fomos convocados ao Palácio -o Presidente 
do Congresso Nacional, o Presidente da Câ· 
mara, o Líder da Maioria, o Líder da Minoria 
no Senado-, teve Sua Exce.lência o_ Senhor 
Presidente da República a gentileza de fran
quear-nos o direito .de fazer perguntas sobre 
o Orçamento, .a arrecadação etc. Fiz algumas 
perguntas ao Ministro Mailson da Nóbrega, 

_e _que vou repetir agora:- "Minístro,"- foi 
a primeira pergunta- "qual a tributação·mé· 
dia do Brasil sobre o PIB, nos últimos anos?" 
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S. Ext me disse: - ''Já chegamos a tributar 
30% ". Eu disse: --"Eu não quero a tributação 
máxima; eu pedi a média'·. - "Em tomo de 
27% do PlB", respondeu o Ministro. - "O 
Sr. aCha"- perguntei- "essa tributação alta, 
exagerada?" Ele disse: ..,.... "Não, os países deM 
senvolvidos, como os Estados Unidos, tribuM 
tam 32% do PIB; a Itália, que não Qosta de 
pagar impostos, chega a tributar 28, até 30% 
do PIB". Eu disse: - "Qüal é o déficit que 
temos?" RespondeuMme o Ministro: "Ah!, não 
temos déficit de 1 O%". Eu disse:- "Não estou 
querendo saber quaJ o que não temos; quero 
saber o que nós temos". Então, S. Ex" disse: 
- "Está assinalando (linguagem técnica) en
tre_ 5 e 6% do PIB". Muito bem! Perguntei 
ainda: - "E quanto- vãinOS arrecadar, este 
ano, sobre o PIB, admitindo repetir o PIB do 
ano passado, de 357 bilhões de dólares?" Ele 
disse: - "Não, acho que v:ai chegar a uns 
26% ". Eu falei - "Sr. fo\íilistro, nos flómeros 
que V. Ex" deu inicialmente ao Presidente da 
República, eu quantifiquei e está dando 19,2% 
do PIB". N., recOrdamos as contas e estava 
dando isso mesmo. Ora, não se arrecada aquiM 
lo que se tem que arrecadar, falta dinheiro. 
São 8% do PIB, no mínimo, que estão faltando 
na arrecadação, representando cerca de 3_0:_ 
bilhões de_ dólares. Dá para fazer todas as usiM 
nas hidrelébicas de que estamos precisando. 
Ainda mais: o caso, por exemplo, âe Tucuruí, 
para. as obras civis, precisamos pagá~las com 
cruzados ou tomar dólares emprestados e 
convertê-los em cruzados. Na questão _de 
equipamentos, turbinas, qualquer empresa de 
qualquer país do Mundo nos vende essas tur
binas, esse equipamento todo, com 20 anos 
de prazo e 5 anos de carência. Então, vamos 
juntando essas informações - ainda ontem, 
conversando com o Senador José FogaÇa,· 
dizia que estamos precisando discutir a ques
tão de modo mais elevado. Agora recordo por 
que a minha irritação de ficar discutindo plcu!M 
nhas, coisas do governo do DistritO Federa~ 
quando devemos estar discutindo problemas 
como este que estamos focalizando no mo
mento: a falta de energia vai ocorrer; por que 
vai ocorrer? Porque não temos dinheiro ou 
porque está faltando iniciatíva na direção certa. 
Quanto está ganhando um Fiscal de Rendas 
da União? Ganha de 4 a 6 mil e 600-Cruzados -
novos. QuantO ganha um Fiscal do Estado 
de Minas Gerais? De 17 a 25 mil cruzados 
novos. O Estado de Minas Gerais está tribu
tando muito bem, vai ter superávit na ba1ança 
e está com a sua saúde fiscal muito boa. Esta
mos estudando, neste momento, já na_ Secre
taria de Planejamento, há mais de três meses, 
um Plano de Cargos e Salários, e sugeri às 
autoridades: - "Paguem melhor; eles estão 
numa operação-padrão. Os fiscais do Imposto 
de Renda e do !PI, os fiscais federais estão 
na operação-padrão há mais de wn ano!" A 
televisão anunciou, inclusíve, fiscais alfande
gários fazendo operação-padr2Jo; enquanto is
so, o Brasil pára e ficamos brigando; repete-se 
aquele velho refão: - "Em- casa que não há 
pão, todos brigam, ninguém- tem razão". Na 
verdade, o que está faltando é determinação: 
primeiro, para arrecadar; segundo, para distei-

buir. Estou de pleno acordo - e, aí, peço 
vênia cio noss_o_ ex-Ministro, ao nosso Líder, 
-Senador Jarbas Passãrinho -, temos que dis
tribuir, verdadeiramente, as obras dos muni
cípios no Estado; bem administradas, ficam 
pela metade do preço- e é natural das obras 
administradas pela União. No ~tanto, não po~ 
demos deixar faltar dinheiro à União para 
obras éomo rodovias, hidrelétrlcas etc. Tenho 
certe~,._ que_~ os ri.úrrieros são frios -, se 
arrecadássemos o que tradicionalmente_ arre
cadamos, não faltaria dinheiro para Xingó nem 
para Tucuruí. Isso é trágico! É trágico porque 
todoS estamos cantando: - ''Vai faltar ener
gia! Vai faltar ertergia!" Seln energia, como 
vamos girar a nossa indústria? Como vamos 
girar a nossa irrigação? Vamos parar o País! 
E da maior propriedade o discurso de V. Ex•, 
porque__ é assunto que cabe à Casa Alta, ao 
Senado Federal. Por isso mesmo. eu suspen
deria até Uma Viagem para debater assunto 
desta_ natureza, porque diz respeito à nossa 
coinpetênci~. Há um livro americano, muito 
interessante, jocoso até, intitulado Proficiency 
limlt --"0 Umlte da Competência .. , que foca· 
liza a questão. P<?r_ isso; certa irri~açãC? minha 
com as coisas do Distrito Federal. Gostaria 
de aprOvá-las todas, de uma vez, na Comissão, 
composta de excelentes Senadores, cujas dis
cussões deveriam ocorrer lá. E. o que devêsse
mos aprovar, de altíssimo-níve1, do_ Distrito 
Federal, fosse trazido para cá; vamos apro
vá-lo. E reservar o Plenário do Senado para 
discutir os grandes problemas nacionais e até 
a nova estruturação juridlco-institucional do 
Pais. Cumj)ifffieilfu~V. Ext e a tOdOs os debate~ 
dores deste assunto, que é da competência 
do Senado Federal. E precisamos voltar a de
batê~lo _çQrn mais profiCiência, cOm mais pro
fundidade, porqúe, daqui a pouco; teremos 
que votar urna lei que, se não for apreciada 
nesta manhã de sexta-feira, vai parar também 
a agricuftura do Brasü. Muito obriga-do a V. 
EX' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sou 
eU que agradeço a V. ~. nobre Senador Ro
nan Tito, Uder da minha Bancada, que veio 
ilustrar este pensamento, como o fizeram os 
Senadores Jarbas Passarinho e Mauro 6ene_
vides .. 

Infelizmente, esse corte de energia, esse cor
te nas hidrelétricas atinge obras que represen
tariam cer_ca de 12 milhões de negawatts, em 
todas as Reg_iões do País. Além de Xingó, TU
curuí, _temos várias barragens com as obras 
paradas, no Sudoeste, no Sudeste~ 

Sr. Presidente, todos nós, a cada dia, repeti
mosque,ern 1992,1993, vamos ter um colap
so de energia; há muita possibilidade de que 
isSo venl}a re~lmente oc_qrrer, e eu djria que 
neln os namorados de hoje gostam muito da 
escuridão; nem eles. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite.-me V. 
EX' um aparte? 

O SR; JUTAHY MAGALHÃES - Uma 
obra desse setor tem a maturação -de cerca 
de 10 a 12 anos entre o projeto, a execução 
da obra e o inído da transmissão de energia. 

Então, aqueias _decisões que hoje n2lo estão 
sendo tornadas irão repercutir no início do 
próximo sé<:ulo.lrão faltar obras que deveriam 
ter sido decididas hoje. 

No entanto, gasta-se dinheiro demais. Aca
bamos de verificar que o_ Governo está pagan
do um rombo de 300 rriilhóes de dólares para 
os armadores. O dinhelr_o público é mal utHiza
do. EnquantO -é-mal utilizado, faltam recursos 
para obras importantes. ___ _ 

Ouço V.~. nobre Senador-Ney Ma~arihão, 
pedindo desculpas por não lhe ter dado o 
aparte de imediato. 

-O Sr. Ney Maranhão- Muito obrigado, 
nobre Senador Jutahy Magalhães. V. Ex• sem
pre traz a esta Casa assuntos de relevância 
nacional. Homem do Nordeste, os pronuncia
mentos de V, Ex", riesta Casa, sempre consti
tuem um alerta para as coisas de bem ou 
de mal que podem acontecer neste País. Não 
-é--a primeira, nem a segunda, nem a terceira 
vez que V. EX' vem à tribuna para alertar sobre 
o problema de falta de energia, principalmente 
.no Nordeste. Sou testemunha de sua preocu
pação. Estou de acordo com V. Ex!', que teve 
ocasião de alertar o Governo para o problema. 
Marquei bem tal fato quando aqui Veio o Minis
tro das Minas e Energia para fazer um relato 
sobre esse problema, e V. ~alertou-nos para 
certos pontos de vista que S. EX' estava expon
do,_e discordou de outros. Da_ mesma maneira, 
naquela época, fiz o alerta de que o único 
Estado cuja companhia de eletricidade não 
devia aos sistemas Chesf e Eletrobrás erã Per
nambuco, ou seja, a Celg. Alertei também para 
o fato de que o Nordeste devia uma quantia 
pequena, se comparada com as dos Estados 
do Sul. Os Estados do Nordeste deviam ao 
Sistema Chesf, se nãO me engano, 13 ou 14 
bilhões de cruzados, e os Estados do Sul, prin
cipalmente o Estado de São Paulo, juntamente 
com o Estado de Minas Gerais, apresentavam 
um déficit junto ao SiSferria EJetrobrás acima 
de 150 bilhões de crUzados. Ou seja, as com· 
panhias de elebicidade desses EstadõS reCe
bem energia, ficam com_o dinf:!eiro e não reM 
passam ao Sistema EletiobráS; o que é tam
bém uma das causas da falta de recursos para 
o desenvolvimento do sistema elétrico ·naCíO
nal. E a culpa de quem é, Senador? É do 
Governo. Este Govf:riio, como diz o nosso 
adágio popular- rio Norde_ste, é governo_de Mãe 
Joana, onde todos mandam e ninguém obe
dece. Parabéns e aceite a solidariedade deste 
Senador do NOrdeste Pelo pronunciamento 
de tanta importância que V. EX está fazendo 
neste momento. 

O SR. JUTAHY MA~- Agra· 
deço _a V. J?c' -também, _Senador Ney ~ar~
nhão. 

Referindo-me a um aparte que me foi dado 
pelo Senador Mauro Benevides, de que se es
perava que as declarações, os apelos feitos 

_ aqui fossem ou_vidos pela área econômica, 
respondo que, infelizmente, não acredito. Ape
sar dos esforços de nossa ex-funcionária D. 
Edith, que normalmente aqui está para ouvir 
os pronunciamentos e levá-los ao conheci-
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menta da Casa _-Civil, os ouvidos continuam 
moucos. 

Sr. Presidente, apenas muito ligeiramente, 
para complementar este pot pourr/ de hoje, 
vamos sair da energia elétrtca para ler matéria 
publicada pelo Corriiio- Brazilíense no dia 
21-10-89: -- ---

SEQÜESTRADORO:S PAGAM FJANÇA 
DE 40 CENTAVOS. _ 

Recife- O simples pagamento de 
uma fiança de NCz$ 0,40 foi o bastante 
para que a polícia de Feirâ de Santana 
(BA) colocasse em liberda_Qe_ qs_ seqües
tradores e assaltantes de bancos Gerson 
dos Santos, José Pimentel, José Mariano 
e José Luiz de Souza Eles tinham sido 
presos a semªna passada quando te"nta
vam assaltar um banco em Feira de San-
tana. . _ 

Na delegacia confessaram a autoria de dois 
seqüestros em ~ruaru, no agreste pernam
bucano, e forneceram detalhes sobre a transa
ção para liberar as vítimas - o universitário 
Fábio Marcelo Moraes, cuja família pagou um 
resgate de NCz$ 15 milhões, e Jo$ê Renato 
de Azevedo, de 12 anos, que a· fan1Jiia pagou 
NCz$ 200 mil pelo resgate. 

Polic:iaís de Caru"'ru foram enViados a feira 
de Santana a reconhecerem os se.qüestrado
res, mas não puderam recambiá-los porque 
aguardavam a decretação da prisão preventiva 
pedida pelo delegado José Wilson ao juiz ..JoSé 
Maria de CarvalhO. E também da decretação 
da preventiva, o delegado viajou à Bahia. 

"Quando cheguei a Feira de _Santana fui 
informado de que eles tinham sido postos em 
liberdade. O advogado baiano Josê de Melo 
Cruz impetrou um habeas corpus, e os qua
tro elementos foram soltos para praticar ou
tros seqüestros" desabafou o delegado per
nambucano. 

Esses cidadãos foram liberados com a fian-
ça de quarenta centavos. ~ - --

Outro e último título de jornal, e este me 
diz respeito. É causa própria. 

Há alguns anos, Sr. Presidente, apresentei 
um projeto determinando que esses anúncios 
de dietas só pudessem ser publicados nos 
jamais se tivessem o·c::tfvo-:d_o Ministério da 
Saúde, do setor competente, declarando que 
esse regime realmente não faria mal à saúde 
do público._ No entanto, esses regimes são 
colocados à disposição da população. Essas 
clínicas de dietas estão proliferando por ar. 

~a~~P~~!~~-ortes por.cau~a ~dessas dietas 

Todos esses assuntos, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, for~_m de jornal~ des4' semana. 
Trouxe-os, aqui, para conhedmenjo da Casa, 
para que_ ela os deba._tess_e .~Jornasse as provi
dências necessáriãS-para seevitar esses males. 

Sr. Presidente, criminosos como os seqUes
tradores, réus c:-onfessos,_-serem liberados: pelo 
simples pâgamento de Uma fiailça de 40 cen· 
tavos?! Réus confessas! Jlllâo há s~i~dade nis
so. 

Sr. Presidente, sei que estamos com matéria 
da maior impOrtânCia para votar de imediato. 
Assim, vou encerrar este pronunciamento, 

m_as_, arites,levantarei uma questão de ordem, 
porque não quero parecer omisso. 

Fui indicado pelo Líder da minha Bancada 
para fazer parte de uma Comissão Mista, a 
do Código de Defesa do Consumidor. Solicitei 
ao meu Líder _retirasse o .meu nome dessa 
~la. e ele o fez. _Segundo fUi infor"mado, S. 
Ex' o me$Illo com relação a OL!tJ'OS Srs. Sena
dores. No entanto, estou sendo convocado 
c:onStantemente-petaPresidência da Comis
são para comparecer às reuniões - e estou 
passando por omisso -, Comissão da qual 
não faço parte. _ 

Pergunto à Mesa se o ofício da liderança 
do meu Partido foi encaminhado ou não à 
Presidência da cOffiissão, Pofque depois 
constará do meu cuniculum, como Senador, 
de que jamais compareci a uma reunião dessa 
Comissão, apesar de dela fazer parte, na reali· 
dade não faço. 

Primeiro, que não conçordo corn a Comis
são. Acho que está errada. Não poderia ter 

_sido instalada. 
. Segundo, porque, mesmo que pudesse ·Ser 
instalada, eu não gostaria de dela participar, 
já tendo participado da Comissão do Senado, 
e tomado as deliberações que julgava neces
sárias. Pergunto a V. EX', Sr. Presidente: qual 
foi o encaminhamento desta questão? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoU$a) 
-Nobre Senador Jutahy Magalhães, pedimos 
informações à Secretaria da Mesa, O que pos

--so dizer a V. Ex1', ê que esse Senador que 
-- eventualmente preside os trabalhos vai_ enten-

der-se com o Presidente titular, para fazer a 
devida apuração. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agra
deço a V. Ex', Sr. Presidente, e aos Srs. Sena
dores, pela atenção dispensada, pela paciên
cia que tiveram comigo por este meu pronun
ciamento. (Muito bemf) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O Senhor Presidente da República editou 
as Medidas Provisórias n<?S 95 a 100, de 25 
de outubro de 1989, que "dispõe sobre os 
vencimentos, ~árias, soldos e demais retri
buiÇÕes dos servidores civis e rriil-itares do Po
der ExecUtivo, na Administração bir'eta, nas 
Au_tar_quias, nas f),mdaçõe_s Públicas e nos ex
tintos Territórios, e dá outras providências"; 
que "dispõe sobre o Programa de Garantia 
da Atividade Agropecuária (Proagro), instituí
do pela Lei n~ 5.969-, de 11 de dezembro çle 
1973, alterada pela Lei n9 6.685, de 3 de se
tembio de 1979, e dá outras providências"; 
que "dispõe sobre a doação de bens imóvei-s 
da União ao Distrito Federal, e dá outras provi
dências"; que "dispOe sobre o Plano Nacional 
de Informática e Automação (Planin)"; que 
"dispõe sobre aS: contribuições para o Fmso
cial e PIS/Pasep''; e que "prorroga o prazo 
previsto no art. 19 da Lei n<> 7 .770, de 11 de 
rriaio de 1 gag". 

De a"e:ord<? ·c~ as _iitdicações.das lideran
ças, 

Ficam assim cónstituidas as Comissõe.s 
Mistas incumbidas de emitir pareceres sobre 
as matérías: -
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MEDIDA PROVISÓRIA N• 95, DE 1989 

SENADORES 

TituhJres 

Leopoldo Peres 
Nabor Júnior 
Nelson Wedekin 
Alexandre Costa' 
Pompeu de Sousa 
Jamil Haddad 
Moisés Abrão 

Suplentess 

Jutahy Magalhães 
Severo Gomes 
Meira Filho 

- Lourival Baptista 
Dirceu Carneiro 
J.osé Paulo Biso! 
Ney Ma!anhão 

DePUTADOS 

Titulares 
eariOS Vina9-re 
Renato Vianna 
José Dutra 
Átila Ura 
Luiz Marques 
ROSe de Freitas 
Farabulini Júnior 

Suplen~ 

João Natal 
-Theodoro Mendes 
Arnaldo Moraes 
Sadie Hauache 
Iberê Ferreira 
Acival Gomes 

-Fábio Raunheitti 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 96, DE 1989 

SENADORES 

Titulares 

Wilson Martins 
Nabor Júnlor 
Mélnsueto de Lavor 
Lourival Baptista 
Pompeu de Sousa 
Mauro Borges 
Gomes Caivalho 

Suplentes 

Aluizio Bezerra 
Leopoldo PereS 
Ronan Tito 
JOãO Lóbo 
José Inácio F~rreira 
Mtôl"J[Q Luiz Maya 
Roberto Campos 
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DEPUTADOS 

Titulares 

Nelto de Conto 
Sérgio Weme<:k 
Lucia Vânia 
Gilson Machado 
Jonas Pinheiro 
Juarez Marques Batista 
Antonio Marangon 

Suplentes 

Jovani Masini 
Nyder Barbosa 
Rospide Netto 
Jalles Fontoura 
Lael Varella 
Vicente Boga 
Lurdinha Savignon 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 97, OE 1989 

SENADORES 

Titulares 

Meira Filho 
Mauro Benevides 
Aureo Mello 
Edison Lobão 
Pompeu de Sousa 
José Paulo Biso! 
Olavo Pires 

Suplentes 

lrapuan Costa Juntar 
Jutahy Mag~lhães 
Leite Chaves 
Alexandre Costa 
Silvio Name 
Jamil Haddad 
Carlos De'Carli 

DEPUTADOS 

Titulares 

Francisco Carneiro 
Daso Coimbra 
José Freire 
Jofran Frejat 
Antonio Ferreira 
Geraldo Campos 
Milton Reis 

Suplentes 

Gerson MarCondes 
Maria Lúcia 
Francisco Sales 
Orlando Bezerra 
Simão SessJm-

Sigmaringa SeixaS
Rubem Branquinho 

MEDIOA PROVISÓRIA N• 98, OE 1989 

SENADORES 
Titulares 

SeVero Gomes 
Ruy Bacelar 

---MaUro Benevides 
José AgripinÕ 

_ Pompeu de Sou$8 
Mário Maia 
Louremberg Nunes Rocha 

Suplentes 

João Lyra 
Gerson Camãta
AureoMello 
Lourival Baptista 
Marcos Mendonça 
Maurício Corrêa 
Carlos Alberto 

DEPUTADOS . -

Titulares 

Ralph Biasi 
Marcelo Cordeiro 
Renato Viannã. 
Benito Gama 
José Jorge 
José_ _Costa 
Borges da Silveira 
.. . 

Suplentes 

Maurício Fruet 
Henrique EduardQ Alves __ 
José Ulísses de Oliveifã 
Arolde" de Oliveír3 ---
Pedro Ceolin 
Netton Friedrii:h 
Joaquim Hay<:kel 

MEOIDA PROVISÓRIA N• 99, OE 
1989 

SENADORES 

Titulares 

Francisco- Rollember9 
Jutahy Magalhães 
Mans_ueto de Lavor 

-Jorge Bomhausen 
Pompeu de Sousa 
Jarbas Passarinho 

_ Carlos Patrocínio_ 

Suplentes 

Meira Filho 
Nabor Júnior 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Teotónio V~e1a Filho 

··Roberto Campos 
Antônio Luiz Maya 

DEPUTADOS 

Títulares 

Fernando Bezerra Coelho 
Osmundo Rebouças 
Roberto Brant 
Manoel Castro 
Osmar Leitão 
Carlos Mosconi 
José Carlos Sab6ia 

Suplentes 

João Natal 
Ivo Lech 
Vingt Rosado 

- Pedro Canedo 
Saulo Coelho 
Jorge Uequed 
Raquel Capiberibe 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 100, OE 1989 

SENADOREs 
Titulares 

Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
Aluizio Bezerra 
Alexandre Costa 
Pompeu de Sousa 
Mauro Borges 
Ney Maranhão 

Suplentes 

Mareio Lacerda 
Luiz Viana 
Humberto Lucena 
Divaldo Suruagy 
Chagas Rodrigues 
Moisés Abrão 
Gomes Carvalho 

Titulares 

Fernando GãSparian 
Osmundo Rebouças 
João Agripino 
Arnaldo Prieto 
Levy_Dias 
Vilson Souza 
Manoel Domingos 

Suplentes 

José Gera1do 
Ojenal Gonçalves 
Iranildo Pereira 
Oeonãncio Fonseca 
Antonio Ueno 
Anna Maria Rattes 
Lídice da Mata 

De acordo com a Resoh..i.ção n9 1, de 1989 
- CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para a tramitação das matérias: · 

_ Pia 27/1 O-designação da comissão mista 
Dia 30/1 O - instalação da comissão mista 
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até 19/11 -prazo para recebimento de emen
das.Prazo para a comissão rniSta_~_mitir_Q pare
cer sobre a admissibilldade., 

N:.é 9111 - prazo fínal dá cOniissãCi iríisla 
Até 24111 -Prazo nó -congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. }9-S~retário. - -

São Jidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 591, DE 1989 

Requeremos_ urgência, nos termos do 
art.336, "c", do Regimento Interno, para a 
Mensagem n~ 262, de 1989 _(no 694/89, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto- _ 
rizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a elevar, em caráter excepCional e te-mporaria
mente, o limite de endiVídamento daquela Uni
dade Federativa, a fim de que possa emitir, 
mediante registro no Banco Central do Brasil, 
270.000.000 de Letras Financeiras do Tes_ou~ 
rodo Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), para 
os fins que específica. · -

Sa1a das Sessões, 27 de outubro -de 1989. 
- Ronan Tito -Jarbas PÇJssarinho- Cha
gas Rodrigues - Odaclr Soares 

REQUERIMENTO N• 592, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, "c", do Regimento Interno, para a Mensa
gem n• 220, de 1989 (n• 609189, na origem), 
re1ativa a proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado.do Ceará a emitir, em 
caráter excepcional, mediante registro no Ban
co Centra1 do BrãSil, Letras Financeira~ do 
Tesouro do Estaç:lo (LfTE --CE). 

Sala das Sessõ~s,._27 de_ out@ro çie 1989. 
-Mauro Benevídes_-:-:::.João Lobo - Jarbas 
Passarinho - Chii[Jiis Rodn"gues. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os requerimenfoS 1íd0s serãO vOtados após 
a Ordem !lo Dia, rios termOs regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 
Sr. l'i'-5ecretário. 

É lido o seguinte 

GP-0/2.328/89 
Brasllia, 25 de outubro de 1989. 

Senhor Presidente, 
Em aditainento ao GP-0/2.131/89, de 2 de 

outubro do corrente ano, informo a Vos~a Ex
celência que o Senhor Deputado Haroldo Sa
bóia (PMDB) passa a integrar a Comissão Mis
ta de Orçamento, na qualidade de suplente, 
em virtude de vaga existente. 

Aproveito o ensejo para renovar a V:ossa 
Excelência os meus protestos- de consicera
ção e apreço - Deputado fnacêncto 0/iveira, 
Presidente da Câmara dOs-Deputados, em 
exerdcio. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O expediente lido vai à publicação. 

COMPAREceM MAIS OS SRS. SENADO. 
RES: . . 
Aluizio Bezerra - Leopoldo Peres.- Aureo 
Mello - Ronald6 Aragão -João Castelo -
Edison Lobão - Chagas Rodrigues - Hugo 
Napoleão - Cid Sab_6ia de Carvalho -José 
Agripirio - Lavoisier Maia - Marcondes Ga

-·delha - Raimundo Ura - Marco Maciel -
Ney Maranhão-Ruy Bacelar-João Calmon 
-Nelson Carneiro -Severo Gomes -Iram 
Saraiva - lrapuan Costa Junior - Maurício 
Corrêa~ Márc:io_La.Çerda :- I:'felson Wedekin 
-José Fogaça. 

·- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂfi1ARA 
N' 50, DE 1989 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art33.6. c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto -
de Lei da Câmara n9 50, de 1989 ln" 
3.477/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a indenização da diferença entre 
a atualização monetária d,os empréstimos 
concedidos com recursos da Caderneta 
de Poupança Rural e oyalor_da_correção 
m6rie_tá-ria dos depósitos de poupança, 
e dá outras providências. (Dependendo 
de parecer~) -

Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides 
o parecer da Coniissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para proferir parecer) --Sr. Presidente, 

. Srs. Setladores, õ prOjeto de lei em exame, 
de autoria do nobre Deputado Saulo Queiroz, 
objetiva autorizar a emissão e~~ordinária d~ 
Titules Públicos Federais em montante neces
sário" à indenização do saldo da diferença ne
gativa, apwâda pelas instituições fmanceiras 
entre os valores da corre~o monetária das 
ope~Ções_ 11JraiS at!_v_?IS, atufl]izadas de acordó 
conYo-disposto no§ 19 dO art. 15 da Lei n? 
7.730, de 31 de janeiro de 1989, com a reda· 

- ção dada pelo art. }9 da Lei n9 7.747, de 4 
de abril de 1989, e os valores da atualização 
monetária dos depósitos de poupança rural 
que lastrearam as referidas operações; destina 
o valor de tais indenizações ao financiamento 
de atividades rurais _e agroiridustriais, obser
vadas as diretrizes para aplicação dos recursos 
da Caderneta de Poupança Rural; e assegura, 
aos mini e pequenos produtores rurais e às 
cooperativas cujo quadro social seja majorita
riamente constituído por mini e pequenos pro
-dutores rurais; lliriite _de-crédito de 100% e 
pleno atendimento de suas demandas de cré
dito, observadas as normas do.crédito rural. 

Justificando a propOsição, O Deputado Sau
lo Queiroz defende a necessidade de recursos 
para o financiamento da próxima safra, o que 

se mateiializaria com o projeto em estudo. 
Salienta, ainda, que tal medida "emboca possa 
expandir residualmente a base_ .mone):ária ... 
não implicaria aumento da díyi~~_pública". 
Ademais, o beneficio se constituiria- e-m l,ima 
antecipação da-cõ!npens8Ção prevista na Lei 
n9 7 .772, de 8 de junho de 1989, com a_ qual 
o Poder Executivo procurou corrigir as distor
ções decorrentes _ _da difere_flça entr.e a ~rre
ção das Cadernetas de Poupança e a correçâo 
dos empréstimos rurais, verific_ada com o "Pia-
_no,Verão~·. . o'-"- _,.. 

Por essa razão e tendo em vista o beneficio 
derivado para o setor rural da implantação 
da medida proposta, opinamos pela aprova
ção da matéria. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O parecer é f.iworável. 

Cómpletada a instrução d~ matéria, pas
sa-se à discussão .do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pa1,.1sa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a disCussão. 
Em votaç~o. ___ _ 
Os Srs~ Senadores que apTovãm o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado._ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. N' 50, D.E 1989 

(N• 3A77/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a tádehiiação da diferen
ça entre a atiúHização monetária dos em
préstimos concedidos com recursos da 
Çademéta de Poupança Rural e o valor 
da correção monetária dos depósitos de 
poupançi!J, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional_ decreta; 

Art. }9 Fica- O Poder Executivo autorizado 
a fazer emissão extraordinária de lltl,llos Públi
cos Federais em montante necessário à inde
nização do saldo da diferença negativa apu
rada pelas instituiçõeS financeiras entre os va
lores da correção monetária das- operações 
rurais ativas, atualizadas de acordo com o dis
posto no§ 19 do art. 15 i:la Lei n~ 7.730, de 
31 de janeiro de 1989, com a redaÇ:ão dada 
pelo art lo da Lei n? 7.747, de 4 de abril de 
1989, e os valores da atualização monetária _ 
dos depósitos de poupança rural que lastrea
ram as referidas operações. 

Art 2? O valor da indenização a que se 
refere esta lei será destinado ao financiamento 
das atividades rurais e agroindustriais, -obser· 
vadas as diretrizes para a aplicação dos recur
sos da Caderneta ,de Poupança Rural. 

Art 39 As instituições financeira? a que se 
refere o art. 1 o desta lei assegurarão aos mini 
e_ pequenos produtores rurais e às coopera
tivas cujQ _quadro social ativo seja constit!Jído -
emroais de 70%_.{se_teQJ4por cento) por mini 
e Pequenos produtores ·rurais: -

I - limite de crédito de 100% (cem por 
cento); 
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11 - pleno atendimento de_ suas demandas 
de crédito, observadas as normas do crédito 
rural. 

Art. 4? Esta lei entra em vigor na_ data de 
sua publicação. · 

Art. _5o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A matéria constante do item 2 sai da Ordem 
do Dia, nos termos do art. 175, alínea e, do 
Regimento Interno. 

É o seguinte o item retirado da Ordem 
do Dia. 

-2-

0FÍC!O N• S/12, DE 1989 ~ 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 

Oficio n~ S/12, de 1989 (no 156/89, na 
origem), relativo à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Piauí 
a contratar operação de crédito junto a 
organismos financeírós da Repúbl!ca Ar
gentina, no valor de US$ 30.000.0_00,00 
(trinta milhões de dólares americanos). 
(Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem3: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n~ 1, 
de 1989, de autoria do SenadOr JOão Me
nezes e outros Srs. Sehadores, que altera 
os prazos estabelecidos no § 6~ do art. 
14, para desincompatibilização do Presi
dente_da República, dos Governadores de 
Estado, do Distrito Federal e dos Prefei
tos, tendo 

PARECER, sob no 145, de 1989, 
-da COmiSsão __ T_emporán..,_ favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto venddo dos Senadores 
Chagas Rodrigues_ e _Maurício Corrêa. 

A votação da matéria far-se-á na sessão se
guinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item4: 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissão Diretora 
em seu Parecer n~ 250, de 1989), do Pro
jeto de Decreto Legislativo n~ 10 de 1989 
(n" 132/86, na Câmara doS Deputados), 
que aprova o texto_da convenção ameri
cana sobre direitos humanos (Pacto São 
José), celebrado em São José da Costa 
Rica, em 22 de novembro de 1969, por 
ocasião da Conferência EspecíaUZadã. In
teramericana sobre Direitos Humanos. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é 

considerada definitivamente aprOvada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai·à Câmara-dos Deputado:;: 

É a seguinte a matéria aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO 

1'1' 10, DE 1989. 

Aprova o Texto da Convenção Amed
. Cana sçbre Direitos_ Humanos (Pacto S~o 
José)r celebrado em São José da Costa 
Rica, em 22 de novembro de 1969, por 

· ocasião da Conferência ESpeci'alizadiJ fn
teramerfcana sobre Direitos_ Humanos. 

-OL.onQ'reSs6 Nacional_ decreta; 
·· Art. 19 É aprOVadO o texto da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
São José), celebrado ein São José da Costa 
Rica, em 22 de novembro de 1969, por oca
sião da Conferência Especializda lnterameri
cana sobre Direitos Humanos. 

Art. 2? São sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam 
reSultar em revisão da presente Convenção, 
bem como aqueles que se destinem a estabe· 
lecer-lhe ajustes complementares. 

Art. 3~ Este decreto _legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~Item5: 

Discussão, eri"t turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissão Diretora 
em seu Parecer n9·251, de 1989), do ProR 
jeto.de Decreto Legislativo n~ 12, de 1989 
(ii~ 137/86, ria Câffiara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção fi9 146 
da Organização Internacional do Traba
lho - OIT, sobre férias remuneradas 
anuais da gente do mar, adotada em Ge· 
nebra, em 1976, durante a. Sexagésima 
Segunda Sessão da Conferência Interna
cional d_q Trabalho. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

_a_ discussão~ 
Encerrada a discussão, a redação final é 

considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. -

O projeto vãi à Câmara dos Depi..iiados 

É a seguinte a matéria aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO 

rt• 12, DE 1989 

Aprova o texto da Convenção nP 146 
da Organização lntemaciona/ do Traba· 

- lho - OJT; sobre Férias Remuneradas 
Anuais da Gente do Mar, adotada em Ge
nebra, em 1976. dUrante a 62~ Sessão 
da Conferência Jntemaciona/ do Traba-
lho. ~ 

0Congres'So NadOnai decreta: 
_ M 1 ~ I:: ap-rovado o texto da Convenção 

n? 146 da Organtzaç~o (ntem~cional do Traba
lho - OIT, Sobre Férias Remuneradas Anuais 
da Gente .do Mar, adotada em Génebra, em 
1976, dUrante a 62• Sessão da Conferência 
fntémacional do Trabalho. · 

Art. 29 S~9 sujeitos à apiovação _do Con
gress_o Nadonal quaisquer a~s que possam 

resultar em revisão da presente Convenção, 
bem como aqueles que se destinem a estabe
lecer-lhe ajustes complementares. 

Art. 3_9 E:st:e decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua pubiiCação . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF_ n? 43, _de 1989, de iniciativa 
da Comissão âo Distrito Federal, que dis
põe sobre a utilizaç_ão das águas subter
râneas situadas no Distrito Federal (apre
sentado_ por sugestão do Deputado Au-
gilsto_Carvalho), tendo -

PARECER, sob n•254, de 1989, da Co· 
missão 

- do- Distrito Federal, favorável. com 
Emendas que apresenta de noS 1 a 3-DF. 

_ Em discussão o·projeto e as emendas. (Pau
sa) 

Nã.o havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o proje:to, sem prejuízo das 
emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

o· SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em votação as Emendas de n?s 1 a 3-DF, 
que têm parecei' favorável. 

OS Srs. Senadores que aS aprovam queiram 
permanecer sentadoS. (Pausa) 

Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

re(fação fin~. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 7: 

~PROPOSTA DE EMENDA À~ 
CONSTITUIÇÃO N• 2, DE 1989 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 

art. 358; § 2? do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
- posta de Emenda à ConstituiçãO h~" "2, 

de 1989, de autoria do Senador Qlavo 
P'tres e outros Senhores Senadores, que 
modifica o§ 39 do art. 49 do Ato dás Dispo
sições Constitucionais Transitórias. 

Obedecendo ao disposto no art. 358, § _ _29, 
do Regimento Interno, transcorre hoje o_último 
dia para a discussão da proposta e para a 
apresentação_ de emendas. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur-
no. (Pausa) - · 

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

A.apreciação da matéria far-Se-á na sessão 
seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 8: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n? 3, 
de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores~ que
ai:rescc:;nta parágrafo ao arl -159 e altera 
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aredaçãodoindsolldoart.l61 da COns
tituição Federal. 

Obedecendo ao disposto no art. 358, § 2~. 
do Regimento Interno,- trascorre hoje o quarto 
dia para a discussão da proposta e para a 
apres_entação de emendas. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur
no. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, nesta 
oportunidade, o prossegvimento da discussão 
proceder-se-á na seção seguinte. 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a matéria-Constante da Ordem 
~D~ - -

Passa-se, agora, à vOtaçã:O do Requerimento 
n9 591, de urgêncià, -lidO ·no EXpediente -
art. 336, retra C, do Regimento Interno-. para 
a Mensagem n9 262, de 1989. -

Em ·votação:- --
Os Srs. Senadores que ó aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Em votação o Requerimento n9 592,-de 
urgência lido no Expediente - art. 336, letra 
c, do Regimento Interno-. para a Mensagem 
n• 220, de 1989. 

Os Srs. Senadores (Jue o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
As matérias serão consideradas como cons~ 

tantes da Ordem do Dia da sessão ordinária 
de segunda~feira próxima. 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
-Passa-se, agora, à votação do Requerimen
to n9 590, de 1989, de autoria do Senador 
Humberto Luceml, lido no expediente, de li
cença para ausentar-se dos trabalhos da casa, 
a fun de participar, como observador parla
mentar, da 44~ Assembléia Geral das Nações 
Unidas, por um período de 30 dias. 

A matéria depende de parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Solicito do Nobre Senador MaW'O Benevi
des o parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. 

O SR. MAQRO BENEVIDES - (PMDB 
-CE. Para emitir parecer. Sem revisão dO 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, soli
cita o eminente Senador Humberto Lucena 
autorização do Senado Federal, nos termos 
do art. 55, Item ln, da Constituição Federal, 
e art. 40 do Regimento Interno, para participar 
da 44~ Assembléia Geral das Nações Unidas, 
na _condição de observador parlamentar, de
signado que foi pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, nO-AtO de 17 de outu
bro do corrente ano,- publicado no dia seguin
te. 

Trata-se, Sr. Presidente, de mfsSã.O da maior 
relevância, exatamente quando, reunida em 
Nova Iorque, a Assembléia Gera1 das Nações 
Unidas discute temas da maior importância 
para a comunidade mundial. 

Tratando-se, assim, Sr. PreSidente, de uma 
ausência que vai representar a- participação 
do Senado como observador dos trabalhos · 

da_ ONU, nlanifesto-í-ne fdvoravelmente ao 
acolhimento do pedido do Senador Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
-O parecer é favorável. 

Co:mpletada a instrução da matéria, pas
sa-se à votação do requerimento. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovarrr queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será concedida a Ucença solicitada. 

O SR. _PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-So_bre_a mesa, redaçclo final de proposição 
apJ:Qvada na Ordem do Dia de hoje e que, 
nos termos do_ parágrafo único do art. 320 
do Regir:nento.Intemo, se não houver objeção 

=- do Plel"!ári_o~ será lida pelo Sr. 1 ç Secretário. 
(Pausa.) 

É lida a seguinte 

PARECER N• 293, DE 1989 
(Da Comíssão Diretora) 

Redaç~o final do Projeto de Lei do DF 
n~' 43, de 1989. -

A Comissão Diretora apresenta a redação 
firiãl do Projeto de Lei do DF n., 43, de 1989, 
que dispõe sobre a utilização das águas sub
terrâneas situadas no Distrito F_ederal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de outu
bro de 1989. -Alexandre CoSta, Presidente 
-Pompeu de Sousa, Relator -AntômO Luiz 
Maya-:- Aureo Mel/o. 

ANEXO AO PARECER N• 293, DE 1989 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n~' 43, de 1989, que ''dispõe sobre a utili~ 
zação das águas subterrâneas situadas 
no Dístrfto Federar: 

- O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Qualquer instalação de bomba hi

dráulica que tenha como fim a utilização de 
águas subterrâneas na área geográfica do Dis
trito Federal deve ter a licença prévia do Gover
no do Distrito Federal. 

§ 19 Até que esta lei seja regulamentada 
pelo Governo do Distrito Federal, a utilização 
das águas subterrâneas reger-se-á pelo Códi
go de Mineração, pelo Código de Águas e, 
no_qi.ie couber, pelo Código Sanitário do Dis
tri_to Federal. 

§ 29 Os proprietários das instalações já 
efefivadas, as quais tenham como fim o defi
nido no caj:;ut deste artigo, terão prazo de cen
to e _oitenta dias para obter a licença de que 
trata esta lei. 

-§ ~ AS instalações que não obtiverem a 
devida licença no prazo referido no parágrafo 
anterior deverão ser desativadas pelo órgão 
competente do Distrito FedéraL 

§ 49 É vedado ao Distrito Federal instituir 
ou exigir tributo sobre o consumo das águas 
subterrâneas de que trata esta lei, quando cap
tadas em Imóvel localizado em via Pública não 
servida por rede de abaste<:ime"nto. 

§ 5"' Exclui-se da proibição _constante do 
parágrafo anterior o Consumo proveniente da 

instalação de Poço tubular profundo na área 
urbana. . 

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

Art. 3"' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-n parecer vai à publícaÇão. (Pausa.) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19-5ecretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 593, DE 1989 

Nos termos do art. 321 do RegimentO lnter~ 
no, requeiro dispensa de pyblicação, para ime- · 
diata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Lei do DF n9 43, de 1989, de inicia
tiva da Comís-são do Distrito"Federa~ que dis
põe sobre a utilização das águas subterrâneas 
situadas no Distrito Federal, apresentado por 
sugestão do Deputado Augusto Carvalho. 

Sala das Sessões,_ 27 de outubro de 1989. 
-Jutahy ('tagafhâes._ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime-
diata apreciação da redação finaL 

Em discuSsão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão: 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção do Sr. Governador 

do Distrito FederaL 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores ins_critos. 

ConCedo a palavra ao_ nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte _discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres, 
o bem-estar do brasileiro deve ser a primeira 
preocupação de qua1quer homem público. E 
o bem-estar começa pela saúde e corpo sau
dável, nonnalme-nte, ê aquele que é bem ali
mentado. 

A a1lmentação é item de primordial impor
tância para o povo e deve _constituir a preocu
pação maior dos homens públicos. E na situa
ção em que o País vive,, este problema não 
pode ser mais postergado. Trata-se, pois, de 
uma wgência nacional. 

A sociedade brasileira de pediatria fez uma 
grave afirmativa: 

' "As crianças brasileiras de até 7 anos 
de idade, nascidas ~Jj-1 fami'lia pobre, me
dem 14 a 16_centíi\hetros menos que as 
naSCidas e criadãs pai famílias de clasSe 
média.""fO Globo, 17-10,-89). 

"Se o gov-erno itão eiTadicar a fome 
nas regiões carentes dq- Pais, a tendência 
da população brasileira nas próximas dé
~adas é de ser constitufda por pessoas 
de 1,50 metros de altura", afimi.oU um 
dos coordenaQores de estudo sobre o as-

/ 
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sunto desta mesma sodedade." (0 Glo
bo, 17-10-89). -

Está, ã~ Uma manchete dolorosa: O Brasil 
poderá ser o Pais dos nanlcos. "--

A agonia do hom~m phblico começa acres
cer quando analisa este _assunto de primordial 
importância, quando se debruça sobre asesta
tfsticas existentes. Dizem que, em nosso País, 
15 milhões de crianças estão vivendo na misé
ria absoluta. É para estarrecer. Cotno O ho
mem público pode dormir tranqüilo, atormen
tado por este fato? Quinze milhões de crianças 
em miséria absolutal Qualquer outro progra
ma do governo em favor dos menores aban
donados perde importância ante monstruosa 
constatação. O problema primeiro a enfrentar 
com raiva e impaciência é o deStã --miséria 
de 15 milhões de crianças nacionais. Ela não 
dignifica nosso País e faJa muito mal, pessima~ 
mente mesmo, _ _do homeme público que so
mos nós, por não lhe darmos solução até ago
ra. 

Segundo as pesquisas feitas pela sociedade 
brasileira de pediatria, já citada, "as crianças 
brasileiraS nascem com cinco :centímetros 
aquém do normal e_ com um peso inferior 
a 2,5 quilos, quando três quilos s_áo conside
rados normais pela Organização Mundial de 
Saúde" (de o jornal O Globo, 17-10-89). 

A Folha de S. Paulo, em 18 de outubro 
de 1989, publtcou uma pesquisa sobre a eles
nutrição infantil na cidade de São Paulo. E 
o resultado da pesquisa' mostra de modo evi
dente que há uma ligação íntima entre a des-_ 
nutrição e o aparecimento de doenças. Corpo 
saudável, alimentado, saúde plena. Corpo des
nutrido, doenças multiplicadas. 

A anemia é proveniente da falta de ferro. 
E o ferro está na carne, está no feijão, está
nas verduras e em tantos outros alimentos. 
E-a falta de ferro ataca 35,6% da população 
infantil de São Paulo, com om agravante- de 
que 14,7% possuem uma anemia profunda. 

Aqui entramos no nível económicO ·das fa
mílias a que estas crianças pertencem. São 
famílias de nível económico baixíssimo, óu 
quase nenhum. É este nível sócio-económico 
o responsável pela incidênCia da anemia. 
Quanto menor a renda, maior a proporção 
de crianças anêmicas.· 

Analisando o problema da desnutrição ou 
da fome, chegamos à· consideraçáo da per· 
versa e injusta distribuiçáo de renda nacional. 
Nosso País é o país das grandes injustiças 
sociais. Aqui é terra dos poucos que possuem 
tudo e das multidões que nada possuem. O 
País em que os poucos que têm tudo não 
abrem mão de um _centavo sequer de seus 
lucros e nos embates sociais por que passa
mos. Agora, eles querem simplemente ter lu
cros maiores. É o Pais em que os operários 
e funcionários públicos pagam Imposto de 
Renda descontado na fonte, e os megaem~ 
presários os caixas três, não pagam imposto 
nenhum pois tudo sonegam. 

Quando a pesquisa publicada em a Folha 
de S. Paulo foi feita, constatou-se· que os 10% 
mais ricos paulistanos detinham 41,2% da 
renda da cidade de São Paulo. Os 70% mais 
pobres tinham só 32,3% . 

_ A renâa de cada um é fundamental para 
a·cornidQ.. Na inflação de boje o item alimen· 
tação foi o -maior responsáver pelo aumento 
dessa mesma inflação. O alimento encareceu 
demais. Com que renda vivem as crianças 
paulistanas? Do total das crianças menores 
de cinco anos, 32,7% vivem em famílias com 
renda per capita inferior a meio salário mínimo 
por mês. E as outras de 34,5% vivem em 
família que recebem entre melo e um salário 
minimo per cap/ta. 

Assim, desnutrição e vários tipOS ele doença 
estão em relação direta com os baixos rendi-
mentos financeiros. _ 

É de 8,6% a freqüência de parasitóides rias 
criançâs-ae níveTecónórhico alto. Já nas -crian
ças de nível baixo é de 55,2%. A pneumonia 
ataca 0,6% das crianças de nível econômico 
aho e _1_3,1% _as de __ nível baixo, A pesquisa, 
entre 1984 e 1985, ch~gou à Seguinte condu
são de que na cidade de São Paulo 25,9% 
das crianças são desnutridas. E aqui Se tráta 
da cidade mais rica e niã.is importante do País. 
Por isso mesmo Ç~ situação de São Paulo e 
bem melhor que a situação das crianças de 
Recife, João PessOa e

1
São Luís. Nestas capitais 

a subnutrição infantil chega a 70% . 
Diante desses,dadbs estatísticos, baixa ren· 

da, desnutrição, doeJ!ças endêmiças, chega· 
se à conclusão que o fator principal da desnu
trição é o baixo consumo de alimentos em 
geral. 
_ Daí, Sr. Presidente, a minha_ preocupação 

em apresentar um projeto de lei a esta Casa, 
sobre o abastecimento no País, um abasteci
mento voltado para o social, voltado de modo 
especial para as classes mais carentes. O povo 
precisa comer e comer muito. Nossas crian
ças precisam ser alimentadas e fortemente 
alimentadas. As mães gestantes têm que ser 
atendidas com um carinho especial. Isso signi
fica um aba_s_tecimento eficiente, para o aliw 
menta chegar à mesa de todos. 

Nossa tragédia, a tragédia da fome e da 
sllbnutriçâ9 não e_stá circunscrita só ao mUI;]· 
do das crianças pobres. Há uma fome genera
lj~_fia no País. A forri.e entr~ nós. existe Porque 
nóS faltam alimentos. Daí, repito, nossa preo
cupação angustiante com a abastecimento do 
País. _ _ _ 

SegundO dados do'-IBciÉ, 8 prOdução dos 
principaiS ãlimentos destinados ao mercado 
interno cresce menos que ·a po'pulação do 
País. De 1970 a 1985 (data do último censo 
agropecuári_o), a população cresceu 47%. Pas

-$JU de 93 milhõe's e 100 mil habitantes para 
135 milhões e 600 mil habitantes. Neste mes-
mo Período: -

-o arroz cresceu aPenas - 20% 
--o feijão -15% 
...:;,:..a batata-inglesa -23% 
~a carne boviria-21% -· 

-~- -A- Produção: 

-Cfa iiiãndióca _caiu 23% 
-da batata-doce - 65% 
-do ãmendoim- 63% 
-da banana- 2% 

Só o trigo e o milho cresceram mais que 
a população: _ 

-o-trigo cresceu- 134% 
~omilho~55% 

Já a produção voltada para o mercado ex
temo teve um grande crescimento neste perío
do nas supersafras. A produção 

-do cacau cresceu - 119% (entre 
1970 e 1985). 

-o café -153% 
-a laranja - 359% 
-a soja- 1.112% 
-a cana-de~açúcar - 21 O% (benefi-

ciada pelo Proâlcool}. 
Há, pois, uma defasagem enorme entre o 

ritmo de crescimento dos cultivos para ·a ex
portação e os destinados ao mercado interno. 
Esta defasagem deve--se ao movimento militar 
de 1964. --~ 

Entre 1940 a f9-6Õ;_a prodUção_ agrícola 
no País foi de grande evolução em d.ireção 
ao mercado interno. E foi uma evolução radi
ca1mente inversa. A produção foi maior que 
o cresdmento_da população. Pois em 20 anOs, 
a população cresceu 70% , enquanto a 1:lro-
dução: - -

-de arroz cresceu - 263% 
-de banana-241% 
--=-de batata-inglesa- 157% 
-de feijão -126% -
-de mandioca __ 140% 
-de milho·;_ 77,9% 
-o amendoim cresceu - 1.179% 

. -abatata-doce-95% 
Nesse período, mais exatamente na década 

de 1950, o poder de conipi'a do salário míni
mo era positivo, acima de seu valor iniciéli, 
durante todo o Governo de Juscelino Kubits
chek. 

Já os Governos MiUtares se. dedicaram aos 
cultivos de exportação, desvalorizando a moe
da nacional, deu outros incentivos à expor· 
tação e crédito rura1 subsidiado. 

Essa politica tinha um objetivo: gerar o má
ximo de _divisas. Em contra-partida, houve ã 
redução do Jl!ercado interno para produtos 
alimentícios. -

De 1964 a 1985~-o valor do salfiriÓ mínirrlO 
caiu 42,4%. A concentração de renda aumen
tou de 1960 a 1980. O~ 10% mais ricos au~ 
-inentaram--su.a -partidpã:Ção na reitda de 
39,6% para 51%. Tudo isso teve efeito nega
tivo sobre a demanda de alimentos. 

Com a noVã República, ã produÇ'ão de ali
mento melhorou um pouco. O arroZ:, de modo 
particular. Mas a melhoria não foi suficiente 
para a_Iterar as tendências gerais do período. 

Entre 1970 a 198"8 a popufação Cresceu 
55% Mas a produção: 

......:de arroz cresceu- -56% -
~de-banana__.: 5% 
~a batata~inglesa - 46% 
--:-de feijão -.30% _ _ 
~e a da mandioca caiu - 26%-- de 

sua produção. __ 
. Já a produção de gêne_r_os exportáveis cres
ceu mais que a população. Enquanto a popu
lação cresceu 2,1% _a-o anO, 
: ___ ;:___ . _::a soj~ cresc~u- 6,8% a6 ano entre 
1985 e 1988. . · ··· - ··· · 
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-a laranja-3,8% 
-o café-6,5% 
-.a cana~de~açúcar - 3,8%, 

Todas bem acima do crescimento popula
cional. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me 
V. Er um aparte? 

O SR. NEY MARA.NHÃO- Com muito 
prazer, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Os 
dados que V. Ex' está trazendo ao conhed
mento do Senado são muito reveladores, mas, 
se V. Ex" me permite, apenas discordaria de 
wn tom, parece-me que o tom é de recrimi
nação em relação aos governos militares, 
aliás, eu lhe diria melhor, os governos presi
didos por generais. Porque governo militar eu 
vi no Peru, quando eu era Ministro da Educa
ção. Quando cheguei lá, todos os Ministros 
eram militares fardados, e eu fui visitar o Minis
tério da Educação- e estavam todos fardados, 
menos uma senhora que passou, à paisana, 
não sei se era sargento. Acontece que esse 
dado é realmente irrefutável. V.~ mostra al
guma coisa que nos preocupa, que é a dimi
nuição da ênfase no mercado interno. Mas, 
nobre Senador Ney Maranhão, V. Ex~ também 
coJocará nessa análise o problii!ma do choque 
do petróleo. Porque nós comprávamos 800 
mil barris de petróleo no período áureo a que 
V. Ex' se refere, que aChO Que foi depois de- -
Juscelino para cá, pagando 600 milhões de 
dólares. üder do Governo Figueiredo aqui, e_u 
tive ocasião de ir à tribuna e m95tra~ que está
vamos pagando pelos mesmo~ 800 mil barris 
de petróleo, por dia, importados, 11 bilhões 
de dólares. Então, era preciso pagar essa con
ta e só se poderia pagar essa conta, evidente· 
mente, gerando divisas. De modo _que a razão, 
a causa fundamental está nesta cruel relação 
de trocas que nós tivemos naquela oportu
nidade, com o exterior. V. Ex• sabe que as 
nossas commoditles passaram a valer muito 
menos, nós tínhamos que exportar o dobro 
do volume para poder obter o mesmo dinheiro 
do ano anterior e ter que parar a sangria que 
representava a conta-petróleo. Acho que foi 
um dos grandes êxitos dos governos presi
didos pelos generais, porque a produção da 
Petrobrás aumentou bastante~ o Proálcool 
trouxe uma contribuição, se não estou equivo
cado, equivalente a 170 mil barris de petróleo 
por dia, diminuímos a sangria, descendo o 
pagamento de 11 bilhões para 6 bilhões e 
acho qUe neste ano es~mos pela altura dos 
3 bilhões de dólares para pagar a conta-pe
tróleo. EntãÕ, agora é o caso, exatamente, de 
fazer enfatizar a ênfase_que V. Ex~ está enfati
zando, que só não me parece muito justo 
quando se compara a década de 50 com, 
a partir de 1974, os efeitos causados pelo pri
meiro ·choque do petróleo e, muito especial
mente, pelo segundo çhoque, em 1979, quan
do o preço do barril de ,petróleo passou, até 
no sport market. para 40, dólares o barril. E 
quanto ao salário m~nimo, é outra coisa muito 
interessante que V. eX' está ligando, o poder 
de compra do salário mínimo caindo. Mas, 

Senador Ney Maranhão, não foi somente_ de 
1964 para cá que ele cáiu. Tive oportunidade 
_de demonstrar isso, o ápice, o cllmax do valor 
aquisitivo do salário mínimo foi com Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, em 1959.· De 1959 
em diante, veio desgraçadamente caindo o 
valor real de compra do salário mínimo, que_ 
afeta issO. A condusão de V. Ex' está certa, 
apenas me permitiria, neste aparte a V. &,
salientar que, longe de ser apenas o problema 
dos GoVernos presididos por generais, tlve
mos foi o fator internacional refletindo sobre 
o me:rcado brasileiro. 

O Sr. Ney Maranhão - Agradeço a V. 
Ex' o aparte brilhante a este pronunciamento. 
Concordo com V. Ex~ quando chama a aten
ção do problema do petróleo nos_ governos 
presididos pelos militares. Estou apenas mos
trando _çom dados estatísticos como isto ocor
reu e que quem foi prejudicada foi a popu
laçãO. 

Por outro lado, nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, foi eSta a man-eira indireta de de!;iper
tannos para o Proálcool. Somente com a crise 
do petróleo é-que o Governo brasileiro desper
tou para problema tão importante. No Mundo 
não há um programa como o Proálcool. V. 
EX' sabe que é um programa vitorioso, pois 
em poucos anos o Proálcool está produzindo, 
se não me engano, o equivalente a 150 mil 
barris, de_ petróleo, e a Petrobrás, que há 37 
anos trabalha para melhorar e desenvolver a 
produção de petróleo no Brasil, se não me 
engano- está- chegando a 600 e poucos mil 
barris. 

Mais ainda, Senador Jarbas Passarinho, o 
Proálcool é fundamental e importantíssimo 
para o desenvolvimento e a segurança nacio· 
na!. Em primeiro lugar, nós temos ·os dimas 
de todas as nações, principalmente parn a pro
duç~o de álcool. Em segundo lugar, hoje esta
mos aptos a produzir todo equipamento, não 
importamos nada· do exterior, para o desenvol
vimento dessa indústria. Precisamos, isto sim, 
nobre Senador, do fim d~sa disputa entre 
Petrobr_ás e o Proálcool, isso é que tem de 
acabar. Cada um tem de ficar no seu lugar. 
Sentimos que há-üma disputa interna. Nobre 
Senador Jarbas Passarinho, V. éX que é um 
dos Serladores mais brilhantes desta Casa e 
conhecedor profundo dessa área, sabe que 
há essa disputa, e isso não é bom para o 
País. 

_ Concordo__ plenamente com V. Ex', não foi 
culpa dos Governos presididos por militares, 
foi a cprijuntura internacional. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Gostaria- de-
acrescentar, é muito rápido, para dizer que, 
ao lado de V. EX• e com V. EX', que o Proálcool 
é um projeto tão admirável que eu ouvi, pre
sente a uma reunião- com o Sr. MC Namara, 
então Presidente do Banco Mun-dial, com o 
Ministro Carnilo Penna, o Sr .. MC Namara dizer: 
"É um projeto que o Banco Mundial financia 
c:om a maior alegria, porque é o de maior 
repercuSsão no Mundo". Agora, eu que sem
pre defendi a Petrobrás, já paguei preço por 
isso, nunca entendi por que o álcool devesse 
s~r administrado por ela. 

O SR. NEY MARANHÃO- Esse depoi· 
mento de V. Ex!' é nlllito importante, pela auto
ridade que V. Br' tem e conhecimento profun
do de causa. 

Muito obrigado a V. ~ _ 
Concluo, Sr. Presidente. 
Como a distribuição de alimentos é feita, 

sua_ estrutura é desigual e comete inil:~Stiça 
contra as classes mais pobres. Estas; por moti
vos sócio-económicos, moram nas periferias 
das cidades e nós bairros mais afaStados. E 
fl_cam sujeitas às quitandas, ao_s armaz_éns, às_ 
feiras livres, às pequenas mercearias; onde tu
do é vendido muito mais caro que os produtos 
vendidos nos supermercados dos centros das 
cidades. E nos centros das cidades e em seus 
bairros nobres estão as família_s das classes 
mais abastadas e lá estão as cadeias dos enor
mes supermercados, vendendo seus produtos 
mais baratos que as quitandas das periferias. 

Assim, urge que tomemos uma providência, 
quer na distribuição dos alimehtos; dentro do 
espúito do projeto de lei de minhã autOria 
apresentado nesta Casa, quer incentivando a
produção de alimentos_ para o mercado inter
no. Que sua produção seja maior que o·cresci
mento de nossa população. E assiin, com 
uma justa distribuição e um _largo abasteci~ 
menta, dando vigor ao poder aquisitivo do 
salário e reforçando o valor de noss.a moeda, 
o brasileiro possa comer. E. as crianças não 
serão doentes e deixaremos de ser uma pers
pectiva de uma Nação de nanicos. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDErrrE (Pompeu de Sousa) 
-Conce-do a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores, leio hoje nos jornais 
que uma proposta do Executivo já está ser1do 
transformada em lei na Câmara dos Deputa
dos, extinguindo o INAMPS. 

Quando, na Constituinte, nós pasSamos a 
fazer a adoÇão do regime de seguridade social, 
preocupei-me, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, porque tendo passado pelo Ministério da 
Previdência, por duas vezes, sabia exatamente 

_o _que significava deixar o regime de previ
dência para passar para o regime de seguri
dade social. 

Várias pessoas- pensam-que- é aPeriãs uma 
questão de nome. Mas, nada disso. Tanto é 
assim que o ilustre Deputado Ulysses Guima
rães, na hora em que fez o enunciado do resul
tado obtido pela Constituinte, declarou, com 
muito orgulho, que éramos o 6° país d_o mun
do a ingressar no regime de seguric:!ade social. 

Ora, a Seguridade social, ao contrário da 
Previdência Social, significa que todas as pes
soas existentes, nascidas oU l),fo -naquele terri
tório nacional, paSsam a Ser 6bjeto de previ
dênda e assistência. Não>ãpenas o seguro, 
çomo v,ão ter assistência médica, m~dicamen
tosa, hospitalar, odontológica, que deve ser 
prestada a qualquer cidadão, do berço ao tú
mu1o. Até_ no funeral está também; na morte 



6526 Slibado 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção 11) Outubro de !989 ~ 

também. E no berço, antes do berço, antes 
de nascer, no pré-natal. 

Ora, a Suécia pode fazer isso, porque é um 
país com uma renda per capita que ultrapassa 
a americana. 

Então, os países ricos do Mundo se permi
tiram prestar este tipo de assistência, que ape
nas cinco estavam fazendo. Nós éramos o 6~ 
pais do Mundo a fazê-lo. 

Preocupou-me, porque eu sabia que não 
se pode fazer este tipo de oferta assim, sem 
pensar nos resursos. Quem_dá banquete, paga 
o banquete. E evidente, que- não vai cobrar 
dos participantes uma contribuição para po
der fazer as homenagens. Ou como diziam 
os portugueses antigamente. "Quem não po
de com o pote, não pega na rodilha", Então, 
essa também é outra expressão. E-n6s re_solve
mos pegar o pote; talvez não tenhamos a rodi-. 
lha para isto. 

A conseqüência irri.ediata que estamos ven~ 
do aí é o total déficit da Previdência Social. 
Já antes de executar a seguridade a Previ
dência Social, está com déficit enorme. 

Já havia há algum tempo b -desejo de absor~ 
ver o (namps pelo Ministério da Saúde. 

Ora, quando fui Ministro em 1984, no Orça
mento Nacional, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o Ministério da Saúde tinha 320 milhQes 
de cruzeíros. e o Inamps, sozinho, tinha 6 tri
lhàes. Não era concebível ser absorvido o 
maior pelo menor, não tinha o mehor sentido. 
Havia, sim, necessidade de que pudéssemos 
combinar a ação curativa com a ação preven
tiva. Por isso, sempre me bati pela existência 
de uma reforma administrativa que levasse 
a um Ministério do Bem-Estar Social. Aí teria
mos, então, todos colocados juntos, o Minis
têrfo da Saúde, o Ministério da Previdência 
·So<:ial_, _o Banco Nacional cj.a Habitação- um 
desastre que ninguém queria, naquele mo
mento- mas que deveriam ter todas as .?Jções 
do bem-estar social, como aLBA, as empresas 
e órgãos de benemerência social, poderiam 
todos ser conjugados ali. 

Não se fazendo isso, criou-Se a seguridade, 
e a primeira tentativa foi acabar com o lapas. 
O Ministério da Fazenda, interessadíssirno_em 
ter um caíxa único, pediu o lapas. Para quê? 
Para que na hora em que o contribuinte, que 
é a cota dupla de contribuição, pagam o _em
pregador e o empregado, entrasse com esse 
dinheiro para o Ministério da Fazençla. Auto
maticamente iriam dar prioridade de paga
mento a outros campos, iam resolver o_ déficit 
público e o lapas seria praticamente extinto. 
Não conseguiram, porque as duas Casas do 
Congresso reagiram, e ós técnicos do /v\inis
tério da Fazenda e do M.i_rtistério do Planeja
mento recuaram. 1 

Vem agora a nova tentativa para acabar com 
o lnamps. Jã não temos o mesmo argumento 
que tínhamos com o lapas, porque quando 
fazemos a seguridade social e admitimos que 
ela deva ser feita através_ . .dQ_SÇIPS. Sistema , 
Único de Saúde, o lnarnps está se transfor
mando apenas em uma espécie de banco de 
segunda linha. Ele aloca os meios, repassa 
os meios e nem sequer os_controla, fica cada 
Secretário de Saúde dos Estados com _um 

poder imenso nas mãos, é um supersecre_
tário. Agora, estão entregando todo o patri
mónio do lnamps, os nossos hospitais, ambu
latórios, centros de atendimentos, todos para 
serem antregues aos Estados e municípios, 
sob que critérios ainda é preciso analisar. 

Ora, quando n-ós e&tivem_os na· Ministério 
havia - e rião foi invenção rriinha, já vinh~ 
de antes, já vinha do tempo de Hélio Beltrão, 
ou talvez até anteriormente - o Sistema de 
Ações Integradas de Saúde, com as quais con
cordava plenamente, pois é o grande objetivo 
que se pretende agora atingir, evitar recobri· 
merito de gastos, de despesas inúteis e já faiía
mosisso, 

Assinamos com todos os E.Staclos da União 
acordo para fazer convênios com Estados e 
MunicíPios e aí estrava o Inamps, entrava o 
Ministério da Saúde, _e_n_tr~am os Estados, 
através das suas Secretarias de Saúde_ e os 
Muniétpios também, e entrava ainda a univer
sidade que tem os hospitais e clínicas, de um 
modo geral, ligados a ela. 

Cóm isso, coordenava-se a aç:ão, evitava-se . 
o desperdício, mas se fazia o controle, fazia-se 
a flScaliz,ação da atuaçãq. Já temos ouvido 
aqUi, neSta- casa, e na Câmãra; na reunião 
do Congresso.-queixas muito grandes sobre 
o SUDS, discriminação nas alocações de re
cursos. 

De maneira que-me parece-extremamente 
temerário que façamos isso sem urna reflexão 
profunda, que possa nos levar a ter o êxito 
que se pode esperar a partir do momento _em 
que tomamos uma decisão que a Constituição 
nos obriga a tomar. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V EX me 
permite um aparte? - -

OSR.JARBASPASSARINHO-Ouço 
V. Ex" com muito prazer, nobre Senador J~
hy Magalhães. 

--o- sr. Jutahy Magalhães - v. EX' -tem 
um conhecimento profundo desta questão e 
pode discorrer sobre ela, dando a Impressão 
geral dos objetivos que foram bu:scados pela 
Cclnstalulnte e que talvez t~oba_m dificuldades 
ã Serem alcançados. A idéia em si, é uma 
idéia que todos nós. na época, aplaudimos 
e desejamos fosse c.oncretizada. Mas V. Ext, 
tendo o _conhedme:nto, poderia nos dar uma 
idé-ia do qUe representam os recursos aloca
dos para essa área de atendimento médico, 
de aposentadoria, enfun, todos esses proble
mas ligados ao lnamps e o que realmente 
chega na ponta ~o serviço. Ou seja, qual o 
percentual que a administração federal e esta
dual pega ~agora com o SUDS há as queixas, 
como V. EJcl' lembrou, e há também uma preo
cupação de que, às vezes, os Estados~ tah{.ez, 
até indevidamente, utilizam os recursos para 
atender Outras ne~ssidades.M 

OSR.JARBASPASSARINHO-Exato! 
Isso, aJiás, é objeto de críticas realizadas aqui. 
Não sei se já ouvi no Senado, ma_s com certeza 
no Co-ngresso. Há o desvio. 

O Sr. Jutahy Magalhães- ... é uma diS
_to!ção total dos objetivos a serem alcançados, · 

porque para atender ao tal_ caixa_ ú_nico~ chega 
o dinheiro, não tem mais nome. Então ele 
é aPlicado em outros fins, Mas, dentro _de uma 
boa aplicação, pelo menos dentro de uma boa 
aplicação norma~ qual seria, por exemplo, de 
100 cruzados, que são liberados, o valor que 
chegaria na ponta para o serviço a ser dado 
em beneficio da população? V. EX', mais ou 
menos, tem urna idéia sobre isso? 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Eu 
não lhe poderia responder, com precisão, os 
dados atuais, porque-não participo do_exame 
dos Orçamentos Estaduais e, conseqüente-: 
mente, quaritó da Federação é transferido e 
quanto, na realidade, chega ao consumidor, 
ao asSIStido. Mas eu lhe dou apenas uma idéia. 
- Em 1984, O Orçamento Geral da UniãO era 
de 23 trilhões de cruzeiros, e o Orçamento 
da Previdência era o segundo Or_çarnento bra-_ 
sileÚ"o; tínhamos 16 trilhões de cruzeiros. Dos 
16 trilhões de cruzeiros, tínhamos 6 trilhõ~s 
de cruzeiros, como disse ainda há pouco, _s6 
para assistência médica, medicamentosa hos
pitalar - até medicanlentosa era aó:_escen
tada, por causa da Cerne - e odontológica. 

-Isso reforçava muito os Orçamentos Esta_
duais, porque o repasse desses 6 trilhões; ~e_ 
fazia não em 100%, porque havia a adminis
tração prôpria do Inamps, com seus hospitais, 
que chegavam a um número bastante razoável 
de leitos à disposição dos contribuintes. 

Hoje, a impressão que tenho -da transferên-. 
da percentual- V. eX" falou em 100- entre 
cada 100 cruzados novos, por exemplo, trans
teOdos pelo Governo Federal para· as áreas 
Estaduais e municipais, a minha primeira 
preocupação é saber como os municípios, no 
todo, vão-se_beneficiar disso ---.tenho a triste 
impressão, Senador Jutahy Magalhães, de que 
não chegam, na ponta da linha a que V. Ex" 
se referiu, 20% desses valores. O resto tem 
sido em grande parte desviado pelo aCréscimo 
da máquina burocrática para o exercício dessa 
atividade, pela diversidade de ações que pas· 
sam a ser financiadas por esses novos_ re_ç_lJf· 
sos. V. EX' diss'e bem: o dinheiro perdeu o 
nome. 

As Secretarias de Saúde, por exemplo, pre
cisam fazer treinamento de recursos huma~ 
nos. O objetivo é justQ. O que não é justo 
é fugir da finalidade original daquele recurso. 
Já sei de casos, por exemplo, em que determi
nados recwsos humanos são treinados, pagos 
por esses valores- mais do que isto, recursos 
humanos que são mal pagos e treinados estão 
tendo adicionais de gratificações pagos por 
esses valores. Então, as Secre_tar_ias de Saúde 
aumentam a possibilidade d~ se organizarem, 
mas à custa do benefício dessa transferência. 
Eu suponho que não estou sendo totalmente 
pessimista quando digo a V. Ex" que, na reali
dade, lá na ponta de linha a que V. Ex" se 
referiu, quer dizer, na linha de atendimento 
direto ao povo; haverá um desgaste muito 
grande desses valores, não de de..svio deso
ne"sto, mas de desvio qu~ considero indevido. 

O Sr.-Jiitahy-M.agalhães- Assim fica 
c:fifícil conseg]Jir dinheiro para atender. 
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O SR. JARBAS PASSARII'IHO- V. Ex' 
tem uma outra 'analogia que pode fazer: o 
nos.so·eminente SenadorJo~o Calmon. o "pai 
da década da educação", insistiu muito na· 
quela mudança do va1or total para ser desti
nado à educação no Brasil; passou de 10% 
de re_cursos federais para 18%, e as universi
dades todas estão-se queixando, barbaramen
te, de não ter recursos. Então, para onde foram 
esses recursos? A partir do momento em que 
o rio segue urna determinada direção - as 
cutvas que ele vai fazer-, em vez de receber 
afluentes, vai ser o contrário: ele vai criar 
afluentes, ou melhor, defluentes, que passam, 
então, a se beneficiar de reCursos que não 
chegam ao objetivo final. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, essa era a 
minha finalidade, hoje, ao usar da palavra para 
pedir uma reflexão do Senado, que vai. eviden
temente, analisar essa questão que virá da Câ
mara dos Deputados, além do que está cau
sando uma intranqüilidade enorme na quanti
dade - são milhares - de servidores do _ 
Inamps, para saber que destino vão tomar. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ex• 
um aparte? -

O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Ouço 
V. Ex'-, nobre Senador. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Jarbas 
Passarinho, este assunto que V. f:xl' traz hoje 
aqui é preocupante. Concordo ·com V. Ex• . 
quando s_e preocupa com a maneira de essas 
verbas do Inamps serem distribuídas através 
dos Suds. Dou um exemplo a V. ~ no -meu 
Estado, Pernambuco; temos um Secretário 
competente e já ouvimos por aí que algumas 
dessas verbas do Suds, em alguns Estados, 
têm sido desviadas para outra finalidade; inclu
sive o próprio Ministro mandou abrir inquérito. 
Veja V. Ex'. isso acon,teceu na minha terra!__ 
Na minha cidade, Senador Jarbas Passarinho, 
temos dois hospitais particulares; é uma dda
de pequena e já os dois hospitais dão condi
ções tranqüüas à popi.J!ação de ser bem servi- ' 
-da. Sabe o que está aconteCendo, Senador? 
A Prefeitura está construindo um hospital. Aí 
é que chega o alerta de V. Exf: o que vai aconte
cer? O Prefeito é ligado ao Governo; esses 
dois hospitais serão prejudicados e a popu
lação também. Essa verba deverá ser desviada 
para um bom aproveitamento. Mas, se os dois 
hospitais já dão conta, sobrando, por que vão 
fazer mais um hospital público? A Prefeitura 
está fazendo esse bospitaJ e nós temos certeza 
que essa verba do Suds será dividida não pelos 
dois mas pelos três. O resultado é que a popu
lação não será bem servida e alguém será 
prejudicado. V. Ex- tem toda razão. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO -Muito 
obrigado, nobre Senador Ney Maranhão, pelo 
aparte de V. Ex', com o qual enCerro esta mi
nha participação, hoje. Lembrando- aprovei~ 
tando o aparte de V. EX' -, que, enquanto 
fizéssemos ou permanecêssemos fazendo as 
ações integradas de saúde, isso não se daria, 
porque a Previdência só faria a liberação de 
recursos com a comprovação correta do re

, curso_ anterior liberado; se não provasse uma 

aplicação correta- e ainda isso corria o risco 
das chamadas -"químicas" - não haverta a 
liberaçáo do segundo recurso. 

De maneira que o aparte de V. Ex", realmen
te, complementa o meu raciocínio. Muito obri-
gado a V. Ex' _ 

Era o que queria dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, na Bahia, este ano, 
estão sendo comemorados os dnqüenta anos 
da atividade literária de Wilson Uns, autor de 
consagrado ensaio sobre "O Médio São Fran
dsco" ()Ue a Companhia Editora Nacional in
cluiu na famosa Coleção Brasiliana. 
- No decorrer de sua trajetória como ensaísta 

e escritor, Wilson Uns publicou "Zaratustra 
ine contou", ~'12 Ensaios de Nietzsch-e", "A 
Infância do Mundo", ''Tempos Escatológicos", 
além de uma série de romances- "Os Cabras 
do COronel", "O redUto", "Remanso da valen
tia", "Repouso das Almas" e "Militão sem re
morso", a· reSpeito dos quais Jorge Amado 
asseverou que Wilson Lins pode se orgulhar 
de ter colocado o rio São Francisco na geo
grafia literária do Brasil. 

Independentemente de sua fecunda atua
ção como escritor, Wilson Lins se dedicou 
também, durante mais de vinte anos, às ativi
dades pollticas, tendo sJdo Deputado, Chefe 
de Partido, Presidente da Assembléia Legis· 
Jativa, Secretário de Estado. 

Amigo -clesse ilustre intelectual e homem 
público, desejo felicitá-lo, na oportunidade em 
que os seus admira_dores comemoram os cin
qüeri.ta ailos de sua intensa vida literária, razão 
pela qual assomo à tribuna para registrar, nos 
Anais do Senado Federal, esse auspicioso 
acontecimento, solicitando seja incorporado 
a_es~e pronunciamento, o artigo do jornalista 
e pOeta Epaminondas Costalima 'Wilson Uns: 
dnqüenta anos de vida literária", publicado 
no jornal A Talde, de Salvador. 

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

DOCilMEJ'ITOA Q(/E SE REFERE O 
SR. LOORIVN.. BAPTISTA EM $E(J DIS· 
CURSO: 

"WILSON UNS: ONQÜENTA 
ANOS DE VIDA UTERÁRIA 

Epamlnondas Costalima 
Pouco antes de escrever estas notas sobre 

o tinqüentenário de literatUra de Wilson Lins, 
ftz uma releitura do "Zaratustra me contou", 
seu primeiro livro. E foi como se retomasse 
aOs anos finais da década de 30, quando víVía· 
mos as inquietações da época e nossa gera
ção se dividia em grupos, motivados por con· 

· Yic_Ções_ideiol6gicas, preferências literárias ou 
políticas e, mesmo, pequenas diferenças de 
idade .. Destacavam-se no grupo de Wilson, · 
epigramistas-irreverentes e boêmicis, quase to-
dos iníciando carreira jornalística. Entre eles, 

meu irmão Milton, mais moço do que eu. Por 
minha vez, aliei-me a uma turma mais amadu
recida e. Jogo depois, emigrei para o Rio de 
Janeiro, voltando rapidamente a Salvador, em 
julho de 40~ Foi nessa ocasião que Wilson 
m.e ofereceu um examplar do "Zaratustra" ( es
te que tenho agora à minha frente). 

Tudo isso explica a "condescendência" 
com que ini~iei aquela primeira leituia;-atitude 
inteiramente absoluta, como pude verificar lo
go às primeiras páginas. O livro de Wilson 
era uma revelação de algo novo, intrigante 
e revolucionário em nossas Íetras, sem embar
go-da estrura caótica e dos defeitos inevitáveis 
em obra de estreante. Na última página, duas 
datas informavam que havia sido escrito em 
menos de um mês. No entanto, a presença 
de dezenas de escritores estrangeiros_e ffióscr_ 
fos antigos e modernos circulando pelo ro
mance, ora silenciosos, ora discutindo acalo
radamente com suas próprias personagens, 
parecia contradizer aquele _tempo escasso, 
uma vez que tal erudição teria demandado 
pelo menos dois _ou três anos de leitura conti
nuãda. Condui-Se que o livro foi redigido em 
abril/mato de 38, mas elaborado a partir de 
35, quando o autor tinha- apenas 16"-anos. Um 
livro de adolescente que, no entanto, conse
guiu despertar a atenção da crítica: Eloy Pon
tes apontou Wilson Lins entre os mais futuro
ses estreantes de 39, ao lado de Josué Mon
tello e Omer Monte Alegre. Alceu de Amoroso 
Lima afirmou que o livro "pode ter todos os 
defeitos, exc:eto o da mediocridade", e·mbora 
tenha encontrado no autor uma certa ''intoxi
cação livresca". O grande crítico- não consi
derou a inexistência, naquele tempo, de FacUl
dades de Filosofia e Institutos de Letras nas 
Províncias. Metodologia de ensino e qe apren
dizagem nessa área vieram bem depois. Os 
jovens que desejassem ab$orver conhecimen
tos tinham que devorar, afoitamente uma ava
lancha de livros lançados por diversas editoras, 
ainda que_ sob um critério de escolha bem 
melhor do que o do ,marketing atual em rela
ção à maioria dos best-sellers. 

Tudo indicava que o interesse âe.SpertadO 
pelo "Zaratustra me contou'' faria com que 
Wtlson Uns se transferisse sem demora para 
o Rio, onde poderia alcançar mais facilmente 
repercussão nacional para a obra que preten
dia realízar. No entanto, 'coexistiam em -seu 
esPírito uina poderosa vocação literáfia e un1a 
-outra, menos profi.mda, -a vocação política, tão 
freqüente entre seus familiares. Prevaleceu es
ta última, fazendo-o permanecer na boa-terra, 
no exercício diário do jornalismo, -ora como 
paOfletário agressivo, impiedoso, às vezes nas 
campanhas eleitorais da provinda, ora exerci
tando sua temível habiüdade de epigramista, 
capaz de retratar, em uma quadra, um dístico 
ou_uma simples frase, o lado menos favorável 
de adversários e figurões. 

Durante mais de vinte anos Wilson se dedi
cou preferencialmente à atividade política, nu
ma carreira vitoriosa, onde exerceu diversos 
cargos de importância: deputado, chefe de 
partido, presidente da Assembléia Legislativa, 
secretário de Estado. Felizmente o jornalismo 
não permitiu que negligenciasse por Comple~ 
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sua atividade literária, que prosseguiu num 
constante aperfeiçoamento do estilo, revelado 
em centenas de cr6nicas irretocáveis e aliigos 
de indiscutível valor. 

De 45-a 59, publicou: "12 Ensaios de Nietzs· 
che", "A [nfância do Mundo", Tempos Escato-=
lógicos" e "O Médio São Francisc_o", ·mag-
nífico ensaio já em 3~ edição, incluído pela 
Companhia Editora Nacional na famosa Cole
ção Brasi\iana. Afinal, desencantado com a 
política, Wilson Uns voJtQIJ...à mAis importante 
vertente de sua vocação literária.. a ficção. E 
voltou com toda a garra, produzindo cinco 
romances: "Os <:abras do Coronel'', "O Redu
to", "Remanso da Valentia", "Repouso das Al
mas" e "Militão Sem Remorso" que_ comple
tam uma obra com a qual, como afirmou Jor
ge Amado, "pode se orgulhar de ter colocado 
o rio São Francisco na geOgrafia literária do 
Brasil". 

Antes de concluir, refiro-me à dedicatória 
que Wilson escreveu no exemplar do "Zara
tustra" já mencionado aqui. Nela, o jovem es
critor se identificava com lva_n Karamazof per
sonagem dostoievskiano sempre envolvido 
em altas perquirições filosóficas, e me compa
rava, bondosa e imeredd_amente, a Alex.ei Ka
ramazof, o P.Uro, por todos conside-rado como 
um santo. Í::ramos, assiin; naquele- tempO já 
remoto e saudoso: um tanto "intoxicados de 
literatura", como queria mestre Alceu. 

OS cinqüenta anos de atividade literária sur
preendem Wilson Lins na mais perfeita higidez 
fisica e intelectual, mergulhado no trabalho 
para oferecer novas e valiosas contribuições 
à literatura brasileira. 

Dirijo-me a ele, diretamente, ao encerrares-
tas notas: -· _ . 

-Som_os hoje confrades na Academia de 
Letras da Bahia que é, conforme você disse 
na saudação a Carlos Edy.ardo da Rocha, "o 
último sitio remansoso desta cidade, onde al
guém pode curtir sosse-gadamente, por muito 
tempo, sua velhice". Estou certo qUe assim 
o fará, querido amigo, quando, de fato, come
çar a envelhecer. 

Epaminondas Costalima é poeta e publlci· 
tárlo. Pertence à Academia de Letras da Bahia 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou"") 
~Concedo a palavra ao_nobre_ S~nador Má_r
cio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -
MT. Pronuncia o seguinte discurso.). -:-Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, este é um momento 
decisivo para o nosso País e- para o- nOsso 
Partido. 

Lutamos tantos anos, enfrentamos dificul
dades de todas as ordens para resgatar as 
liberdades públicas e individuais. Foram anos 
duros e difíceis até chegarmos à convocação 
e, depois, à realização da Assembléia Nadonal 
Constituinte. 

Em todos esses anos, em todas essas lutas, 
você e o PMDB estiveram juntos e presentes. 
Cometemos erros e equívo-cos, inas qUem não 
os comete? Afina~ nosso Partido é constituído 
por seres humanos. 

QuerO lembrar, na reta final desta eleição, 
a sua importância para o País, como um todo, 
e para o nosso Partido, particularmente. 
- Ao resu[tado posjtivO ou riegativ_o desta elei
ção estará ligado o ç' •o;;tiri_o do nosso Partido 
e de seus c:andidak _-, nas _eleições do anp 
qUe vem-, pára governador, ·senador e deputa
dos federais e estaduais, corno também nas 
eJeições_de prefeitos e vereadores, em 1992. 

Se ó ParfidQ for bem, nesta eleição, possível· 
mente_ irá bem nas outras, mas se for mal, 
com certeza, terá reveses naS outras. _ 

Por maiS _erros_ qu_e tenhamos cometido, es
te. n?to podemos cofneter. E a plimeil-a vez 
que nosso Paiti:do pode chegar à Presidência 
da República. E só depende de nós. 

_Vamos àJuta. _ 
_.Conclamo todos os meus companheiros di

rigentes do PMDB de Mato Çirosso,-em todos _ 
os municípios, como também vereadores, 
prefeito_s, depUtados e demaiS lideranças polí
ticas, a envidarern todo e$forço_ para alcan
çarmos-a_maioi' mobilização-pOSSível, no pró
ximo dia 31 d6 corrente, teiça-feira, quãndo 
~omemoraremos o_ "Dia do PMDB". 

Com unidade e força; o PMDB_Será vitori_oso 
em 15_de novembro, com Ulys~es e: Waldir. 
(Muit() b_e_J!l!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~ Cõncecio a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O sif. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronum:ia o seguirite discurso.)- Sr. Pre
sidente~ Srs. Senadores, a_ representação par
l~mentar. do nosso Estado, no Congressq, 
tem-se empenhado no sentido de viabilizar 
o_ Porto de .Çamocim, assegurando os recur
.sos. indispensáveis ao seu regular funciona
mento, atendendo à demanda do desen:vo_l
vimento econômfco do ·ceará-

Tomou-se imperioso, por isso, o início ime
diato do_ trabalho de dragagem do referido 
anCoradouro, ·a fim de que" O inesmo possa 
ser operndo em condições favoráveis, como 
aSPil-am as lideranÇas empresariais, políticas 
e comunitárias da região norte do Estado. 

Embora dotaç.õ_e_s orçª-ffientárias tenham si
do consignadas em favor do Porto de Camo
cim, até hoje não foram elas liberadas, numa 
subestimação intolerável,_ que chega a estar
recer e indignar a opinião pública cearense. 

Na Assembléia Legis1ativa, inclusive, a ques
tão foi suscitada pelo Deputado Francisco 
Aguiar, líder do PMDB, estranhando o retrai
mento das.au_toridades competentes, que pas
saram a açlotar uma postura de total indife
rença aos _apelos seguidamente formulados 
em__favor do -ªludido Porto. 

Aliás, sobre o ~ssUnto, venho de receber 
o seguinte telex: 

"SOlicitamos a V. Ex', que vg em àtendi
rnento aos justos anseios emanados de 
nossos conterrâneos vg todos os esforços 
sejam empreendidos no sentido da libe
raç~o da verba para dragagem do Porto 
de Camocim vg proveniente da verba su
pl~mentar do Mi~.~tério dos TraQSportes 
pt Certos de contarmos com a valorosa 

ajuda do nobre. Parlamentar vg agrade
cemos em nome do povo camocinense 
pelo êxito do alcance de nosso ·objetivo 
pt 

ElevamOs Vg oUtroSSim vg votos de 
profunda estima e consideração pt 

Atenciosamente - Deputado Francis
co Aguiar pt" 

Sr. Presidente, encareço· ao Mii"listéo dos 
Traiisportes, Dr. José ReinaJdo, ao Presidente 
da Portobrois, Carlos Teófilo, bem ªssim ao 
Ministro João_ Batista Abreu, o repasse dos 
recursos destinados ao Porto de Camocim, 
pondo-se fim a uma longa expectativa, preju
dicial aos anseios desenvolvimentist<3S 4oCea
rá. 

Estou certo de que tais autoridade.s, diligen· 
ciarão o acolhimento do presente pleito, ga
rantindo à Portobrás a verba imprescindível 
à dragagem daquele ancoradouro. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de_ Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
by Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, em boa hora a Secre-
taria de Tecnologia, através de seu titular, ela
borou valioso docum~nto _sobre as questões 
fundamentais do desenvolvimento cientllico 
e tecnológico do Pais, o qual foi encaminhado 
aos .candidatos· à Presidência' da República, 
a título de contribuição aos_seus respectivos 

_ Pr_ogramas de GoVerno. _ _ __ _ 
Tendo recebido, por cortesia da SDCT, tim 

exemplar deste documento, int:Jtulacb "Subsí~ 
dios para uma Política Nacional de Desenvol~ 
vimento de_Ciênc_ia e Temologia", apraz-me 
5:umprimentar o Dr. Ragotis pela excelência 
do documento que, além de oportuno, con
.tribui para defmir um cof\junto de pontos ainda 
obsc-Uros da discussão sobre- o desenvolvi· 
mento tecnológico do País. Defende, também, 
o referido documento_ o retomo do Ministério 
da; _Ciência: e Tecnologia, criado por Tancredo 

__ Neves nos prolegômenos da Nova República, 
e destinado à extinção nas mãos do Presidente 
José Samey. Lamentável! Nada ma_is impor~ 
tante na conjuntura internacional que estamos 
atravessando do que o desenvolvimento cien
tífico e tecnológico. Resta~nos, pois, solldari
zar~nõs-cotn o Dr. Zagotis, em éipolo à recria~ 
ção do Ministério da Qência e_Tecnologia. 

A questão, porém, como assinala o docu
mento em pauta, não se esgota na _c~ç_ão 
ou não de um ministério próprio para tratar 
d_e_ assuntos ligados ao desenvolvimento _da 
ciência e_ da tecnologia. 

O assunto é vasto e complexo. 
CófueCeiTl.Os por reconheCer a importância 

do componente tecnológico no atual estádio 
de desenvoMmento económico da _bum~ni
dade. 
- Hoje ele é fator flindameÍl.t81 do cresciinento 
económico e do comércio íntefnacional. É ta
manha a transformação tecnológica em curso 
que já se fala, há algum tempo, em "terceira 
onda", ou ''nova eré!'', cada vez mais distante 
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não apenas da estrutura material da moder
nidade como-, também, de seus va1ores clássi
cos: humanismo, racionalismo, solidarismo. 

Esta nova era seria marcada pelo advento 
de uma nova forma de pensar, ou seja, uma 
nova filosofia, uma nova crença, e urna nova 
forma de comunicação. 

O aparecimento-do hOmem ocidental na 
face da terra foi marcado por três aconteci
mentos simuhâneos: o sedentarismo agrícola, 
o monoteísmo e a escrita. O salto iluminista 
consistiu em colocar o homem nõ centro -do 
universo, consciente de sua missão "faustia
na"-de progresso; dotando-lhe_ de uma nova 
forma de produção e c()municação: re~olução 
industria] e imprensa. 

Agora, estaríamos no alvorecer de uma era 
em que _a comunicação se massifica através 
dos novos meios de comunicação e informa
ção - telemática - ao tempo em que uma 
nova ética, calcada na competência tecnoló
gica, se arma para sustentar uma forma de 
produção em que o saber se constitUi na subs
tancia fundamental do valor. 

Desnecessário discutir, aqui, a validade ou 
não da "sobrevivência do humanismo renas
centista, no rastro da civilização tecnológica. 
Importa registrar, como faz, Peter Druker, em 
artigo publicado na primavera de 1986, na 
Revista Forelgn Affairs, as mudanças que já 
ocorreram na economia mundial, em conse
qüência do avanço- tecnológico. Drucker afir
ma que "a economia mundial não está mu
dando", ela "já mudou", e aponta suas carac
terfsticas: 

1") "o setor primário desligou-se do setor 
secundário; 

29) no próprio setor industrial, a produção-
tomou-se independente do emprego; e 

39) os movimentos de capital mais do que 
o comércio (tanto de bens como de serviços) 
passa a ser a princlpal economia do mundo". 

Partiçularmente à "independência" da pro
dução física do fator emprego, cabe lembrar 
o que nos diz Drucker, que nos remete direta
mente à questão tecnológica: 

A segunda mudança importante na 
economia mundial é a separação da pro
dução manufaturada do fator emprego. 
Na verdade, o_aumento na produção ma
nufaturada tem causado redução no em
prego de mão-de-obra proletária Conse
qüentemente, os custos de mão-de-obra 
estão se tomando cada vez menos Impor
tante como "vantagem comparativa" e 
como fator de competição. 

Muito se fala atualmente sobre a "de
sindustrialização" dos Estados Unidos. 
Na realidade, a produção manufaturada 
aumentou firmemente em volume abso
luto e permaneceu imutável como por
centagem na economia total. Desde o fim 
da segunda guerra da Coréia, isto é há 
mais de 30 anos, ela se manteve fiime 
nos 23 e 24 por cento do PNB total cf6S 
EUA. E o mesmo _oçorreu nos demais 
países desenvolvidos. 

Também não é verdade que a indústria 
norte-americana esteja mal em termos 

de exportação. Para ser exato, os Estados 
Unidos estão importando do Japão e da 
AJemanha Ocidental muito mais bens 
n1:8fillfatuiados do quê-nunca. Mas tam
bém estão exportando mais, apesar das 
pesadas desvantagens do dólar caro, cus
tos elevados de mão-de-obra e o quase 
colapso_ de, um grande mercado indus
trial, a América Latirlã.~ Em 1984 - ano 
em que o dólar subiu muito- as exporta
ções de bens manufaturados norte-ame
ricanos cresceram em 8,3 por cento; e 
cresceram ainda mais em 1985. A partici
pação das exportações de manufatura
dos dos EUA nas exportações mundiais 
era de 17 por cento em 1978. Por Volta 
de 1985 cresceu para 20 por cento -
enquanto a Alemanha Ocidental respon
deu por 18 por cento e o .Japão 16. Os 
três países juntos respondem, portanto, 
por mais da metade do total. 

Assim, não é a economia norte-ame
rtcana que está sendo "desindustrializa

-da", mas ·a sua força de trab~ho. __ 
Entre 1973 e 1985, a produção manu

faturada (medida em dólares de valores 
constantes) cresceu nos Estados Unidos 
em -quase 40 por cento. Durante o mes
mo período-· o emprego industrial caiu fir
memente. Atualmente há ·cinco milhões 
de operários a menos, trabalhando nas 

-- 1ndústrias norte-americanas, do que em 
1975. 

E nos últimos 12 anos o nível de em
prego tOtal hos EUA cresceu mais rápido 
do que em qualquer períéido de paz na 
história de qualquer país ~ de 82 para 
110 milhões entre 1973 e 1985- ou 
seja, exatamente um terço. O crescimen

-tO total, no entanto, foi no emprego não--
-iridustrial e especialmente em funções 
outras que as de ope-rarias. 

ESta tendênCia em si não é nova. Na 
década de f92:0, um entre cada três nor
te-americanos na força de trabalho era 
operário de fábrica. Nos anos 1950, a pro

--porção era c!, e um para quatro. E agcira 
é de um para seis-e está caindo. Embo-
ra a tendência venha sendo observado 

---ha m-Liitõ-tempo, ela recentemente acele
rou até o ponto onde -pelo menos em 
épocas de paz - nenhuln aumento de 

- -- pr'oâtiÇã"o ffiãfu.Jfatureira, não importa em 
que proporção, tem probabilidades. de re
verter -o deCiínlõ de longo- pram nonútne
ro de empregos de operários industriais 
ou sua participação na força de trabalho. 

Em todos os países industrializados es
sa_ tendência é a mesma e é ainda mais 
pronunciada no Japão; é altamente pro-
vável que em 25 anos os países desenvol
vidos, tais como os EQA e _o Japão, emw 
prega·rãô nãO rTiãíS ao "ijué ã ffieSffiã_pro
pOrçáo na força a e~~~--a_~ países 
ifídustriaJizados õOje,_e~ na.agn. 
cultura- no máximb, ~-ez _pfir"Cénto. Hoje 
OS EUA empregarri--cercã ae fS rfiffhões 
de operário~ em indústrias manufaturei
ras. Por volta de 201 O, eSse número pode
rá ser maior dO que 12 milhões. Em algu-

mas grandes indústrias essa redução será 
ainda mais acentuada. Seria muito irrea
lista, por exemplo, esperar que a indústria 
automobilfstita norte-americana empre~ -
gará mais de um terço de sua atual força 
de trabalho· daqui a 25 anos, embora a 
produção deva estar 50 por cento maior. 

Se uma empresa, uma indústria ou um 
país não aumentarem acentuadamente, 
no próximo quarto de século, a sua pro
dução industrial e ao mesmo tempo redu
zirem na mesma intensidade o número 
de operários em sua força de trabalho, 
não- conseguirão permanecer ··desenvol
vidOs", pois sOfrerão rápido dedínio. A 
Inglaterra esteve em -decadência indus
trial-nos últimos 25 anos, em grande parte 
por(ILié o número de operários por unida
de industrial caiu num ritmo mais _lento 
do que qualquer país desenvolvido não
comunista. Ainda assim, a Inglaterra tem 
a mais alta taxa de desemprego entre-os 
países desenvolvidos não-comunistas -
mais de 13 pqr cento. 

"OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRÁ SÃO 
CADA VEZ MENOS IMPORTANTES 

COMO "VAN"TAGEM COMPARATIVA" 
E COMO FATOimE COMPETIÇÃO" 

O exemplo britânico indica uma nova e criti
ca equação econômica: um país, uma indús
tria ou uma empresa que ponha a preservação 
dos empregos de operários de indústrias aci
ma da competitividade internacional (o que 
implica numa firme contenção de tais empre
gos) em breve não terá nem produção nem 
empregos. A tentativa de preservá-los é na 
verdade a receita para o desemprego. 

Até agora, esse conceito só obteve ampla 
aceitação nacional no Japão. De fato, os pla
nejadores japoneses, tanto no governo quanto 
no setof privado, partem da suposição de que 
vão dobrar a produÇão dentre 15 a 20 anos 
baseados num corte nos empregos proletários 
de 25 a 40 por cento. Grandes empresas nor
te-americanas como a IBM, a General Eletric 
e as grandes fábricas de automóveis têm pers
pectivas similares. Está implícito nisso a con
clusão de que um país terá menor desem
prego- tÇJtal na velocidade em que reduzir o 
emprego industrial. 

Esta. ftão é uma conclusão que possa ser 
facilmente aceita e entendida pelos políticos, 
líderes trabaJhistas e público norte-americano 
em geral. O que causa ainda maior confusão 
nesse assunto é que os Estados Onidos está 
passando por- diversas e distintas mudanças 
na economia industrial. Uma delas é a acele
ração da substituição do trabalho manual por 
conhecimento e capital. Onde falávamos so
bre mecanização- há poucas-décadas atrás, 
agora falamos de "robotização" ou "automa
tização". Isso é_ de fato mais wna mudança 
de terminologia do que uma mudança de rea
lidade. Quando Henry Ford introduziu _a linha 
de montagem em 1909, cortou o número de 
horas-homem necessário para produzir um 
Clutomóvel em aJgo como 80- por Cento êín 
dois ou_ três anos - muito- além do que se 
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pode esperar como resultante de Umj)_e\ioda 
mais completa robotização. Mas não há dUvida 
de que estamos vivendo uma nova fase __ de 
acentuada aceleração na substituição de tra
ba1hadores manuais por máquinas - isto é, 
pelos produtos do conheclmento. 

Um segundo desenvolvimento- e em últi
ma anâJise pode ser mais_ importante - é 
a mudança de indústria;s que inicialmente 
eram intensivas em trabalhp para outras_ que 
desde o começo_ são intenSivas e!Jl conheci
mento. Os custos de produção de urn mfcro
chip semi-condutor são .em cerca de 70 por 
cento conhedmento - isto é, p~squisa, de
senvolvimento e teses- e nãQ mais que 12 
por cento em trabalho. Do mesmo modo na 
fabricação de remédios o fator trabalho não 
representa mais que 15 por cento. dos custos. 
Em compensação, na mais robotizada fábrica 
de automóveis a mão-de-obra airu:Jª responde 
de 20 a 25 por cento dos custo$. 

Outro progresso surpreendente na indú~tria 
é a reversão na dinâmica do tamanho. Desde 
os primeiros anos deste século, a tendêrycia 
em todos os países desenvolvi_dos tem sido 
por fábricas cada vez maiores. As_ eCQIJpmias 
de esca1a as favoreciam. Talvez na mesma 
importância, o que se pode chanlar _de :·eco
nomia administrativa" as favoreceram. Até re
centemente, as modem~s técnicas adminis
trativas pareciam aplicáveis a grandes unida
des industriais. 

Isso reverteu como uma vingança durante 
os últimos 15 a 20 anos. O encolhimento total 
das indústrias nos EStados Unidos _ocorreu em_ 
grandes empresas, a começar pelos gigantes 

. do aço e dos automóveis. Indústrias pequenas 
e especialmente as médias mantiveram de fa-
to os seus empregados ou contrataram outros. 
No que respeita a posição de mercado, expor
tações e também lucratividade, as pequenas 
e médias empresas têm se l)ucedido rnulto_ 
melhor que as grandes. A reversão da dinâ
mica do tamanho está ocorrendo twnbérn nqs 
outros países desenVoMdos e mesmo _no ~ª-
pão onde o maior sempre foi o melhor. Essa 
tendência reverteu até mesmo nas indústrias 
antigas. A mais lucrativa das companhias au
tomobilísticas não foi nenhuma das gigantes, 
mas uma fabricante de tamanho médio da 
Alemanha Ocidental- a BMW. As únicas si
derúrgicas lucrativas, nos EUA, Suécia ou Ja
pão, são fabricantes médios de produtos espe
ciais tais como sondas petrolíferas. 

Em parte, especialmente no:? _EUA, esse é 
o resultado do ressurgimento da atividade em
presarial. Mas talvez, na mesma jmportância, 
tenhamos aprendido nos últimos 30 anos co~ 
mo administrar pequenas e médias empresas 
a ponto de aproveitar as vantagens do tama
nho menor, como por exemplo facilidade de 
comunicação, proximidade de mercado e 
consumidor, superando crescentemente o 
que antes era considerado como limitações 
administrativas. Desta forma, nos EUA, mas 
também cada vez mais nas nações indu_stria
lizadas como Japão e Alemanha Ocidental, 
o dinamismo da economia mudou das com
panhias muito grande_s que dominaram a eco
p.omia industrial do mundo por 30 anos após 

a SeguiJ:da Guer:r_{l Mundia! para empresas 
que, embora muito menores, são administra
das por profissionais e em grande parte fman
ciadas pelo governo. 

''NÃO É A ECONOMIA 
NORTE·AMERICANA QUE ESTÁ SENDO 

DESINDUS'lRIAllZADA, MAS A SUA 
FORÇA DE TRABALHO" 

Dois tipos <:Jistintos de "indústrias manufatu
reiras" estão emergindo. Uma delas é baseada 
em materiais representada pelas iiidústrias 
que sustentaram o crescimento. económico 
nos primeiros três quartos deste século. A ou
tra é .baseada em informações e conhecimen
tO! farmacêutiCa, de telecomunicações, instru
mentos analíticos e de processamento de in
formações tais como computadores. As in
dústrias que estão nascendo são na maioria 
baseadas em informação. 

ESSes dols grupos difefem não apenas em 
suas .características econômicas mas espe
cialmente em suas posições na economia in
ternacional. Os produtos das indústrias basea
das em materiais têm que ser exportados ou 
importados como "'produtos". Eles aparecem 
na balança comercial. Já os produtos das in
dústrlas_baseadas na informação têm que ser 
exportados ou importados tanto como ''pro
dutos" quanto como "seroços", que podem 
não aparecer precisamente na balança de co
mércio total. 

Um velho exemplo é o livro impresso. Para 
_ uma importante editora_cientffica, "receitas ex
temas" respondem por dois terços de suas 
receitas totais. E ápesar disso a empresa ex
porta muito pouco, quase nada, em livro de 
fato -livros s_ão pesados. Ela vende "direttos 
de reprodução" e o produto é "produzido" 
no exterior. Da mesma forma, ô mais lucrativo 
computador "exporta vendas" e poderia de 
fato aparecer nas estatísticas de c:omércio co
mo "importação". Este é o pre-ço que alguns 
_grandes bancos mundiais, multinacionais e 
tradings japonesas pagam por processar em 
casa dados que chegam eletronicamente de 
suas miais e consumidores em todq o. m~ndo. 

Em todos os países desenvolvidos, trabalha
dores "inteligentes" já se tomaram o centro 
gravitacional da força de trabalho. _Mesmo na 
indústria eles superarão em número aos ope
rários dentro de dez anos. Exportar conheci
mento de modo a que isto produza renda por 
licenças, taxas de serviço e royalties pode criar 
de fato mais empregos substancialmente do 
que exportar produtos. 

Isto por sua vez exige - como as autori
dades em Washington parec~m tet com
preendido - muito maior ênfase na política 
comercia] na forma de "comércio invisível" 

. e na al;)Q)[çâo d~ barreiras ao comércio de 
seJ:Yiços. Tradlciopalmente, qs economistas 
tr;a@.yam o coinérci_o invisível como a um en
teado, -se é- que el~s o notave~m. NO entanto, 
cada vez mais ele se tomará central. Dentro 
de 20 anos, bs r:n~ls importarites países desen
voMdos deve(ão perceber que sua .renda com 
o ,comércio ilivisivel é maior do qué com suas 
exportações. -

Outra implicação da "desvihculaçã4;" da 
produção_ manufatureira do emprego indus
trial é, entretanto, que a escolha entre uma 
política industrial que favoreça a produção in
dustrial e outra_ qué privilegie o emprego in
dustrial serâ uma política cotendonista singu
lar pelo restante de.ste sécJ.Jlo .. Historicam.~nte 
isto sempre foi considerado como· duas faces 
da mesma mo_eda. De agora em di_ante ambos 
os fatores_ estarão cada vez mais puxando para 
diferentes direçõ_es; já estão n~-verdade se tor
nando alternativos, se não incompatíveis. 

Gentilmente omitida, a política do governo 
Reàgan nos últimos anos talvez seja a melhor 
que se possa esperar e única _com <;hance 
de sucesso; Certamente não é por acaso que 
os Estados Unidos têm, depois dO Japão, de 
longe a menor taxa de desempr~o de qual
quer economia industrialmente desenvolvida. 
E- ainda há certame_ote necessidade .de: esfor
ços sistemático~ para retrair e colocar os ope
rários excedentes- coisa que ninguém ainda 
sabe corno fazer com sucesso. -

Fiii.almente, mão-de-obra barata deixará 
provavelmente de ser wna vantagem compa
rativa no comércio internacional simplesmen
te porque nos países desen~olviQos, esse, fato r 
valerá menos nos custos tota:ls. Alem diss.o, 
os custos totais dos processos automatizados 
são mais baixos do que mesmo C~queles das 
tradicionais fábricas com mão-de-obra barata, 
Isto é, principalmente porque a automatização 
elimina os custos embutidos mas elevªdos 
de "não trabalhar", tais como as despesas 
com baixa qualidade e produtos rejeitados, 
e os custos_ de desligar um equipamento para 
mudar de um modelo para outro. Conside
remos duas fâbrica._s automatizadas norte-:a
merfcanas de televisores, a Motorola e a RCA. 
Ambas estavam prestes a serem excluídas no 
mercado pelas_ importações de países com 
custo-multo mais baixo de mão-de-obra. Pos
terio_nnent€:, ambas- _s_e automatizar?Jin, com 
o resultado de que esses produtos feitos nos 
EUA competem agora com sucesso com as 
importações estrangeiras. Do mesino modo, 
algumas indústrias têxtels altamente automa~ 
tiiadas nas Carolinas do Sul e do Norte, EUA, 
conseguem superar importações de países 
com custo de_mão-de--obra muito baixo, como 
a Tailãndia. Por outro lado; embora àJgumas 
empresas- norte-americanas tenham custos 
baixos de mão-de-obra· porque fazem a parte 
intensiva em trabalho no extE::rior, çomo por 
exemplo na África Ocidental, elas ainda são 
fabricantes de alto custo facilmente uhrapas
sadas pelos japoneses ahamente automatiza. 
dos. 

O Custo -do capital será entã_C? cad~ vez mais 
importante na c-ompetição internacional. E ~ 
nisto que, nos últimos dez an:ps, os EUA toma
ra:ril-se o_pâLS _frià.1s catõ - e o Japão o mais 
barato. uma revers-ão da política norte-am~
ricaba de altas taxas de ju,ros ~-,e_apitallfquido 
Caro deve portanto· ser uma prioridade para 
oS norte-americanoS com poder decisório. Isto 
demanda qUe a redução do défiCI~ governa
mental, maís do que as altas taxa$ de juros,. 
tOme-se a principal arma contra a inflação. 
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Para os países desenvolvidos, especia1men~ 
te os Estados Unidos, a constante desvalo
rização dos custos de mão-de-obra como um 
fator competitivo de importância pode ser um 
dado positivo. Mas para o Terceiro Mundo, 
especialmente países que se estão industria
lizando rapidamente, como BrasiL Corêiit do 
Sul e México, esta é uma má notícia. 

Durante a rápida industrialização do século 
XIX, o país, o Japão, desenvolveu-se expor
tando matérias-primas, principalmente seda 
e chá, a-preços sempre crescente. Outro, a 
Alemanha, desenvolveu-se_ avançando para in· 
dústrias de "alta tecnologia" daquela época, 
principalmente eletricidade, química e ótica. 
Um terceiro pais, os EUA, fez ambas as coisas. 
Mas essas duas estratégias estão bloqueadas 
para os países que se estão industrializando 
rapidamente - no primeiro cas-õ -por causa 
da deteriorização dos termos do comércio pa
ra produtos primários e no segundo porque 
exigiria uma infra-estrutura de conhecimento 
e educação muito _além do alcanc;:e de um 
pais pobre (embora a Coréia do $ui esteja 
tentante isto). A concorrência baseada em me
nores custos de mão-de-obra parecia ser a 
única a1temativa; será que isso também será 
bloqueado? 

Este salto te<:nológico não é um fator isola
do do desenvolvimento contemporâneo. Ela 
afeta, drasticamente, todo o processo de loca
lização industrial e as possibilidades de desen
volvimento industrial em áreas mais atrasadas. 
O que se verifica, coricretamente, na ponta 
do desenvolvimento microeletrônico que 
acompanha a robotização industrial, é que há 
um movimento de reconcentração de indús
trias no centro do capitalismo mundial, acarre
tando inevitável frustração nos processos de 
industrialização periférica. Este assunto está 
magistralmente identificado no estudo de Ri
cardo Brinco, publicado nos "Ensafos Fee", 
revista oficial da Fundação de Econômia e 
Estatística do Governo _do EstadO do Rio Gran
de do Sul; ei-Jo, em anexo, como indispensável 
ilustração a demonstrar a importância do de
senvolvimento tecnológico no Brasil. Resu· 
mindo, afirma este autor: "É grande a assime
tria eritre as realizações dos países líderes e 
as dos demais, no que se refere a geração 
e à apropriação dos noVos· desenvolvimentos 
técnicos'·: realçada pelo fato de, especifica
mente no campo da microeletrônica, os-pri
meiros continuam apliCando significativos te· 
cursos com o objetivo de não perderem a 
vanguarda científica e tecnélogfca. Para Rfcar
do Brinco, Isto introduz um dedsivo elemento 
à política industrial que já nãOpõae C:Wniilhar 
à parte do complexo eletrônico. "Na verdade", 
diz o autor, é a própria abrangência do con
ceito de política industrial que tende a se am

, pliar ... O seQmento voltã"do à COncePção e ao 
processamento·dos circuitos integ'rados como 
peça básica.precisa se ünPlantado e desen
volvido nas economias reqmtemente indus
trializadas, para o que urg~ seu atrelamento 
direto aos rumos da politica 'industrial, única 
maneira de propordonar uma autonomia de
cisória • mesmo se relativa ·a esta última ... 

T adas estas considerações colocam em re
levo a questão do desenvolvimento tecnoló

-gico, que perpassa, naturalmente, o desafio 
educacional a que estamos submetidos e so
bre o qual falei outro dia, justificando traZer 
a esta casa, a título de reflexão, o documento 
elaborado pela Secretaria de Tecnologia, que 
ora transcrevo: 

fi!)fífft'!:lf~~%EJÉ/i 
CURSO: 

SEMICONDUTORES DIGITAIS: UM 
SETOR INDUSTRIAL ESTRATÉGICO 

~ ANfVEL INTERNAOONAL 

6- A reestruturação mundial da in~ 
dústrla de senücondutores 

Sabe-se que a evolução dos chamados,paí
ses recentemente industrializados e o relativo 
sucesso que vem sendo demonstrado por 
muitos deles se_ devem, em boa medida, às 
vantagens comparativas associadas à disponi
bilidade local de uma ampla oferta de mão-de
obra. De fato, tem sido este um dos principaiS 
fatores sustentando a presença, nos mercados 
mundiais, de muitos manufaturados originá
rios do Terceiro Mundo. Também é notório 
~que- os_ segmentos industriais envolvidos deK 
senvolvei-ariiKse ali, essencialmente, a partir de 
uma base produtiva cuja geração tecnológica 
é aquela das máquinas e equipamentos eletro
mecân!cos e dos proc_essos de trabalho semi
contínuos. 

-orã, nas· atuais condições, e consid~~à.~
do-se os avanços técnicos registrados e aque
les previstos em um futuro próximo, estão reu
nidos algumas que podem ameaçar a manu
tenção do dinamismo que acompanhou a in
dustrialização da periferia. Nesse_ aspecto, as 
tecnologias com substrato na mlcroeletrônica 
não apenas viabilizam um elenco díspar e apa
rentemente inesgotável de novos produtos, 
cOmo oferecem condições de fabricá-los a 
partir de uma outra configuração de fatores 
produtivos. De fato, em grandes linhas, estas 
podem ser definidas como poupadoras de 
mão-:_de-obra, Qe_ energia e de matérias-priK 
mas_,__ Ou seja, a par de colaborarem para a 
elevação da composição orgânica do capita~ 
resultam em racionalização dos processos 
produtivos e aumento geral de produtividade, 
em fndices marcadamente superiores aos 
possíveis de serem obtidos com equipamen
tos da geração tecnológica predecessora. 

As novas teqtologias ton:tam possível, com 
efeito, o ,recurso generalizado- pelo menos 
do ponto de vista técnico.- aos automatismos 
na produção. Dispositivos Computer Aided 
Deslgn/Computer Aided ManufacturinQ (CAD/ 
CAM), rÇJbôs, máquinas-ferramenta de con
~ole numérico, etç:., _cqQ,Stituem equipamen
tos que, em _grande medida, _compartilham a 
característica de definirem sistemas nextveis 
de maitufatura, trazendo err{ sua utilização dis
seminada significativos irTÍpactos qUestiona
dores das formas estabelecidas de organiza
ção do trabalho. Assim, por exemplo, fica eco
nomicamente viabilizada a produção automa
tizada em séries restritas, quando a regra até 

há pou-co tempo era a estrita vinculação entre 
automação e grande escala de produção. 

A cada vez maior difusão dos sistemas de 
automação industrial tem igualmente impor
tantes desdobramentos a nível da reestrutu· 
ração mundial da indústria microeletrônica. 
Mais especificamente, o que cabe examinar 
ê o futuro das plantas offshore. de processa
mento de chips, dada a erOsão que ·afeta as 
vantagens de-Uma periferia que sofre o assédio 
dos avanços 'in6vadores propiciados por pro
cessos produtivos de base digital. Ou ainda, 
dito de outra forrn_a, interessa discutir qoão 
revitalizadas resuJtam, no centro, aquelas ativi
dades que haviam sido "expatriadas" na busca 
dos atr~tivos de uma mão-de-obra barata. Por
que, efetivamente, o papel reservado às bases 
de produção instala<;ias na periferia- no caso 
da indústria de semicondutores foi- de mero 
fornecedor de trabalho barato para a realiza
ção de atividades de montagem e testes dos 
dipositivos~ -visando a uma ulterlor reexpor~ 
tação. 

Na verdade, o padrão ·de localização vigente 
na indústria de semicondutores resultou do 
deslocamento de uma parte das instalações 
fabris para a periferia, em um movimento QUe 

- se tomou possível graças à pronunciada seg· 
mentação que tem caracterizado _o processo 
produtivo dos circuitos integrados.lsso redun
dou em ampla flexibilidade, proporcionada à 
estratégia operacional dos grandes fabricantes 
que operam em escala mundial. De fato, foi 
.exatamente em decorrênci.a de_ tal se9m_en
tação que resultou viabilizado um padrão de 
localização disperso das plantas de semicon
dutores, com cada etapa do processo respon
dendo ao apelo de atrativos locacionais espe
cíficos. 

As etapas de elaboração do projeto dos·cir
cuitos, de fabricação das máscaras e de pro
cessamento dos wafers formam as denomi
nadas operações de início de processo, e as 
de montagem e testes dos dispositivos, as 
operações de fim de processo. De todas as 
etapas, a tradicionalmente menos dispersa do 
ponto de vista locacional é a de projeto, levada 
a cabo, via de regra, nos próprios países indus
trializados líderes. Contudo as atividades de 
fabricação das máscaras e de processamento 

·-dos wafers-que envolvem grandes despesas 
de capital e pressupõem elevado grau de_ca- _ 
pacitação técnica - também consturnam fi
car localizadas junto às matrizes nos Estados 
Qnidos,_ Japão e Europa. As atividades de 
montagem e testes, conforme já visto, defi
nem-sé como altamente intensivas em traba
lho e, até pouco tempo atrás, mostravam-se 
de difícil automação. Em conseqüência, resul
taram as candidatas ideais para o desloc'a-
mento às instalações offshore. - -

Veja-se também que essa marcada seg
mentação geográfica afetando as atividades 
produtivas se aplica praticamente só aos com
ponentes de tecnologia madura. Já no caso 
dos componentes state-of-the-art. que ainda 
precisam "abrir" caminho no mercado, o seu 
processamento integral costuma ser realizado 
junto às instalações de projeto e: plantas pro· 
dutivas das mabizes localizadas no centro. 
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Fcitam os fabricantes norte-arneric:~nos que 
se _r_evelaram inicialmente os ma~ p{opensos 
a transferir as operações de fim_ de processo 
para as zonas de baixos saláriçs, _em J?articular 
no Sudeste asiático, mas também no México 
e no Canbe. As corporações japonesas, por 
sua vez, tardaram mais em aderir e, _ainda as
sim, nunca chegaram a fazê--fo ern esÇa(a simi
lar à adotada por suas rivais dos -~tádos_Uni
dos. A preocupação demonstrada pelas pri
meiras com ·relação ao fomec~mentp de pro
dutos com alto padrão de qualidade levou-as 
a buscarem mais intensamente ~processos 
automatizados de produção, em suas próprias 
plantas domésticas ou naquelas implantadas 
nos países indust~ial_~a_dos _líderes. Dessa for
ma.. não obstante terem também estabelecido 
subsidiários no Terceiro Mundo, priVilêglarám 
muito a implantação de ínstalaç~sauto!'la
tizadas nos Estados Unidos e na Europa Oci
dental. Acrescente-se que foi só a partir 'do 
momento em que as companhias nipônicas 
se tomaram grandes fabrlc:antes d~ 4isposJ~ 
tivos padronizados de memQria que passaram 
a optar, de forma mais marcante, pelas instala
ções Q{fshore. 

Quanto à distnbuição geográfica desse tipo 
de instalações, constata-se estarem_bastante 
concentradas no Leste e no Sudeste :asíáticos, 
com a Malásia e as filipinas despontando co
mo hos~deiros privilegiados de plantas dedi· 
cadas à montagem e testes dos dts_posltivos. 
Outros grandes participantes são O México, 
Singapura, Coréia do $ui e Hong Kong, ainda 
qUe as vantagens destes três últim_Qs nessas 
ativldades venham-se diluindo, em _razão do 
aumento dos custos com o item mão-de--obra. 
Mais recentemente, a Jailâriâià:;lõdonésia, 
Barbados e E1 Salvador ingressara_rn tarltbém 
no grupo dos exportadores de c;oniponenteS 
microeletrônicos. , -

Observe-se ainda que, dO grupg ~de países 
da periferia envolvidos com a industria de se
micondutores, apenas poucoS Vêm ded_icando 
esforços no sentido de busca~ ev?luir para 
uma situação de produção mais mtegrada 
Destes,_a Coréia do Sul é quem atesta as maio
res realizações, com base em programa de 
capacitação industrial que utiliza aÇordos de 
transferência ·ou compra de tecno\o9la" estran
geira. Hopg Kong, Singapura, formOsa, China 
Popular, lndia e o próprio Brasü compartilham 
todos, ainda que em grau variável, de alguma 
experiênda em termos de desenv9lvimento 
Industrial mais evoluído no domínio dos semi· 
condutores digitais. 

Formosa, pot exemplo, que fabrica peças 
para computadores desde 1960, I)àO dispu~ 

nha de: nenhuma fundição de sllício em seu 
território até há pouco tempo. Ou Seja, limita
va-se a fome<::er trabalho barato para grandes 
multinacionai_s como _a RCA e a T eX.as Instru
ments, predsando re-correr ao exterior para 
processar seus wafers. Em 1986, aJ?ós inaen~ 
tes esforços por parte das autortdaQes lóc:'ais, 
a Philtps anuiu em aplicar US$ 40 milhões 
em uma planta integrada de chíps em Formo· 
sa. Os demais participantes desse projeto, or· 
çado em US$ 207 milhões, são o próprio ·go· 
vemo (33,8% ), os ban,ços loçais (30,0%) e 

investic!ores (19,9%) (Business Week 30-6-86 
p.46). 

Voltando ~ <:onsiderar o movimento de au· 
tomação!- que se alastra a todas as etapas de 
procesSameiilo dõs_ chips, verifica-se que ele 
abre perspectivas de profundos remaneja
mentos na dínâmica de funcionamento da in
dústria micÍ'óeletrônica em âmbito mundiaL 
A.S próprias atividades de testes, que foram 
as últimª-s a ser transferidas para a periferia, 
também não ~~ encontram a salvo da invasão 
do~ ?Utoma,tismos. 
--As atividades mais trriediatªmerite atiflgidas, 

no entanto, são as de montagem dos dispo
sitivos ....,- ístQ é, de colocação dos chips em 

·,embalagenS de resina termoplástica, cerâmica 
ou vidro- e de estabelecímenco das ligações 
metálicas neces_sárias, precisamente aquelas 
que sempre se distinguiram por envolver gran
de número de operações manuais. Até recen
temente; havia pequena viabilidad~ técnica e. 
mais (linda, t;c:onômica em automatizar essa 

-'-etapa do ciclo 4e produção, situação já rever
tida na atualk;fade, quando se tornou possível 
tambêm aí dispensar a intervenção humana _ 
dir_eta. De um modo amplo, pode-se dizer que_ 

- a_ QÔe_ntªção generalizada no sentido das técni-

TABELA 1 

. ~ --

çaS" automatizadas encontrQ. justificava n{:l oP
servância a parâmet(os mais rfQidÕp de de
sempenho ~ qualidade dos dispositivoS (çfsSo
ciada, em grandé parte, _à çrescente comple
xidade e maior integração dos circuitos}, as
sim como na bus<:::a. de melhQr.es íridices de 
produtividade e mais baixOs ct;IstO~ de pfo
duçào. 

Os dados _çla Tabela l permitem visuaüsar 
Os ganhos obtidos em. termos de unidade pro
d_uzJda à medida que se avança no sentído 
de processos_de__fabricação mais intenSivos 
em capital. Assim, tornando-se.como refei"én
ciã. um processo manual, verifka-se que"-as 
vãntagêns de Hong Kong, relativamente aos 
Estac;l,os _Unjdos, são da ordem de tiês para 
um; isto é, fabricar ufu circUito 'integrado na 

·Ásia, ness_as_ condições, custa apenas 32",9% 
do que no terrjtório norf:e-americ.:ino~-Já no 

_caso de escolha_ de um pro<:::esso seffit.::auto, 
m_ático1 a r~ferid~ _ relàção ~baix_a para 62,4% 
e resulta quase igUalada naquele de um pro<::: e-

_- dimento totalmente aütoinático; minimiz~do 
os aspectos relacionados co!J1_ ()sítio 9e09:I-á-
fico.,Coin isto_,_ tem-se uma jdéia bastante pre
s:isa QC).s perdaS potendais de atrativos incor
ridas pelas instalações offshore. 

r..,,_~ lo_ de _O':'Oducão de um di!.POsitivo semicondutor, de acordo com_Q._JJrOcesso 
de prortucão, nos Estatlos Unidos e em Hong Kong--

lk\f"l;}l ... 
:.:c-.:~n !JIJlnm:it ico 
''lllrJrnftt!r::o. 

0,07'2,3 
1),02~,1 

0,0178 

- ExisferÕ, POrtafltO, fatores OOjetivos alimen
tando a t~e da ínevítabílldade do "repatria· 
menta" dªs plantas de chips da periferia, sen
-do o argumentO mais consistente este do re
curso ª-s in~talaçõeS: autõri"latizadas tomar-se 
o ·detem1!n~fite maioi nas condições de com
petição intemacion~. Ou seja,-os investimen
tOs n~~~ hQvas- unidades tenderiam a, Ser prefe
rençiª-lme_nte realizados nos próprios países 
industrializados líderes, ou em Sua ''periferia" 
mais-próxima. Rãda foi um dos autores que 
rn~s se oc;\,lpOu da hip6tesé do retomo das 
instâ[ãÇões Offshore;-ao cori$íderar que .. ( ... ) 
as_ tendênçias em váriÇts indústrias -mOStram 
m~dança_s nos padrões dê investimento e de 
Jocd:lizaçào das plantas, de modo que as idús
trias candidatas potenciais ao deslocamento 
para o Sul deverão permanecer no Norte". 

- E. ainda, ao afirmar que 
--- ~:-c--"(~} na atuéllidade, graças às tê<:: nicas 

-. ªY.t&rn~ª'das, a indústria está des_envol-
~ndo ~ nQva geração de plantas nos 
p·atSes_ in4u_strializados._ As empresas 

- :~· vêem a automação como a única forma 
· de minimizar cu~s. aumentar a eficiên

cia-, Manter os níveis de emprego nos paí-

o·.àz118 
0,0183 
0,0163 

{US$) 

- ;;:, . _~__; 

ses industriã.Iizados e conservar-se próxi~ 
mas à maioria dos usuários." (Ra,da, s.d., 
p. 49). 

_ É induscutível que se conhec:e um bom nú
mero_ de C<:lsos coili:retO$-tes,temu.J1h~ndo 
uma reconversão, na indústria de selni<:::on· 

-dutores, Para· proCecli_mentos_pÍ"odUtivQS auto~ 
matizados em in~tal~ções locaJjzadas nos Paí~ 
ses do centt.o. __ Ç'ontlido, _nesta e êm outras 
indústria_s, -0 movimento~d~ "retomo" das 
plantas não assumiu <lS prOporçõeS ·esperadas 
e nem a própria introdução dos sistemZI§.._ de 
automação_ fl~xíveis e io~grados _revelou-se 
tãO fuJm_inante. - -

É interessante procurar eritender pOrqUe o 
retorno das instituições offi,;hore não atin,giu 
as proporÇões inicialmente __imagir:tadas e por~ 
que, mesmo em se m<mtendo tal tenc;Jência 
de_ form~ latente, esta dever.á Soménte reali
zar-se no [ongo prazo. Uma das razões atenua
doras do .movimento _repOrta-Se ·ao fato de a 
introdução generalizada dos novos sistemas 

_ automatizados pressUpor cUstos ecOli.ôrhicos 
e sOc:i<J~S por demelis elevado.s~_&té mesmo pa
ra os p3drões das n_açõe:s_ ifldys__tnâllzadas lide
res. Nessas drcunstâncias, é compreensível 
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que as Qrandes corporações ·continuem traba
lhando, inclusive com menores margens de 
lucro, em suas instalações da periferia, desde 
que isto lhes permita postergar a efetiva:ção 
dos maciços novos investimentos pressupos
tos pela automação integral. Com fsto, a ex
pectativa de vida das plantas anteriorrneote 
transferidas para os países de industrialização 
recente resulta prolongada. 

É preciso enfatizar, no mesmo _sentido, a 
circunstância de serem casa vez mais intensos 
os requisitos de capital envolvidos nas opera
ções de processamento dos mais avançados 
dispositivos VLSI. Ao mesmo tempo, mostra
se cada vez mais reduzido o ciclo de vida que, 
em função da extrema concorrência imperan
te no mercado internacional, reverte aos com
ponentes_ state-of-the--l!rt. 

Outro fator que atuã- no seÕtido de diferir 
um eventual retorno mais significativo das ins
talações hoje localizadas na periferia procede 
da necessidade, para as grandes corporações 
multinacionais, de conservar o acesso a deter
minados mercados nadonais protegidos por 
barreiras protecionistas. Tal condicionante 
cresce de importância à medida que os mer
cados domésticos de muitos ~íses de indus
trailização recente se revelam altamente dinâ
micos, tomando interessante a intemalização 
de uma parte crescente da produção realizada 
em instalações concebidas, de início, pratica
mente apenas para o fornecimento ao mer
cado internacional. 

A ampla Hexibilidade proporcionada pelas 
próprias novas tecnologias automatizadas de 
produção coloca-se como outra circun~ncia 
atenuante. De fato, quando conjugada aos 
avanços verificados na área das telecomuni
cações, viabiliza as operações sob controle 
centralizado de plantas industriais geografica
mente disseminadas. 

No tocante à reestruturaç_ão mundial da in
dústria microeletrôrUca, as indicações dispo
níve-is apontam um quadro geral ainda relati
vamente difuso, que surge como o resultado 
da interação de várias tendências. Mais exata
mente, a referida reestruturação estaria fazen
do-se com base em quatro movimentos _si
multâneos. O Primeiro deles, certamente de 
caráter muito expressivo nessa década de 80, 
reporta-se ao fortalecimento do padrão de in
vestimentos nos Estados Unidas, Japão e al
guns centros da Europa Ocidental, com traços 
de forte dose de automação das plantas pro
dutivas. Tal tendência estaria associada à cres
cente significação dos aspectos econômicos 
da demanda, isto é, à conveniência de man
ter-se próximo aos principais mercados em 
tamanho e dinamismo. Ou ainda, as estraté
gias de produção e comercialização dos fabri
cantes responderiam crescentemente às ne~ 
c.essidades dos clientes, circunstãnciq que 
guarda relação com o crescimento de impor
tância dos dispositivos não padronizados. A 
própria necessidade de sobrevivência, em 
condições comerciais c__ada vez mais dur<ls -
da indústria eletrônica em geral e daquela de 
semicondutores em particular -, consistiria 
em outro elemento contribuindo para a con
centração dos investimentos no centro. 

Om segundo movimento de reestruturação 
indica um deslocamento das _atividades pro~ 
dutivas, inclusive as relativas a componentes 
aVançados, para o que se pbderia chamar de 
"periferia'' da Europa, mais precisamente para 
a Irlanda, Escócia e País de Gales. Um terceiro 
movimento implica a redefinição dos padrões 
de investimento na periferia (Formosa, Coréia 
do Sul, Singapura, Malásia, Hong Kong), com 
difusão limitada de automatismos e semi-au
tomatismos (de modo a equilibrar os efeitos 
do aumento dos custos com mão-de-obra), 
e intentos de transição para uma produção 
local mais integrada. Finalmente, um quarto 
movimento envolve a "periferia da periferia" 
(República Popular da China, Bangladesh, Sri 
Lanka, Tailândia, Filipinas e algumas ilhas do 
Caribe), em locais onde o fator trabalho conti
nua o[ecerendo suficientes atrativos para ga
rantir as operações nas clássicas plataformas 
de exportação (Ernst . 19_84, p. 1209) . - -

Comp.reende-se, assin1, que a questão pri
mordial não mais seja a do "repatriamento" 
das pl~~!as offsfJore, mesmo wrque - na pior 

__ das hipóteses -::-as instalações produtivas em 
questão continuarão sendo as melhores alter
nativas para o fornecimento de algumas famí
lias específicas de produtos. Mas o seu envolvi
mento deverá ser, certamente, de ordem mais 
ampla, uma vez que já existem indícios sufi
cientes levando a afirmar que a tendênc:ia à 
automação e à maior intensidade de capital 
na indústria de semicondutores não ficará dr

-cunscrita aos países do centro, extravasando 
para zonas de produção localizadas na já refe
rida "periferia da Europa" e também no Ter~ 
ceiro Mundo (Ernst s.d.p. 100). 

SUBSfDIOS PARA UMA POLÍTICA 
NAOONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

---Conceitos e Diretrizes 

1 -=NaS sociedades indUStriais, quer de 
mercado,_ quer de planejamento centralizado, 
o çonhedmento científico e tecnológico assu· 
me um papel económico fundamental, ao la~ 
do dos fatores capital, trabalho e_recuros !latu· 
rBis. Nas_sociedades em fase de industriali
zação,_como a brasileira, em que o desenvOl
vimento econômico e social se efetua sob in
fluências, positivas e negativas, de SOciedades 
industriais avançadas, torna-se decisiva a 
construção de uma base científica e tecnoló

-gica nacional, permitindo ao país um cresci
mento autônomo e capaz de permitir a solu
ção dos principais problemas nacionais: edu
cação, saúde, alimentação, habitação, meio 
ambiente, entre outros. 
2-Como pano de fundo para reflexões 

sobre a questão da ciência e da tecnologia, 
um fato deve estar sempre presente:_ estudos 
sobre o desenvolvimento da Ciência e da T ec
nologia, efetuados com base nos recursos hu
manos envolvidos e no total depurado de pu· 

__ blicações, mostram que, ao IongÇl dos últimos 
300 anos, o volume de conhecimentos cientí
ficos e_tect1õlógicos duplicou a cada 15 anos. 
Isto explica a importância crescente da ciência 
e da tecnologia nas sociedades modernas e 

mostra o risco de atraso irrecuperável que cor· 
rem os paíse que não adotarem uma política 
a_çlequada de desenvolvimento neste campo. 
3-Três grarides tendências mundiais 

complicam o pro~lema brasileiro: a automa
ção reduz, com intensidade crescente, os efei
tos competitiyQS dé!__mão-de-obra barata: a en

-genharia de matériais e a otimização dos siste
mas podem reduzir a procura de matérias
primas tradicionais; finalmente, a passagem 
dos países mais avançados para a sociedade 
pós-industrial obrigatoriamente torna o saber 
em certas áreas e o conhecimento tecnológico 
externo cada vez mais caros e de acesso cada 
vez mais restrito. 

4 ........ As atividades de pesquisa podem ser 
dassificadas em três grupos: pesquisas cientí~ 
ficas, pesquisas tecnológicas livres e pesqui
sas tecnológicas vinculadas (ao slstema pro
dutivo), as duas últimas englobando também 
as atividcides de desenvolvimento experimen
tal. 
5-A pesquisa científica, também chama

da de pesquisa básica, visa a ampliar e a apro
fundar o conhecimento científico. Além disso 
não raro gera conhecimento tecnológico, a 
curto, médio e a longo prazo. E, finalmente, 
contribui decisivainente para a formação de 
recursos humanos, integrando-se ao ensino 
e elevando o nível deste. Dadas as suas finali
dades, dada a conveniência de racionalízar a 
utilização de recursos humanos e materiais 
esc.assos e, do ponto de vista econômico, da
do o fato de se tratar de investimento global
mente justificado, mas individualmente, de al
to risco, a pesquisa científica é feita, e1uase 
sempre, nas universidades, e a pesquisa tec
nológica livre, nas universidades e nos institu
tos de pesquisa governamentais. 
6-A pesquísa tecnológica livre tem fun

ções e importância semelhante às da pesquisa 
científica. 

7 -A pesquisa tecnológica vinculada (ao 
sistema produtivo) cuida das novas idéias rela
tivas a produtos, processos e_ serviços, bem 
como dos primeiros estudos sobre sua viabili
d'ªde tisica e sua_ Yiªbilidade económica, visan
do sua oti!izaçã_Ç> direta pelo sistema produtivo. 
Especialmente -em sociedades em f<;~se de in
dustrialização, pode e ·deve ser, também, o 
campo da reinvenção de produtos, processos 

- ou serviços existentes no exteriOr, maS que 
sejam de acesso imposs(vel, de acesso econô
mica ou politicamente inviável, ou ainda, em 
certos casos, que já tenham sido abando

nados por sociedades industriais mais avança
das. O _desenvolvimento experimental trata da 
aplicação dos conhecimentos oriundos da 
pesquisa tecnológica a produtos ou process_os 
específicos mediante adaptação, testes e aper
feiÇoamentos sucessivos, chegando, confor
me o caso, à construção de protótipos, a plãn
tas-piloto ou à produção experimental, permi~ 
tindo assim a obtenção dos_ elementos neces
sários à passagem para a escala industrial. 
As atividades de pesquisa tecnológica vincu~ 
!ada e desenvolvimento são realizadas pejas 
universidades, pelos institutos de pesqWsas, 
pelas empresas e, em muitos casos, pela con-
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jugação racional de esforços dessas mesmas 
instituições. 
8-A construção de uma base científica 

e tecnológica nadonal competente e ampla 
é uma <::ondição indispensável para O desen
volvimento econômic9 e sõdal e depende da 
existencia de um nível geral de educação ade- · 
quado. Não se trat~ de pensar em termos de 
auto-suficiência científica e tecnológica, pois 
hoje nenhuma sociedade industria], por mais 
avançada que seja, pode tê-la ou pretender 
vir a tê-la. Trata-se, isto sim, de chegar às 
condições para aquisição racional e aberta de 
tecnologia, e às condições para gerar e vender 
tecnologia, equilibrando assim os correspon
dentes_aspectos políticos e e_c;:onômkos. Tra
ta-se, neste sentido, de adquirir o que será 
designado como maturidade .<::ientífica e tec
nológica, acelerando a agregação de valores 
a produtos e matérias primas brasileiros. 
9-O sistema produtivo nacional, sem ma

turidade tecnológica, fica vitalmente ame<!ça
do em sua competitividade interna e,ext..erna. 
Sem dominar a tecnologia Utilizada, hão terá 
como enfrentar, pelo imobilsmo dai decor
rente, as empresas estrangeiras que dete~ 
nham, ou venham logo a seguir a deter, tecno
logias mais avançadas. Os principais meca
nismos de proteção à indústria nacidnal têm 
prazo limitado de vigência. Os incentivOs à 
exportação não poderão suportar permanen
temente o assédio de novas tecnologias. Ape
nas a maturidade da tecnológia nacional pode 
garantir, em termos políticos e ec.onômicos, 
ao longo do tempo, a competitividade e, por
tanto, a sobrevivência e a autonomia do siste
ma produtivo naciom:d. 

1 O......: A maturidade científica e tecnológica 
de uma nação repousa essenc::ialmente. sobre 
a qualidade e a quantidade dos pesquisadores 
que ela consegue atrair, formar e manter. A 
proftssionalízação da carreira de pesquisador 
em ciência e tecnologia, incluindo os docentes 
universitários, em níveis remuneratóriOs com
patíveis com a alta qualificação requerida, bem 
como a estabilidade _da. poHtica de ciência e 
tecnologia adotada, são também fatores d~ci
sivos para a construção de uma base científica 
e tecnológica nacional adequada. 

1 1 -Cabe ao governo a formulaçilo de 
uma política nacional de ciêm:ia e tecnologia, 
coerente com um Plano Nacional de Desen
volvimento, e que inclua a execLJção de certas 
funções essenciais, como o planejamento, a 
administração, a coordenação, o estímulo, o 
fomento e a execução de atividades científicas 
e tecnológicas que sejam compatíveis com 
os objetivos de desenvolvimento. eçoo6mtco, 
social e cultural .de.sejados. As políticas tecno
lógicas devem abranger uma gama que ·vá 
desde ás tecnologias mais simples até as mais 
complexas. Seus esforços devem estar dirigi
dos à obtenção de uma combinaçãO ótima 
de tecnologias de alta_ e _baixa ... ®nstqade de 
capital, que configurem uma. sqh.Jçáo àdequa
da para o País, seus recursos e seU-!!, prOdutos. 

A política de ciência...e_tJ::c;nologia deve ser 
compativel com a política de desenvolvimento 
adotada, especialmente em suas prioridades 
tecnológicas. 

12- Em todos o_s países que dispõem de sáveis ligações de universidades e institutos 
Uma_sólí:Cfiibãse ch;!Otífica e teCnológica nado:. COm o setOr prõ"dutivo. 
nal, oslnVestim~:IJ~ em· ciência e ~riólogia 18. A liberdade da pesquisa tecnológica 
provêm, direta ou incHretamente, 9e recursos livre pode e deve ser c:6mpatibllízada com a 
governamentais, em níveis que variam de 50 pesquisa tecilo19gica. acadêmica vinculada: 
a 70 por cento do t~l. esta última,- e· apenaS --ela, deve, ,necessaria~ 

·· · No Brasil, onde esses perceii.tualS são airida ·mente, reSpeitãi as prioiudadE:s da soct.®ade 
nii:lis elev~dos,_ a postura do goy_er_!"lo perante brasileira e não n-ecessariamente prOcurar 
a questão da ciência e da t~c-nologia ~decisiva. compatibilidade com necessidadeS ou contex-

13 -A ampliação da importância da ciên· tos bibliográficos de s.ocieâaQes mais avanÇa· 
cia e da tecnologia para o desenvolvimento das. O exercício desta liberdade é igualmente 

--~onômico e social fez com que a sociedade importante para as pesquisas científic~. teóri· 
nã.o mais. pudesse diSpen.sar, de forrria cada cas e experimentais. 
vez mais i_ritensa, O potenci<!-1 da UniverSidade. , 19. A falta de ligação adequada entre o 
Isto trouxe, para os setores tecnológicos da sistema universitáriO e Os centrOs de pesquisa 

·Universidade, o conceito de indissoçiabilidade governamentais isolados obriga à duPTicaçâo 
imtre enSino, pesquisa científica, pesqÚisa tec- d"esnecessária de recursos roa:terrais e huma-

0016gica e extensão, o que··exiQé umã uhiver- nos de alta qualificação·: Como·· ambos são, 
sic@de. á.Cad~rl-ticarnente int€gi~da, operado-:. _ _na realidade brasileira, ·bastante escasso, esta 
nalmente flexível e aberta para interagir direta- rãJta de ligação pode conauzir à inviolabilidade 
mente com a sociedade. efetiva dos centros isolados O!J. dQ~ correspon-

14-No Ca.rripo teCrioiÓgico, a ligação uni- derites se:tç.reS u-n1versttálios, ou mesmo· de 
versidade_-sistema produtivo não é importante ambos. Há necessidade de garantir meCanis-
apenas pelo que a Universidade pode dar, rrias mos institucion"ã"iS-que -estabeleçam e mante~ 
também pelo que ela precisa receber. Em pri- ~ nham eSs"ã ligaçãO, CãSo" ã casO. Novos centros 

. metro lugar, a universidade precisa .receber de pesquisas governamentais devem, prefe
do sistema produtivc;j elementos relativos às rendalmente, nascer integrados ao sistema 

. demandas tecnológicas existentes, potenciais . universitário; nos caSos em que centros 1So1a-
e latentes, que orientem o planejamentõ global dos venham a se justifícãr, os mecanLSni.Os 
de suas _atividades de pesquisa vincUiãda e InStituCiOnais de ligação com q sistemª_l,l.niver-
que permitam a compatib[liz"açáo destas com sitário devem seiC:StátiE:feCídos 9esc!e a sua 
as necessidades sociaiS e com a SUi} própria origem. 
neceSSidade d'?! livre criação e de ensino. Em Políticas e instrumentos 
segundo.lugàr; do pOnto de.Yísfa tecnológico, 
a própria capacitação da universidade depen- 20. Os países deSenvolvidos inveStem 
de da v~rificação prática, em eScala real, do anualmente em ciência e tecnolqg~ cerca de 
conhecimento existente, 'o éjüe "sôinente""j;Qde 3,0 por cento do PIB, enquanto que o Brasil 
ser feito no interior· do sistema produtivo. Re- investe apenas cerca de 0,7 por cento. 
ceber este retomo de coil.hr!Cirriento do siste- C:onsiâerando. atnda a desproporção dos 
ma ProdUtivo é vital para a universidade mo-·_ - PÍ6s, verifica-se uma diferénçà. alarmante em. 
dema, inclusive para evitar a desprofissionap valores absolutos: enquanto os Estados Uni-
lização de seus pesquiSadores. dos investem <tnualmente cerca de 150 bi-

- 15-A crescente importância económica lhões de dólares em ciêitcia e t~cnologia, o 
das indústrias de alta tecnologia, bem como ·srasil investe apenas c_erca de 2,5 bilhões de 

· a-Crescente redução dos inte!Valos de t.empo dólares. Apenas uma empresa Oorte~ameri-
. entre o· conhecimento de: novos fenõmen9s cana, a lBM, investe anualmente cerca de 3,5 
e suas aplicações,_ evidenciam uma tendência j;)Ühões -de d.OJ<i"re5~0Us-ejã~· 1 bilhão de dóla_res 
mui)dial de lnterãção cada_ vez mais próxima mais do que o Brasil. 
entre pesquisa cieritífica ·e" pesquisa ·tecnol6- 21. De um modo geral, investimentos_ em 
gica, Há, assim, necessidade de. fortalece.r:: a~ ciência e tecngloQi~_da_ordt:m ~e 3,0 por cento 

·ligações entre às setores científicos e tecnoló- do PIB devem ser atingidos gradualmente, 
gicos, especialmente da universidade, am- através de uma política Que eleva, ano a ano, 

_ pliando, atri:w"éS de inCenttvoS, O interesse dos tais inve.$timentos em níveis superiores ao do 
setores científicos pelas aplicaÇões. · crescimento-do PIB.Isto permite que o próprio 

.· . 16. Os investimentos em pesquisa cienti- sistema de pesquisa se expanda de forma ra-
fica passam a ter adicionalmente e de forma danai, atraindo, formando e mantendo recur-
crescente, Interesse direto para a maturidade sos humanos de alta qualificação, naturalmen-
t~c:n.oJQgica nacional; é fundamental que O go- te escassos, bem corno que se expanda tam-
verno, o _sistema produtivo e a própria univer- béril de forma· racional a Correspondente infra-
sidade entendam esta tendência irreversível estrutura de pesquisa. . 
e a leV~.rn em conta em suãs priotidades e 22. Considerando a existência atual de ca-
em sU.ãs ações. pacitaçãO faciknente agflizável ou mobilizável 

17. _A. existência. de pesquisa tec:nólogica no" SiStema de ciênCia e tecnologia, sugere-se 
vinCUiiid~ã" effi univerisdades e em ín.stitutos um acrésc:fmo a cul19 prazo'de investimentos 
de Pesquisa gOvernamentais não exclui a ne· para o nível de. 1 ,O por cento do PIB, o que 
CeSSidade de centros empresariais de pesqui- equivale a um acrésdmo de 40 por cento nos 
sa e desenvolvimento. M.u...ftp_ pelo contrário, atuais níveis .de investim~ntos govemamen-

-tratã.-S~-C;fé entidades complementares que, in- tais, e a um adequado arrastamento dos inves
clusive, se constituem nas iil.t:erfaé:es mais ade- timentos empresariais. Em segUida, sugere-se 
quadas para o estabelecimento das indispen- a adoção, ano a ano, de um acréscimo de 
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investimentos governamentais que, em rela
ção ao PJB, corresponde a um nível pelo me
nos 6 pór cento superior àquele com qLJe o 
PIB cresceu no ano imediatamente_ anterior. 
COm esta Política o Brasil chegaria ao ano 
2000 inVestindo pelo menos 2 por cento do 
PIB, e de um PIB significativamente maior cto 
que o atuaL _ 

Uma tal política tem, ainda, a seu favor a 
carecterística de não exigir desviQ de recursos 
governamentais de outros setores, mas, ape
nas, que se dê um direcionamento prioritário 
a parte relativamente pequena dos acrésclm_os 
anuais desses recursos. 

23. É imprescindível para o desenvolvi
mento do sistema de ciência e tecnologia o 
estabelecimento de lei que permita agilidade 
e eficiêhciÇI nos mecani:i!J1QS de importação 
de máquinas, equipamentos, peças de repo· 
sição e insumos associados às pesquisas reali· 
zadas em entidades pUblicas. 

A situação atual, mesmo com a otimização 
feita recentemente, traz prejuízos significativos 
em tempo e dinheiro, podendo mesmo invia~ 
bilizar financiamentos externos, como o do 
Banco Mundial para o PADCT. 

24. Ao serem redefinidos os incentivos fis
cais que, por sua prioridade efetivamente se 
justifiquem, o estabelecimento Qe incenqvos 
fiscais para investimentos, pelo setor produ
tivo, em ciência e tecnologia, semelhantes 
àqueles exlstente_s para investimentos em cul
tura, toma-se crucial. Trata-se de investimen~ 
tos que, em parte cobrem a parcela governa
mental já anteriormante discutida, mas que 
motivam e arrastam investimentos do setor 
produtivo, levando este _setor _a uma moder
nização de postura perante a questão da tec
nologia e da tecnologia nacional, o que terá 
ampla e imediata repercussão na competiti
vidade interna_ e externa do País. 

25 -0 CNPq- Conselho NaCiOnal de De
,senvolvimento Científico e _T_e.cnológico, fun
dado em 1951, tradicionalmente _at1,.1a no fo
mento à (armação de _recursos humanos e 
à pesquisa, através da çoncessão de bolsas 
de estudo no-exterior, e de_r~passes d7 reçur
sos a pesquisadores. Poss_ui ainda sob sua 
gestão institutos pioneiros em suas respec
tivas áreas de conhecimento. Em cqn;:;onãnda 
_com a dinâmica da evolução do desenvol
vimento cie_n_tifico e tecnológico do Brasil,_ o 
CNPq foi ass_uihindo .e .;::onsOiidando na:v.as 
funções:_ administraçã.o da concessão de in
centivos fiscais e cambiais relacionados. c_om 
as importações de máquinas e eqUipamentos 
para pesquisa, apoio a ações de_ cooperação 
técnico_-çientilka Jntemadona} e _formaçªo d,e 
recursos humanos em. âre~ estraté.gtças: Tr~
ta-se _do principal instrumento de politica de 
ciência e tecnologia no campo da pesquisa 
cientilica e da pesquisa tecnológi6. livre. 

26 ~-A expansão dos investimentos na for
mação .de _recursos. hlJm~nos, principalmente 
através de CNPq, reveste-se da maior impor
tância. R~ssaltando apenas um elemento, o 
Brasil ampliou nos últimos anos d~ 2000 para 
7000_o número de-bolsas ao exterior. Entre-. 
tanto, este número, tomando-se por base as 
políticas de_ educÇição, ciência ~ tecnologia de 

países como a Coréia do Sul, e Q porte da 
economia brasileira, deveria ser 9a ordem_ de_ 
70.000, .. -- -- - ' - -

27 -O Progrª-ma de Entidad_es e Labor~~ 
tórios Associados do CNPq, visando à consoli
dação dos centros de excelência e dos centros_ 
potenciais de excelência do sistema de ciência 
e __ tecnologia é altamente prioritário. Encon~ 
tra-se em fase de implantação, sendo indiS
pensável um apÕrte significativo de recuisos 
adicionais a curto prazo, seguido de Uma polí
tica de contínua expansão, a médio prãzo. 

28-A ANEP - Financiadora de Estudos 
e Projetas, criada em 19671 é uma agência 
de fomento estruturada paia" apoiar, com fi
nanciamentos de longo prazo, projetas de de
senvolvimeDtO cien!]fico, tecnofÓgico, econô
mico.e social nas diversas áreas do conheci
mento humano, direci6nada preponderante
mente para universidades, institutos de pes~ 
quisa, centros de pesquisas empr-esariais e 
empresas nacionais. Engloba desde pesquisa 
básica até _estudos _CQ(Ilplementares que vi
sem aumentar a eficiência de investimentos 
produtivos já instalados, incluindO a pesquisa 
tecnológica vinculada, o desenvolvimento ex
perimental, estudos de viabil_id_acte e projetas 
básicqs de engenharia. Admillistra, ainda, Os 
~ç~rsO$ do FNDCf - Fundo Nacional de 
DesenvolVimento Científico -e Tecnológico, 
cujos recursos são investidos, s~m. retorno, 
na implantação, na consolidação, na expansão 
~ na modernização da infra-~str'Utura de pes
quisa cientifica e tecnológica, em qualquer 
área do conhecimento, especialmente em uni
versidade_s e institutos de pesquisa. A ANEP, 
p~la sua experiência ac:umulªda e pelas áreas 
em. que atua, é o principal-instrumento de 
política de ciência e tecnologia no .;::ampo da 
pesquisa tecnológica vi)icula4a, do c;lese:nvol
vimento experimental e da engenharia de pro
Jeto, inclu:)jve na capacitação de empresas na
cion~s cf~ -engenharia de projeto e na articu~ 
Jação das institulções de pesquisá e desenvol
viriienfó com ·o sistema produtivo. 

29-A_expansão dos. investimentos da R
NEP, tanto através de sua capitalização, quan
to através do FNDCT, tem_ importância deci
siva para o sistema de ciência e tecnologia, 
para sua articulação com o sistema produtivo 
e para o fortalecimento tecnológico da empre
sanac.:ional_, indusive _ _flO que se refere à im
J)J_afitação de centros de pesg_u_i~~-s empresa· 
riais. E fundamental, também, para a preser
'{ar;ãc;> e foft?!led~ento di;\5 empre~s de enge
nharia e consultaria nacionais. Portanto, a fl
NEP é instrumento prioritário em qUalquer po
lítica de_ ciência e teçnologia, devendo e po
dendo ter seu esc:::ó_po expandido. Aassodação 
corri entidades como o _BNDES, e bancos es
taduais deve ser ampliada, visando um efeito 
multiplicador sobre os recu.rsos da ANEP. 

30- Encontra-se em negoc!ação com o 
BID - Banco lnteramericano de Desenvol
vimeriio ·um aparte imediato de _recursos d.?t 
ordem de 100 milhões de dólares para a R
t::IEP:,_seguido _de um plano integrado de 5 
anos, de cerÇa de. 200 rr~:ilhões de dólares 
ªnl.lªis. além da contrapartida naciOilal, com 

__ aparte de.r_~cursos para a FINEP, -e para h?lsas 

internacionais, através do CNPq, aliado a um 
programa nacional de apoio a centros de exce
lência_ e -a- centros potenciais de excelência, 
especialmente universitários . .Esse programa 
envolv_e cõ"nstruÇâo de edificios, aquisição e 
instalaçãO de eQuipamentos e _capaci_t~ção de 
recursos humano__s para_ pesquisadores e téc
nicos. É vital para o sistema de ç:iêhdà ·e técrto
J69íã: a continuidade destes projetas, e _que 
os apartes pi:ua a FINE? sejarri fêitos como 
apartes de capital. _ _ _ 

31 -Encontra-se em negociação com o _ 
Banco Mundial uma segunda fase do PADCT 
- Programa de_ Apolo ao Q_esenvolvimento 
CieÍ'l.tffico e Tecnológico, de 330 milhões de:__ 
dólares, além da igual. contrapartida na~ional, 
em 5 anoS. -É_- altamente Conv~niente para o 
sistema de-ciênçía_e tecnologia, especialmen
te para as universidades, a Continuidade deste 
projeto. -, 

32 -A~articulação da SCT-PR-Secretaria 
Especial da Gência e Tecnologia da Presi
dência da República, com as Secretarias Esta
duais encarregadas da área de ciêricia e tecno
logia deve perinitir compiitibiliz-ação das políti
cas a serem executadas, conjugação de recur
sos e considel-ação das necessidades --regio
nais. O Fórum dos Secretários_ EStaduais de 
Ciênda e Tecnologia dev~ ter paper de5úiC:ádo" 
na concepção e na análise da política nacional 
de ciência e tecnologia. . 

33-As instituições estaduais de fomento 
à ciência e _à tecnologia, tais como a F APESP 
-FUndação de Amparo à Pesquisã do Esta-do 
de São Paulo, têm importante papel; comple-
mentando as atividades do CNPq e atendendo 
a necessidades i:_e:gionais. DiVel-sos estados es
tão implantando tais instituiçOes,_e iSSo é im
portante. Um suporte político e institucional 
à efetiva concretização _destas medidas terá 
larg~ alcance no funcionamento do sistema 
de. ciência e teCnologia e" n"á · affipliação do 
investimento governamental na área. 
· 34-A artiCulação da SCT/PR cOm os de

mais órgãos _de nível ministerial é indisPen
sável para a execução de uma política nacional 
de ciência e tecnolOgia, em especial com o 
MD - Ministério do Desenvolvímento da In
dústria" ·e _do Corriéri::io, no' que diz respeito 
à concepção da política industrial, de sua im
plantação e de sua compatibilização com a 
política de ciência e tecnologia. 

35-o funcionamento regular da ccr
Comissão de Ciência e Tecnologia e de suas 
sucomissões é exí_gido ·pefa riecesSidade de 
compatibilizaçãà das atividadeS ligadaS a ciên
cia e tecnologia dos demais órgãos de _nivel 
ministerial e ~la necessidade d~ participação 
formai das colnunidades científica, tecno\6-
.QfC:ãe-empr~Sarial na definição d~ política na-
cional de ciência e tecnologia. __ _ 

36:--: ~ necessário internalizar de f0fina-Or
gânicã no Estac:Jo as preocupações com o uso 
indiscriminado dos conhecimentos tecnoló
gicos, de maneira a evitar prejuízos à Socie
dade. Esse procedimento deve ligar~se a esfor
ços que jé. estão sendo empreendidos por ins-
tituições _Qrivadas e públicas,_ de forma locali
_zada e específica, rio tratamento das questões 
-ielativas aos efeitos nocivos da contaminação 
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nuclear, poluição ambiental, desmatarnento_ e 
defensivos agrícolas, entre outroS. -

O progtesso tientifico.:tecno16Q:ic0 Predsa 
ser administrado e controlado por formas or
ganizadas de atuação entre o Estado e a socie
dade civil. A criação de espaços formais de 
acompanhamento e avaliação das aplicações 
em C e T é necessária não sã para reduzir 
os efeitos desfav.oráveis, mas também para 
reconduzir, em beneficío de todos, as conse
qüências benéficas do progresso material. 

37- Dentro de regras estabelecidas. a 
aquisição de tecnologia no exterior, quando 
necessária e conveniente, deve ser estimWada 
e facilitada, para acelerar o movimento de 
atuação tecnológica do sistema p-rodutivo, 
procurando sempre associá-la à realização do 
desenvolvimento local, de forma a assegurar 
a sua efetiva absorção e reforçar a formação 
da capacitação nacionaJ. É fundamental a defi
nição, em cada caso, da combinação apro
priada entre aquisição de tecnologia estran
geira, empreendimentos associados e uso da 
capa_citação nacional de ciência e tecnologia. 
38- Devem ser consolidados e ampliados 

programas de infra-estrutura de serviços cien
tíficos e _tecnológicos, informação científica e 
tecnológica, documentação técnica, norma
lização científica e industrial, e implantação 
de rede computacional para ciência e tecno
logia, com ligaçõeS intemacionafs. 

39- Deve ser reforÇada a articulação com 
o MEC-Ministério da Educação, em especial 
com a CAPES -.Coordeiiaçàá de Aperfeiçoa
mento de Pessoal de Nível Superior, nas queS
tões _de_ avaliação institucional, na concessão 
de bolsas, no apoio a pós-graduaçâo nacional, 
e com a SESU- Se<:retaria de Ensino Supe
rior, notadamente pela criação de meçan!s
mos que viabilizem a ftxação do pessoal do
cente e de pesquisa nas Universidades, onde 
se encontram hoje cerca de 80 por cento dos 
pesquisadores do sistema de ciência e tecno-
logia. _ __ ___ __ __ _ _ _ _ 

40-Aartic_ulação da SCTIPR com o CRUB 
- Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras deve levar à compatibilização das 
políticas a serem executadas e à consideração 
das necessidades das universidades. O CRUB 
deve ter papel destacado na concepçllo e na 
análise da política nacional na área e de sua 
interação _com o sistema universitário. 

41 -Os programas de geração de empre
sas de base tecnológica em suas mú_ltiplas 
formas, ligadas a universidades, e de parques 
tecnológicos, já em andamento, devem ser 
mantidos e significativamente ampliados, da
da a sua importância piira o desenvolvimento 
económico do pafs. A estes programas devem 
estar associados os correspondentes meca
nismos de financiamento. 

42-É-indispensável a introdução de me
canismos que -previnam a desqualificaçãO da 
mão de obra face às inovaçôes tecnológicas, 
tais como programas de reciclagem continua
da de trabalhadores em empresas privadas 
e estatais. 

A SCf/PR, junto cOm. outros MinistériOs," de
ve participar ativarilente da coordenação des
se processo. 

43- É indispensável incentivar a moder
nização tecnológica de setores de alto conteú
dO--Social, como saúde, eduCàção, meio am~ 
biente, alimentação, habitação, tranSporte e 
energia, com a fina' i<tde de estender para 
a grande parcela da f- yulação até aqui margi
nalizada os benefícios do progresso científico 
e teCridOgieõ~ -

44- Devem ser priorizados programas de 
modernização científico-tecnológica que este
jam assedados à redistribuição de parte dos 
ganhos de produtMdãde entre os trabalha
dores./ 

45:..:.... Considerando: 
-a irrij:>orlânCla deciSiva d8 Oência -e de 

Tecnologia para o desenvolvimento económi
co e social do País; 
-a ne.céssidade de convencer os diversos 

setOreS da sociedade, dentro e fora do gover
no, da prioridade qUe devem ter os inVesti
mentos.crescentes em Ciência e TeCnologia; 
-a necessidade de que essa prioridade se 

traduza em ações efetivas; 
-a necessidade de intensifiCar urila nova 

postura do sistema produtivo em relação as 
questões da tecnologia e da maturidade tec- _ 
nológica nacional; 
-a neceSsidade de- ímj)leiTiei1tar as liga

ções entre o sistem'a de ciênda e te<:nologia 
e o sistema produtivo; _ 

:___o -extenso,-CCift'íplexo e diverSificado con
junto de atividades exigido para o desenvol
vimento do setor, a dedicação exclusiva que 
e1e -ex~ge eo-acesso--díieto e permanente ao 
mais alto nível de-decisão do país.; 

Chega-se à conclusão de ser, hoje, indis
pensável que o sistema de ciência e tecnologia 
disponha de um órgão efetivamente de nível 
ministerial, preferencialmente através do res
tabelecimento do Ministério da Ciência e TeC
nologia. 

Era o que tinha a dizer,"Sr. Presidente. (Muito 
t>em!) 

--o SR.: PKEsiDENTE (Pompeu de SoUsa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Dir-
ce_u Carneiro .. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Promiiicla o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senãdores, -eu- queria faZer uma 
breve comUflicação ao Senado, de aSsUnto 
de mutta: relevância para todos os trabalha~ 
dores brasileiros. Faço-o de modo um tanto 
apressado, dado do término da nossa reunião 
e. as viagens habituais que somos obrigados 
a fazer, nos finais de semana, para partici
parmos da campanha à Presidência da Repú
blica. 

Domingo, o Senador Mário COvas, nosso 
_ candidato à Presidência da República, estará 

em_Santa Çatari_óa, vi51itahdo ·ciili:::-6 Cidades. 
E, para:-nosSã-Satisfação, o Presidente -da ses~ 
são, Senãdó"r Pámpeu-- de Sousã, estará em 
Florianóplis, neste domingo, quando partici
paremos do Encontro de Arquifetos e Interes
sados nas questões urbana_s do Brasil, onde 
Iremos discutir as leis que tramitam no Con-

- gresso~ sobre o assunto. 
Mas, o que eu _queria trazer, Sr. Presidente, 

eta o assunto do Fundo de Garantia de TempO 

de Serviço. Em recente estudo feií9 por_comis- · 
são Interministerial, da qual o Banco Central 
participou, verificou-se que o quantum, a· sa-· 
ma tório de todas as contas vincLdact~ alcança 
qualquer coisa em tomo de 31 bilhões e 900 
milhões de cruzados novos, em maio de 1989 
e que esse valor representa em tomo de_l/3 
do que deVeria montar es-Sa quantia, nesta 
oportunidade, portanto, houve uma perda de 
2/3 dos valores em relação aos depósitos de 
Fundo de Garantia dos trabalhadores brasi
leiros, Esse Fundo deveria _ter atingido, em 
maio deste ano, 90 bilhões de cruzados novos, 
no entanto, alcançou a cifra de 31 bilhões 
e 900 milhões de cruz3.<los novos. Isso signi
fica um rombo, para definir com a palavra 
que acho mais adequada, nessa economia 
dos trabalhadores, que, se fosse mantido o 
sistema anterior de indenização, um salário 
por ano de serviço, havia: alcançado 90 bilhões 
de cruzados novos. 

Ora, pelo que parece, a apropriação de 213 
do Fundo de Garantia foi feita, ao longo da 
sua existência, por três setores, que repartiram 
esses 2[3 que não aparecerri_ Das contas do 
Fundo: o setor bancário, _o setor financeiro 
e o setor empresarial, que, num acordo de 
cavalheiros, dividiram ess_es ganhos. 

Uma vez identificado tudo isso, e quantifi
Cado, não sabemos quem vai pagar essa con
ta; ainda não está definido. Creio que não po
derá passar em branco, em absoluto! Isso tem 
que ser defenido, quem é o responsável por 
esse rombo na poupança dos trabalhadores, 
via FUndo de Garantia de Tempo de Serviço. 

O ·conselho Monetário Nacional, que se reu
niu esta semana, recebeu proposta do setor 
financeiro, que recebe os depósitos do Fundo, 
no sentido de q1,1e fosse estabelecida uma ar 
brança sobre a adminístração dos recursos 
do Fundo, para compensar aquele número 
de dias em que antes ficavam depositados 
nas agência financeiras, oU nãs casaS bancá
rias, os recursos do Fundo, que foi dlrninufdo 
para poucos dias, dois dias. Para Compensar 
essa administração, o setor bancário está pe-
dindo 2;93 Bónus do T escuro Nacional para 
cada conta, por mês. _ _ 

Ora,' se fizerrrioS um exercício -aproximado 
de art:trilética, vamõs verificar que um salário 
de 400 crUzados novos, o menor salário, que 
recolher 32 cruzados novos para essa t;:onta. 
deverá pagar para ã administração do Banco 
qualquer coisa como 35% do valor do Fundo, 
que será deduzido para a sua administração. 

Ê muito caro;- parece-me, ess_e valof que 
estão pedindo para os trabalhadores: 32% do 
Fundo çleposttado, para remunerar a adminis
tração desse Fundo. Trinta e poucos por cento 
-hão fiZ as contas com precisão, dou apenas 
uma Ordem de grandeza- que são 2,93 BTN 
vezes 3,6547, valor atual da BTN .. 

Isto signifiCa um escândalo! Essa poupança 
que os trabalhadores brasileiros iriam acumu
lando, ao longo das suas atividades produtivas. 
para, no final, obter um volwne razoável, ficaria 
Oa mesma forma lesada se não por meca
nismos espú.rios e escuses, c_omo fora feito 
ãntertormente, agora de modo claro e legal, 
se àSsim for aceita essa proposta da Febfaban. 
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Queria apenas registrar isso, de modo a dar 
divulgação dessa pretensão, fazê~ lo como de
núnda à Nação_do que se_está querendo fazer 
com as contas remuneradas do Fundo de Ga
rantia dos trabalhadores brasileiros. E quero 
fazer neste sentido, para que os trabalhadores, 
os representantes_da sociedade brasileira aquí 
no Senado Federal, na Câmara dos Depu
tadO$OU em qualquer outra instância de repre
sentação democrática do povo se pos[donem, 
se manifestem, e não permitam que essa ab
surda proposta seja akançada. 

Sr. Presidente, Srs. Sehãdores, era esse o 
registro ejue queríamos fazer. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo. a palavra ao nobre Senador José ~ 
Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Pronuncia o segufnte dís<:urso. Sem revis~Q 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore.$, 
as notícias_ são pródigas em divulgar a inten
ção determinada do Sr. Sílvio Santos_ em con
correr à Presidência da República. Este é o 
futo que, hoje, todo o Brasil conhece,_ tem a 
informação atrayé:s dQ._rádio, através dos ór
gãos da imprensa escrita, e, princtpalmente, 
através da própria cadeia de emissoras de tele
visão do Sr. Silvio SantoS, que ·usa, larga_ e 
abusiVamente, dessa_ <:.onj:~_ão pública para 
sua autopromoção e autodivulgação. 

Parece-rne, está claro, neste processo todo, 
que essa não era, e não é,_ uma candid_atui:a 
de última hora. Aqueles que supõem que o 
nome do Sr. Silvio Santos tenha surgido em 
função de situações circunstanciais, às véspe
ras de uma crise políl:ica ou de um irnpasse 
eleitoral que o País esteja vivendo, estão redon
damente enganados; a candidatura do St. Sil
vio Santos vem sendo, longa e detalhãdamen
te, urdida ao longo desse período pré-ele.itoraJ, 
ao Jogo, pelo menos, dos úhimos dez meses; 
quando nà.o, é importante ressaltar que, por 
ocasião da votação, no Senado, da Lei Eleito
ral, da qual tive _a honra de s~r o Re\ator, nkor
do-me de que setores hoje interessados na 
indusão do nome do Sr. Sílvio Santos no qua-
4ro dos pleiteantes à Presidência da República, 
esses setores ínteress.;;t.d.~ Jqram os priineiros 
a propor a modificação da Lei Eleitoral, no 
sentido de quebrar a exigência da filiação. Por 
outro lado, foram também muito rápidos e 
eficientes, na intenção de permitir que o uso 
do horário gratuito, em rádio e t~levisão, fosse 
facilmente transferido de um candidatt> para 
outro. • 

Agora percebe-se que o Sr. SílVio Santos 
-tem-se a informação é apenas um acionista 
majoritário e não ocupa nenhum cargo de 
direção, não assina qualquer documento que 
comprometa a sua açáo executiva; está à testa 
das emissoras que possui, à testa das empre
sas de comunicação das_ quais é _o dono. 

Ora; vendo-se todo este conjuntp ricq ·-de_ 
detalhes, notã-se que essa __é uma_ <:::ªndldatura 
tntekamente desobstaculizMa, ou seja, está 
armada, articulada, montada e arquftetad~ há 
muito tempo, e o momento aprazado, o mo· 
menta previsto era exatamente est~. ou seja, 

a menos de 20 dias da eleição, quando o nome 
desse_ cidadão, desse senhor, não poderá ser 
objeto de exame crítico, não poderá ser sub
metido a um processo de discernimento, de 
anáfise, de compa{ação e de retrospecção da 
sua vida, enquanto homem público, porque 
toQ.o aquele que exerce atividade numa em
presa concessionária de serviço público é tam
bém um homem que deve c;Iar satisfações à 
popUlação, é alguém que tem vínculos com 
o Estado; -j:io(que todas as suas emissoras de
pendem de autorização originada do Estado, 
antes do Poder Executivo e hoje do Poder 
Legislativo. Portanto, a concessão o coloca 
na condição de um homem público, 

Então, essa estratégia, que foi longamente 
montada, arquitetada e tramada. agora vem 
à tona. 

Sr. Presidente, não é nada recomendável 
para a imagem do Brasíl, para as imagens 

· m.eJ::®_ e interna do nosso País. 
- Na-verdade, a inclusão de uma figura dessa 

dimensão, dessa proporção póblica e popular, 
desprovida de qualquer tradição, de qualquer 
compromisso e sem nenhum projeto nacionai 
verdadeiro a,ssumido, pode significar muito 
mais do que meramente ~.:~rh jogo eleitoral; 
pode significar o comprometimento irreve:r
sivel da saúde democrática do País. 

.t: bom lembrar que quando o Sr.Jânio Qua
dros foi c:andidat.o_à Presidência da República, 
ele dizia três <::cisas: ''Sou um candidato jo
vem"; "Não tenhO compromisso com políticos 
nem c--om P<Irtidos", e, "Sozinho, com a minha 
força pe$50al, com a minha genialidade úrlica, 
vou varrer _a __ c:orrupçáo do Brasil". E, como 
se viu, aquele_ homem que dizia que ia levar 
o Brasil aos píhca(os do progresso e da glória; 
qué sozinho seria o _condutor do povo brasi
leiro ao paraíso definitivo - aquele homem, 
quando começou a governar, Governo ao qual 
chegou mediante promessas, compromissos 
e afirmações até então não conhecidos e não 
imaginados pelo povO braSileiros, aquele cida~ 
dão que dizia que, com a suêl genialidade, 
cóítí'b seu potencial inesgotável, iria transfor~ 
mar o Brasil numa grande força mundiaL teve 
como primeiro grande projeto proibir as rinhas 
de galo; o segundo grande projeto foi proibir 
o uso de biquin!s nas praias brasileiras; o ter
ceiro extraor_d_inácto projeto daquele "messias 
da redenção pública_ do Brasil" foi Proibir os 
concurso~ de beleza nas passarelas brasileiras; 
e, o seu CjUarto grande gesto" foi - ele que 
havia sido eleito pela UDN conservadora -
condecorar o líder da Resolução Cubana 
"Che" Guevara e, em sete meses, o seu Govér
no caiu pól' debilidade orgânica, fisiccl, institu
cional e polítk.:a; por absoluta anemia política, 
caiu o GoVerno--do Sr. Jânio Qua"dros, r;t~e-

--diante reilúncia,._e o-PaíS mergulhou em trinta 
anos· de esc::_uridão e de·incertezas. 

Ora, _.Sr. Presidente, estamõs aí assistindo, 
da ro«;Srn_a furma, à ascens~q no patamar à e 
um c;an_didato com extraordinário potencial 
eleitoral - de um homem que também vem 
para este cenário desprovido de qualquer tra
dição política e desprovido de um mínlmo pro~ 

. jeto nacional. 

Sr. Presidente,_ deixo registrada nos Anais 
desta Casa, uma Eúinnaçãà, poi'que irei ~-la 
ao longo do próximo mandato presidenc:ial. 
várias vezes; a afinnaçáo que quero fazer é 
a de que o presidfmclalismo é_ um regime intei
ramente falido e _inviável. E\e possui no seu 
pr6prlo bojo, na sua própria raiz, a 9ênese 
da sua destruição. Este é um regime' que-Só 
sobrevive quando urna figura que proPõe uma 
felicidade r_nessiâ(lica, uma sa\vaç:ão da pátria, 
consegue vender essas ilusões primãiias ·ao 
povo brasileiro. São esses mesmo_s vend~o· 
res de üusão, esSeS prestl.dlgitadores da verda. 
de que acabam sendo um instn,lmento de cor
rosão e esboroamento .das instituições deino
cr~ticas. A p(ova foi_ o Si. Jânio QJadr~s. O 
Sr. Jânio Qu~dr~s s_e ves~a de uma figqra 
messfànica, o pai único e def111itivo da reden
ção do povo brasileiro. E foi o Sr. Jânio Qua
dros quem mais plantou a semente da destrui
ção da democracia n_este País. Pois o regime 
presidE!ncialista é isto: produz essas· arioma
Jtas, produz esses montrengos políticos Que 
acabam sendo a própria ra\z de todas as maz.e~ 
las e de todas as deformações do regime de
mocrático. 
_ É por isso, Sr. Presidente, que aqu{fessaJto 

isto. A candidatura do Sr. Sílvio Santos talvez 
venha até a ter um_ e~itQ benéficO, Um efeito 
talvez pedagóglco, o de atestar, cabal e irretor~ 
quivelmente, que o regime presidencialista 
não presta, que o regime presídenclafísta é 
o regime próprio das deformações, ê o regime 
propício aos desvios e . .ao aviltamento do pro
_c:.ess.o democrático. Sf. PreSidente, quero c:rer, 
inclusive, que deste proc:esso perverso que es
tamos vivendo no Brasí[ hOje possamos tirar 
algumas lições positivas, _e uma delÇJs talvez 
a mais importante de tudo quanto _de negativo 
Virá, de tudo quanto de ruim [rá acontecer, 
a lição positiva que talvez possamos subtrair 
desse processo é a de que este é um srsterna 
de governo que necessariamente leva para es.. 

-sa. situação. Se há candidatos que estão pro
metendo o céu e: a terra, se há candidatos 
que desconhecem o que está sendo votado 
no Orçamento para o próximo exercício, e 
dizem que vão levar o País ao extremo da 
feliddade- alguns dlzem que, uma vez no 
poder, vão conduzira País para o Nirvana búdi
co - , se isso vale, o Sr. Sílvio SantoS -é um 
especüista multo mais quaJificado do que to-
dos eles juntos. - _ 

A verdade é que com o "Baú da felicidade" 
o povo é mais feliz do que, quem sabe, os 
caixotes aí, de um lado da demagogia popu
lista, e, de outro lado, o populismo mentiroso 
e inconseqü:ente. _ __ 

Sr. Presidente, a candidatura do Sr. Síl-4o 
SantoS tem um efeito didático: a desmora~ 
Iizaç:ão definitiva do regfme presidencialista. 

Estou dizendo isto para registro nos Anais, 
não como base argumentativél para introduzir 
o regime parlamentarista já. Não, não sou fa
vorável a isto. Quero eleição_ presidencial, que
ro eXercido do Presidencialismo pleno, tal co~ 

ffio está na Constituição. Quero que o povo 
exerça o seu aprendizado. 

E a democracia é como andar de bicideta, 
Sr. Presidente,_ apr_e~de-se {llnciando. Quero 
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que o povo brasileiro _ande_nesta bicideta de 
democracia presfdencíalistã:- para ver a qüali
dade desse instrumento, a fim de que possa
mos, em 1993, ou até Ilum prazo ari.tecipado, 
razoável, se assim for a vontade do povo brasi
leiro, através de plebiscito, cómo, aliás, prega 
o candidato de V. Ex", O Senador Màrio Covas 
- faço esté registro público de 'reconheci
mento - e possamos, através de plebiscito, 
pelo menos constitucionalmente está previsto 
para 1993, implantar o regime parlamentarista 
no Brasil. Para monstrar àqueles que supõem, 
~que1es que imaginam que o regime presiden
cialista é o canal, é o veio para o eXercício 
do seu poder demagóglco, que eles acabam 
sempre sendo frustrados, porque sempre ha
verá quem faça pior do que eles, A verdade 
é que _aqueles que traíram até -m-esmo posi~ 
ções políticas do passado, e aqueles que se 
aliaram à extrema direffa para implantar dentro 
da nova Constituição o regime presidericfa~ 
lista, estão pagando_agora muito caro pelo 
sistema que escolheram. Porque imaginaram, 
supuseram que seriam imbatíveis no exercício 
da linguagem demagógica. Não são'- sempre 
há um Jãnio Quadros, e, se não é um Jânio 
QUadros, nasce .um Silvio Santos, se não hou
ver um Sílvio Santos, existirão outros, porque 
está na gênese desse sistema ·a semente da 
sua própria destruição. 

Erao·quetinha·a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas) 

O SR. PRESmENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão designando para a ordinária 
de segunda~feira, às 14 horas e 30 minutos, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI DO DF N• 69, DE 1989 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art 336, c, do Regimeriio ln temo) 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF n~ 69, die 1989, _de iniCiativa do 
Governador do Distrito Federal, que autoriza 
a desafetação de domínio de bens de uso co
mum do povo, dentro dos limites territoriais 
do Distrito Federal. -(Dependeri.do de parecer.) 

2 

OFÍOO N< S/12·, DE .1989 
(Em- regtme- de urgência, nos termos do 

art 336, c, do Regimento Interno) 
Ofido n• S/12, de 1989 (n• 156/89, nei õri

ge!TI). relativo à proposta para que seja autori~ 
zado o Governo do ESfã.do do Piauí a contratar 
operação de crédito junto a organfsmos finan
ceiros da RepúblióiArgentina, no valor de US $ 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares ame~ 
ricanos). (Dependendo de parecer.) 

3 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 30, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 376, e, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legisjativo no- 30; ·de I 989-(r·( 44/89, 
na Câmara dOs Deputados), que aprova o tex
to do Acordo Cooperação Econõtnica cele
brado entre o GovernO" dã- República Fede
rativa do Brasil e o Go_Verno da República So~ 
cialista da Té:hecoslováquia, em BraSília, em 
)2 de mala de 1988. (Dependendo -de pare-
cer.) 

-4 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à COnStítuiçãO n"T, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
S_~nhores senadores, que altera os prazos es~ 
tabe1eddos no § 6~ do art. 14, para desincom
patibilii:ação do Presidente da República, dos 
Governadores de ESiaâõ, 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 Corrêa. 

5 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição-n" 2, de 1989, de 
autoria do Senador Olavo Pires e Outros Se~ 
nhores _Senadores, que modifica o § 39 do 
art. 4° do Ato das Disposições Constjtucionais 
T raiiSitórias~ · 

6 

_ DiscuSSão, enl turno· único, do Projeto de 
Lei do Senado no 22, âe 1989, de autoria do 
Senador Jamil Haddad, que_ disj:lõe sobre o 
~ansporte de pii;.sos e dá outfas prov:i,d~_ndas, 
tendo 

PARECER, S6b n~_97_, de 1989, da Comtssão 
-de ConstituiÇão, Justl'ça e Gdadania, pela 

consti_tucionalidade e juridicidade. 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n? 91, de l989 - Comple~ 
mentar, de autoria do Senador João f'.\enezes 
e oUtroS "Senhores sena:aores, que estabeleC_e, 
nos termos do§ 9~ dO art: 14 da Coilstituição, 
de 5 de outubro de 1988, prazo para desin
compatbilização de Ministros de Estado tendo 

PARECERES, sob n' 139, de 1989, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Ciclãdania, pela 
constitu_cionaliàade e juridicidade, com voto 
vencido dos Senadores Ney Maranhão. Jutahy 
Maga~hães e_Mansueto de Lavor. 

·a 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução n9 1, de 1989; de iniciativa da Co
missão Diretora, que altera a redação de dis~ 
positivos da Resolução n9 146, de 1980, altera~ 
da pelas Resoluções n~s 50, de 1981, e 360, 
de 1983 e dá outras providênCias, tendo_ 

PARECER, sob n' 159, de 1989; da Co
missão 

-de Consiituição;JuStiça e Cidadania, pela 
· constituci9n~idade, jliridicidade e, no mérito, 

favorável. 

:;_·,, 

9 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSmUIÇÀO N• 3, DE 1989 

(Incluída em Ordem do Dia, nos termOs do 
art._358, § 2°, do Regimento Interno) 

Discussâo, em primeiro turno, da Proposta 
de Einenda à Constituição n? 3, de 1989, de 
autoria do Senador_ Marco Maciel e outros Se~ 
nhores Senadores, que acrescenta parágrafo 
ao art. 159 e altera a redação do inciso ·n do 
art. 161-da cOriStituiç:ão Fe9eral. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
-- te, peço a palavra para uma questão de ordem. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-
PA. Para uffia questão de õrdem.) --Sr. Presi
dente, V. EX~' acaba de noticiar matéria para 
_segunda~feira. A lei vigente manda fazer, na 
segunda-feira, -o feriado que cair, for-a da se
gunda~feira, no meio de semana. É lei. Nós 
estamos cumprindo essa lei. 

Dia 12 de outubro, tivemos um caso, exata
mente, dat"a cOnsagrada à Nossa Senhora 
Aparedda; então, segunda~felra foi feriãdo. d 
Distrito Federal fez _perito facultativo dia 12: 
acabamos tendo dois feriados. Agorã, ouço 
que o Senhor Presidente da República baixou 
um decreto para comemorar Finados, como. 
todo mundo comemora, no dia 2 de novem
bro. Mas, pela lei, temos que cumprir o feriado 
na segunda~felra. V. Ex' está anunciando ma
téria para segunda~feira. Levanto uma dúvida, 
baseado em se vamos ficar naquela história 
-de que a lei, no Brasil, foi feita para pegar 
ou não_ pegar. 

O SR. PRESIDENIE (Pompeu de Sousa) 
- Tem V. & uma boa dose de razão, em 
face da subversão eXistente na administração 
deste País; rrias, riã -verdade, só resta a esta 
Presidência eventual dos trabalhos ... 

OSR. JARBAS PASSARINHO-Oxalá 
fosse menos eventual, fosse até constante. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
... ou habitual, como V. Ex< sugere, examinar 
q_assunto e decidir oportunamente. 

O SR. JARI!Al'rPASSARINHO -Agra
deço a V. Ele 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a seSSão às- 1 r horas e 40 
minutos.) 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 243, DE 1989 

O Presidente do· Senado Federal, no uso 
da sua competência regimentar e regulamen-

- tar, -de conformidade_ com a delegação de 
competência que lhe fof outorgada pelo Ato 

· dá ComisSão- Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Prà~ 
cesso n~-014455/89~7, · 
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Resolve aposentar, voluntariamente, Carlos 
Barbosa Morales, Assistente Legislativo, Clas
se "Especial", Referência NM-35, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, alínea c d~ 0Jr:gtltulçãó 
da República Federativa do Brasil, combina
dos com os ~rtigos 433 -e 414, § 4", da Resolu
ção SF n" 58, de 1972; artigO 39 da Resolução 
SF n9 13, de 1985; artigo 2" da Resolução 
SFn9 182, de 1987, e artigo 59 da Resolução 
SF n? 155, de 1988, com proventos proJ>C!r
cionais ao tempo de serviço, à razão de 32/35 
(trinta e dois e, trinta e cinco avos) do seu 
vencimento, ob_s_ervado o disposto no art. 37, 
inciso XI, da Coii.stituição Federal. Senado Fe-
deral, 12 de outubro de 1989-Senador Nel
son Carneiro, Presidente 

('•) Republicado por haver saído com incorre-
ções no DCNIT de 13-lP-8~- -

ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 251, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimenta] e regulamenM 
tar, de. conformidade com a delegação de 
competência que lhe foí outorgada pelo Aro 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n9 013.541/89-7, resolve aposentar, vo
luntariamente, Célia Maria Oalvão Xavier, As. 
sistente Legislativo, Classe ''Espedal", Refe
rência NM-35, do. Quadro Permanente do Se
nado Federal, nos termos do artigo 40, inciso 
m, alínea c; da Constituição da República Fede· 
rativa do Brasil, combinado com os artigos 
433 e 414, § 49, da Resolução SF nQ 58, de 

1972; artigo 3'~' da Resolução SF n" 13, de 
1985; artigo 2o da Resolução SF n9 182, de 
1987, e artigo 59 da Resolução SF no 155, 
de 1988, Com pr-oventos proporcionais ao 
tempo de serviço, à razão de 28/30 (vinte e 
oito, trinta avos) do seu vencimento, obset
vadoo clisposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tução Federai. 

Senado- Federal, 27 de outubro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 252, DE 1989 

O Presidente do Senado Federa1, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo eni viSta o-que consta do Pro~ 
cesso n9 015.116/89-1. 

Resolve aposentar, voluntariamente, Altami
ro Alberto Tavares, Adjunto Legislativo, aasse 
"Especial", Referência NS-19, do Quadro Per· 
manente do Senado Federal, nos termos do 
artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
da RepúbJjca Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 428, inciso TI, 429, inciso l, 
430, inçj~os N e V, e 414, § 49, da Resolução 
SF n" 58, de 1 972; artigo 39 da Resolução 
SF n9 13, de 1985; artigo 29 da Resolução 
SF n9182, de 1987, e artigo 59 da Resolução 
SF n9_l55, de 1988, com proventos integrais, 
observado o disposto no artigo 37, inciso_XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal. 27 de outubro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
_N• 253, DE 1989 

O Presidente do Senado Federa1, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
lar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abn1 de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro~ 
cesso n• 013.818/~-9. 

Resolve aposentar, voluntariamente, Leyla 
Castello Branco Rangel, ocupante do c"argo 
isolado de provimento efetivo de Diretor, sím
bolo DA.S-101.4, do Quadro Permanente, Par~ 
te Suplementar, atualmente no exercício do 
cargo em comissão de Diretora da Subse
cJ:eUJria de Edições Técnicas, código SF
DAS-101.4, nos termos do artigo 40, inciso 
lll, alínea a, da Constituição da Repúl:ilica Fede
rativa do Brasil, combinado com os artigos 
428, inciso D, 249, inciso I, 430, inciso V, 437, 
414,.§ 49, ~ _416, indsos I e II, da ResoiuÇáõ~.~ 
SF n9 58, de 1972, artigo 3" da Resoluçào 
SF-fl9 13, de 1985; artigo 29 da Resolução 
SF n9 182, de 1987; artigo 5<:> da Resolução 
SF n9 155, de 1988; artigo J9 do Decreto-Lei 
n9 2.204, de 1984, combinado com a Le1 n<:> · 
7.338, de 1985, e- artigo _29 § 2", da Lei n9 
6323, de 14 de abiil de 1976, alteraila pelo 
Decreto-Lei n• 2270, de 1985, e 2.365, de 
1987, aplicada no Senado Feder~ pela Reso~ 
Iução SF n9 21, de 198Q, e m6díficada pelas 
Resoluções SF n•' 7 e 15, de 1~87, e 198, 
de 1988, com proventos integrais, correspon~ 
dente ao vencimento do cargo efeito, obser
vado o dispostO no artigo 37, indso XI, da 
Constituição Fede~. · 

Senado Fedei-ai. 27 de outubro de 1989. 
-Senador Nelson Camelro7 PresideiÍte. 
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r----CONGRESSO NACIONAL __ --. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 64, ElE 1989 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técniéa, Gentífica e Tecnológica, 
entre o Governo da República Fedéaüva do Brasil e o Go11erno da República de E/ Salvador, 
celebrado em BrasJJia, em20 de maio de 1986. ~ 

Art. 1•- É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de El Salvador, celebrado 
em Brasilia, em 20 de maio de 1986. - ~ ~ ~ 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Sehado Federal, 27 de 0utubro de 1.989. -Senador Nelson Carlle7!0, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
OENTÍFICA E TECNOLÓGICA ENTRE 

O GOVERNO DA REPÚBLicA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O ~ 

GOVERNO DA REPÚBLICA 
DE EL SAt:VADOR 

O Governo da República Federativa do Bra
sil e ·o Governo- da República de El Salvador, 
(doravante designados "Partes Córi.tratantes"), 

À luZ de seus _objetivos comuns de desenvol
vimento econômlco e social e de elevação 
da qualidade- de vida de seus povos, 

Considerando que a cooperação científica, 
técnica e te_cnológlca entre os dois países e 
que a aplicação dos seus resultados aos pro· 
cessos de produção contribuirão para os mú
tuos esforços em prol da consecução de se_us 
objetivos comuns, e 

Desejosos de desenvolver a referida coope
ração, 

Acordam o seguinte: 

~~~ARTIGO I 

As Partes Contratantes detenninarão perio· 
dicamente as áreas em que esforços de coo
pérãç-aO e?Cúl de pesquisa conjunta no desen
volvimento de Setores específicos científicos, 
técnicos e tecnológicos são de maior interesse 
oornum e os mais conducentes à consecução 
dos objetivos deste {\cordo._As-P.artes Contra
tantes estabelecerao prioridades para tal fim. 

ARTIGO 11 

I. _ Ajustes operadonais, no âmbito deste 
Aco~àQ, poderão ser concluídos entre órgãos 
gove~nameritais brasileiros e salvadorenhos, 
designados por cada Parte Contratante, com 
vistas à implementação deste Acordo em 
áreas prloritárjas específiq~s. 

L..Os Ajustes operacionais, celebrados 
por d~feren_t~S: órgãos e entidades sob a égide 

- deste Acordo, _entrarão em vigor mediante tro
ca de Notas diplomáticas. 

3. Os Ajustes operacionais a que faz refe
ri:ncia o par~grafC? .I do presetl~rtig_o especi· 
_ _fi_ carão_ fontes financeiras e mecanismos ope
racionais, de conformidade com os objetivos 
específicos e as características dos órgãos en
volvidos, e estabelecerão -os procedimentos 
concernentes aos relatórios das atividades de

-correntes,_ a serem submetidos_ à CornisS_ão 
Mista estabelecida nos termos do art. VI. 

ARTIGOlll 

A fim de implementar os propósitos deste 
Acordo, as Partes Contratãntes corcordam 
em: __ 

a) convocar reuniões pal'a o exam-e e o in
tercâmbio de informações; 

b) intercarnbiar professores, dentistas, 
pesquisadores, peritos e técnicos (doravante 
designados ··especialistas"); 

c) procede~ à troca -direta de informações 
nos campos relevantes; 
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d) proceder à implementação conjunta ou 
coordenada de programas e/ou projetas de 
p_esquisa ·déntífiC:â, <ie desenvolvimento técni~ 
c-o e tecnológico, para a 'adaptação adequada 
de técnicas e: tec:nologias a condições relevan-
tes espedfk:as; c: · 

e) proceder a outrél~ forrn;;ts de coQperãçàO 
exigidas pelas circunstâncias e SObre__~ guais 
se haja acordado. 

ARTIGON 
l. O intercâmbio de informações de natu

reza científica, técnica e tecnológica realizar
se-â entre as Partes Contratantes ou por inter~ 
médio dos órgãos designados por cada uma 
das Partes. . 

2. A Parte Contratante, o~ ·o ór9ãâ ·déSig
nado, que suprir informação de_ssa _o~tureza 
poderá, se considerar conveniente, solkitar à 
outra_ Parte_ ou órgão que restrinja a difusão 
de tal informação junto a terceira~ Partes. 
Sempre que a divulgação de tnfprmação for 
considerada possível ou aconselhável, ambas 
Partes Contratantes deverão acordar quamo. 
às condiÇões e ao escopo dessa divulgaçãQ. 

ARTIGO V 

A Parte COJ1tfãfarife-·que receber especia
listas da outra Parte proverá o pessoal adequa~ 
do necessário à eficiente implementação da 
atividade, projeto _ou programa relevantes. 

ARTIGO VI 

1. As Partes C_ontrãfantes d~cidern estabe
lec.er uma Co.mi?sã.ç Mista, de _çqoperação 
Técnica, OentiTtca e tec.noJógica, que se reu
nirá alternad~mente no Brasil e em El_Salv_a
dor, em datas aco.rda_d.M por via diplomática, 
quando for julgado conveniente por ambas 

d) dapres_entação de reco.mençlações_ a 
ambas j:>artes Ç'oiiE"~~ntes tio que diz respeitQ -
à implementação ao pfeSente Acordo, inçluin
do os programas ínidadOs no âmbito de seus 
Ajustes operacionais. 

3. A Comissão Mista será mantida infor
mada do andamento de projetas e programas 
estabe~c~os pro A~~stes operacionais. 

den~ncia s.u~rá ~feito seis meses ap6s a data 
de rec:eb_imento da nota respectiva. · ___ · __ 

A Coffii_ssão Mista pOderá estabeleCer-gru
pos de trabalho especiais, que poderão reu
nir-se simultaneamente com as sessões da 
Comi-$Sâ6 Mista, ou durante Q~ períodoS entre 
as referidas sessões, com vistaS a examinar 

- os relatójios sobre o progresso das atividades 
- mencionadas no § 3° e a revisar a implemen-ARTIGO IX . tação de aspectos específicos deste Acordo 

Ambas Partes Contratantes isentarão de to- ou dos Ajustes operac:ionais ao mesmo. 
das as taxas e impostos_tan:tó-as importações 5. Os cantatas, no- âhlbito deste Acordo, 

--como as exportações de.LID1 país a outro no_ entre as _Partes _Contratantes, efetttado_s du
tocante a bens, equipamentos e materiais ne- rante os intervalos das sessões da Comissão 
Cessários à implemei'ttãçãb deste Ac:ordo_ e - Mista e feuniões doS gruPos de trabalho, Serão 
do Ajuste.s operacionais ao mesmo. Tais bens, realizados por via diplomática, ou por inter-
equipamentos materiais serão'reexportados à médio ·de_ órgãos designa~os porcada uma 
Parte que os enviar, por ocasião. do término__ das Partes. . . 
·dos projetas e programas aos quais se destina-
ram, a não ser_quando os bens, equipamentos 
e materiais forem doados à Parte recipiente. 

ARTJGO.VII 

O financiamento das várias modalidades de 
-ARTrGO" X cooperação científic.._a, iécniCa -e tecnológiça _ 

A s~leção de especialistas será feita peia previstas neste Acordo,_ bem.como os t~rmos 
Parte Contratante ced.ente e deverá ser apro- - - e- condições de dlá_ria$, ajUdas de custo, gastos 
vada pela Parte Contratante re-cipiente.. de vfagem, assistênda_m~dica e outras vanta-

ARTlGO XI gens a serem assegüradas aos especialistas 
mencionados no _art. lll, "b", serão estabele· 

As Partes Contratantes, por mútuo consenti- cidos nos Ajustes operacionais a que faz i"efe· 
menta, poderão bu51car q financiamento e a rência o art U. 
participação de organizações internadonasi 
ou de outros países interessados em ativida
des, projetas e programas decorrentes do pre
sente Acordo. 

ARTIGO XII 

~e Acordo_será imPle~~l1tado em çonfor
midade com a legislação e as práticas admi
Oistrativas de cada uma_ das Partes_ Contra
tantes. 

ARTIGO VIII 

Cada Parte Contratante cOrlcederâ "ãOs es
pedi:llista:s--de$ign?ldos para exercer_s-u_as fun
ções no território da Ol.l~. Part.e, .ern decor
rência-dos Ajustes- operado'nàis_ previstos no 
art:.II, bem Como-a:õs.rriernbros de sua família 
imediata: -__ · - · -

a) visto oficial grátis, válido pelo prazo de 
Partes Contratantes, à luz da implementação ARTIGO XII! sua miSsão no país receptor; _ _ _ _ 

b) iSenção de impostos e d.ernais gravames 
para a importação de objetos de uso domés
tic:q e pesSOal, destinados "à primeira" irisfala
ção, desde. que o prazo de· permailência- no 
país receptor seja superior a um ano; 

deste Acordo e das atividades realizadas sob 
égide dos Ajustes operacionais a que faz refe- 1. Cada Parte Contratante notificará a ou-
rênda o art 11. tra da pelna satisfàção dos requisitos exigidos 

2. A Comissão Mista será o foro apropria- · em sua legislação nacional para a aprovação 
do para: _ _ do present~ Acordo, o qual entrará em vigor 

a) revisão periódica das áreas prioritáriaS- ---na-data segunda notificação. 
mencionadas no artl; 2. O presente_Acordo_yígorará por um pe-

b) formulação-de programas de atividades riodo de cinco anos, sendo autqmaticamente 
bi ou plurianuais; renováVel por períodos iguai_s e _suc.ess_ivos, 

c) exame da implementação deste Acordo ~-, .Q presente Acordo poderá ser denun-
e de Ajustes operacionais, celebrados em con- ciàdo por qualquer das partes contratantes 
formidade com di_sposto no art. 11; ri100iante notificação por vfa diplomática._ A 

c) idêntica isençS;o quando da reexporta
ção dos referidos bens; 

d) isenÇã9 de impostos quanto a salários 
e vencimentos a ~I® pagos pela instituição 
remetente. No caso de remuneraç'ões_e dtárías 
pagas pela institutçã,o recipiente será aplicada 
a legislação do país receptor,-obseivados os 
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Acordos _de bitributação eventualmente firma
dos entr_e as .Partes. 

A denúncia do presente Acordo não afetará 
'o desenvolvimento de programas e projetas 
'em execução dele decorrentes, salvo se as 
Partes convierem diversamente, 

Erri testemunho do que, os abaixo assina
dos, devi4amente autorizados por seus res
pectivos Governos, flrmam o pi"esente Acordo. 

Feito- em Brasília, a_os 20 dias do mês_ de 
maío-de 1986, em dois originais nos idiomas 

português e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré 

Pelo Governo da República de El Salvador, 
Ricardo Aet~vedo Peralta. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 
e eu Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 65, DE 1989 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo 
da República Federativa do BraSil e o Governo da República Portuguesa, celebrado em Usboa, 
em 5 de maio de 1986. · · · · · 

Art. 1• É·aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cientifica e Tecnológica entre oGóverno 
da República Federativa do Brasil e o Governo âa República Portuguesa, celebrado em Lisboa, em 5 de 
maio de 1986. · · • 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de outubro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA ENTRE O GOVERNO 

DA REPÚBUCA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO DA 

REPÚBUCA PORTUGUESA 

O Governo dã República Fedérativa do Bràw 
sil e o .Governo da_ República Portuguesa (do· 
ravante denominados "Partes Contratantes"), 

Tendo em vista a realização dos respectivos 
objetivOs de desenvolvimento econômcio e 
social e o melhoramento da qualidade_ de _vida 
dos seus povos, 

Convencidos de que a cooperação cientifica 
e tecnológica entre os dois países pode influir 
positivamente nos processos de produção de 
diferentes setores das s_uas economias e, as
sim contribuir para o desenvolvimento e_conõ
mico-social global, 

Desejos de ampliar e reforçar tal coope~ 
ração, 
A~ordam o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes determinarão, de co
mum acordo, os setores prioritários, em maté· 
ria de ciência e tecnologia, em que a coope~ 
ração entre os dois países se afigure mais pro~ 
missara. 

ARTIGO li 

tio âmbito do presente Acordo poderão ser 
conluídos Ajustes Executivos entre órgãos e 
instituições das duas Partes Contratantes, con· 
forme se julgar apropriado, com vista à execu· 
ção de programas e atividades mutuamente 
acordadas no quadro do presente Acordo. A 
entrada em vigor dos referidos Ajustes Execu-

tivos efetua~-se-á medi.;~:nte troca de Notas di
plomáticas. 

ARTIGO lU 

A cooperaçãá niellcionada nos arts. I e H 
poderá assumir nomeadamente, as seguintes 
formas: · • 

a) intercâmbio de informações e de docu
ment:Ição científica, técnica e tecnológica; 

b) interCâmbio _de professores, dentistas, 
investigadores, peritos e técnicos, doravante 
denominados "especialistas"; 

·ex organização de visitas e viagens de_estu· 
do de delegações científicas e tecnológicas 
com vista à preparação de ações concretas; 
_ d) estudo, preparação e realização conjun

ta ou coordenada de programas e/ou projetas 
de pesquisa científica e de desenvolvimento 
tecnológico, que interessem a ambas as Par
tes~ 

e) apoio à realização, em território de uma 
das Partes, de exposições de caráter científico, 
tecnológico e industrial, organizadas pela ou-
tra Parte Contratante; -

f) qüalquer outra forma de cooperação re
querida pelas circunstâncias e mutuamente 
acordada. 

ARTIGON 

1. As Partes Contraia"ntes concordam em 
criar uma Comissão Mista Luso-Brasileira de 
Cooperação Oentífica e· Tecnológica ( dora
vante designada "Comissão Mista"), que se 
reunirá de dois em dois anos, alternadamente 
no 6rasil e em Portugal, ou por solicitação 
_de uma_ das Parte~_ Contratantes. O local, a 
data e agenda de cada sessão serão determi
nadas de comum acordo por via diplomática. 

2. A ·comissão Mista servirá de foro para: 
. a) adoção de programas de ação nos setoM 

res de que trata este Acordo; 

b) a revipão periódica das áreas prioritárias 
mencionadas no art. l; 

c) a apresentação de recomendaçõ_es a 
qualquer das Partes Con~ratantes, no que se 
refere à aplicação deste Acordo ou dos seus 
Ajustes Executivos. _ 

3., A Comissão Mista sérá mantida infor
mada do progresso realizado na execução dos 
programas e projetas estabelecidos pelos 
Ajustes Executivos setoriais e dos programas 
iniciados diretamente em conformidade com 
·as· dispoSiçõeS do art. III do presente Acordo. 

4. A Comissão Mista será coordenada, do 
lado brasileiro, p"elo Ministério das Relações 
Exteriores_ e, do lado português, pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros. 

ARTIGO V 

A.s Partes Cõntratantes poderão promover -
a participação de entidades privadas dos res
pectivos países na execução dos programas, 
projetas e atividades previstas no presente 
Acordo e nos Ajustes Executivos menciona
dos no art. II. 

ARTIGO VI 

Cada Parte Contratante deverá cOnceder as'" 
facilidades administrativas necessárias - c:je 
acordo com a legislação em vigor no respe-c
tivo pafs - aos expeciálistas designados no 
âmbito deste Acordo e dos se_us Ajustes Exe
cutivos, para o cumprimento de missões no 
território da outra Parte. 

ARTIGO VIl 

As Partes Contratantes poderão, de comum 
acordo, procurar obter o financiamento e a 
participação de organizações internacionais 
nas atividades, programas e projetas que se 
originarem deste_Acordo. 
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ARTIGO VIII 

1. Os conhecimentos tecnológicos adqui
ridos em conjunto no decorrer da execução 
do presente Acordo e de seus Ajustes Execu
tivos, traduzidos em produtos o_u processos, 
serão considerados propriedade _comum das 
Partes Contratantes e poderão ser patentea
dos, em ambos os Estados, de acordo com 
as leis em vigor em cada país, 

2. As Partes Contratantes comprometem
se a não transmitir a terceiro país informações 
sobre os resultados da cooperação no âmblto 
do presente Acordo e de seus Ajustes Execu
tivos, sem consentimento escrito da outra Par
te, ressalvadas as responsabilídades interna
cionais já anteriormente_assumidas por qual
quer das Partes Contratantes. 

ARTIGO IX 

Os Ajustes Complementares Ue caráter 
dentífiCo-tecnoló9ico, já celebrados no âm
bito do Acordo Básico de Cooperação T éc
nica, serão integrados no presente Acordo. Es
sa integração será feita mediante troca_de No
tas diplOmáticas. 

ARTIGO X 

1. O presente Acordo entrará em vigor na 
data da troca dos Instrumentos de Ratificação 
e·vigorará por um periodo de cinco anos, sen
do tacitamente prorrogado por períodos igua!s 
e sucessivos, salvo _se uma das Partes Contra
tantes o denunciar mediante aviso prévio es
crito de seis meses~ quya Parte . 

2. A denúncia do presente Acordo não afe
tará a conclusão das atividades de cooperação 
em curso, ao abdgo dos Ajustes EXecutivos 
firmados no âmbito do presente Acordõ. 

3. Em fé d-o que, os-ãbaiXo assinados, es
tando devidamente autorizados pelos respec-
tivos Governos, assinam o presente Acordo. 

Feito-na Odade de: LiSboa, aOs 5__dias _do 
mês de maio de 1986, ém dois exemplares 
originais, em língua portuguesa, sendo ambos 
os textOs igualmente aútêhticos. 

. . 
Pelo Governo da República Federativa do 

Brasil: Roberto Costá de Abreu Sodré. 

Pelo -Governo da República POrtUguesa: Pe
dro • .J.osê,__Ropri_gues d~ Mira'!da. ~ . 

.------SENADO FEDERAL _____ , 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidene, nos temros do art 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 65, DE 1989 

Modifica o texto da Resolução n•45, de 1989. 

Art. 1' A Resolução n' 45, de 1989, é acrescida do seguinte artigo, renumerando-se o seu 
art. 2? para art. 3*' 

''Art. 1 '? ....................... ~ .. ············- •• .,. ..... "' ••••• ----·-······-···-··· .. ········--· .... ~ ••• .,.. •••••• --. 

Art. 29 O Poder EXecutivo_ prestará a garantia do Tesouro Nacional na operação mencionada, 
mediante contragarantia prestada pelo Governo do E-ªtado de São Paulo, através de caução das quotas 
ou parcelas referidas na alinea a do indso I e no inciso II do art. 159 da Constituição FederaL 

Parágrafp úniCo. Os compromissos financeiros· decorrentes da operação de crédito referida ·no 
art. 1 '? desta resolução não p·oderão_ s_e_r_--r_efinanciãdcis, em- Seus vencimentos, com recursos orçamentários 
da União." 

Art 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de outubro de.1989. - Sen~dor Nelson Carneiro, Presidente. 

I-ATA DA !67• SESSÃO, EM 30 
DE OUTUBRO DE 1989 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -.Mensagem do Senhor Pre· 
sidente da República 

- N· 266/89 (n' 706/89, na origem), 
restituindo autôgrafos de projeto de lei san
cionado. 

1.2.2 - .Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

SUMÁRIO 

-N' 110/89-DF(n• 10!/89-'GAG,na 
origg_rn), encaminhando ao Senado Fede
ra! proposição no sentido de alterar o Pro
jeto de Lei do DF n'· 59/89, que esttma 

~ a receita e fixa a despesa do Distrito Fede
ral para- õ exercício financeiro de 1990. 

- N• 111 /89-DF (n' 1 02/89-G,O.G, na 
origem), submetendo à deliberação do Se
nado Feder_al Projeto de Lei do DF n-:> 
73/89, que dispõe sobre feriados no Dis
trito Federal. 

-" N• 112/89-DF (n' I 03/89-GAG, na 
origem), submetendo à deliberação do Se
nado Federal Projeto de Lei do DF n~ 

74/89, que iiutoríia o Distrito Federal a 
alienar imóveis. 

-1.2.3- Comunicação da Presidên
cia 

__;.Prazo para apresentaçào à e emendas 
aos Projetas de Lei do DF n.os-73 e 74!89", 
lidos anteriormente. 

1.2.4 - L~it~ra de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado no 357/89, 
de autoria do Senador Carlos Chtarelli, que 
dispõe sobre a criação de Zona de Proces
~mento de EXportação no Município de 
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Rio Grande, no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

1.2.5 - Conlunicação da Presidên
cia 

-Término do prazo para interPosição 
de recursos no sentido da inclusão em Or
dem do Dia do seguinte projeto de lei apre
dado conclusivamente pela Comissão de 
Educação. 

-Projeto de Lei do Senado no 113/88, 
que autoriza· o- Poder Executivo a instituir 
a "Fundação Universidade Federal de fm
peratriz", com sede na cidade de idêntica 
denominação no Estado dO Maranhão, e 
dá outras providências. À Câmara dos Depu
tados. 

1.2.6 - Comunicação da Liderança 
doPDC 

-Referente à substitu_ição de membro 
de Comissão Especial. 

1.2.7- Discurso do Expediente 

SE/'IADOR LOURIVAL BAPTISTA -
~J'(~gem do Presidente --!Psé-Sarney à Costa 
Rica e Equador. 

1.2.8- Comunicações da Presidên~ 
da 

_-...Término do prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
P" 91/86. 

--Inexistência de ''quorum" para o pro
seguimento da sessão. 

~ 1.2.9- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 ~DISCURSOS PROFERIDOS 
EM SESSÕES ANTERIORES . 

-Do Sr. João Menezes, pronunciado 
na sessão de)~10~89 (republicação). 

-Do Sr. Aureo Mello, pronunciado na 
sessão de 19~ 1 0~89. 

-Do Sr. Cid SabóJa de Carvalho, pro· 
nunciado na sessão de 24-10-89. 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

N"' 254 e 255/89. 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE·lÍDERES DE. 
PARTIDOS 

6- COMPOS(ÇÀO D<õ C.OMJSSÕES. 
PERMANENTES 

Ata da 167~ Sessão, em 30 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura 

Presidência do Sr. Nabor Júnior 

ÀS 14 frORJfSEJO M/1'/C!TOS, AOIAM-SE 
PRESE/'ITES OS SRS SENADORES: 

Mário Maia - Aluízío Bezerra - Nabor Jú
nior- Carlos De'Carli- O! avo Pires- A1mir 
Gabriel- Jarbas Passarinho ,;;_:Antonio Luiz 
Maya --Alexandre C os tá ~ Edison Lobão 
- Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão -
Marcondes Gadelha- Raimundo Lira -Mar
co Maciel- Lourival Baptista -João Calmon 
- Nelson Carneiro - F emando Henrique 
Cardoso :..... lran SáraiVa-- Ir'apuan CoSta Ju
nior - Meira Filho ~ Roberto Campos -
Mendes Canale- Carlos Chiarelli -José Fo
gaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A lista de presença acusa· o _comparecimento 
de 25 Srs. Senadores, Havendo número regi
mental, 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 

Mensagem 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA -

Restituindo autógrafos de projeto de 
lei sancionado: 

N" 266/89 (no 706!89, na origem), de 26 
do corrente, referente a Projeto de Lei no 55 
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos 
suplementares no v_ator de Ncz$ 
l.OOO.ODO.OOO,OO. (Projeto que se transfor
mou na Lei n" 7.860, de 26 de outubro de 
1989). 

- . --. Mensagem 
DO SR. GOVERNADOR DO 

Dismrro FEDERAL 
MENSAGEM N• 110, DE 1989-DF 

(1'!0 101/89-GAG, na origem) 

BraSüia, 21 de oUtubro de 1989 

Senhor Presidente, 
Tenha a honra de encaminhar à apreciação 

dessa Casa, em ·conformidade com o § 5° 
da art. 12 da Resõluçao n" 157, de J9 de rlo
vembi'o ae 19"8-8.-a anexa proposta de modifi~ 
cação do Projeto de Lei Orçamentária que 
estima a receita e ftxa a despesa do Distrito 
Federal para o exercício de 1990. 

A atualizaçao da estrutura administrativa bá
sica do governo do Distrito Federal, procedida 

- recentemente co_m o sentido de modernizar 
e- especializar a abrangênc:ia da sua ação, des-_ 
dobra-se com a necessidade de alteração do 
texto e quadros anexos do Projeto de Lei Orça~ 
mentáriá-para o exercício de 1990, errcami· 
nhado através da Mensagem no 66, de 31 de 
agosto de 1989. 

Através da Lei no 40, de 13 de setembro 
de 1989 foi criada a Secretaria do Meio Am
biente, Ciênda e Tecnologia- Sematec. 

A estrutura da nova secretaria é integrada: 
pelo Instituto _de Ciê[lcia e T ecriologla do Dis~ 
trito F edéaf ICT/QF, ·resultànte da transfor
mação do então Instituto de Tecnologia Alter
nativa do Distrito Federal Jta/DF!_pelo Instituto 
de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Fede
rallema/DF e contempla, ainda, o Fundo Úni
ca· do Meio Ambiente- Funam, este instituído 
pela Lei no 41, de 13 de setembro de 1989. 

O progfã.ma de trabalho da Sematec será 
constituído com recursos integrantes de ativi
dades setoriais anteriormente constantes do 
prOi;irama de trabalhO do Gabinete do Gover
nador. 

Em vista da organização do Gabinete do 
Vice~Governador ao Distrito Federal, através 
da L~i n~ 46, de 2 de outubro de 1989, será 
inciLifd~ no orçal)lent:o do _Gabinete do GoVer
nador uma ~tividade específica para atendi· 
m~tq_ do seu piogr_atfta de trabalho. _ 

A Lei n9 49, de 25 de outubro d_e 1989, 
introduziu algumas novas alterações na .estru
tura administrativa do Governo-do Distrifo Fe

_d_e_tal, com as seguintes _implicações no Pro
JEito Lei Orçamentária p8ra o Exercício ·de 
1990, 

a) a Secretaria de Serviços Sociais é trans
formada em Secretaria de Desenvolvimento 
Social; 

b) a Secretaria de Viação é Obras ê trans
fOrmada em Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano; - -

c) _a Secr~taria de Serviços Públicos é trans
formada em Secretaria de Trasnporte-s; 

d) a S~?_O'etaria -da Cultura é- traOsformada 
em Secretaria de Cultura e Esporte; · 

e) são alteradas as denominações-~da Se
cretaria do Governo para Set::retaria de Plane
jamento e da Secretaria de Finanças para Se
cretaria da Fazenda. 

O elenco das Regiões Administrativas vinc;,u~ 
ladas à Secretaria de Planejamento é ampliado 
para doze unidades, tituladas de Plano Piloto, 
Cruzeiro, Guará,- Nlideo Bandeirante, Gama, 
Samambaia, T aguatinga, Cei1ândia, Brazlân-

-- aia, Sobradinho, Planaltina e Paranoá. 
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Os programas de trabalho das novas Re
giões Administrativas do Plano Piloto, Samam
baia e Paranoá, serão constituídos com recur
sos anteriormente alocadõ_s às antigas Secre
tarias de Viação e Obras e de Serviços Públicos 
e às Regiões Administrativas que tiverem suas 
áreas de atuação desdobradas com as no_vas 
cidades. 

O cenário económico que noS cerca-pre
sentemente tem induzido o setor público a 
conviver com uma crescente complexidade 
na execução da sua ~dministração financeira 
e orçamentária, chegando-se, algumas vezes, 
a perder de vista a linfia-divisóriã entre ã: sifr,-. 
pies atualização monetária das dotações e o 
efetivo incremento da ação governamental. 

O administrador público se vê destarte en
volvido num emaranhado de atas de ajusta~ 
mento orçamentário que terminam por causar 
uma considerável perda de eficiência na fe"áli~ 
zação dos seus objetivos de trabalho, asso~_ 
ciada a uma inevitável elevação de custos ope~ 
racionais. 

A vista disso, imçõe~se como medida de 
avanço administrativo, a possibilidade, trazida 
no contexto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
da União para o Exercício de 1990 (ii1dso 
li do parágrafo único_do art. 2Pda Lei ii~7.800;' 
de 11 de julho de 1989), de __ ,~tualização, sob 
condições, dos valores contidOs na Lei Orçã~ 
mentária Anual. 

Essa medida, ora proposta pafa o âmbito 
do Distrito Federal, permitirá a introduçiio de 
condições para a estabilidade da execução das 
ações do Governo e_ evide_ndará a á]mtng'ên_cia 
e profunidade da programação setorial, corri· 
gindo~se com menor margem de erro a infla-
ção passada. _ 

O fatOr de atualização mens_al para o Orça~ 
mente do Distrito Federal será a Unidade de 
Referência Orçamentáriá do Dlsti'ito" Federal 
URO/DF, compostã'pela variação acumulada 
do _índice ofici_al de infla_çã.o ou do_ índice àe 
recolhim-ento efetivo das r&eitas_tributárias do 
Distrito Federal, apurado pela Secretaria da 
Fazenda. 

Esse novo procediniEmto pará cOrreção dos 
valores do Orçamento para 1990, que racio
naliza a admiriistrãção orçamentária, contará 
com as seguintes características operacionais: 

a) Os valores da proposta inicial serão atua~ 
lizados pela variação observada na inflação 
oficial no período -de -maio a dezembro de 
1989; 

b) é criada a Unidade de Referência Orça~ 
mentária do Distrito Federal ORO/QF,_ com 
sua paridade em 1" de janeiro de 1990 para 
a unidade de conta legal cruzado novo, de 
1.00 URO/DF para Ncz$ 1.000,00; 

c) são referenciados em URO/DF, equiva
lentes em Ncz$ todos os valores dos Orça
mentos Fiscal e da Seguridade Social, indu~ 
sive das empres_as deles integrantes; 

d) o valor nominal da_ URO/DF será atuali
zado mensalmente pela variação acumulada 
do índice de jnflação oficial (IPC) ou áo índice 
do recolhimento efe:tivo da_ receita_tributãria 
do Distrito Federal, o que for menor; 

e) a atualização mensal terá os" segguintes 
redutores: 0,90_os meses de fevereiro a julho 

e 0,92, 0,94, o;96, o;98 e 1 :ao pa-ra os meses 
de agosto a dezembro, respectivamente; 

f) a dotaçãQ inicial e o saldo de dotação
atUalizado, inciUii,do-Se ·os (;iéditos_.adiçionais 
e deduzindo~se os caocelamentos e as despe
sas efetivamente pagas, são referenciadps em 
URO/DF; 

g}__o v-alor em--crutad_os novos da URO/DF 
será diVUfgado mensalffiente por Portaiia Con~ 
junta __ dos SS!_áetários de Plartejamento e da 
Fazenda; 

h) os saldos das dotações_ do Orçamertto 
de investimento ·das empresas estatais !_>erão 
CQrrigidos pela variação integral do índice ofi
cial de inflação, exceto para -acjuelas que inte
gram os Qrça_mentos Fiscal e da seguridade 
Sodal; -

A ampliação do sistema -de abastediilentO 
d'á!;Juã Cfe BrasiJia e áreas adjãcent~, -contará, 
a partir do corrente --exerCíCio, com- recursos 
da ordem de US$ 200 milhõe_s, contratados 
internamente junto a-caixa Econômica Fe-de~ 
ral e externamente ]unto ao" Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento; na conformidade 
das autorizações ·contidas na Lei .n~ 42, de 
19 de setembro de 1989 e Resolução n~ 54, 
áe Z6 de setembro de 1989,_ -

Esses recursos, não i!'lcorporados na pro~ 
poSta ifltcial dO_ Projétõ de Lei Orçamentária 
para o eXerckLo de 1990, ~tão e.s:timados em 
cerCa de NCz$ 35.0QO rriil; que- adlclOnados 
a OUtros contratOs já efetivados, perfazem o 
total de NCz$ 85.000 i'nil, a preços de maio 
de 1989, incorporados Coroo operações de 
crédito- na reC_é_fta_ global e no programa de 
trabalho da Seáetaría de DeseriVoiyimento (,Ir~ 
bano: 

São estas as _Considerações _que _ora sub· 
meto à elevqda apreciação do Senado Federal, 
obj~tivando aperfei~oar o l?rojeto de Lei Orça· 

Especiftcação da Receita 

1 - ReceJ!a do Tesouro 
1. t - Receitas Correntes 

--Rece-ita Tributârla 
-Receita de Contrlbutc:ões 
-::_~eita Patrimonial 
-Receita Industrial 
-Receita de Serviços 
-Transferências Correntes 

_::-Outras Receitas Correntes 

1.2.-::.-Recei-t.:iS de-Cãpital 
- · ..o._: Operações de Cl-édito 

-Outras Receita:; de CápitaT 

mentâria do Distrito Federal para o eJ(erdcio 
de 1990, - -

VaJho-:me do e!]~ejo_ para testemgnhar a 
Vossa Excelência a certeza de meu alto apreço 
e consideração. -Joaquim DomingoS Rorlz, 
Governador do Distrito F ederã.l. 

Estima a receita e fixa a despesa do 
Distrito Federal para o exercício finàncei~ 
rode 1990, 

-o GovernadOr do Distrito Federal 
Faço saber_ que o Senãdo' Federal decreta 

· e eu sanciono a seguinte fei: · 
Art. 1 n Esta lei estima a receita e fixa a 

despesa do Distrito- Federal -para o -exerdcío 
financerío de 1990; -compreendendo': 
I-o Orçamento Fiscal referente ao Tribu~ 

na! de Contas e o Poder ExeCutivo do Distrito 
Federal, seus órgãos, furidos e entidades da 
Administração Direta e Jndireta, inclusive fun~ 
dações instituídas e mantidas pelo poder pú~ 
blico; 

U- o _Orçamento _da Seguridãde Social, 
abrangendo todos os órgãos e entidades a 
eles vinculadas, da Aaministração Direta e ln-
direta, bem como os fundos e as fundações 

_instituídas e_manti~as pelo_poder público; 
. III-,- o Orçamento de Investimento das em
]:>resas em_ que o Distrito Federal, direta ou 
lndiretamente, detém maioria do capital social 
com direito de voto. _ _ __ _ 

Art. 2.9 A recelta global é estimada em 
NCz.$ 2.021.007.000,00 (dols bilhões, virite e 
um milhões e sete cruzados novos), a preços 
de maio -de 1989, _e decorrerá da arrecadação 
de tributos, de outras receitas correntes_ e de 
capital e de recursos das entidades nas quais 
o Distrito Federal detêm a maioria_do capital 
soda! com direito a voto, na forma da legisla
.ção. vigente, _discriminada no Anexo I, cqm 
o Seguinte desdobramento: 

Ncz.$ 1.000,00 
-(a-pr'ecos -t!ê--itiaio·cJe--t989) --

Recursos de Todas as Fontes 

t. 666.576 
.515:565 
545.001 

1. 710 
75.000 

1.100 
2..855 

79S". 310 
90._589 

15 L o r 1 
1-41.011 

10.000 

2- Receitas 'cte Ck.Jtras Fontes (Entidades 
da _AOnlnistracão lndlrl?ta e Fundac:ões, 
exch1ídas as transf"erênc_ias do Tesauro) 

2.. 1 -Receitas CorrenteS 
2.2- Receitas dP. Capital 

3- Recursos das Entidades da Admi~tstração 
rndireta (Que não- recebem transferência 
do Tesouro) 

.. _____ q,_t_ ..;._Geração Própria 
3. 2 - Operações de CfédítO 

Rece1ta Global 

so:o_83_ 

89_. 172 
911 

264.348 

254.899 
9.449 

2.021.007 



\ 
Outubro de 1989 , DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãó 11) Terça-feira 31 6547 

Parágrafo único. As eStinlatívas da_ieceit~ \ U :____da- reineSsa do respectivo Projeto de 
serão atualizadas mensalmente, demonstran~ \ Lei do Senado Federal, para os demais casos 
do-se as _atuallzaçõ~s no relatório bimensal \ âi;! créditos adi danaiS e-Cancelamentos; 

demonstrando-se esse reajuste no Relatório 
Bimensal a que se refere o § 39 do art. 105 

- da Coristitulção~ 
a que se refere o § 3° do art 165 da Cons- \ III-da efetiva realização, no pagamento da 
tituição. despesa. -

Art. 3~ As dotações fiXadas nesta lei serão Art. 79 O saJdo em _cruzados novos das 
consider_adas_em .Unidades de_ReJerên.cla_ O r- dotações -de àda subprojeto OU sUbatívidade 
çamentária do Distrito Federal (UROIOF). _ será menSalmente reajustado, independente 

Arl 49 A Unidade _de Referência Orça- de--ãtoS- de abertura de créditos, pelo valor 
mentária 'do Distrito Federal (GRO/DF), terá resultante da multiplicação do correspondente 
valor nominal de NCz$ 1.000",00 (um mil-cru- saldo em URO/DF pela variaÇão unitária da 
zados novos) em 19 de janeiro de 1990~ cotação de Uma URO/DF entre o mês anterior, 

Art. 59 O valor nominal de URO/DF será 
atulizado por portaria conjunta dos Secretários 
de Planejamento e da Fazenda no primeiro 
dia de cada mês a partir de feVereiro de 1990, 
e resultará da multiplicação do valor nominal 
da URO/DF em )9 de janeiro pelo fator de 
(l + V x R); onde: ~ 

"V" -é a maior das variações unitárias acu
muladas entre dezembro de 1989- e o mês 
anterior ao de reajuste dos s_eguintes "índices: 

a) índice oficíal de inflação; 
b) índice de arrecadação das receitas tribu-

tárias, apurado pela Secretaria aa-Fãzenaa: -
"R" - assume os seguintes valores: 
-0,90 nos meses -aet~vereiro a julhO; 
-0,92 nO mêS de agosto; 
-0,94 llo mêS de setembro 

Ofatr tbutçlo PGf' Orglo 

-ÃljjdiliStrOcão Dtreta~ 
-- Trtt:Juoal de Ccnt,as do pistrtto F_.,, 

Gábmete dÓ Governador 
~rador.la Geral 
Sêcretarta "de PlanejaMonto 
Regtio 4dlllfntstrattva 1 -Plano Plloto 
AfmiOO Ml!infstrat fva li - o.a 
Regtão Adttnfstratlva JIJ- T~atlnga 
-,._erva de Cont tgAncta 

W.totat 

-Adllfti;at&traçio )nCiireta: 

Art. s~ A despesa do Orçamento Fiscal, 
fixada à conta de Recursos do Tesouro, obse[
v~rá __ a programação do Anexo I e apresenta, 
·Por ór9ã0, a seguinte distribUição: 

Art. 9" A despesa dO: Orçarrfénto da Segu
ridade Social, ftxada à conta de Recursos do 
Tesouro, obetvará a programação do Anexo 
UI e apresenta, por 6rg_ão, a sé-gõinte_ distri
buição: 

N;z$ 1.000.00 
_(a Drecos de nfo da 1989) 

Recursos-do Tesouro 

13.643 
6.002 
6.383 

ã6.180 
5;3, 2,C5 

Z.391 
-4.813 

t7. 700 

1.299.101 

-0,96 no mês de outUbro;-
- 0,98 no mês de novembro; f~t:'lu!csas· ~ transferências do J"E!Souro) 

Collpanhta .do DesenvoJvlllel'ltQ cb Planalto Centra·! 
Collpanhia urbantzadora da Nova Capital do Bf"asll 
PI!Pat'tOMento de Tdk"lsito cb Distrito Federai 
Dopal"'t8111ento d9 E-stradas de -Rodágelw do DistritO Federal 
~ _EdJcaclon~l. dO Dfstrno- Federal 
~-Cultural do DiStrito Federal 

i.412 
$!!; -1,00 no mês-de dezembro, 

18.000 
100 
800 
150 

Art 6Q As variações flõS sa.JdOs-de- dota
ções serão também consideradas em URO/ 
DF, utilizando-se os valOres noniinais vigentes 
nas datas: fí..lndeçio Zocbot4ntca do Distrito "Federal 49.102 

937 
1."000. 

1-da publ!cação do ato de abertura dos 
créditos adicionais óU canCelamento prOmo
vidos pelo Poder Executivo, no usó da autori
zação prevista no art. 12; 

Eli>resa de AsSistência Técnica e Extensão Rural 
FtnJacãQ de. Allparo ao Trabalhaô:lr Preso 

Subtbtal 

Total elo Or~to Ftabl 

Aeglio Adlfl:'lfstrat"lva · iv - Brazllndta 1. 788 
-tio Adllllntstratlva V - Sobradtrho 2.!112 
ft~Qtld Af;tlinfstrattva VI- Planalttna 2.385 
RegUlo Aâllfnfstrattva VIl - Paranoi 2.027 
Aegtlo Adlltnfstratlva VIH- t(tcleo BandetrMte 3.381 
Aagllo Adl!lntstratlva IX- Coilând'la 2.902 
Regt3o Adlltntstrattva X- Guará •.301 
Regll!Q Adllfntstrat lva XI ... Cruzeiro Z .... IIS 
Aagt5o .~PRfoistrat lva XII - "Salllllllbala 3.0153 
·Sià"Btarta de Adllltnlstração 85.0 
lnstttuto de oesenvo1vllllento tte Recursos .... anos 2.55& 
Secr.etarlp da Fazenda 153.9CID 
Set::rêtarta ·oo EelJcaGio 290.8 
Secretar ta de oesenvoJvt.,to llr"bano 15-C.507 
Jàltnlstracão da Estacio Radovt;Vta de Bras H ta 3,.509 
SUrvtçO Aut6nollo ckt li~ t.lr"bana 41.098 
s«:retarta de TransPót'teS · 34.480 
Secretaria de ASJ'"ICUltura e Pr(DJÇ~o 27.879 
Secretaria de SogJrança;,PltJltca 105.733 
PoJ.ícta Wtlttar do Dtstrita FedOI"a1 "128.452 
Corpo de Bollbetros- Militar do Otstrho Federal 61.101 
Stctetarta da Cultt.J"a e Esporte 9.518 
~Ivo Pt'b1tco do Distrito Federal . 816 
0epart8111eflto de Eô.ciçáo fist~ •. Esportes e Recrea;lo 2.578 
Secretaria da tncüstria, eo.ércto e Juris-o 1.9C2 
Qeoar-tiJIIIel'lt~ d!J Tl.rtSIIO 5.2:23 
secretar ta tiO fraba lho ~. 798 
secretaria ele -Coullcacão Social ... 788 
s.kretarta cb Melo AIJt)fente, Ciência e lecnologla 1.198 
lmfti~U_to. de CUinc.ta e TEICflÓ1ogta cb Otstrito i=ecteral 6"19 
,:J~fUU:(o ·dê Eoologl• • ••o Alllljtânte m Distrito Federal 1.281 - i.2&!.G011 

I.IU.UI 

Art. 1 O. A despesa do OrÇãmento de In
vestimento das empresas nas quais o Distrito 
Federal detém diretci ou indiretameflte a n1aio
ria do capital social com direito a voto, fixado 
à conta de recursos _diretamente arrecadados, 
observará a pfogramação do Anexo IV e apre
senta, por entidade, a seguinte distribuição: 

Art. 11. Os Orçamentos das entidades da 
Administração _lndireta de que trata o art. 1 O 
serão elaborados com obse!Vação, no que 
couber, na forma adotada pelo Orçamento 
do Distrito Federal. 

Art. 12. FiCa O Poder E><ecutivo aUtOriza~ 
doa: 

1-abrir créditos suplementares para cada 
subprojeto ou subatividade, até o limite de 
25% (vinte e cincO por cento) do val~r inicial, 
reajustado na forma do _art. 7Q desta lei; 

11- realizar operaçõ~s de créditq1 por ante
cipação da receita, até o limite de 25% (Vinte 
e cinco por cento) das receitas correntes, esti
madas nesta Lei, as quais deverão ser liquida
das até 30 (trinta) dias depois do encerramen
to do exerdcio; 

m- incorporar ao Orçamento do Distrito 
Federal Os Créditos suplementares concedi
dos pela União. bem como-os-recursos oriun-
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dos de convênios e operações de crédito du· 
rante_o exercício fmanceiro, respeitados os va
lores e a destinação programilt"ica. 

Art.- 13. O Poder Executivo do Distrito Fe
deral aprovará, até 31 de dezembro de 1989, 
quadro de _detalhamento dos subprojetos e 
subatividades, integrantes -dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade s-Ocial. --

Art.. 14. Esta lei entra em vigor a partir 
de 1 o de janeiro de 1990. 

Art. 15. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

-·- -(Ã-C~~~s;~o do D1'strito Fede~aJ, a fim 
de.sef.imexadá aá PD_F n? 59!8""9) 

~:czs 1 . 000, oc 
(3 preço rJo m<1io dr! 1"989 

Recursos do Tesouro 

a matéria, à vista do te.or da Lei Feder<lL n" 
7~:iZQ, de U de junho de 1985, alie"fada por 
leis subsequentes. - -

Na vefdade, a própria lei federal (Lei n" 
_ "7_,_765,de 11 de maio de 1989)exclui dacome
~oraçã_o g~_ptecipada 9s feriãdos d~ Sexta· feira. 
Santa e Carpus Lhr!Sti. - · ·- _ ·--

Em relação ·aos dois outros, FaCe ao signifi
cado de Que se ievestem -p-ãra o Distrfto Feâe
ral, é conveniél'lte que sejam comemorados 
na própria data. · 

IJ i~t r ib<liçiio nor Óryão 

.~--------~--------

O entendimento é nq sendito de que, po
dendo _o_Distrfto Federal, no exercfdo de sua 
competência constitucfó.riaJ, instituir feriados,_ 
poderá também dispor sobre a comemora
ção, sem conflitar com a narina federal espe
cífica. l'ulllltlll:">l_l ~;!,..:'J'I :l~rct.). 

·:,,r ••l:tl ir; d" :'1.1•.ulr! 
111";1 11111<) !lP ::;,')llilf,l rlt) Dlt,tl'ltO rwMr:Jl 

'~"''' nl :v r:1 rll' IIP.<.~Iwr)lvlmf'nto Snr: la I 

317.1108 
8. 678 

40.785 
Em suma, o que se afirma é que a lei federal 

não alcança oS feriados locais, porque dizem 
respeito às tradições locais, constituindo -ma
téria sobre a qual a competência legislativa 
repousa na instituição munidpál (ait. 30,I, 
Constituição Federal). 

f.~thtot:J-1 366.871 

fi•Unrr•r~trnr;~'io lr\cJrrN3: 
•1··-lrJirl~:; ,,r, rrar1~-fcrêncl<.:~ do Tesouro) Pelas r~zões expostas, encareço aos llustres 

integrantes do SehadO F ede'ial que ofereçam 
_aprovaç.ê!ÇJ_ao~ J2re·sente_ Proj~~, de ~ei. 

fllrld.--r~,il' lln<:wit.\l.<l.r rJo Oislritn Federal _ 
frH .. h;:·u~ rln S~"rv1ço Sor:l:ll do Distrito r-""éderar 

17.957 Joaquifl_!, Dol1}_ingos Roriz- GovernadO~: 

lnt:ll rlo Orçamento da Segurldac:ie Social 384 .BZB 
PROJ~oT~.Dr:fl~aifPF 

111 :~l'f':"';fi 110 CflÇAMFN10 nF. !NVESTJMUHO 

Dispõe Sobre feiílidoS-no DiStrito_ Fe
deral. 

lli<:trit>uição rror Órgào 

::,,,:rr,J:•rl':' til.' 
•I•' llt ,1•; ·,Ir~ 

~lc-z$ 1 . 000,00 
<a prP.r;:o:; d"" ma lo rJe 1989) 

Recursos Diretamente Arrecadado::;; 

_O Senado Federal decreta: 
Art. lo São feriados no.Distrfto Federal: 
_1- Dia 21 de abril, Çata çla f!,.liJçl.ªçãó de 
~~~ . . . . . 

t'r>~np,,l•hl,l rJP l"lr>Tr·i.--;r,·J.;>tr. r!r• flr;,sília 
f'o'•ITI[I:rrtll\11 dP ilgrril c U:<Jqlo:; de ar;:rsí I iõ'J. 
r·,-,np.\»hl~l l~•nl1i \ i:'lr l~t 110 f)l"õ1Gt 1 iõ1 

6.500 
18. 1·13 

1/34, 177-
17 200 
07, 3Z8 

·II-Dia 12 de outuDro, data consagrada-a
No~a SenhOra Apã.recida, Padroeira de Bra·
sília. 

Parágrafo único. São, igualmente, feriados, 
a Sexta-feira da Paixão e Corpus Christi, datas 
móveis. II,Jto•·•r 11" nr;r; ·,I i;; ~>-A. 

l0lal dn Orçame>nto de Investimento Z64 :348 -Art. 29 Os feriados instituídos na forina 
.des_ta_LeLserão comemoraçjos n?J própria data. 

MENSAGEM N• 111, DE 1989-DF 
(n•102/89-GAG, na origem) 

Brasília, 27 de outubro d,e 1.989 
Senhor Presidente: 

Nos termos do artigo 2° da Res.oluçãQ n" 
157/88, tenho a honra.® su.Prn~tg_( o.Pr.ojeto 
de Lei anexo, que institui feriado.s no .Distrlto 
Federal, à elevada deliberação dessa CasaLe
gislativa. _ 

A propositura funda-se no artigo 30, inciSo 
I, combinado como artigo 32, § 1~. da Consti
tuição Federal, guardando, ainda, consonân· 
cia com o disposto na Lei Fedefal_n? 605, 
-de 5 de janeiro de 1949, alterada pelo Decre
to-lei no 86, de 27 de dezembro de 1966. 

O que se pretende _é institucionalizar, no 
âmbito do Distrito Federal, Os feriados de 21 
de abril data da fundação de Brasília, 12 de 
outubro data consagrada à Padroeira_ de Brasí
lia, bem como a _Sexta-feira da Paixão_e Corpus 
Chiisti, feríados religiosos q11e fig_uram em 
quase todas as legislações 1!1Unicipais. 

e: irTtportantefe"SSã1tar que vigora no Distrito
Federal o Decreto_ no 670, de 30 de outubro 
de 1967, 'editado com fundamento no artigo 
20, inciso II da_lei_n9 3.7.51, de 13 de abril 

Art. 3.9 Esta Lei entra efri vigor na data 
de sua publicação. 

f\rt' 4~9 Revog~m~-~~ as di.~posições em 
.cçmtrário. -··· 

(À CõttJíssao do Distrito Federal.) _ 

de 1960 ehõartigo II da Lei n" 605/49, esta- MENSAGEM N• 112, DE 1989-DF 
belecendo quatro feriados religiosos, que são 
os seguintes: 12 de _outubro- Padroeira de (n9 103/89~GAG. ria origem) 
Brasília, 8 de d~zemPro - Nos~~ Senhora _ _ _ 6;asília, ~27 de outubro de 1989 
da Imaculada Conceição, Sexta-=-feír8Sãnta e.~ -~.Ej{çeJentf~~irnO .Senh_or_P'ieS,idente do Sena-
Corpus Chrfsti. - ----dõ Feder.al - _ -- -_ 

O p-resente projeto mantém três feriados com furufamentõ ·no ãrtigo 29 da Resolução 
preVistOs no decreta antes referido, induindo, no 157/88, tenho a honra de submeter à ap-re- -
em lugar do f~rí,;;3do de 8 de dezerrlbro, o de dação clessa _Casa Prcij"eto de Lei que "autàríza -
21 de abril, face a_ sua importârlcia Singula-r O_ DiStiito F_edeiaJ_a_alíenãr-iinóveis--"~ - -
para o Distrito Federal. Os- imóvêíS Cuja 81ie0açao·s_e pretende reali-

A exclusão do feriado de 8 de dezembro zar, compreendendo projeções e lotes, são 
-não terá qualquer repercussão, uma vez que oriundos da União, mediante doação ãutori-
se trata de feri~do-nacional cUja comemora- zada ati'ã\:,es· dey M~dida ProVís.ória i19 97, de 
ção não se antecipa. -24 de outubro de 1989. 

Quarito à _regra constante do artigo io do Ô ato. presidencial,-aÕ· dispor sobre a doa-
projeto, dispondo que os feriado-s locais sã.o ~çao, estabeleceu que o Distrito Federal deverfa 
insuceptíveís de- comemoraçãO antecipada; ãliena"_r os-irilóveiS dOadOs. COnSignando dáu-
sua finalidade__ básica é evitar dúvidas sobre suJa em moldes- a sujeitar os adquirentes a 
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edificar no prazo de 24 (vinte e quaro) meses 
e, ainda, impôs a coiidição de- Os recursos 
resultantes serem aplicados exclusivamente 
na construção _ou recuperação de escolas e 
hospitais, na expan-são do sistema de abasteci
mento de água ou na implantação, recupe· 
ração ou ampliação da infra-estrutura de as
sentamento populacionais. 

Dessa forma, seguindo as regras ditadas 
pela referida Medida Provisória, venho propor 
a aprovação do presente projeto, ressaltando 
que a sua conversão em lei é de grande impor
tância para o Distrito Federal, uma vez que 
ensejará recursos finai'ú:eiros IndiSpehsáveis 
à execução de obras reclamadas irisísté1Ie
mente pela comunidade. -Joaquim Domin
gos Rorlz, Governador. -

PROJETO DE LEI DO DF 
N" 74, DE 1989 

Autoriza o Distrito Federal a alienar 
imóveis. 

O Seriado Federal decreta: 
Art. 1 ~ É o Distrito Federal autorizado a 

alienar, mediante procedimento licitatório, as 
projeç:ões e lotes doados pela União na forma 
da Medida Provisória n~ 97, de 24 de outubro 
de 1989. 

Parágrafo único. A alienação será efetuada 
com a Cláusula de retrovenda, ficando o ad
quirente sujeito a edificar no prazo de 24 (vinte 
e quatro) meses. 

Art. 2~ Os recursos provenientes da ali_e
nação serão aplicados exclusivamente na 
construção ou recuperação de escolas e hos· 
pitais, na expansão do sistema de abasteci
mento de água ou na implantação recupe
ração ou ampliação da infra-estrutura de as
sentamentos populacionais. 

Parágrafo úi'lico. Fica o Distrito Federal au
torizado a abrir crédito suplementar no valor 
da alienação. 

Art 3~ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Art. 4? Revogam-se as dispqsiç:ões em 
contrário. 

(À ComiSsão do Distrito Fe_de_ral.j 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Do Expediente lido, constam as Mensagens 
n's 111 e 112, de 1989-DF (n's 102 ~. 103189, 
na origem), do Sr. Gcivej"ri"ãdOTdo Distrito Fe
deral, encaminhando ao Senado, respectiva
mente, os seguintes projetas~ ilos -termos- da 
resolução n9 157,de 1988,do Senado Federal, 
e § 19 do art. 16 das disposições constitu
cionais transitóriai: - -

-que dispõe sobre feriados no Disfrito F e
dera!; e_ 

-autoriza o Distrito Federal a alienar imó~ 
veis. ..._ 

Nos termos da resolução n~ 157, de 1988, 
as matérias serão despachadas à comissão· 
do Distrito Federal, onde poderão receber 
em,endas após sua publicação e distribuição 
em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis. 

O SR. PRESIÕENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. lo Secretário. -

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 357, DE 1989 

- Dispõe sobre a (:daçãO de· zona de Pro
cesSãmenro de Exportação no Munic/pio 
de Rio Grande, no Estado do Rlo Grande 
do Sul. 

O Congressa-·Nacio"nal decreta: 
Art. 1 ~ É autorizada a criação de uma lo: 

na de Processamento de Exportação ....,. ZPE, 
no Município de Rio Grande,_ no Estado do 
Rio Graride do SuL 

Parâgrafo único - A Zona de Processa
mento de Exportação de que trata este artigo 
t~rá sua_ c;:riação, características, objetivos e 
funcionamento regulados pelo Decreto-lei no 
2.452, de 29 de julho de 1988. 

Art. 2" , Esta lei entrará em ·Vigor na data 
de sua publicação. 

Art 3~ Revogam-se as disposições em 
contrârio, esp~cialmente o limite ftxado no art, 
1~da Lei ne7.792, de4 de julho de 1989. 

Justificação 

Pretende-se com este Projeto de lei criar 
uma Zona .de Processamento de Exportação 
- ZPE. _na_ddade de Rio Grande, Estado do 
Rio Grailàe do Sul, com vistas a funcionar 
nos terrõos do Decreto-lei n~ 2.452, de 29 
de julho de 1988, que, como sabemos, tem 
_d~ntre outros objetivos, os seguintes: 

al furtalecer o balanço de pagamentos; 
b) reduzir os desequilíbrios regionais; 
c) promover a difusão tecnológica e o de

senvolvimento económico e social do país. 
Cumpre salientar que as Zonas de Processa

_meDto de ExpoStação estão fUndamentadas 
no tripé capital estrangeiro, iniciativa privada 
e economia de mercado. 

Partindo da premissa de que são válidos 
os objetivos e os fundamentos que estão nor
teando a Criação dessas Zonas de Processa
mentp de Exportação, torna-se imprescindível 
reconhecer as ótimas condições que o Muni
cípio de Rio Grànde, no Rio Grande do Sul, 
reune para abrigar, podemos dizer, uma das 
mais adequadas ZPE deste país, especialmen
te pelas seguintes razões: 

-1. O diStrito industrial está devidamente es
truturado para receber indústrias de qualquer 
porte, sem retardas, sem nada mais depender 
do erário público; salvo investimentos nor
mais, em expansão, ao longo do tempo. 

2. A existência de um excelente porto, com 
o segunto terminal de containers do pais, fato 
que estaria de acordo com a experiência mun
dial, de situar esSe tipo de zona de Exportação 
junto ã portOS rTiãittlmos. 

3. A posiÇ:ãõ geoeconômka do Munidpio 
de Rio Grande; agora, com a integraçãq do 
Cone SUl, acrescida da possibilidade de cone
xão rodoferroyiária até o Pacifico dão-lhe a 
característica de ótimo local para irradiação 
industriaL 

4. Há mão-de-obra disponível na região, 
apta ã qualíficaç:ão para um grande número 
de atividades, formada, anualmente, pelas ins
tituições já existentes, tais como as universi
dades das diversas cidades circunvizinhas, ca-

bendo destacar, ainda, a Escola T Ccnica Fede-
ral <.:~ Pelotas. · 

Por esses motivos aqui arrolados, não te
mos dúvida da oportunidade e urgência de 
criação de uma Zona de Processamento de 
Exportação no Município de Rio Grande, pelo 
que, estamos certos de contar com o beneplá
cito dos nobres Pares, para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de -1989. 
Senador Carlos Chiare/li. 

LEGISLAÇÃO GTADA 
LEI N' 7.792 

DE 4 DE JULHO DE 1989 

Limita em dez o número de Zona de 
PtocessaJ_n_e!JtO de ExpOrtações ZPE_ 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1" Fica limitado em 1 O (dez) o núme

ro de Zonas -de Processamento_ de EXporta
_ç.ões ZPE..de.que trata o Decreto-Lei no 2.452, 
de 29 de julho de 1988. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em 
contrário:-

- -(À Comissão de AssuntOs Económicos 
-'---- competência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
O projeto lido será publicado e remetido_ à 
comissão competente, 

Esgotou-se hoje o prazo preVisto no art. 91, 
§ 4" do regimento interno, sem que tenha sido 
interposto recurso no sentido de inclusão em 
ordem do dia, do Projeto de Lei do Senado 
n" 113, de 1988, de autoria do Senador Edison 
Lobão, que autoriza o poder executivo a insti
tuir a "fundação universidade federal de impe
ratriz", com sede na cidade de idêntica_ deno
minação no Estado do Maranhão, e dá outras 
providências. 

Aprovado em apreciação conclusiva pela 
comissão de educação, a presidência, aten
dendo ao disposto no § 6~, do referido artigo, 
despachará a materia à Câmara dos Depu-
tados. __ 

Sobre a Mesa, comunica-ção que_será lida 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lida o seguinte. 

Brasília, 27 de ou-tubro de 1989 
Senhor Presidente, 
Em virtude do Senhor Sen-ador Carlos Pa

trodnio se encontrar hospitalizado, solicito a 
V. Ex• as necessárias providências no sentido 
de que seja substituído o seu nome pelo do 
Senador 1\ntônio Luiz Maya, na Comissão Es
pecial S/N de 1989, Denúncia contra o Presi
dente do S.uprerrio Tribunal Federal e o Presi
dente do Superior Tribunal Eleitoral encami
nhada a esta Casa pelo Dr. Hercilio Ricarte. 

Aproveitando a oportunidade, renovo-lhe os 
protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Senador Moises Abrão, Líder do 
PDC. . 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Será feita a substituição solicitada. 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnioc) -
Hâ oradores inscritos. _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a viagem do Presi
dente José Samey à Costa Rica e ao Equador 
decorreu da preocupação absorvente do Che
fe da Nação com a consecução de um dos 
objetivos prtoritários da_ política externa brasi
leira, isto é, a integração da América Latina 
que, na sua opinião, "nã_p pode mais ser vista 
como uma utopia ou artifício de retóricaw. 

'Tenho a certeza asseverou o Presidente 
José Sarney no programa semanal''Conversa
ao Pé do Rádio", tranSrilitidq de São José, 
Costa Rica - de que, nas próximas décadas, 
vão se conc(etizar grandes realizações. 

O Brasil fez a sua ação latino-americana." 
As intensas repercussõ.es do pronuncia

mento do Pre,sidente José Sarney em São Jo
sé, Costa Rica;·· foram imediatas, em virtude 
da seriedade, energia e objetividade de suas 
declarações ao ensejo da reunião de cúpula 
das Améri~~. convocada pelo Presidente Os
car Arias, Prêmio Nobel da Paz de 1987, que 
logrou reunir os dirigentes o de 17 países do 
hemisfério para festejar o centenário da demo
cracia costa-riquense, e reuni-los num diálogo 
de três horas. 

Deixaram de comparecer, porque não fo
ram convidados, Cuba, Chile, Haiti e Panamá, 
cujos regimes ditatoriais foram da~sificados 
como "repugnantes, não só porque restrin
gem as liberdades, violam os direitos do ho
mem e estimulam a corrida armamentista, 
mas, també_m porque, atrás deles, semp1e se 
esconde a corrupção", afirmou o Presidente 
Oscar Arias. 

O Presidente José Saroey denunciou odes
caso americano pela Amêrica Latina,_ que ..... 
ameaçada pela regressão económica, repre
senta um perigo para o pro·c-esso de democra-
tizaçãO do continente". . . __ 

Os países pobres desta região -acentuou 
o Chefe da Nação brasileira- enfr_entam uma 
espécie de ''Plano Marshall ao cqntrãrio", pois 
continuam sua evolução democrátic.a, .en
quanto transferem re~:;ursos para os países ri
cos". 

Na Costa Rica, o Presidente José Sarney 
reiterou suas _c_riticas formuladas anteriormen
t~ em Quito, no Equador, e urn_ indignado 
protesto contra uma declaração do Presidente 
George Busch soPre a democracia brasileira. 

Em Quito, respondendo a pergunta de um 
jornal:sta durante uma entrevista c;oletiva, o 
Presidente José Sarney asseveroU que o Presi
dente dos Estados Uoid_q~ América, George 
Bus c h,_ ~·._.._hão precisa se preocupar c-om a 
democracia bt:_~ileir-ª· Dela, nos preocupamos 
nós, brasileiros ... "Não há razão para que o Pre
sidente norte-americano se preocupe com as 
rumos do Brasil a partir das eleições de 15 
de novembro vindOuro, Não vamos elege1 um 
ditador,_ma_s sim, 9-P-~sidente da República, 
parte do governo dem.9c(ático, com o _Çon-

gresso, o· Judiciário e _a_s itJstitu_i_çóes_funcio
nando". 

·A visita do P'residente José Saffiey ao Equa
dor teVe como objetJvo fundamental o estreita
mento das reJações_ entre os dois países. 

Os Presidentes ,José Samey e Roçlrigo Borja, 
.. do Equador, tomaram decisões que possibi
litarão, a médio prazo, o aume_nto das exporta
ções eqüatorianas para -o Brasll, como form;;J 
de reduzir o desequilíbrio na balança comer
da[ entre Os dois países, que é de 1311 a favor 
do BrasiL 

A visita obteve grande súc~Sso, corisaiidán
do a amizade e o exc::elente relacionamento 
bilateral Brasil-Equador. 

· Evtdentemente, os objetivos da viagem do 
Presldeote José Sa~ney ao Equador e a Costa 
Rica foram pre·aominantéi'nEmte políticos, 
al~m. dos çmseios pr!oritáfios consubstancia
dos na ampliação e fortalecimento dos Jaças 
_d_e amizade entre as nações do hemisfério reu
nidoS erri São José, pelo PreSidente Oscá.r 
Arias, da Costa Rica. 
_ São estas as razões pelas quais, ao registrar 
nos Anais do Senado _essa irnportante viagem, 
_reque~ro a incorporação ao texto deStes s~cin~ 
tos comentárioS: das dedarações do Presiden
te José Samey e da enifevista do Presidente 
George_J?-Lish, publicadas_ pelo jornal O Estado 
de S. P.auío, ein süa ediç):lo _de sábado, 28 
de outubro Passado, bem como da entrevista 
coletiva concedida pelo Presidente José Sar~ 
ney, em Quito, tal como divulgado pelo resu-

- n1.0-(jue o Cotreío do BrasU publicou a 27 
.de õ:utybró_:_passado, sob o título: "Sarhey 
manda reéado dÚro para Bush". -

S.ão estas as. considerações que me pare-
cer:r:t, ___ oportunas à margem da viagem recém-
_encerradado Presidente José Sameyao Equa
dor e à Co.sta Rica. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS/\ QilE SE REFERE O 
SR. LOURJVAL BAPTISTA EM SEU DIS
CURSO: 

O Estado de S: Paulo 
"$á~ãci0;28:df!"oútúbi-0 de 1_989 

·-o BRASIL E: UM PAÍS DE 
. 1-J..MA DEMOCRÁ TlcA" 

. -EªS~~S:sãoOs prindÇiais trechOs da entrevista 
que Geofge Bush dé"u a jornalistas latiria-ame
ricanos no" dia 15 de outubro; . 

_ ·· ·PefgUnta:_- Pi-eStdellte, nos países que estSo 
retomarld-õ: ,Çdemocraaa, como o Chile e tan· 
tOs oUt(os, qual é ã i"rripõrtáõcia das três améa
ç:a_s seguintes: primeiro, ã subversão; segundo, 
as tensóe.s c_omo os rnm~ares suspeitos_de vio
lar os direitos humal)so; e terceiro, a economia 
e a divida externa. 

Bush: Apenas cotnentar cada uma delas? 
P_er[filnta: Sim. -

~~uSh: Subversão - ninguéin está interes
sado em fazei- nada além de ajudar a_acabar 
Com uma J)osStvel subversão. Porque na me

--- Qida em_ gue o Chile caminha para as suas 
cleições _daqui a poucaS semanas, este é um 
progresso muito significativo que, eni minha 

-opiniãci-:- falando como presidente dos .Esta
.i:i~_qnidos, pode reSU!tai-n.á-ãprlmoralilento 

das relações com nosso País. Quanto àS viola
ções miiTtares, eSte é_· um aSsunto -,ao qi.iãl ob
viamente O povo dã Chile, seu governo, todos, 
enfiril, devem dar a_ devida resposta. Náó há 
mUHo que pq.SsamOs -fale r a .esse. respeifo. 
Mas não quero iier em nenhum paíS um"a sub
versão thilitar da vontade do povp, quando 
a demOcraci.:;~ e5;tá se instalando neste hemis~ 
fé(io uma respbsta g~ral para._umà p~r9Unta 
específica. · 

Pergunta: Presidente, como o senhor sabe, 
teremos eleiçOes presidenciais no- Brá:sil em 
três ~emârras. Às relações Brasil-Estados Uni~_ 
do_s_ foram_ um te:riia de-Qrande_ re!evânc:i<i_du· 
rãhte a campanha po1ltica. O Que ---eu--g-Ostaria 
áe- sabe-r é quais são suaS exp"ectafivas com 
relação a "eSta" eleição e _o que o novo presi
dente, eleito pelo povo pela-primeira vez em 
quase 30 anos, pode esperar dos Estados Uni· 
-dos? 

. Bush: Deixe-me responder s·ua pergunta, 
mas queró pedir um esdareC:irríento. Como 
foi que os Estados UnidoS se tomaram tema 
da campanha nessa eleição? Só então eu po
derei responder. Certo. Bem; primeiramente, 
este é Um país enorme e sua alma é-demo
crática, estou convericidO- disto. A história nem 
seinpre fOi aSsim. Eü acho- que eSta ê a alma. 
Os Estados Unidos também - no BrasiL Por
tanto, os EStados Unidos devem estar aÍ.ertas 
comq a Arget:Jtina, p8ra ver qual o resultado 
deSsa eleição, claro que não nos envolvendo 
com a mesma. Eiitã.9 fiCª-remos prepãrâdos 
aci lado de uni pais amigo e eu acho que 
nos ternos relações amistosas com o Brqsil 
...:...,;_ parà eliminar o que quer que tenha surgido 
como dificuldade, seja ou não comerdal. E 
eu apenas dit-ia: "Olhem, voces têm um novo 
regime. o q'ue é que vocês defendem? que 
tipo de relação vocês querem ter com os Es.ta
dos Unidos? Nós-estaremos prontos-::-- estare
mos prontos para tratar com vocês; E o Brasil 
enfrenta terriveis problemas como a divida ex
tei"n,a, ~a_!Tlbém. 

Uma área que tem sido um pouco conten
ciosa é a, das florestas ~ as suas imp_licações 
aJ!lbientais para o aqueéimento do planeta. 
no iníciO acho que havia uma Sepai-ação eritre 
-o Brasil e os Estados U.nidos.. Agora, porém, 
não acho que estejamos tão afastados. nve· 
mos uma bo~ con~ersa coro o Pr~sidente Sar
-ney em Nova- Yorque, sobre isso. E créiÕ <iUe 
quando falávamos em questões ambientais 
çircunstàndais, ele pensou que eu _eStaVa fa
lando sobre intervenção na soberania, o.u di
minuição da soberania brasillera. E por fàvor, 
nós não estamos intere-?sados ni?~· Nqssp. 
interesse é pelo conceitQ d_e aquecimento glo~ 
ba! e em trabalhar em conjunto com o Brasil 
de maneira construtiva. Portanto, creio que 
aparamos as arestas do que poderia ser um 
mal-entendido bem maior. Sem saber quel"'. 
\!ai vencer as eleições e quais as_ idéias q1 e 
_e,ssa pessoa vai defender, tenhO que espe ar 
para ver. Eu simplesmente volto ao caso da 
Argentina, quando alguns previam, como to
dos nóS tem_o_~_ que reconhecer, grandes difi
culdades caso Mene_m fosse eleito. Tínhamos 
pessoas experíentes me dizendo que Isso não 
séria bom para mim; para os Estados Unidos_ 
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para o nosso pa-is. E acontec-eu justamente 
o contrário. Portanto não podemos prejulgar. 
Todos nós já passamos por campanha. Já 
ouvimos a retórica eleitoral. Eu mesmo já a 
utz1izei um pouco aJgumas vezes. E nós quere
mos fazer isso com c Brasil e vamos fazer. 

SARNEY ATENUA RECEIO DE 
BUSH QUANTO ÀS ELEIÇÓES 

Presidente não vê motivo para receio, 
pois seu sucessor será eleito pelo voto do povo 

Brasília- No programa semanal Convers;, 
ao Pé do Rádio, transmitido ontem de São 
José capital da CoSta Rica, -o PfeSideiite José 
Samey afirmou não existir razão para a presi
dente dos Estados Unidos, George Bush, 
preocupar-se com o-s rumos do Brasil a partir 
das eleições de 15 de novembro. "Não vamos 
eleger um ditador, mas sim o Presidente da 
República, parte do governo democrático, 
com o CongreSso, O Judiciário e as institUiÇões 
funcionando", disse. 

Seguindo o radodriiô de que os piõblem-as 
Internos brasileiros não devem sofrer interfe
rência externa, sa·mey-remDrõu que- a tranSi
ção para a democracia no Brasil foi efetuada 
com a ajuda das Forças Arm-adas, qUe- se deCii
caram à sua função constitucional de manter 
as instituições e a ordem. Do lado externo, 
como observou, o País teve_de enfrentar Sérias 
dificuldades. "Nós construímos nossa transi
çãõ debaixo de sanções, de segregação, de 
isolamento", declarou. ''Tivemos cortes de 
empréstimos e de investimentos··. 

Segundo 6 presídente, a-campanha eleitoral 
demonstra a maturidade do povo, mas torna 
claros também excessos de alguns candida
tos._ "A disputa de uma eleição está sempre 
sujeita a excessos, p-orérri -compreensíveis e 
até mesmo justificáveis'', declarou. -"Os candi
datos não podem perder a cabeça, não podem 
deformar o processo demociâtlco com qUal
quer baixo nível". 

Sobre a viagem à Costa Rica e ao Equador, 
o presidente disse estar cumprindo uma etapa 
de seu governo de_yoltar o Brasil para os p~ises 
latino-americanos, buscando a integraç~o. O 
Brasil, de acordo com -same-y, tem hoje um 
espaço nunca conseguido antes, graças a essa_ 
política. "A integração na América Latina não 
pode mais ser vista como uma utopia ou artifí
cios de retórica .. , disse-. O Presidente afirmou 
sua certeza em que nas próximas décadas 
se concretizarão grandes realizações. "O Brasil 
fez a sua opção latino-americana'\ ObServou. 

SARNE? Mi\NDA RECADO DURO -
PARA BUSH 

Co_rreio do Brasil 

Quito - O Presidente José Samey disse 
que o Presidente dos Esfai:lOS-ITilidos, George 
Bush, não precisa se preocupar ·com a demo
cracia brasileira. "Dela, nos preocupamos nos 
brasileiros", afirmou o presidente Samey, ao 
responder a pergunta de um jornalista, du
rante entrevista coletiva. Eis alguns trechos 
da entrevista em português: 

- -Repórter:- ·~o senhor tem defendido a inte
gração dos povos latino-americanos. Tem 
proposto isso como- uma forma de superar 
problemas que sào comuns a todos os países. 
No entanto, nem sempre essa unidade tem 
seo.com:reti.Zado, nem Se"mpre foi possível. A 
questão da dívida externa, por exemplo, tem 
~:do tratada de forma individual por todos os 
Países. Então eü-pergunto ao presidente Sar
nEiy e também ao presidente Rodrigo Borja 
o que tem faltado para se concretizar esta uni
dade latino-americana, há uma falha dos paí
ses latino-a_mericanos-·ou há questões que fo
gem ao ãlcãiice:-de.SsEis países para que se 
çossa efetivar isso ·que _é tuna proposta de 
todos?"" Samey: "Antes de reSponder à per
-gunta do correspondente da Folha de São 
Paulo, eu queria nessa última cerimônia públi
ca de minha visita a_o Equador agradecer atra
yés dos meios de comunicação desse país, 
ao povo equatoriano a hospitalídade, a simpa
tia e a gentileza -com que me recebeu. Inter
preto este Sentimento como também e, princi
palmente, um-sentimento de_amizade ao meu 
país, o Brasil. Trouxe ao Equador a mensagem 

-de amizade, de felicidade e de progresso de 
todas as brasileiras e brasileiros a todos os 
equatorianos. Quero também agradecer a ma
neira tão fidalfÍa com que me recebeu o presi
dente Dom Rodrigo Borga. O conheci em 
Caracas, depois estivemos juntoS em Manaus, 
mas já o conhecia, antes de ter a honra de 
pessoalmente encontrá-lo, através de sua lide
rança, da sua vida política e da sua presença, 
não somente na política do Equador como 
também entre os líderes- maiores de nossa 
Américã Latina. ESta eu considero uma visita 
histórica. A primeira visita que faz um presi
dente do Brasil ao Equador. t uma visita que 
não tem o-·sentido simplesmente protocolar 
ou diplomatico, mas uma visita de trabalho 
que- se-insere rio contexto que nos une hoje, 
presidentes de todos os paises do nosso conti
nente no sentido_ de buscarmos a integração 

- latino-anlerlcana. 

_ DÍVIDA 

Repórter: "Com relação á divida entre os 
·doiS- paíseS, qual a posição do Brasil?" 

SaffleY~ ''Nos já fizemos uma negociação 
da dívida com o Equador e não temos hoje 
nenhum problema nessa direção. Agora, de
fendi em Punta Dei Leste, defendi em Jca, a 
necessfdade_de __ çriarmos um mecanismo de 
manejarmos a dívida ultra-regional, e acres
centei qUe, em relação ao· Brasil, nós não po
demos pelos noss_os devedores ter um trata
mento diferente daquele que nós pedimos que 
tenham os nossos credores. Temos um empe~ 
ci!ho hoje de ordem contratual: o Clube de 
Paris impede, que nos acordos entre diversos 
países, tenha-se um tratamento diferenciado 
entre os credores. Nós pedimos a ajuda de 
líderes europeus. , -

A este respeito falei com o presidente Miter
rand, f.:ilei som o presidente Mário Soares para 
defenderem a nossa tese junto ao Clube de 
Paris. E aqui estaniOs, os ministros da Fazenda 
dos países da América Latina tratando desse 
assunto e resolvendo este assunto. Portanto, 

a solução que -6 Brasil terá com os seus credo
res será a solução melhor que pudennos en
contrar". 

Repórter: "E sobre as_ relações comerciais 
entre o Brasil e o Equador?" 

Samey: "Esse é um PrOblema fruto de uma 
conversão longa que tivemos ontem com o 
presidente Dom Rodrigo, que está profunda~ 
mente preocupado com este ass_unto. Quero 
dizer que também nós estamos preocupados. 
Nós desejamos ter uma 'relação na qual seja 
uma relação de equilíbrio, jamais com a situa~ 
ção_ que nós atua!mente estamos verificando 
com a balança co~erçial entre o Brasil e o 
Equador. Se o Equador desejar vender mais 
petróleo ao Brasil nós estamos dispostos a 
comprar. Disse_ ao presidente Borja e assina
mos acordos nesse sentido: vamos, na área 
de referência de bens da Alade estabelecer 
uma renovação automáticé!; das cotas do 
Equador amplamente, e se_ existirem casos 
específicos, nós estamos dispostos a resol
vê-los. Enfim; esiãinos criandO uma coinissão 
de alto nível entre Brasil e Equador para discu
tir todos os problemas que nós tivermos a 
nível dos ministros das Relações Exteriores, 
que deverão se reunir anualmente e ao mes· 
mo tempo incentivar, e por todos os meios, 
encontrar uma solução para ·este problema. 
Duas cois~s imp_ortantes tamb~m finnamos 
nesta reunião; primeiro, nós estamos colocan
do os instrumentos de que dispõe o Brasil, 
_com_a_sua experiência internacional, através 
de suas "trainíng", à disposição numa coope
ração __ ~onjunta com o Equador, com empre-__ 
sários brasileiros e equatorianos. com "j9int-. 
ventures". Enfim, urna mudança substancial 
nas nossas relações. Também eu acredito que 
nos assuntos relativos_a financiamentos brasi
leiros ao Equador há uma decisão política to
mada pelo presidente, pelo governo do Brasil, 
de encaminhar a solução desses problemas". 

DEMOCRACIA 

Repórter: "Pergunta ao presidente Samey, 
·que pode ser também extensiva ao presidente 
BOrja. Ontem, num~ entrevista em WaShing
ton, o presidente George· Bush disse que os 
Estados Unidos farão todos os esforços para 
manter o Brasil no rumo democrático. O se
nhor,-presidente Samey, vai estar amanhã 
com o presidente Bush nessa reunião prevista 
para a Costa Rica. A pergunta é a segUinte: 
o que o senhor espera desta reunião da Costa 
Rica e se o senhor espera uma ação comcreta, 
efetiva do presidente Bush, do governo ameri
cano, no sentido de contribuir para a consoli· 
dação da democracia no Brasil e nos países 
da América Latina?" 

Samey: "Bem, eu não li a entrevista do presi
dente George Bush. Li o resumo que me foi 
transmitido do Brasil pelos nossos serviços 
!le imprensa. Em primeiro lugar, quetd"dizer 
que, entre as preocupações-do presidente 
Bush, ele deve excluir essa de se prencupar 
com a democracia brasileira. Desta no$ preo
cupamos nós brasileiros, quando estamos pa
ra implantá-la sozinhos. Hoje, o Brasil é a ter
ceira democracia do mundo, e não temos ne
nhuma sombra que possa justificar que_ ai-
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guém no mundo inteiro põSSa duvidar desSe 
processo da construção- des_se processo de
mocrático. e, ainda mais: as Forças Armadas 
do Brasil têm tido uma posição intoCável, in1· 
pecável no que diz respeito ao apoio, à partici
pação e à consolid<~ção da transição demo
crática e do processo polttico democrático. 
O Brasil, hoje, não aceita, de nenhuma ma
neira, que se poSS<Jm pensar e se fazer pergun
tas sobre nossas eleições. 

O EStado de S. Paulo 
Sábado, 28 de outubro de 1989 

"NÃO VN-IIOS ELEGER.,UM DITADOR:: 

Esta ê ·a Integra do programa de ontem 
do presidente Samey: 

"Brasileiras e brasileirOS,_ bom-dia. 
"Aqui vos falo o presidente José Samey em 

mais uma Conversa ao Pé do Rádio, hoje, sex-
ta-feira, 27 de outubro de 1989. .-

"Estou em São José, capital da COsta' Rica. 
É mais uma etapa daquela que chamei a diplo
macia presidencial que imprimi no meU gover
no como -os primeiros passos para alcançar
mos a integração da América Latina. Essa p-olí
tica de coOperação, mais intensa com os nos
sos vizinhos é vital para que o Continente pos
sa enfrentar os desafiQs de uma ordem ipter
nacional fundada na.s economias de blocos. 
E- foi dentro desse espírito que esta minha 
viagem, que foi também ao Equador, onde 
estive durante dois dias, se_ inSere.- Eu discUti 
com o presidente do Equ8dor, Rodrigo Borja, 
variadas formas de ·cooperação no campo 
econômico, científico, cultural, comercial e 
técnico. 

"No Equador, onde minha visita foi hi.Stó~ 
rica, pois fui o primeiro" presidente brasileiro 
a visitar aquele país, tive oportunidade de mos
trar o quanto o Brasil tem consciência de que 
a sorte de seus vizinbQ_s_é a sua_sorte. Alerte[ 
para o fato d_e que a década que se encerra 
foi além das conquistas democráticas do con
tinente, em urna época de agruras e frustra
ções para os paises em desenvolvimento. Nos
sos países se viam assediados a todo instante 
por press_õ_es fortíssimas coroo a da dívida ex
tema, o protecionismo, a deterioração _dos ter
mos de intercâmbio, os monopólio de _ciência 
e tecnologia, e, mais recentemente. o proble
ma da deformação da de[es_a do meio am
biente. 

"Disse estar conY:encido de que só podere
m-os superar este quadro crítico se formos 
efetivamente capazes de nos_ integrarmos. A 
integração na América Latina não_ pode mais 
ser vista como uma utopia ou artiffcios dé 
retórica. E a integração começa no nível das 
relações bilaterais, no dia-a-di_<ã__d_QS ç_ontatos 
diretos entre_ c_ad& um dos nossos países, na 
conjugação de interesses que formos capazes 
de forjar nos diversos setores.em que se_dc:s
-àOOFam as ativ:idades. produtivas de_nossa so
ciedade. _o Brasil e o· Equador têm ai, um 
amplo e inesgotável caminho a percorrer. Te
nho certeza de que nas próximas décadas vão 
se concretizar grandes_ r_ealizaçõ_es entre os 
palses da, América ~tina, e_m_ _toQ__os 95. níyeis, 

em todas as regiões e em todos _os quadrantes. 
O Brasil fez sua opção latino-americana. e, esse 
BrasiLnão canso de repetir, tem na integraç~o 
latino-amerfcaiiã, hoje, um dos seus objetivos 
nacionais, 

''Tenho sido, todos sabem, um peregrino 
dessa causa. Visitei todos os países_da América 
L;ttina, acabel com a segregação ideológica 
na nossa diplomacia, rompi com barreiras, re
sisti. ct pressões, não tive a visão nem Ç! com
preensão interna de que o mundo interde~ 
pendente tem de ter em sua política externa 
~1,1~ bússola de orientação. Eu não entreguei 
nenhum_ jnteresse do BraSil -Resisti sempre .. 
HOje o OOssõ pais tem um espaço interna
cional que ele nunca teve. Conversa no mes
mo nível_e em_ todas essas. viagens, tenho me 
prepafado dedicadamente para cumprir com 

_ a missão de presidente do nosso pãis. Estudo, 
realizo reuniõ_es, traçamos estratégias e políti· 
ç_a~. Divulgo o Brasil e,_ hoje, o nosso país 
é- r_ecebido entusiasticamente pelo governo e 
pelo povo dos países_ amigos, nossos irmãos, 
que sabem que junto enfrentaremos o futuro. 

"Hoje, como eu disse no início do programa, 
estou em costa Rica. Aqui, em São José, esta
rei discutindo os problemas do Continente 

: çom m13is deJ 7 chefes de Estado e de" gover
no das Américas que _se_ encol}tram nessa reu- _ 
nião, em que _comemoramos os cem anos 
de d_emocracia na Costa Rica, São cem anos 
de eXerCido de regime democrático num país 
do nosso continente. 

-"Támbém este ano, no Brasil, temqS urTia 
data muito significativa, qÚe são os cem anos 
da República que comemoramos no dia 15 
de novembro numa grande comemoração 
-que é a votação- para o novo~ presidente da 
República. 

'Tetnps de superar as dificuldades que exis
tem nas T!!lações com Os 'pais_es desenvolvi
dos,- seja no comércio ou em qualquer outra 
área. Essa minhá viagem ã Costa Rica é mais 
um desd_oQramento dessa política que tenho 
perseguido tanto. Em entrevista d~ imprensa, 
soube das d.ec;laraçó~ do presidente Bush, 
preocupado com a democracia no Brasil. Eu 
respondi que essa preocupação não é dele, 
é nossa. Nós construimos nossa transição de· 
baixo de spnções, _de_ Segregação, de isola
mento._ Tivemos cortes de empréstimos de 
investimentos;. Mas no_s~as Forç{is Armadas 
sempre estiveram, impecavelmente, ajudando 

Brasil é um grande país. Lutamos sós e, juntos, 
estamos hoje, com os nossos vizinhos, tratan
do d~ _cp_nsolidar- as i_ri_stituições do Conti~ 
nente. Dentro_desse esf,íriio estamos, portan
to, aqui, juntos, os presidentes ci._e_todo<) Conti
nente, festejando os cem anos de democracia 
da Costg~ Rica. Registro com Satisfação que 
o povo_brasileiro est_á demonstr:ando _uma ma
turidade mUito grande· ao conduzir-se de for
ma tranqüila nesta campãnha eleitoral. A dis
puta de uma eleição está sempre Sltjeita a 
excessoS: porém compreensíveis e até rriesOJ.o 
justificáveis, O_ que não se pode jUStificar é 
.o ~9ero, a p8íxão, o· extrãyasarnentiJ irres
-põnSáYel. Os candidatc_Js n~p pocl.em _perder 
a c.a.beça, não podem !=l~forma.r o procesSo 
democrático com qualquer baixo nível. 

"Para lernÍiriai, eu quero tambérn__dar_uiua 
palavra sobre o problema das rodovias fede-

- rais. SãO 5_0 _mil quilôrheti"oS Sob jurisdição 
do Departamento Nacional dé Estradas de Ro
dagem, qUe 'exigem péman·enteS-Obras de 
conserVação e de recons_t.J:u,.ç_ão. At~ o ano pas
_sado o PNER havia restaur-ado 11 in!l quilô
metros de rodoVias asfalfàdas e realizado _ 
obra!? d~ conseJVaçiio enl tiechos que- perfa
zem mais de 21 mil quilõmetros. Mas desde 
o ano passado nós estamoS s_ofr~ndo. uma 

~- b(utal perda de recursos.,A_nova CQr1StiNi_ção 
~inguiu os reCursos do ·Fundo-R.oi3_9viárto 
FêaeraÇQUe eram destinados à con_servaÇão 
das estradas. Não restou ao governo ~utra 

.. soluçãp qut:: ~ão propor a_o S:_ongresso a cria· 
__ ç:ão do selo-pedágio, com esse ôb}etivo: Os 

recursos dq s.elc;>_ cOrr~Spóndem apei-ici_S a um 
terç9 das necessidades. do MinistériO dos 
Transportes na área rodoviária, Ou. seja, _350 
mUh®::;_ de Cf1Jzad9s novos. Çom esses i:'ecur
sOs, o governo Vem dando prioridade à restau
ração de trechos__todoviár'ios de_ g(ande f14X0 
ele tráfego, que registram maJor índice de aci
dentes. Portaii.to~ _e_u querO-dizer <tue · _9 Povo
tem que ter a noçã6 de que essa responsa-

. Difidade não ~ do Poder Executivo,_ l,lma vez 
que· nós não estamos tendo _recursos para 
atender àquilo que o País necessita na área 

_ da conservação de su~ es_ti"adas. . _ . _ 
"Quero ·coÓ)~rlicar; t_~inbé~;que·balxei, no 

dia _.em que viafãva, medida prOvisória ai.m1en
tando o funciorialismo em 26.03% :Ià_riJbém 
determinei que Os"abonos- e grattficaçõesTos
sem incorporados aos vencimentos; o que da
rá um outro~ gcinho de êércá déJ~,3%~ Em 

a constrl!ir esse processo de: transição demo· 
qátic_a, __ construir n.ossasjnstitqiç_õ,es. Elas es- _ 
t,ão_ dedicadas à sUa função çonstituciçlnal de 
mp.ntened_oras das instituições e da or.de.m. _ 

"No 6rasil Dl1d se dig.cutem exceções. 

janeiro a data·base do funciOnalismo vamos 
examinar outras reiviitdica-Ções. Mandei ao 
Congresso- Nacional o ·re9hTie U'nico dà ·servi· 
dor ~·também há o regiine d.e or_galiiz:ação 
de ~rreiras. Foi um trabalho feito pela_Seplan 
com grande dedicação dos seus técnicos que 
agora, eStá no. CÇlhgréssO-Naclona"l, cumprin
do, dentro do prazo constitucional, aquilO que 
determinam as Disposições Transitórias_ de 
nossa Carta Magna. 

Gruem for eleito ê·1o-Oesc-olhid_9 do povO. Não 
vamos eleger UIJ1 ditador, mas sim o _prCsi
de_nlt!: çla República, parte do governo demo· 
crático, com o Congresso, o Judiciário e as 
instituições f~ncionando. Nada há a· temer. 
Nada de pânico. O desenvol'llmento passa pe
!a dernocradª. Esta dá à; liberd21de a sua condi
ção de_ ser criativa e co"mPetitfva. Nossos as
sUntos são_ nossij>S, SomOs a terceira demo
cracia do rntibdo:com 80 milhõ~s de eleitores 
_e. portanto, sabemos que nós te"mos as nossas 
instituições cçmsoli~adas_: Vamos exercê-la. O~ 

"Também inaugurei o grande centro de es
toe.aqem _da C'i!'JJI;ral . d~ _Medicamentos (CE· 
ME)~em_Brasília._ f;:!?se centro -se deStinajUsta· -
mente a regular os estoques, manter o fluxo 
dos remé-dios par à as farmácias básicas .. eSsas 
farmáclas que estão distribuídas ein cerca _d_e 
quatr~ mi~ .~un_i~p_ios ?rasileiros _e se ~esti-
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nam a atender_ o povo pobre, esse povo que 
mais precisa._ Aqueles que não têm -dinheiro 
para comprar remédios sabem o que significa 
esse programa das farmácias básicas, cOmo 
significam também os programas sociais que 
estamos desenvolvendo __ em_ todo o País., Va~ 
mos em frente, brasileiras e brasileiros. _ 

"Estou no_ meu posto, cumprindo com o 
meu dever. -

"Bom-dia e muito obif9adO:"-

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Na presente sessão terminou o _prazo_ para 
apresentação de emencj"as ao Pr9j~to de-lei 
da Câmara n• 91, de 1986 (n' LS94/83, na 
Casa de origem), que toma obrigatória a inclu
são de espetá cuJos .musicais ao vívo~nas casas 
de diversão. 

Ao .projeto não foram ofer-ec:ídas emendas. 
A matéria_ será inc;ly_ída em ordem do dia, 

oportunament~, · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A Presidência constata a inexistência, e·m ple
nário, -de quorum mínimo- necessário para 
o prosseguimento da sessão. Nestas condi
ções, vou encarrar a presente sessão, desig· 
nando para a ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l

PROJETO DE LEI 
DO DF N' 69, DE 1989 
(Em regime de urgénciá, 

nos termos do 
art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

Discussão,_ em tur11o único, _çl.o erojeto de 
Lei do DF ri~ 69, de 1989, d~ iniciaitva da 
ComissãO do Dístrjto. _f.ed.er:~l, que autoriza a 
desafetação de domlpio de bens de uso co
mum- do povo, dentro dos limites territórlas_ 
do Distrito Federal. 

-2-
0FÍCIO N' S/12, DE 1989 
(Em regime de urgência, 

nos termos do 
art. 336, c; 

do Regimento lhterno) 

Oficio n• S/12; de 1989 (n' 159/89, na óri
gem), relativo à proposta para que seja autori
zado o Govemó do Estado do Piauí a contratar 
operação ele crêc!ito jur:-tto a organismos·nnari
ceiros da RepúbliCa Argentina, no valor deUS$ 
3'0,000~000.00 (trir!tçt_milhões de dólares ame
ricanos). (Dependendo de parecer.)_ 

-3--

MENSAGEM N~ 220; DE 1989 
(Effi regírne de urgência, 

nos termos do 
art 336, c, do 

Regimento Interno) 

Mensagem no 220, de 1989-(n9 609/89, na 
origem), relativa à proposta para que seja' auto
rizado o_Govemo elo J;:,stado do Ceará, a emitir, 
em caráter excepcional mediante registro· no 
Banco _Central _ào Brasil, Letras Financeifas 

do TesoUIO do_Estado d9_ C~rá (LFTE-CE), 
em sustituição a 2.839.813 ObrigaÇõeS doTe
scuro daquele EStado (OTCE). (Dependendo 
,~~J?~'fCeT.) --

-4-
MENSAGEM N• 262, DE 1989 
_-~(Em regime de urgência, 

nos termos do 
art. 336, ·c, do 

Regiinento Interno) 

Mensagem n~ 262, de 1989 (n~ 694/89, na
origem). relativa à proposta para que seJa auto
rizado o Govemo do Estado do &iode Janeiro 
a elevar, em caráter excepciônare temPoraria
mente, o limite de endividamento daquela uni
·dade federativa, a fim d_e que possa emitir, 
-mediánte registro do Banco Cêntral do Brasil, 
270.000._000-"de Letras Financeiras do Tesou
ro daquele Estado (lfTRJ). (Dependendo de 
parecer.) 

-5-. 

PROJETO DE DECRETO LEG!Sl.ATIYO 
N• 30, DE 1989 

- (Em regime de urgência, 
. -- nos te-rmoS do. 

art. 33-6, c:. do 
Regimenlo Interno) 

Dis!:ussã_o, em turno único, do Projeto de 
Decreto _Legislativo n"' 30; de 1989 (n" 44/89, 
na <:âm~a dos Deputados), que aproVa o tex
tO-do Acordo de Cooperação ECoriômlca cele
brado entre .o Governo çla RePública Fede
rativa do Brasil. e o Gqverno da República So-

- CialiSta da Tchecoslováquia, em Brasília, ~m-
12 de maio de 1988. (Dependendo de pare

-cer.) 

-6-
. " PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO 
N• 1, DE 1989 

Votação,· em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n;'J, de- 1989,_de 
autoria do Senador João Menezes e outrOs 
Senhores Senadores, que altera os prazOS es
tabelecidos no § 6~ do art. 14, para desincoril
patibilização do_ Presidente da ~epyblí_ca, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos tendo 

PARECER" >Ob n• 145. de 1989, 
-da Comtss~o -Temporária. favorável ao 

prosseguimento da tramitaÇ:ão da _matéria, 
com voto ven9do dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa: 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO 
- N• 2, DE 1989 

Votas:ão, em primeiro turno, da Proposta 
de Em~nda à Constituiç8.o nQ 2, de 198~, de 
autoriã do Senador OlavO-PireS e outros Se~ 
nhores senadores.. que _m-odifiCá o § 3" do 
ã;fc~o do Ato das DispOsições Constitucionais 
TransitóriaS. - - -

-8-
PROJITO DE LEI ÓQ SENADO 

N• 22. DE 1989 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei d,Q_Senado n~ 22, de 1989, de autoria do 
Senador Jamil Haddad, que dispOe sobre o 
transporte de presos e dá outras providências, 
tendO-----

PARECER, sob n~ 97, de 1989, da Comissão 
-de Consfiiuição, JustiçJLé: Odadania, pela 

- Constitucíonalidade e juridícidade. 

-9-

PROJETO DE LEl 
DO SENADO N• 91, 

De 1989-COMPLEMENT AR 

Discussão, em turl}o único, do Projeto de 
Le1 do Senado· n~ 91, de 1989-Com·prementar, 
âe autoria do Sen·adoi" João Menezes e outros 
Senhores Serlc~JdqreS, -que estabelece, nos tel--_ 
mos do § 99 do art. 14 da Constituição,· de 

- 5 de outubro de 19Ba prazõ para desincom
patibiliiãÇãó de Ministros de.Estado, tendo 

PARECER, sob n• 139, de 1989. da Co
missão 

-de ConstitUição, JuStiça e Ctdadanla,pela 
constitucionalidade ~ _juridícidade, com voto 
Vencido dos Senadores N_ey MaranhãO; JU.taõy 
Magalhães e Mansueto de Lavor. 

-lO

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 1. DE 1989 

Discussão; em tUrno- único, do Projeto de 
ReSOluÇao n~-1, de 1989, de in1Ciafiva'da Co
missão Diretora, que _altera a redação de dis
positivos da Resolução no 146, de 19'80, altera
-da pelas Resoluções n<)S _50, de 19$1, e·360, 
de 1983 e dá outras providências, tendo 
~PARECER, sob n• 159, d~J989, da Co

missão 
-de Constitutção, Justiça e Cidadanta, pela 

constitudona\idídàde, juridicidade e, no mé
rito, (ÇJ;voráv:e:l. 

-11-

PROJETO DE LEI DO DF 
N' 63, DE 1989 

- DiscUSsao,: em tiJiTio _único, do Projeto de 
Lei do DF-n~ Õ3, de 19_ã9, de_iniçiatlva_da 
Comissão do Distrito Fedi::ral, qUe autoriza a 
ihstituíÇ:ão da Fundação Memorial lsri:tel Pi~ 
nheiro e dá outras providências~ téndo ~ 

PARECER, sob n' 247. de 1989, da Co; 
missão 

-do Distrito F'ede'raL 
-12-

PRÔPÓSTA DE EMENDA 
A CONSTITUIÇÃO 

.. N'·3,DE1989 
(lndlitda-em-ordem âb Dia, 

nos termos do 
art. 358, § 2', do 

Regimento Interno) 

DiscussãO, em pdmeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Cç>nstituição n" 3, de 198~~de 
autoria do Senã.aor Marco Maciel e outros Se-. 
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nhores Senadores, que acrescenta parágrafo 
ao art. 159 e altera a redação do inciso II _do 
art. 161 da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se ii sessão às 14 horas e 55 
minutos.) 

D!SCURSCJ PRÕfY(fNCf/' DO PELO SR. 
JOÃO AENEZÉS NA SESSÃO DE 
3-10-89. QUE SÉ REPUBUCA POR HA
VER SAlDO COM !NCORREÇÓESDO 
DCN-SEÇÃ0/1-DE 17-10-89: . 

O SR. JOÃO MENEzES (PFL - PA). 
Pronuncia o seguinte disç:urso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o eminente Senacjor 
Jarbas Passarinho apresentou projeto _de lei, 
propondo reajuste das prestações de adqui
rentes de imóveis fora do Sistema Financeiro 
da Habitação, que estão sendo abrangidas pe
la variação do _lndice Geral de Preços. 

É um projetO polémico. T_ão polêrl)ico que 
o próprio Senador, em <;Jrtigo publicado no 
jornal O Liberal, de domingo, 1 ~ de _outubro, 
coloca sob o título "Projetes Polémicos"_, e, 
entre eles, cita este projeto, que" em boa hora 
foi apresentado. __ --

Estamos vivendo uma situação fl1Uito difícil 
em relação ao Sisteri'lã Habitéidonal brasileiro. 
Há uma diftculdade muito_ grande. E é triste 
dizer~se que a dificuldade ma_i9r foi c~~da pelo 
próprio Congresso, assim cjue vimos, por 
exemplo, que a Emenda Constitucional n~ 54, 
do Senhor Presidente da Repúbrica, não tinha 
referência nenhuma a esses fatc-res.Entretan
to,-no Congresso;-apresehtãram-se emendas. 
A Medida Provisória: n~ 54, do Governo, apenas 
propunha tratar de assuntos referentes a pre
ços _que estavam congelados, e a preços que 
diziam respeito a outros bens materiais: auto
móvel, caminhão, etc. 

O que aConteceu? Ele mando~:~ essa Medida 
Provisória n" 54 para o Congres~. que_ apre
sentou vârias modifiCações. Diz a_ Medida Pro
visória n~ 54: 

"Nos cOntratOs em- exéCuçãO cujo óbje
to seja a produção ou o fornecimento 
de bens para entrega futura, a prestação 
de serviços contínuos, ou futuros, e a rea
lização de obras. (Lei n~ 7.73

0
0, de 

31-1-89, art. 11) .. :· 

No Congresso ãê'rescento_u-se: 
" ... _e naquele relativo a operações de 

alienação de bens imóveis, não abran
gidos pelas normas do _Sistema Finan
ceiro da HabJtação, o índice_ de reajusta
mento com base na Obrigação do Tesou
ro Nacional - OTN - será substituído 
pol' índices nacionais, regionais ou sete
riais de custos ou preços que reflitam a 
variação do custo de produção ou do pre
ço-dos insumos utilfzados," 

Que"r dizer, este assunto não estava tratado 
na Medida Provisória enviada pelo Senhor Pre~ 
sidente da República. quem criou ~ssa confu
são toda foi o próprio Co~ngresso, quando 

- - '- - .,-_,- - - . -- ---, - - - . ---

ap~sento-u-esSa emenda, que depois ainda 
acresceu q~_seguf~te; 

"Art. 2° O reajustamento de que trata 
o art. 1 ~ será calculado, sem retroação, 
sobre o valor prestação relativa a 
obras, _fornecimentos !;;! serviços -realiza
dos apô-s en.cerrado o período de conge
lamento ou nos termos da autorização 

- ministerial para a revisão- de preços (Lei 
n" z 769 ... de 26 de maio de 1989~ art 
1") e sobre o valor das obrigações relati
vas -aos ct:mtratds de Q/íenação áe bens 

-imóveis ná.o abrangidos peles normas do 
Sistema_ Ffrianceiro da HabíUJçãÓ. " -

Ora, 0-Senhor Presidente a a República havia 
mandado uma lei completamente diferente, 
sem este objetivo. O que aconteCt~u? Transfor
mou.;-se- a Medida Provisória no Congresso, 
colocou~se essa matéria do Sistema Finan
ceiro e ·alêm do mais, a questão referente ao 
custo-da construção civil. Com isso, o que 
está ocorrendo? EStá urria situação muito difí
cil e _o problema do déficit habitacional é da 
maior gravidade, porque, se, de um lado, as 
empresas construtoras encontram-se em si
tuação deltc_ada para poder levar à frente as 
suas obras, por outro lado, os adquirentes es
tão sem COtfdlções de sustentar o pagamento 
d6 Tmóvel que se propuseram a adquirir. 

Podemos ver, por exemplo, um apartamen
to cujo comprador em abril pagava NCz$ 
852,12, passou-a pagar~~- m~io I:iCz$ 
1.1:;0,40; em junho. NCz$ 1.903,11; em julho. 
NCz$ 2.242.85; em agosto. NCz$ 3.!16,41; 
em setembro NCz$ 4.641 ,58. Se pegarmos 
outro exemplo, veremos o mesmo resultado, 
pois todos são calculados ~om a mesma bas_e, 
como verificaremos _a seguir; em setembro 
de 1988, pagou NCz$ 328,85; em outubro, 
NCz$ 407,80; em novembro, NCz$ 518,93; 
em dezembro NCz$ 658,63: emj.:meiro, NCz$ 
760,32; ficou .congelado em fevereiro, março 
e abril~ e em maio pagou NCz$ 1.145,10. 

Aconte_ce, também, que hoje em dia hâ uma 
verdadeira balbúrdia na maneira de fixação 
de pr~ço~~--e_~_ verificamos que ... 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
V. Ex.• uin aparte? 

O SR. _JóÃb MENÊzES -:._ Darei, daqui 
a pouco;·o aparte a-v.Ex• _ . -_ 

Verificamos, repito, que exJstem hoJe vana
àíssimas · fÕ(mas de fazei'- esse cátsulo e uma 
delas é o cliari1ado Custo Unitário Básico, que 

--pode ser o de SãO Paulo, o do Pará. o~ o 
de Pernambuco. pois em cada Estado e dJfe
rente do outro. Além do Custo Unitário Base, 
temos o IPC. o JNPC, o VRF (que é o da Caixa), 
e há,_ ainda, _Q BTN. __ 

-ÓuçÓ, cbm prazer, o nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhãe:s- Peço descul
pas por apartear V. Ex' neste momento, ~rinci
palmente pelo fato de o meu aparte nao _se 
colocar muito bem no contexto do seu pro
nuOciamento. Senador, nessa questão de 
constru.ção~ e~tamos_ s~ndo regi~los - pelo 
menos segundo quase todos os <:onstrutores 
que.conheço- pelos reajustamentos na base 

do lndice Nacional de Construção- Ovil, Que 
está muito acima da poupança ... 

O SR. JOÃO MENEZES-;- Eles chamãm 
-de Custo _Unitário Base. 

O Sr. Jutah:Y Magalhães - Existe, tam
bém, o ÍndiCE: Nacional de Construçê!o CiviL 
E ele esfá ri-iUitO -aCima da poupança. Por 
exemplo, em dois meses, se me lembro bem, 
enquanto a poupàriça estaVã dando 28! 30%, 
o JNC deu 40 e tantos por cento. Então, veja 
V. Ex- que issO Onera sobremarieira as presta
ções. Ouvi falar que o Senador Jarbas Passa
rinho, cottnjuem ainda não conversei pessoal
mente, e pretendo fazê-lo o mais breve possí
vel .teria apresentado um projeto estabelecen
do uma norma única para esses reajustamen
tos e dando uma condição semelhan~ à pou
pança. -_Não sei do andamento desse projeto, 
se S. Ex· já conSeguiU aprová-lo na Comissão 
em deliberação terminativa ou não, mas é um 
projeto que deve ser tratado com a máxima 
urgência e apoiado pelas duas Ca~;as_ do Con
gresso. Isso viria, talvez, atender a_ ess~s p_re~~ 
cupações de V. EX' Realmente, ha vános mdi
ces, e cada um prot:lltêfO melhor para si. Esse 
Índice Nacional de Construção Civil tem enfor
cado muitas pesSoas, que estão ficando sem 
condições de pagar. 

O SR. JOÃO MENEZES - O projeto 
do Senador Jarbas Passarinho diz: 

"O "ieajtiSt~merito- do \rai>?r das obriga~ 
ções relativas aos contratos de alienação 
de bens imóveis não abrangidos pelas 
normas do Sistema Firianceiro da Habita
ção, a que se refere -_~.I--ei no 1.774, de 
8 de junho de_1989, .será_efs:tuado pela 
Variação do 13TN -_BÓnus do T esõuro 

· Náciorial, na forma dq art. 29." . : 

Foi borri-~erv_entilado este ~ssun:o. A ffiinha 
preocupação é que eStamos- chegando num 
caminho por onde não podemos mais andar. 
Se de um lado, as empresas construtor~s não 
vão poder maiS continuar as suas construções, 
se não fizerem na base de um BT qualquer 
desses, por outro, os compradores não podem 
pagar mais, pois o índice de reajuste salarial 
fica multo aquém do percentual por elas cal
culado. E __ o reSto - a comida, o vestuário, 
o estudo, a doença? Estamos numa situação 
muito difícil e caótica, para a- qual se precisa 
encontrar uma saída. 
_--Acontece;-- também;- que- muitãs-empresas 
fiZeram coni:ratos ·para que a parte financiada, 
a parte da poupança, fosse na base do aumen
to salarial, e não estão mais usando isto. Não 
estão aceitando. Outras deram promrss6rias: 
o cidadão a-sstnoú promissórias para serem 
pagas no dia tal, no valor "X', e, quando chega 
para pagar a promissória, dizem: não, não é 
mais esse valor. Eu só lhe dou a promissória 
se vOcê pagai- 'Y'. EntãO; ô cidadão paga -"Y'' 
para levar a promis~ria_"X'. _. 

Corno se vê, -e a -desõi-deril que está aí. Não 
quero que as empresas construtoras brasilei~ 
ras vão à falênda. Não! Acho que o problema 
é muito sério e estou tocando no assunto por
que tenho a impressão e a convicção dê que, 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 
·-~ . - ~ --- - - --' --- Terça-feira 31 6555 

realmente, o problema está complicadíssimo 
e é preciso encontrar um paradeirc, é preciso 
encontrar um equilíbrio. O 'qUe ·não podemOs 
admitir é que c::ontinue como está. Isso não 
pode. ser, não pode serl Temo~ que encontrar 
uma fórmula - se é que queremos que pro~ 
grida a Constituição- em que o cidadão bra~ 
sileim da classe _média possa adquil'lr seu teta. 
Aquele __ que não precisa, aquele que está na 
classe "A", este pode fazer sua_ construção, 
digamos, sob empreitada. - - --

É o que noticia um jornal, numa_ edi_ç_ão 
de ago_sto, em que aparece um cidadão dizen~ 
do, irresponsavelmente, no meu ent_t~nder, que 
não aumenta a crise h<lbitaclonal em Brasma. 
Diz o artigo: "O setor em Brasília, conforme 
informação do empresário, vai murto bem e 
não se ressente de nenhuma crise. Prova disso 
é que _as empresas de ConstruÇão dvil encabe
çam- as fistas das de mafores r~ntabífídades. 
O que existe -afirma- é uma~ trad:ção brasi
leira de achar que tudo vai mal. A tTiinha e-m. 
presa, apesar de ter apenas quatro meses, está 
muito bem, _graças a Qeus, e ve_pdendo como 
nunca ... finaliZa. 

Empresas, ~mo ~ _WV Tõ3rtui=::e, _apesar de 
curto período no_ mercado, af!rmam que não 
há crise no setor. Há pouco tempo adotou 
uma postura d_e_ vender apartall")entos a preço 
de custo, renunciando-à parte significativa dos 
lucros que as clamais vêm percebendo. 

Ora, o que se que c_om __ isso? Teríamos de 
entregar a venda de prédios de apzntamentos 
às pessoas que tivessem grandes rec:ursos pa
ra fazer as._c;o_sntruções_ ,je acordo com o custo, 
fazer condomínios JechÇ;dos_ ~. ci~ntro destes, 
elas funcionarem apenas como administra
doras, ganhando muito bem. porque quanto 
mais sobe o preço da mercadori.a, rnai::; rece
beriam desornJssão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Concede-me 
V. EX" um aparte complementar? -

O SR. JOÃO MENEZES - \limos um 
exemplo, outro dia, na televisão; uma dessas 
comunicadoras que trata de parte 11rianceira 
dar uma relação de bens do cu~tq cl,esarvorado 
na subida dessas mercadorias, inclusive taco, 
cimento. C'unento ê uma barbaridade. Vejam, 
um saco de cimento, lá no meu Estado~ no 
princípio do ano, devia custar dois mil cruza
dos, hoje, custa vinte cruzados n_ovos. Há um 
desequilíbrio total. A minha preocupação é es
ta. 

O Sr. Jutahy Magalhães- É rnais para 
fazer uma indagação a V. Ex', que se debruçou 
sobre o assunto estudou, examinou, fez levan
tamentos. Quem propôs o reajuste de preSta
ções passadas? Isso vem criando uma série 
de dificuldades no pagamento desses finan
ciamentos para a construção, porque, como 
V. Ex• disse, na hora em que se vai pagar 
chega um aviso de que o valor não é aquele. 
Sobre aquele valor M um reajuste P--ª-ssado 
de não sei quanto. Então, o comprador fica 
em ·dificuldades, porque. tem o seu dinheiri
nho, ali, contado para fazer o pagamento das 
presta_ções~. I;:ss_e construtor que diz que vai 
tudo bem, é porque; realmente, a faix-a de elas-

se elevada está tendo _facilidade de compra, 
porqoe, como no Brasil temos 2% de felizar
dos que estão ganhando às custas de 98% 
c;j_a populaç?lo, e,sses 2% estão em condições 
cada vez melhores para comprar. Eu vejo 
anunciado aqui, ém Brasília, um apartamento 
que chega-- parece-me - até a 1 O miÍhões 
de cr~_c;do_s_n.ovos. Na 'Bania, hã apartamen
tos de um milhão a um milhão e me-io-àe 
dólares,_ que, quando o lançamento é feito são 
logo comprados. Veja V. Ex~ que, nessa faixa, 
a conWu.ç_ão civil vai muito bem. Agora, nós 
que vivemos de salário, a dassê média que 
está aíPfecísandO_comprar o seu·apattamento 
para resíCiência própria, fica em dific:uldades, 
e quem vive de salário não está em condições 
de comprãr apartamento financiado. 

__ - 0 SR. JOÃO MENEZES-Eminente Se
nador, eu nào acho que a construção civil 
vai bem, porque a construção é um todo. O 
que vai bem é esse pequeno "'bolinho" que 
está usufruindo das vantagens que podem 
usufruir, através_dessa_ tal construção e admi
nistração. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Foi exata
nierité o que eu disse- só compram aque!es 
apartamentos de alto luxo ... 

O SR. JOÃO MENEZES ....:. Exato! "Mas 
Q priil<:ipal problema brasileiro não é o aparta
mento de luxo. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Concordo 
plenamente <:ãrifV. Ex,a 

OSR. JOÃO MENEZES -O problema 
biàSi_leiro é o da classe média, da classe baixa. 
É aí_ que eStá o grande_ probleffia, é aí que 
eStá -à difículdade. 

- O Sr. Jutahy Magalhães - Estou con
Cordando plenamente com V. Ex" Eu acho, 
também, que a grande dificuldade é para to· 
dos- principalmente para os assalariados, 
que não têm os seus salários reajustados na 
medida em que são reajustadas as prestaç-ões. 
Estes estão em grandes dificuldades, sem falar 
naqueles de um, dois ·salárioS mínimos, que 
d~_ve:riam ter habit.a_ção popular e _gue, infeliz
mente, estão vivendo embaixo de viadutos. 

O SR. JOÃO MENEZES- Então,_ diante 
deste quadro, a nossa preocupação fiCou aí. 
Penso que a proposição do Senador Jarbas 
Passarinho foi no sentido de fixar o pagamento 
das prE'!stações em BTN, Pode seJVIr hoje, mas, 
daqui a um mês, pode ri.âo servir mais, porque 
o BTN pode subir a um preço tal que o cidadão 
não vai ter condições de pagar. 

A nossa preocupação é de que os técnicos, 
as pessoas interessadas encontrassem, real
mente, uma: solução, um meio, um ponto de 
encontro em que_ viesse n~o só proteger, ou 
dar condições às ~empreiteiras, às empresas 
construtoras, mas, também, dar condjções 
aos compradores, porque ilão adianta a cons
trutora ter condições,, se o comprador não as 
tem. Então, n6s estamos neSse vaivém. Ses
são dadas condições para as construtoraS, o 
comprador, a construtora diz que não pode, 
que não tem condiçõe's. Então, temos que_ 
sair desse sufoco. -

Eu mesmo-, quando vi aprovado na Comis
são esse projeto -d~ Jei, achei que o assunto 
era muito complexo e predsava de um exame; 
pensei até em faZer, no momento_ oportuno 
- mas ainda nãO é o momento oportuno 
- u_m requerimento para que esse projeto 
viesse ao Senado, porque a decisão foi defini~ 
tiva lá na Çomissão, onde compareceram 11 

-ou 12 Senadores. Paredá-me que, vindo para 
Plenário do Senado, este asssunto seria deba
tido polefnicamente e cada um trarfa a- slla 
contribuição, para encontrar uma solução em 
melhores condições qUe viesse a atender ao 
País. Atender ao País, como? IncrementandO 
a indústria de construção civi1 e dando m~ios 
às pessoas 'de adquirirem o que ã construÇão 
produz. Brigou-se muito por causa da fiXação 
dos preços dos aluguéis. Houve o de~interesse 
de muita gente àquela épo·ca. Mas, agora, isso 
já não ocorre, agora nem é mesmo essa leí 
que está impedindo, e sim a Impossibilidade, 
realmente, de se arcar com a subida mensal 
e constante dos valgres das compras de apar
tamentos! 

Foi"rfililei;- a prOpósito, ·um requerimento, 
q1.1e não cheguei a-apresentar. por(Jue-penSo 
que este assunto precisa ser debatido pelo 
Congresso Nacional. A Câmara dos Deputa· 
dos foi responsável por isso tudo, porque fo1 
qUem alterou a medida do Presidente_ José 
Samey,'que-nadã tinha a ver <:om o asSUnto! 
Fot na Câmara· dos_ Deputados que se incluiu 
uma emenda, criando essa história do çust6 
da construção. Então, eles que "descalcem 
a bota" e vejam como fazê-lo! De modo que 
continuo a relutar em relação à e:ntrada desse 
requerimento, pOrque, se Isso oCorrer, ele virâ 
para o Senado, aumentando a inadimplência 
dos compradores. Então, parece-me que o 
projeto deve ir para a Lamara dos Deputados, 
para lá "descalçarem a bota" e verem o ·qu 
farão, de acordo c:om a_responsabilldade que 
devem ter. Temos, sempre, desta tribuna, fãla-
do e de:monstrad_p que é necessârio _ao Con
gresso Nadonal, especialrriente ·ao- Senado, 
do qual faço parte, passe a examinar todos 
esses projetas, todas essas proposições com 
espírito- público _e sem uma preocupação 
maior, a não ser aquela de procurar consertar, 
procurar acertar. 

{\provamos inúmeros projetas que não vão 
ter acolhida e, se forem acolhidos, nã_g podem 
ser cumpridOs, urriã vez qUe aprovamos proje
tas muitas vezes .sem saber de onde vão ser 
retiradas as receitas. -· · · 

Então,-é preciso qu~- haja uma rOudànça -
na maneira de trabalhar do CongreSsO. 

O COngresSO ConstitUinte foi o responsável 
pela feitura da COnstitUição. Portanto, o Con· 
gi-esso Na<::iona[ tem--que ser, também, res
pbnsável pelas leis que faz, pelas leis que apro
va -e pelas vantagens ou desvantagens que 
dá ou deixa de dar. 

Nestas condições, Sr. Presidente, quero dei-_· 
xar explícito que veio em muito boa hora esse 
projeto do Senador Jarbas Passarinho1 ·que 

- está suscitando esse debate, que precisa ser 
esdar~cido. _ _ 

Temos que Saber como é, como e onde 
_ vão os mutuMos, qs compradores, encontrar 
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recursos para pagar os-apartamentos que es
tavam comprando ou qt1e desejam com)5rar. 
Temos que-encontrar a·so1u-ção para vercomó 
as construtoras podem continuar a trabalhar, 
sem quebrar. Este e um-- fato importante e 
da maior dificuldade. Penso que, dentro desse 
aranzel de fórmulas de pagamentos, cálculos 
de preços, não está fácfl ericontrar a solução. 
Mas ê preciso debater o assunto_-e_encontr.ar" 
soluções. É preciso ver o que p6deiT10s fazer, 
para que a grande maioria dos mutuários não 
seja pejudicada e as empresas não sejam leva-__ 
das à fa\éncia.- {Muito bem!} 

DJSCORSOPRONÚNCIADO PELO SR. 
AUREO MELLO NA SESSAO 'DE 
19' 10-89 E QUE, ENTRE QUE À RÉV!
sA'o DO ORADOR, SERIA l'Dl!UCADO 
POSTERIORMENTE 

O SR. AUREO MEL(..C:>(PMDB -_AM. 
Pronunciã- O seguinte dis.cu~o.) _- Sr._ Presi· 
dente, Srs. Senadores, breve será, desta vez. 
a minha intervenção, para a qual estava ins
crito na sessão de ontem e, infelizmente, não 
pude consolidar, apenas _para dar ciência ao 
Senado_do falecimento __ de uma personaJidade 
da minha terra, o Amazonas, o Jorna!isfa e 
ex-auxiliar do Instituto Nacional_ de Migração 
e Colonização, do qual fOi representante, Adel 
Mamede, pessoa também influente na ârea 
comercial. de família libanesa de tradi_Çã_o 
imensa em todo o Estaao- do AmaZ:Oilas. 

Ade! era dessas pessoas que, pela sua per
sonalidade marcante, pela bondade irradiante 
de seu espírito, pelas qualídades inerentes à 
sua personalidade, era gema preciosa irra
diando beleza e sabedoria, pessoa que real
mente se implantava nos corações e ·deles 
jamais poderá ser removida. Fói um pesai pro· 
fundo para toda a intelectualidade do Amazo
nas, para toda a sodedade amazonense, por
que o Ade! também era úm estuâioso, era 
poeta, amigo das artes, EsSe passamentci já 
era esperado, em função da longa enfermi
dade que o acometeu. 

Faço questão, desta tribuna, de transmitir, 
ao Brasil inteiro, esse informe. Quando desa
parece um grande brasileiro, _que é exemplar 
e paradigmal na região a que pertence, isSO 
é, sem dúvida, como um estímulo, uma forma 
de incrementar, cada vez niais, os dotes mo
rais, intelectuais e espirituais das gerações que 

se_sucedem, e o Ade! foi,.inegavelmente, pelas 
süas· cara_deríslicãS, pela su~ personalidade 
-e era ãté cofnpadre do nosso Senador Leo
poldo Peres, que ficou profundamente sentido 
nesse passamento -, umt~ dessas persona
lidades imorredouras da nossa área ama:zô· 
nica, razão peta qual a essa família, a todo 
o Estado, ao Brasil, enviamos o nosso profun
-do pesar por ess_e Lutuoso acontecimento. . 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 254, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competêric1a que lhe foi outorgãda pelo Ato 
da Comissacr Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~ 015223/89-2 Sr. Presi~ente, era o que tinha a dizer. 

Resolve aposentar; voluntariamente, Helena 
_ Brown Hadjinko!aou, Técnico Legislativo, 

blSCURSO PR()NUNCIÃDO Pª-0 SR Oasse ''Esp~ial", Referém:ia NS-25, do Qua-
CJD SABÓIA ·oE CARVALHO NA SES-- dro Permªoente do Senado Federal, nos- ter-
SÃO OE 24- f 0-89 E QUE, ENTREGUE mos do art. 40, inciso m. alínea a, da Consti-
A REVISÃO DO ORADOR, -SERlA PÚ8U- tuiçào da República Federativa do Brasil, corn-
eADO POSTERJORMENtE. binado com os arts. 428, inciso U, 429, inciso 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Par.a emitir pare_cer-Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, para exame do substi
tuti'Lo ao Projeto de Lei do Senado n~ 210, 
de 1989, cjue "díspõe sobre _Q __ critério de rea
justamento do valor das obrigações relativas 
aos contratos de alienação de be~s imóveis 
não abrangidos pelas normas do Sistema Fi
nanceiro da Habitação, a que se refere a~ Lei 
n~ 7.774, de 8 d~unha de- 1989". 

-o S:ubstih.üivo-apresenta melhor qualidade 
do que a matéria anterior, apresenta definições 
para o efeito da aplicação do disposto no art. 
1~ da Lei n~7.774, de-1989_. estabelecendo 
como ocorrb'a-o-reajustamento .do valor das 
obrigações relativas aos contratos de aliena
ção .de bens imóveis não abrangidos por nor
mas existentes, conforme fá foi acentuado na 
abertura deste parecer. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o substitutivo 
busca e akança o _equilíbrio entre o.s interesses 
das _construtoras, dos financiadores da casa 
pr6prta, do imóvel para residência e, -ao mes~ 
mõ rempo; Um áspecto de~justiça e, igual
me_[1te, de equilíbrio para os mutuários, para 
os adquirentes desses imóveis. A matéria 
guarda todas as condições pelas quais merece 
-a recomendação de aprovação no âmbito des· 
ta Comfss_ão._ 

Por isso, a_ parecer é favorável, visando à 
aprovação da matéria. por se encontrar neste 
substitutivo o perfeito e·quilíbriO entre as partes 
integrantes nesse interesse de caráter econô-
mico. . _ 

to parecer, Sr. Presidente. 

I, 430., incisos N e V, e 414, § 4~, da Resolução 
SF J)o:· 58, de. 1972: art. 3°. da Resolução :SF 
n~ 13, de 19'85; art. 2° da Resolução SF no 
182, de 1987,, e_ art. 5? da Resolução SF no 
155, die 1988, coin proventOs integrais, obser
vado o disposto no art. 37, fndso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senaâo Federal, 30 de outubro de 1989. 
-Senador NelsOn Carneiro Presidente 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 255, DE 1989 

O Presidente do Senado Federa!, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformida-de com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Direiora n~ 2,_ de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro-
cP.sso n~ 015.164189-6. - · · 

Resolve aposentar, voluntariamente, Gilsoil. 
Gomes Feitoza, Inspetor de Segurança Legis- _ 

"lativa, Oasse "Especial", Referência NS-19, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Consti
tuição da República federativa do Brasil, com
binado com o5 arts. 428, indso II, 429, indso 
I, 430, indsosJV e V, e414, § 4~, da Resolução 
SF n, 58, .de !972: art. 3" da Resolução SF 
N~ 13, de 1985, art. _2~ da Resolução SF n~ 
182, de 1987, e art. 5" da Resolução Sf no 
155.--de 1988, _com proventos integrais, obser
vado_o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição FederaL _ 

Senado Federal, 30 de outubro de 1989. 
- Senador Nelson Carneiro,_Presidente. 
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r---CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 66, DE 1989 

Aprova o texto da Convenção n• 145, da Organização Jntemadona/ do Trabalho - 0/T sobre a 
Continuidade de Emprego da Gente do Mar, adotada em Genebra em 1976, ·durante a 62• Sessão 
da Conferência Jntemacional do Trabalho. · · ·· 

Art. 1 • É aprovado o texto da Convenção n• 145, da Organização Internacional do Trabal)1o - OIT 
sobre a Continuidade de Emprego da Oente do Mar, adotada em 1976, durante a 62• Sessão da. Conferência 
Internacional do Trabalho. 

Parágrafo único. - Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer :atos de que possa 
resultar revisão da Convenção, bem como aqueles que se destinem a éstabelecer Ajustes Complementares. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 31 de outubro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

CONVENÇÃO N•145 

CONVENÇÃO SOBRE A CQNTINUIOADE 
00 EMPREGO DA GEtffE DO MAR' 

A Conferência Geral do OrganiZação Inter
nacional do Trabalho, ConvOcada e"ril" Gene
bra pelo Conselho de Administração do Bu
reau Internacional do Tr~alho e tendo-se reu
nido naquela ddade, em 13 de outubro _de 
1976, na sua sexaQ:ésima segunda sessão; 

Tendo anotado os termos da ~arte W (Regu
laridade do emprego e da renda) ·da recomen
dação sobre o emprego da ge(1te do mar (evo
lução té01Ica), 1970; 

Após ter dec:ldido adotar 'ôiversas propostas 
relativas ~continWdade do emprego da gente 
do mar, questa.o que constitui o quarto ponto 
da agenda da sessão; 

Após ter decidido que essas propostas to
mariam ,a fonna de uma convenção interna
cional, adota, neste vigésimo oitavo dia de ou-

tubro de mil novi.c::entos e setenta e s~is, ~ 
convenção seguinte, a ser denominada. Con
venção Sobre a Continuidade do Emprego 
(gente do mar), 1976. 

ARTIGO 1 

1. A presente convenção se apfica às pes
soas ~e estão disponíveis de manelra regular 
para Um trabalho de gente do mar e que tiram -
deste trabal~o a sua renda anlfal.principal. 

1) Data de entrada em vigor: 3 de maio de 197.9 -

2. Para os fins da presente _convenção, a 
expressão "gente do mar" des_igna pessoas 
definidas como tais pela legislação ou prática 
nacionais ou por convenções coletivas e que 
estão habihJ.a_lmente empregadas como 
membros da equipe de bordo de .Um navio 
marítimo que não seja: 

a) navio de guei1'8; 

b) navio de pesca ou para oPerações que 
se yin_c;~:-~Iam dir~amerite à peseª, à cac;a da 
baleia ou a-operações similares. 

3. A legislação nacional determinará 
quando um navio sei"á consideradO navio ma
ritimo para os fins da presente convençãq. 

4. As organizações de empregadores e de 
trabalhadores il1teressadas devem ser consul
tadas, quando da elaboração e da revisão das 
definições, estabelecidas em virdute dos pará
grafos 2 e 3 seguintes, ou _ser associadas a 
tal tarefa de qualquer outra maneira. 

ARTIGO:! 

J. Em cad~stado membro em que exis
te uma atividade marítima, incumbe à política 
nacionaJ encorajar todos os meios interessa
dos em assegurará gente do mar qualificada, 
na medida do possível, wn emprego contínuo 
e regular e, desta forma, fornecer aos arma
dores uma mão de obra es~el e competen~. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Gel'lll do Senado Fede~l 
AGAOEL DA SILVA MAIA. 
Ofnrtor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Diretor Administmivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor lndustri•l 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

2.- Todos os esforços deverri ser feitoS parã 
assegurar á gente do mar, sej~ um mínimo 
de períodos de emprego, seja um minimo-de 
renda ou de alocação em numerário, cuja am
plitude e natureza dependerão da situação 
económica e s~ial do país de que se trata. 

ARTIG03 

Entre as meclidas a serem adotadas para 
atingir os objetivos enunciados no Artigo 2 
da presente convenção poderiam figurar: 

a) contratos ou acordos que prevêem em
prego contínuo ou regu]ar a serviço de uma 
empresa de navegação ou de uma_ assodaçém 
de armadores; ou 

b) disposições que visem à assegurar a re
gu1arização do emprego graças ao estabele
cimento e à manutenção de registras por cate
goria de gente do mar qualificada. 

ARTIG04 

1. Quando a continuidade do erriprego da 
gente do mar depender apenas do estabele
cimento e manutenção de registras ou rela
ções, estes registres e relações devem com
preender todas as categorias profissionais da 
gente_ do mar segundo modalidades que a 
legislação ou prática naciOnais ou as conven· 
ções ooletivas o determinarem. 

2. --4 gente do mar inscrita em tal registro 
ou em tal relação terá prioridade de contra
tação para a navegação. 

3. A gente do mar inscrita em tal registro 
ou em tal relação deverá manter-se pronta 
para trabalhar segundo as modalidades que 
a legislação ou prática nacionais QU as conven
ções ooletivas o determinarem. 

ARTIGOS 

I. Na medida em que a legislação nacio
nal o permita, o efetivo dos registras e das 
relações de gente do mar será revisto periodi
camente, a fim de ser fJXado em um nível 
correspondente às necessidades da atividade 
maritirna. 

2. Quando uma redução do efetivo de ta1 
registro ou de ta1 relação tomar .. se necessária, 
todas as medidas úteis serão tom.:~d:1s com 
vistas a prevenir ou atenuar ós efeitos prejudi
ciais à gente do mar, tendo em vista a situação 
económica e sociaJ do país de que se trata. 

EXPEDIENTE 
CE_CIIIAACO_SI_RDEIIAL ------L lmpreno sob a rn;ponubilidlc:le cM Meu CIO Senado fedl'tal 

ASSINATURAS 

Semestral ···········-------··---·----·-----·--··-·--·---·-··· NQ$17,114 

Exemplar Avulso ·········-··--·····-··---··--·-·····-······-·· NCz$ 0,11 
Tiragem: 2.200-exomplants. 

ARTIGO 6 

Cada Estado Membro fará com que. as re
gras •apropriadas sobre a segurança, higiene, 
bem~estar e_ formação profissional dos traba
lhadores sejam aplicadas à gente do mar. 

ARTIGO 7 

Na medida em que não forem postas em 
aplicação por meio de convenções coletivas, 
sentenças arbitrais ou qualquer outra maneira 
conforme à prática nacional, as dispisições 
da presente convenção serão aplicadas pela 
Jegislaç:ã~ nacion"al. 

~'ARTIGO 8 
Ratificações 

As ratificações formais-da presente conven
ção Serão -ci:lffitifliCãOãS ãõ- Diretor-Geral do 
Bureau Internacional do Trabalho e por ele 
registradãs. -

.ARTIGO 9 
- Entr11da em 1-ígor 

1. A presente convenção só se aplicará 
aos Membros da Organização Internacional 
do Trabalho cuja ratificação tiver Sido regis
trada pelo Diretor-_Geral. 

2. _Sua entrada em vigor Se dará doze me
ses após a ratificação de dois Membros terem 
sido registradas pelo Diretor-Geral. 

3. A partir de então, a convençãO entrarâ 
eiTt -vigor, para cada Membro, doze meses 
após a data em que a ratificação respectiva 
tiver sido registrada. 

ARTIGO lO 
Denúnlca· 

1. T ado Membro, que tiver ratificado apre
sente ,convenção, pode denuncíá~la ao expirar 
um período de dez anos após a data Ce vigên~ 
cia inicial da convenção, por meio de uma 
conunicação ao Diretor-Geral do Bureau Inter
naclonal do Trabalho a ser por ele registrada. 
A denúncia só terá efeito um ano após o res~ 
pectivo registro. 

2. T ado Membro, que tiver ratificado apre
sente:conv~~o,_e_ qlJe, no prazo de um ano 
após o término do período de dez anos men~ 
cionado. no parágrafo precedente, não tiver 
feito uSo da faculdade de denúncia prevista 

no presente _artigo, ficará _oq,ligado por um 
novo períódo de dez anos, podendo, a partir 
de então, denunciar a presente convenção ao 
final de cada perfodo de deZ anos nas condi
ções previstas neste artigo. 

ARTIGO 11 
Notificação das RatificaçOes aos MembroS-

I. · O Diretor~Gei-aJ. do BureãU-Iiltem3Clo
nal do Traba1ho notificará todos os Membros 
da Organização Internacional do Trabalho do 
registro de todas as notificações e denúnicas 
que lhe forem comunicadas peJos Membros 
da Orgariizélçao. 

2 _ Ao rlõtificar os -Membros da Organiza~ 
ções do Registro da segunda ratificação que 
lhe tiver sido comuhicada, o Diretor~Geral cha
mará a atenção _dos mesmos para a data em 
que a presente convenção entrará em vigor. 

ARTIGO 12 
Co_lpunicaç5o _à OrgarJizaçio 

aas Nações Urildas -

1. O diretor-Geral do BureauJnteinadonal 
do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas, para fins de registro con
forme o artigo 102 da Carta das hações Uni
das, informações completas sobre todas as 
ratificações e todos os atos de denúncia que 
tiver registrado de acordo com os artigos pre
cedentes. 

ARTIGO 13 
Revísão 

Cada vez que julgar necessário, o Conselho 
de Administração do Bureau Internacional do 
Trabalho apresentará, à Conferência Geral, 
um relatório sobre a aplicação da presente 
convenção, e examinará se cabe inscrever, na 
agenda da Conferência, a questão de sua revi
são total ou parcial. 

ARTIG014 
Efeito da Revisão da Convenção 

I. No caso de a Conferência adotar uma 
nova cotwenção com revisão total ou parcia1 
da presente convenção e; se a nova convenção 
não dispuser de outra maneira: 

a) a ratificaçao por utn Membro da nova 
convenção com revisão, a~arretana, de p1eflo 
direito e não obstante o artigo 3 acima, a de-
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núncta imediata· da presente convenção, sob 
reserva de que a nova convençao com revisão 
tenha entrado em vigor; 

b) a partir da data de entrada em vigor da· 
nova convenção com revisão, a presente con· 

venção -deixaria de estar aberta à ratifitação 
dos Membros. 

2. Em todo caso, a presente convertção 
permanec_eria em vigor, na sua forma é cori~ 
teúdo, para os Membros que a tivessem ratifi-

cada e que não ratificassem a convenção com 
revisão. 

ARTIGO 15 
Textos que Fazem Fé 

As versões _francesa e ingleza do texto da 
presente convenção fazem igualmente fé. 

Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art 49, inciso I, da Constituição, 
<! eu, Neison Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 67, DE 1989 

Aprova o texto do Protocolo de Prorrogação do Acordo sobre o Comércio Jntemacionai de 
Têxteis (Acordo Multifibras), assinado em Genebras, em 30 de setembro de ]986; que '1nclui as 
Conclusões do Comitê de Têxteis Adotadas em 31 de julho çle 1986': 

Art. 1' É aprovado o texto do Protocolo de Prorrogação do Acordo sobre o Comércio Internacional 
de Têxteis (Acordo Multifibras), assinado em Genebra, em 30 de setembro de 1986, que"inclui as Conclusões~ 
do Comitê de Têxteis Adotadas em 31 de julho de 1986"_ 

Art. 29 ESte decreto legislativd entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 31 de outubro de 1989.- Senador Nelson Cameiro~Presidente. 

PROTOCOLO DE PRORROGAÇÃO DO 
ACORDO RELATIVO AO COMÉROO 

INTERNACIONAL DE rtxfEJS 

As Partes do ACordo Relativo ao Comércio 
Intemacionál de TêXteis (adiante d_~nqminaclo 
o Acordo ou AMF), 

Agindo nos termos do parágrafos~ do artigo 
1 O do Acordo e 

Reafirmando que os terrilos do Acordo no 
tocante à competência do Comftê de Têxteis 
e do Órgão de Vigilância de TêJdeis são man-
tidos, -

Sujeito às Conclusões do Comitê de Têxteis 
adotadas em 31 de julho de 1986, 

Convêm no seguinte: _ . 
1. O Acordo será prorrogado, em confor

midade com as Conclusões do Comitê deTêx
teis, aqui anexadas e que formam parte inte
grante deste Protocolo, por um período de 
5 anos, até 31 de julho de 1991. 

1 
2. Este Protocolo será depositado junto ao 

Diretor-Geral do Acordo Gera1 sobre Tarifas 
Aduaneiras e Cotnérdo. Estará aberto à acei
tação, por assinatura ou outro meio, pelas Par
tes do Acordo, por outros governos que acei
tem o Acordo, ou a ele ac:edam, nos termos 
do seu artigo 13, e pela Comunidade Econô
mica Européia 

3. Este Protocolo entrará em ,vigor em }9 

de agosto de 1986 para os países que o hajam 
aceito até aquela data. Entrará em vigol' para 
um pais que o aceite em da_ta posterior, na 
data de tal aceitação. 

Feito em Genebra neste trigésimo primeiro 
dia de julho de mil novecentos e oitenta e 
seís, em cópia única em inglês, fraiicês e espa
nhol, cada texto sendO igualmente autêntico. 

~CONCLUSÕES DO COMirr DE 
~ TIÔXTElS AD01J\DAS EM 

:fJ DE JULHO DE 1986 

1. Os partiCipantes do Acordo trocaram 
opiniões a respeito dei futuro do Acordo. 

2. Os particiPantes acentuaram que os ob
jetivos básicos do AMF são a consecução da 
expansão do comércio, particularmente para 
os países em desenvolvimento, a redução de 
barreiras a esse comércio e a liberalização pro
gressiva do cciffiértiõ mundial de produtos 
têxteis, enquanto assegurando, simultanea
mente, o desenvolvimento ordenado e equita
tivp .O..e,s.&e: -comércio e evitando efeitos de de
sórganizáÇãõ-em mercados individuais~ em 
linhas individuais de produção, tanto nos paí
ses importadores quanto nos-exportadores. 

:3. Eles sublinharam a importância d~ pro
mayer a liberalização do comérclo de têxteis 
e vestuário. A esse propósito, reconheceram 
a necessidade âe esforços de c:ooperação por 
todos os participantes. Convieram em que o 
obji~tivo final é a aplicação das regras do GATI 
ao comércio de têxteis. 

4. Reiterou-se que um objetivo principal 
da implementação do Acordo é o estímulo 
ao- desenvolvimento económico e social dos 
países em desenvolvimento e a obtenção de 
aumento substancial nas suas receitas de ex
portação derivadas dos produt~s têxteis, bem 
como permitlr-Ih€5 maior participação no co
mércio mundial desses produtos. Os partici
pantes comprometeram-se a contribuir para 
tanto por mêio de melhorias nos acordos bila
terais firmados sob este Acordo, os quais deve
riam proVer aumento efetivo de acesso em 
termOs Qegais. 

5. Chamou-se ãtençãO para o fato de que 
o declínio na taxa de crescimento do consumo 
pet capita de têxteis e vestuário pode ser um 
elemento ·de relevância para a ocorrência ou 
exacerbação de situa_çª-o de desorganização 
.de f!1ercado. Cha'Tlou-se igualmente atehção 
para o fato de que mercados domésticoS po
dem ser afetados por elementos tais que mu· 
danças tecnológicas e _de preferêncfa dos con
sumidores. A esse respeito, reiterou-se que 
os fatores apropriados pàra a determinaçao 
de uma situação de desorganização de merca· 
do, tal como mencionada no Acordo~ _es_tão 
arrolados no Anexo A 

6. Os participantes importadores compro
meteram-se ·quando, na sua opinião, uril caso 
de desorganização de mercado ou de seu ris
co real ocorra, nos termos da definição contida 
nos parágrafos [ e II do Anexo A, a fazer acom
panhar os pedidos de ação sob O$ artigos 39 

ou 49 da informação fatual relevante específica 
disponível, tão atualizada quanto possível, par
ticularmente no que tange aos fatores estipu
lados no Anexo A Com respeito a pedidos 
feitos sob o artigo 39, a informaÇão d_everia 
estar relacionada, de maneira tão próxirria
quanto passivei, a segmentos identificáveis da 
produção e áo período de refefência estipu
lado" no Anexo B, parágrafo l 9(A). Concorda
ram com que ações b~seadas na existência 
de dano sério aos produtores_ domésticos ou 
no seu risco real, nos termos do parágrafo 
I do Anexo_ A, não podem basear-s_e_exclusiva
mente no nível das importações ou no cresci
mento destas. Os parflcipantes convieram em 
que, na determinação de uma situação de de
sorganização de mercado, a devida conside
raçâo será dada à evolução do estado da in-
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dústria doméstica no país import.ador, inclu
sive o desempenho das suas exportações e 
a parcela do mercado detida por essa iiidús
tria. 

7. Os particiPantes convieram em qu!'!, no 
exame dos fatores que causam I.,U11a situã.ção 
de desorganização' de mercado, a devida con
sideração será dada a ambos os fatores (i) 
e (ii) indicados no parágrafo II do Anexo A. 

8. A opinião foi expressa de que dificul
dades especiais podem advir pâra países im
portadores que administram restrições impos
tas sob o Artigo 3'~, parágrafo 59, à base da 
data de exportação, sempre que, na ausência 
de uma solução mutuamente aceitável, como 
indicado no Artigo 3'?, parágrafo 8'~, urrl au
mento iminente e mensurável da_s importa
ções ocorra e cause recorrência ou exacer
bação de desorganização de mercado, ou im· 
pedir o desenvolvimento ordenado e normal 
do comércio. Conveio-se em que, em tais ca
sos. e apôs consulta ao Órgão de Vigilância 
de Têxteis, em conrormidade com o Artigo 
3"', parágrafo 89, -o país importador pode pror
rogar por um período ad!donaJ de doze m'eses 
a restrição previamente aplicada. Cresdmento 
e flexibilidade serão concedidos à restrição 
adicional de doze meses de acordo com o 
disposto nos parágrafos 3"' e 59 do' Anexo B. 

9. Lembrou-se que, em casos excepcio
nais em que a recorrência ou exacerbação 
de uma situação de desorganização de merca
do. como mencionado no Anexo 'A e nos pará
grafos 29 e 39 do Anexo B, uma taxa de cresci
mento positiva mais baixa para um produto 
determinado de uma fonte determinada pode 
ser aceita pelas partes de um acordo bilateral, 
Acordou-se, ademais, que, quando tal acordo 
tenha levado em conta o impacto crescente 
de uma quota, amplamente utilizada, com ní
vel de restrição muito alto para o prodqto em 
questão de uma fonte determinada, quf dete
nha parcela muito grande do mercado de têx
teis e vestuário do país importador, a parte 
expor:tadora do acordo em causa pode con
cordar com quaisquer arranjos mutuamente 
aceitáveis com respeito à flexibilidade. 

10. O Comitê também con'flfmou que os 
participantes exportadores, predominantes na 
exportação de produtos têxteis em todas as 
fibras (algodão, lã e fibras artificiais) cobertas 
pelo Acordo, podem concordar com os parid
pantes importadores no tocante a soluções 
mutuamente ac~itáveis, com respei~ a cresci
mento e fleXIbilidade; mas em nenhum caso 
tal crescimento e flexibilidade deverão ser ne
gativos. Os participantes importadores reco
nheceram, ao mesmo tempo, .a importâhcia 
parei os particfpantes exportadores predomi
nantes da estabilidade no comércio de têxteis 
e a necessidade de assegurar-se estabilidade 
e certeza ao longo da vida completa dos seus 
acordos bilaterais, tendo em mente, também, 
a necessidade de desenvoMmento ordenado 
do comércio de têxteis. 

11. A opinião foi expressada de que difi
culdades. reais podem ser causadas em países 
impoJ'té!9.ores por aumentos abruptos e subs .. 
tanciais das importações, como resultado da 
direrença entre níveis de resbjção mais altos 

negociados segundo o Anexo B, de um lado, 
e importações reais, do outro. Quando tais 
dificuldades ocorram, o país exportador e o 
importador poderão consultar com vistas a 
uma·-sOiução mutuamente aceitável, inclusive 
com provisão de compensação equitativa e 
quantificável, sempre que-apropriado. No que 
tange a quotas regularmente subutilizadas, a 
sua eliminação deveria ser considerada quan
do solicitada. No caso de uma quota eliminada 
vohar a ser introduzida, o nível de" contingen-

- ciamento levará inteiramente em conta o níveJ 
anterior de restrição. 

12. O Comitê reconheceu que. países par
ticipantes imPortadores que possuem merca
dos pequenos, um nív~J excepcionalmen~ al
to de importações a um nível corresponden
temente baixo de produção doméstica, sáo 
particularmente expostos aos problemas de
correntes de importações que causem desor
ganização de mercado, como definida no Ane
xo A, e que os seus problemas deveriam resol
ver-se num espírito de eqüidade e flexibilidade, 
de maneira a evitar dano à produção mínima 
viável de têxteis dos rereridos países, Ao mes
mo terripo, o Corilitê tomou nota do comJ'rO
misso desses paiSes de cOntribuir para uma 

_ maloi' liberalização do comércio mundial de 
produtos têxteis. Os participantes acordaram 
que esses países podem aplicar taxas de cres
ciinento_menores do que as previstas no Ane
xo B e, numa base mutuamente aceitável, flexi
bilidade inferior às normas previstas no mes
riio Anexo, no entendimento de que acordos 
bilaterais futuros, dependendo do ponto de 
partida de cada país importador, representa
rão melhorias signtficativas relativamente aos 
acordos previamente em vigor, no tocante a 
crescimento e flexibilidade. Os participantes 
acordaram, ainda, que as normas relativas à 
produção mínima viável podem ser invocadas 
somente nas circunStâncias previstas no Acor-
do e neste parágraro. . 

13. Os -países participantes estavam côns
cios dos problemas causados por restrições 
às expOrtações doS novos entianteS e peque~
nos supridores, bem como às exportações de 
têxteis de a!Qodão dos países produtores de 
algodão. Reafirmaram seu compromisso com 
a letra e o espírito do Artigo 6~ do Acordo 
e com a efetiva implementação daquele Arti
go, em beneficio dos referidos países. 

Para tal fim, convieram em que: 
a) restrições não serão norinalmente apli

caaas às exportações dos pequenos suprido
res, dos novos supridores e dos países de me
nor desenvolvimento relativo; 

b) se as circunstâncias obrigarem o país 
importador a introduzir restrições às exporta
ções .dos países de menor desenvolvimento 
relativo, o tratamento dlspensado a esses paí
ses deverá ser significativamente mafs favorá
vel do que o dispensado aos outros gruPos 
citados neste_ parágraro, prererentemente em 
todos os seus elementos, porém ao menos 
em termos gerais; 

c) quando restrições forem aplicadas a ex
portações de novos entrantes e pequenos su
pridores, os termos económicos relativos a 
taxas de crescünento e flexibilidade deverãc 

levar em conta as possibilidades ruturas de 
desenvolvimento do comércio _e a necessida
de de admitir quantidades comerciais dé im
portação, a fm de promover o desenvoMmen
to econômico e social desses países; 

d) as exportações de têxteis de algodão dos 
países exportadores que produzem algodão 
deverão ser objeto de consideração .especial. 
ç.luando restrições rorem aplicadas, tratamen
to mais ravorável dever~ ser dado a esses paí
ses, em termos de quotas, taxas de cresci
mento e de flexibilidade, com a devida atenção 
para Com o estipulado no Anexo B. Tal consi
dei'ação especial deVeria refletir-se nas melho- _ 
rias dos acordos bilaterais previstas no pará~ 
graro 4, acima, e deveria levar em conta o 
ponto de partida de cada país, o grau de vulne
rabilidade dos setores industriais interessados 
no país impOrtador, bem Corno a importância 

- das exportações_ de têxteis de algodão para 
a economia do país exportador'lnteressado; 

e) as normas do Anexo B reJativas a cir
cunstâncias e cas-os especiais deveriam apli· 
car-se com moderação às exportações de no· 
vos entrante;s, pequenos supridores e ao co
mérdO- de têxteis de algodão de países em 
desenvolvimento produtores de algodão; 

{) qUaisquer restrições ap~cáveis às expor
tações de novos entrantes, pequenos supri
dores e de países produtores de algodão deve
rão levar em conta o tratamento a exportações 
similares de outros participantes, bem como 
de não-participantes, nos termos do artigo 8, 
parágrafo 3. _ _ 

14. Os participantes reconheceram que 
problemas particulares são causados por res
trições a produtos de lã daqueles países pro
dutores de lã, cuja economia e comércio de 
têxteis são dependentes do setor de lã, cujas 
exportações totais de têxteis consistem quase 
exclusivamente de têxteis e vestuário de lã e 
cujo' volume de comércio em têxteis é compa
rativamente pequeno nos mercados dos paí
seS impOrtadores. Acordou-se que, na aplica
ção de medidas de salvaguarda do Acordo, 
consideração especiaJ será dada às necessi
dad_esde exportação de tais países no estabe
lecimento de níveis de quota, taxas de' cresci
mento e flexibiltdade, assegurar-lhes melhor 
acesso geral ao mercado do país importador, 
com a devida atenção para o estipulado no 
Anexo B. 

15. Em conformidad~ com o disposto no 
Artigo 6, parágrafo 6, do Acordo, relativamente 
à consideração que deve ser dada a tratamen
to diferenciado e mais favorável, à luz da natu
reza especial do comércio tratado no seu con
texto, os participantes acordaram que, na ne
gociação de restrições bilaterais, se levará em 
conta o grau relativo em que ta[s exportações 
contribuem para situações de desorganização 
de mercado ou de seu risco. 

16. Os participantes concordaram em 
cooperar inteiramente--no trato de problemas 
relativos à rraude do Acordo, à lw do disposto 
no seu Artigo 8. Para tal fuTt, acordou-se que 
essa cooperação incluirá a cooperação admi· 
nistrativa e a troca de informações e de doeu-_ 
mentes disponíveis, em conformidade com 

. procedimentos e leis nacionais, que se raçam 
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ne<::essártas para que se conheçam os fatos 
relevantes. Acordou-se, ademais, que a ação 
administração apropriada mendonada no Ar
tigo 8 paráQrafa 2, deveria, em princípio, sem
pre que houver evidênda quanto ao país de 
origem rea1 e às circunstâncias da fraude. in
cluir aplicação de débitos às quo4Js existentes, 
refletindo o país de origem real; todo débito 
desta natureza, inclusive a sua aplicação tem
poral e alcance, devem s_er objeto de decisão 
em consulta entre os países interessados, com 
vistas a que cheguem a solução mutuamente 
satisfatória. Se tal ~lução não for alcançada, 
qualquer participante envolvido poderá sub
meter a questão ao Órgão de Vigilância de 
Têxteis, em coriformidade com o dispÇISto no 
Artigo 8, parágrafo 2. -- · -

17. Os participantes conco~dM!ID'l em co
laborar no tocante a casos de dedaraçóe~ faJ ... 
sas sobre a quantidade e o tipo de produtos 
têxteis apresentados para Tr'nportação, por 
meio da troca de inform;;!IÇÕés e documentos 
disponíveis, as leis nacionais respectivas, com 
vistas a determinar os fatos relevantes e a habi
litar o governo interessado a tomar as medidas 
pertinentes sob os procedimentos e leis nacio
nais. 

18. A introdução de modificações (tais 
que modificações nas práticas, regras, prece-· 
dimentos, categorizaç~o de produtos têxteis, 
indusive modificações relativas ao Sistema 
Harmonizado) na implementação ou interpre
tação de acordos bilaterais de têxteis ou do 
Acordo, que tenham por efeito afetar o e:quilf
brio de direitos e obrigações entre as partes 
interessadas, ou que afetem a capacidade de 
um participante de utilizar inteiramente um 
acordo bilateral ou dele beneficiar-se, ou que 
desorganizem o comérdo, será evitada em 
toda medida do possível. Quando tais modifi
cações forem necessárias, os participantes 
acordaram que, sempre que possível, o partici
pante que introduza tais modificações infor
mará o participante afetado e com ele iniciará 
consultas, preViamente ao momento em que 
tais modificações venham a afetar o comércio 
em questão, com vistas a alcançarem soh . .1ção 
mutuamente aceitável, com respeito a ajl.lites 
apropriados e eqüitativos. Os participantes 
acordaram, ademais, que, quando consulta 
prévia à implementação de tais modificações 
não for possível, o participante que as intro
duza consultará, o mals cedo possível, com 
o participaD.te afetado, com vistas a alcança
rem solução mutuamente satisfatória, relativa
mente a ajustes apropriados e equitatfvos. 
Qualquer dispirta sob esta norma poderá ser 
submetida ao Órgão de Vigilância de Têxteis 
para recomendação. . . : . 

19. Na perseguição do objetivo do Acor
do, de llberaJização comercial, o ComM reafir
mou a necessidade de acompanhar politicas 
e medidas de ajuste e o processo de ajuste 
autônomo, nos termos do previsto no Artigo 
1, parágrafo 4. Para tanto, o Comitê decidiu 
que o Subcomitê de Ajuste deveria continuar 
a examinar periodicametl.te os desenvolvi
mentqs nos processos de ajustes autônomos 
e das políticas e medidas destinadas a facilitar 
o ajuste, bem como a produção e comércio. 

de têxteis, com base nas informações e no 
material que será fornecido pelos países parti
cipantes, bem como nas informaçOes e no 
material adicionais obtidos pelo Secretariado 
de outras fontes, e com o apoio de análise 
pelo mesmo SecretariadO. Chamou-sé aten
ção para o impacto dos desenvolvimentos tec· 
nológicos sobre a vantagem comparativa e 
a competitividade no comércio de têxteis. Ur
giu-se os países participantes a fortJ.ece~r ao 
Subcomitê de Ajuste todas as informações re
levantes e atuallzadas, relatlvas, inter alia, à 
produção e ao·comércio, necessárias para que 
o Subcomitê se desincumba da sua função 
e apresente relatórios periódicos ao Comitê 
de TêJÇteis, para habilitar aquele Coml.tê a cum· 
prir com as suas obrigações sob o Artigo 1 O, 
parágrafo 2. -

20. Os participantes reafirmaram a impor
tância do funcionamento eficaz do Comitê de 
têxteiS, do Subcomitê de Ajuste e do Órgão 
de Vigilância de Têxteis, nas respectivas áreas 
de competência. Nesse sentido, Os participan
tes acentuaram a importân<::ia das responsa
bilidades do Órgão de Vigilância de Têxteis, 
como estipulado no ·Artigo 1 1 do AMF. 
· 21. Os participantes também reafirmaram 
que o papel do Órgão de Vjgilância de Têxteis 
é o· exercício das funções. que lhé atribui o 
Artigo 11, de maneira a ajudar a operação. 
efetiva e eqüitativa do Acordo e a promoção 
dos seus objetivos. A esse respeito, o Comitê 
reconheceu a necessidade de cooperação ínti
ma entre os participantes para que o Órgão 
de Vigilância de Têxteis se desincumba eficazw 
mente das sua~ respÕnsabilidades. 

2z:-· Os participã.ntes acordaram que, na 
consideração de problemas decorrentes da 
aplicação de acordos bilaterais ou de medidas 
adotadas sobre o acordo e com vistas a habili
tar-Se a desemP.enhar suas funções no exame 
de tal ação, o Órgão de Vigilância de Têxteis 
pode dE:d.icar-Se a questões de interpretação 
das normas relevantes do Acordo. 

-,;23, Considerando a importância do papel 
do Órgãô.de Vigilância de Têxteis e o aumento 
do número de membros do Acordo, os partici· 
panfes COnc.ordai'am em exàmiriar a possibi
lidade de um aumento do número de mem
bros do Ó~gão de Vigilância de Têxteis. 

24. (i) O Comitê tomou n·ota da preocu
pação de alguns países importadores com re
lação a importações substancialmente au
méntadas de têxteis feitos de fiBras de vege
tais, de mistura de fibras vegetais com as fibras 
_especificadas no ArtigO 12, e de misturas que 
contém seda, os quais são diretamente com
petitivos com têxteis feitos das fibras especifi
cada$ np A_cOrdo 12. A essfPrOpósito, oCo
mit_ê .conveio em que o di~posto no Artigo 
3 e 4 pode ser invocado com respeito a impor
tações diretamente competitivas de tais têx
teis, nos quais uma ou todas aqUelas fibras 
combinadas representam, seja o valor prin
cipal das fibras, seja 50% ou mais do peso 
dos produtos, os quais caufiem desorganiza
ção de mercado, ou seu risco, levando em 
conta igualmente o d!spo:sto no Artigo 8, par'-· 
grafo 3. 

{ü) No exame de .. caso·de desorganização 
de mercado, o Órgão de Vigilância de Têxteis 
fica instruído a dedicar particUlar atenção à 
demonstração para evidenciar que tais Produ
tos são diretamente competitivos com produ
tos de algodão, lã e fibras artificiais prodUZidas 
no país importador ihtefeSSado. -· · 

(iii) Fica entendido que restrições não serão 
aplkadas a têxteis historicamente objeto de 
comércio, os quais tenham sido transadona
dos em quantidades comerdalmente. signifi
ca~vas ·antes de 1982, tais que sacos, sacaria, 
forros de tapEtes, cordoalha, bagagem, capa
_chos e tapetes tipicamente feitOs de fibras co
mo juta, ·coco, sisai, aba cá, maguei e- hene
quém. 

--25, No contexto da eliminação progres
siva das restrições sob o Artigo, atenção priori
tária deveria ser dada a setores do comércio, 
como_ lã card<!_da e penteada, e a supridores 
para os .quais o Acordo prevê tratamento espe~ 
cial e mais favorável, coma mencionado no 
Artigo 6~ 

26. Considerou-se que,.a funde assegurar 
o funcionamento adequado do AMF, todos 
os participantes deveriÇJm evitar a adoçãQ _de 
medidas fora do AMF, relativas a têxteis cober
tos pelo Acordo, antes de esgotadas todas as 
medidas de alivio por eJe previstas. 

27. Os participantes tomaram nota da 
preocupação expresSada por alguns partici
pantes, com respeito ao problema de fraude 
de marcas registradas e desenhos no comér
cfó de têxteis e vestuário e tomou nota de 
que tais problemas poderiam ser tratados de 
acordo com as leis e regulamentos nacionais. 

28. Com telação. aos objetivos estipulados 
do parágrafo 2 acima e com base nos elemen· 
tos mencionados nos parágrafos precedentes, 
os quais derrogam na ·sua totalidade aqueles. 
adOtados em 22 de dezembro de 1981, oCo
mitê de Têxteis conside·rou que o ,Acordo de-. 
vena ser· prorrogado por wn período de dnco 
anos, sujeito a confirmação por assinatura, a 
partir de 31 de julho de 1986, de um Protocolo 
para esse fim. 

PARECER N•l05, DE 1989- CN 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Qdadanoa sobre o OF..CN 09189 recur
so impetrado PeJo Senador ltlm1ar Franco 
contra dedsáo proferida pelo Presidente 
do Congresso Nacional negando a possi~ 
bDidade de acolhimento de emendas âs 
medidas provisón'as em curso de trami
tação legislativa. 

Relator. Senador Cid Sabóiá de Carvalho 
No curso da s.e_ssão conjunta, realizada àS 

16:30 horas do dia 24 de janeiro do corrente 
ano, o Senador Itamar Franco suscitou ques
tão de ordem do seguinte teor: 

"Não existe na Constituição disposição 
limitativa .de apresentação de emendas 
às medidas provisórios.~ o texto constitu· 
danai que diz isto. E o direito de emen
das, Sr. Presidente-e aqui vou lembrar 
o grande parlamentar que já passou por 
esta Casa -, coril.o sustentava o ex-De-
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putado Antônio Balbino, - eu chamaria 
a atenção dos nobres parlamentares da 
Câmara Federal-, em voto proferido na 
CoJ'I'lil.são de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados dizia S. Ex" 

É, antes de tudo, uma das prerrogativas 
do órgão legislativo no exercido de seu 
poder de deliberação nas fases regimen· 
tais de elaboração das leiS. É um direito 
inerente ao exercido de suas funções, em 
relação ao qual sempre se tem entendido 
que somente_ poderá deixar de ser exer· 
ciclo, quando para evitá-lo houver expres
sa disposição proibitiva no próprio texto 
constitucional."" 

Sr. Presidente; o instituto -medida 
provisória - deve ser examinado com 
maior profundidade, e ampliação do ~di
reito a emendas é imperativo, o que deve
rá ser objeto de decisão do Plenário." 

Em resposta, -a Presidência assim decidiu: 

"Nobre Senador ltainar Franco, V, Br 
traz uma questão de ordem cuidadosa
mente elaborada, como sót acontecer em 
sua atuação parlamentar, que conheço 
de longo tempo. Ocorre que V. Ex• afirma 
que o dispositivo constitudonal referente 
às medidas provisórias não proíbe que 
elas sejam emendadas. Lembro a V. El<", 
inicialmente, que a emenda a qualquer 
propOsição é matéria de ordem regímen· 
tal e não constitucional. A Constituição 
não trata de emenda à proposição, quem 
trata é o Regimento, ou da Câmara, ou 
do Senado, ou do Congresso· NacionaL 
Enquanto nãó hotNer o novo Regimento 
Comum adaptado à Constituição Federal 
recentemente promuJgada, estão em vi
gor as normas adotadas pela Presidência 
do Congresso Nacional que são do co
nhecimento do Plenário, e que poderão 
ser alteradas, e deverão_sê-lo, por solicita
ção das lideranças, que o estão reque-
rendo, para que possamos, pelo menos, 
admitir os destaques supressivos nas me
didas provisórias. 

Portanto, não vejo como V. EX insistir 
neste ponto, isto é, de que a Presidência 
admita emendas de caráter amplo às me· 
elidas provisórias, porque isso, inclusive, 
implicaria em distorcer inteiramente o 
processo_ de tramitação dessas proposi· 
ções. 

Lembro induslve a V. EX, como hoje 
foi afirmado por mim na reunião dos Ü· 
deres do Congresso Nacional, na presen· 
ça do Deputado Ulysse~ Guimarães, pte· 
sidente da Câmara dos Deputados, que 
tanto o nosso ponto de vista é verdadeiro 
que as medidas proviSórias aprovadas pe
lo Congresso são promulgadas pelo Pre· 
sidente do Coi:tgresso Nacional e não vol· 
tam, portanto, ao crivo do Senhor Presi
dente da República. 

Portanto, não poss_o acolher a questão 
de ordem de V. EX' Esta é a minha deci· 
são." 

Inconformado com a decisão, o nobre re
presentante do Estado de Minas Gerais recor
reu na forma regimental. 

Conforme se verifica da análise dos fatos, 
o recurso tem por objetivo viabilizar a apresim
tação de emenda às medidas provisórias no 
curso da respectiva apreciação pelo Congres· 
so Nacional. 

À época em que a decisão impugnada foi 
proferida, o procedimento legislativo obser
vado· na .tramitação _das medidas provisórias 
sujeitava-se a um elenco de regras sugeridas 
pela Presidência, e acatadas pelo Plenário, en
tre as quais constava a seguinte: 

"IV-O parecer deverá concluirr fun
damentalmente, pela _aprovação ou rejei
ção da medida provi-sória, não podendo 
o relator emendá-la" (sessão do Congres
so Nacional de 9-1 1 -88.) 

Ocorre que-em maio do_ corrente ano 
foi promulgada a Resolução n" 1/89 (CN) 
dispondo sobre a apreciação, pelo Con
gresso Nacional, das medidas provi?élrias 
a que se refere o artigo 62 da Consti
tuição._O referido diploma inova substan
dalmente o trato da' matéria ao permitir 
a apresentação de ·emendas nos seguin
tes termos: 

"Art• 4~ Nos cinco dias que se segui
rem ~ publicação da medida provisória 
no Diário Oficial da União, poderão a 
ela ser oferecidas emendas que deverão 
ser entregues à Secretaria da Comissão." 

Verifica·se, portanto, que o recurso tem por 
objeto matéria já contemplada regimental
mente, sendo agora despicienda qualquer 
providência normativa. 

--' ~ Ante o exposto, com base no preceituado 
no artigo 5 I do Regimento Comum combi
nado com o artigo 334 do Regimento Interno 
do Senado, opinamos pela prejudicialidade da 
matéria que deverá ser definitivamente arqui~ 
vada. · 

Sala das Comtssões, 26 de outubro de 
I 989. - Odacfr Soares (Presidente em Exer
cício)- Cid Sabóia de Carvalho, Relator
Meira Filho- Cados Alberto-Márcio Lacer
da - Ronaldo Aragão - Chagas Rodrigues 
- /'fey Maranhão -Aluízio Bezerra- Wilson 
Martins -Jutahy Magalhães- Lourival Bap
tista- Francisco Roliemberg- Áureo MeDo 
-António Luiz Maya. 

PARECER N• 106, DE 1989-àl 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Gdadania sobre recurso impetriJdo pelo 
Senador Itamar Franco contra decisão 
proferida pelo Presidente do Congresso 
NaCional negando tramitação a projeto 
de resolução, de sua autoria, dispondo 
sobre o processo legislativo ap/ic6vel às 
medidas provisórias.· 

Relator: Senador Qd Sab6ia de C81Valho 
No curso da sessão conjunta realizada às 

14 horas e 30 minutos do dia 24 de janeiro 
de cOrrente ano, o Senador Itamar Franco soli
dtou esclarecimento da Presidência quanto 
aoS n1ot:lvos reglmentais pelos quaiS deixou 

de ser lido projeto de resolução que apresen
tara com propósito de disciplinar o processo 
fegislativo aplicável às medidas provisórias._ 

O Seilador Humberto Lucena, na qualidade 
de Presidente da Mesa, invocou, em primeiro 
lugar, O parágrafo 7~ do artigo 57 da Consti
tuição que determina: 

"Art. 57. ·············-····-···---··········--

§ 79 Na sessão legislativa extraordi
nária, o CongreSso Nacional sorhente de-
liberará sobre a matéria para a qual foi 
convocado." 

Tendo em Vista que o edital convocando 
as Casas do Congresso Nacional pata um pe
riodo de sessão legislativa extraordinária " ... 
restringiu a convocação ... à apreciação das 
medidas provisórias ... ", houve por bem S. EJcl' 
entender inviável a apresentação da proposta. 

Ademais, julgou que a iniciativa tinha o con
dão de alterar o Regimento Comum, razão 
pela qual estaria sujeita a wn quorum qualifi
cado de subscritores (art. 128 RCCN), pressu
posto não observado pelo parlamentar no ca
so concreto. 

Refutando a argumentação, o no~re repre-
sentante do Estado de Minas Gerais aduz: · 

"Sr. Presidente, primeiramente, sem· 
pre com muito respeito, também, a V. 
Ex", comete V. Ex' um engano. Se o editaJ, 
e daqui a poUco falaremos sobre ele em 
outra questão de ordem, se atNesse ~ 
nas a convocar o Congresso Nacional, 
V. EX' teria razão na primeira argumen
tação que fez em relação ao meu projeto. 
No entanto, V. EX' há de ver que o edital 
que faz a convocação estabelece normas 
regimentais quando permite emendas 
supressivas às medidas provisórias. Evi
dentemente, a conotação de destaques 
supressivos, com um projeto de resolu
ção que apresento para se dar um roteiro
às medidas provisórias, não pode ter ne
nhum confronto com a Constituição em 
vrgor.-

Seria o primeiro caso para V. Ext ana
lisar. 

O segundo caso,_ Ex1', não i.e trata de 
modíficação de Regimento. Aí V. Ex" co- " 
mete um profundo engano, também, 
com o devido respeito. Trata-se de um 
projeto de resolução. 

Se o Regimento Comum é 9inisso effi 
relação ao projeto de resolução, e ele o 
é, como o é também em relação às medi
das provisórias, inclusive no aJt..]9 do Re· 
gimento Comum, eu -teria que buscar 
.apoio no Regimento do Senado da Repú~ 
blica, o que fiz, _apresentando, então, um 
projeto de resolução. Se V. Ele' se ativer 
-ao que eu apresentei, não o.apresentei 
como modificação, e sim como projeto 
de resolução, e_ para _isso bi,Jsquei subsi· 
dias no Regimento Interna do Senado da 
República." 

Conclui o congressista solicitando seja re
considerada· a decisão e, caso_contrário, rece-
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bida a intervenção como recurso; na forma 
regimental. 

Mantida a decisão e deferido o recurso, vem 
a matéria ao exame deste órgão t~cnico. 

Como se verifica no relato dos fa~os, o recur
so tem par·objetivo, especificamente, ver refor
mada decisão d_a Mesa do Congresso Nacio
nal, adotada no curso da sessão legislativa 
extraordinária levada a efeito nos meses de 
janeiro e feve:reiro do corr~te ano, p_ara per
mitir a tramitação de projeto de resolução dis· 
ciplinando o "processo_ legislativo aplicável às 
medidas provisórias". . 

Ocorre que, entre a data da formulação do 
apelo e o Presente momento, o .Congressq -
Nacional adotou a Resolução n"' H89 que -dis
põe, precisamente, sobre as nolll"las a serem 
observadas pelas Casas Legislativas quando 
da tramitação da matéria refed_da no artigo 
62 da 'Constituição. Verifica-se, s:Iestarte, ter 
perdido o_bjeto o recur~o impetrado. 

Ante o exposto, com ~_se no preceituado 
no artigo 151 do Regimento Comum i::oiilbi
nado com -o artigo 334 do Regimentei Interno 
do Senado, opinamos pela prejudk:ialidade da 
matéria que .de_verá ser defmltiyamente arqui-

_ "Sr. Humbetrto Lucena. gostaria de ou
vir-uma interpretação de V. Ex!, para evi
tarmos que esta Constituição que se c:ha· 
mau de Cqnstituição-cid~dã,-ao cjue pa
~ece, mais rapidamente db que pensá
vamos se pareça com a Constituição au
toritária com a qual, âurante muito tem
po,_, o Brasil conviveU. Segundo er1:tendj, 
V. _Ex' d.iss~ cjue modifica as normas do 
edital em função de acordo de Uderan· 
ças_._Esta ~a. rnin_ha primeira indagaçã<?, 
-'POrque ontem levantei un\a questão de 
ordem que V. _Ex" remeteu à Comissão 
.de Constituição e Just!_ç.=;:a, ~t~f!dendo 
que havia_ urna limitação na edital. o edi· 
WI_,_no m~u entendimento,~ irtegul!3r. Ve"
jo agora que, em função do ofiçio _rece
bido d_"s l,.icleranças, V. Ex" resolve modi
ficar aS noiin.aS baixadas casuístiC!!ffi.en_t~ 
nÕ diã 9 de noVembro de 1~88, que foram 

. aprovadas em Pf~nário; pórque não hou-
ve objeção. _, _ 

vada. _ _ _ _ _ ___ _ ________ _ 

A min~a indaJ;Jação é sobre s~_ y _Ex" 
está obedecendo ao edital r:le COI:J.VO.!=ação 
do Congresso Nacional, 'que permite 
emendas supressivas. ou está permitindo 
destaques supressivos, ou que eles se"jam 
-utilizados apenas porque a_s Uderanças Safa das c:omissõeS, 2t:i de Qut~bro de 

1989 .. --:---- Odadr SoareS, PreSidel)te em exer
cido -.:. ad Sab6ia de .CarvalhO} Relator -
Melra Filho- Carlos Alberto- Chagas Rodri
gues - Márcio Lacerda - Rona/do Aragão 
-Aluízio Bezerra- Ney Mara[lh~- lW!son 
Martins -Jutahy Magalh~es- Loun'val Bap
tista -Francisco RoUemberg- Áureo .MeU o 
-AntóniO Luiz Maya. 

PARECER N•107, DE 1989-CN 

Da Comissão de COnstituição e Justiça 
e Odadania, sobre IeCW'SO impetrtJdo pe
lo Senador ltamllr Franco cóntra decisão 
proferida pela Presidéncia do Congresso 
NaciontJJ em questão de ordem suscitada 
a respeito da alteração dad norm11s que 
regulameJ?tam a tramitação das medidas 
provisórias em decorrência de requeri
mento apresentado pelas lideranças pilr
tidárias. 

Relator: Senador Od Sabóia de Carvalho 
No curso da sessão conjunuJ,. realizada às 

14:30 horas do dia ~de janeiro do corrente 
ano, o' Senador Itamar Frarico suscitou a se-' 
guinte questão de ordem: --

enviaram o oficio a V. EX' -
A segunda indagaç:ão, para que não 

percamos temPo, é -se Y. EX', que não 
estava presente, como dfsse, através da 
Presidência do ilustre Senador Jarbas 
Passarinho, Consultou o Plenârio, V. Ex" 
tem declarado à imprensa, a tOdo o mo
mento que ~onsuftaria o Plen,árío __ em 
qualquer decisão mais iJnportante que ã 
Congresso Nacional tivesse que tomar 
em relação às medidas provisórias. Por 
que não submete à Casa neste momento 
....:...:... já qUe há número para a votação -
a aprovaçã_o dessas normas reglm.entais 
que pretende impor agora-ao Congresso 
Nacional?" 

Passa então a Presidência a responder e 
decidir com base n_os seguintes argumentos: 

"Nobre Senador Itainbr Franco, vqu 
responder à questão de ordem de V. Ext 
Em primeiro lugar, realmente o edital de 
convocação desta sessão extraordinária 
do Congresso Nacional inc_luiu no s·eu 
texto Uma alusão aos de'staques supres
sivos em med_idas provisórias. Como sei 
que· havia normas reguladoras da maté-

ria, ~das pelo Senador JarPas Passa
rinho, que eventuaJmentt; preskliy a ses
são do Congresso Nacional, disse aos lí
deres que, para compatibilizar o edital 
com essas normas, seria necessá_rlo pelo 

. m~os ~ requerimento das Liderança~. 
Esse i-eqi.teril:t1entô·mê-Ve!ô·às rTI:ãoS-e 
está subscrito pelos líderes, que_ repre
sentam a ampla maioria do Senado e da 

_Câl}lara dOS DePutados, portanto, do. 
Coftgresso Nacional. Então, sinto-me ab
solutamEmte iespaldadó para alterar, co
mo o fiZ, as normas editadas pelo então 
Presiderite em exercício, Senadcir .,Jarbas 

_ J?~sai"inho. É decisão _que dou à questão 
de ordem sU&citaQ_a por V. Ex'" 

Irresignado, o a_ll~ da qu,::stão de ordem, 
usando Ça faculdade regimental, recorreu da 
decisão, Vindo agora a matéria a eSte Oigão 
para os fins previstos no parágrafo 1 o d6 altigo 
132 do Regimento ComUm: 

.A toda evidência, o recurso impetrado tem 
por escopo reformar decisão da Presidência 
do Congresso Nacional, ãdrnitindo rever nor~: 
mas procedimentais, até em&o observadas na 
apreciação das m_eQidas provisórias por força 
de uma deliberação Plenária, em virtude de 
um requerimento subscrito_por lideranças par
tidárias representativas de " ... ampla maioria 
do Senado e da Câmara dos Deputados_" 

Sucede que, em maio do corrente ano, foi 
prom-ulgada a Resolução n\> 1/89 (CN}, dispon
do sobre a apreciação, pelo Congresso Nacio-. 
na!, das medidas provisórias a que se refere 
o artigo 62 da Constituição~ regulando exaus
tivamente a _matéria. 

Verifica-se, portanto, ter o apelo por objeto 
questão já superada do ponto de v1st21 regi
n:IentaL sendo desnecessária a adoção de 
qualquer providência ulterior . 

Pelas razões aduzidas, com base no precei
. tuado no artigo 151 do Regimento Comum, 

combinado com o artigo 334 do Regimento 
Interno ~o Senado, oPinamOs pela prejudicia
lidade da matéria, que dever' ser definitiva
mente arqujvada. 

Sala das Comissões; 26 de outubro -de 
1989.- Ck:ktdrSol!lres. Prtsidente, em Exer
cício - Cid Sllb6kJ de ClkiWJiho, Relator -
Jutahy MtJgalhles - LourivtJI Baptista -
Fr•ncisco RoDemberg-ÁureoMeDo-,- Wil
son Mattlns ......:~; QrlosAiberfO -Márcio Lacer
da- Ronaldo Aragão-~~ Rodrigues 
-- l'fey Maranhão - Mefrlt Filho - Alufzio 
Bezerra --Antônio Luiz Maya. 
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SENADO FEDERAL 
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inCíso IX, âa Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLOÇÃO N• 46, DE 1989 

Autoriza, em caráter excepcional e temporariamente, o Governo do Estado do Minas 
Gerais e exceder o limite da divida consolidada interna .do Estado em 203.221.617,96 Bônus 
do Tesouro Nacional- BTN, equivalentes, em 31 de maio de 1989, a NCz$ 239:679.576,22 
(duzentos e trinta e nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e 
seis cruzados novos e vinte e dois centavos), para os fins que especifica. 

Art. 1' É. o governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, em caráter excepcional e tempora
riamente, os parâmetros estabelecidos nos incisos I, li e lU do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro 
de 1975, modificada pela Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim 
de que possa exceder os limites máximos de sua dívida consolidada interna, para o fim exclusivo de assumir, 
junto ao Banco Central do Brasil, obrigação no valor de 203.221..617,96 Bônus do 'r e5ouro NaCional -
BTN, equivalentes, em 31 de maio de '1989, a NCz$ 239.679.576,22 (duzentos e trinta e nove milhões, 
seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos_ e setenta e seis cruzados, novos e vinte e dois centavos), destinada 
a regularizar débitos do Banco de Crédito Real de Minas Gerais SA. e àa Caixa EconômTca do Estado 
de Minas Gerais decorrentes da utilização de recursos das reservas monetárias do. País durante o periodo 
de aplicação do Regime I::special de Administração Temporária a que tais instituiÇões estaduais foram subme
tidas. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de agosto de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(•) Republicada pOr haver saído com incorreçilo no DCN (seção li), de 17-8-89, pág. 3895. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu; Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do- ari 
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 66 DE 1989 

Modifica o texto da Resolução n• 27, de 1989. 

Art. 1• O art. 2• da Resolução n' 27, de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: . _ 
"Art. 2• O Poder Executivo prestará a gàrantia do Te5ouro Nacional na operação mencionada no art. 

1' desta resolução, mediante contragarantia prestada. pelo Governo do Estado de São Paulo, através da 
caução das quotas ou parcelas referidas na alinea "a" do inciso I e no inciso ll do art. 157 da Constituição 
Federal. 

Parágrafo unico. Os compromissos financeiros decorrentes da operação de crédito referida ,;o art. 
1' desta resolução não poderão ser refmanciados, em seus vencimentos, com recursos orçamentários da 
União." 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 31 de outubro de 1989. -Senador Nel5on Carneiro, Presidente. 

1-ATADA168·SESSÃO,EM31 DE 
O<ITOBRO DE 1989 

1.! -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

SUMÁRIO 
1.2.1-Mensagem do Senhor Pre· 

sJdente da República 
N• 267/89 (n• 719/89, na origem), resti· 

tuindo autógrafos de projeto de lei pro
mulgado. 

1.2.2 -Aviso do Ministro da Previ
dência e' Assistência Sodal 

- N9 426/89, encaminhando esdctreci
. mentes prestados pelo Ministro da Previ
dência e Assistência Social sobre quesitos 
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constantes do Requerimento n" 423/89, de 
autoria do Senador Femandõ Hênrique 
Cardoso. _ 

- N9 427/.89, encaminl{ando esclareçi
mentos prestados pelo Ministério da Previ
dência e Assistência Social sobre guesitos 
constantes do Requerimento n" 414L8~. de 
autoria do Senador Jutahy Magalhões. 

1.2.3- Mensagem do Governador 
do Dlsblto Federal 

- N• 113/89-DF (n'1 00/89, na origem), 
restituindo autógrafos de projeto de lei san
cionado. 

1.2.4 - Olido do Sr. 1• Secretário 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhando~ revisão do Sen<!ldo Fe
deral autógrafo do st:guinte projeto: 

-Projeto de Lei da Cãinara h9 56/89 
(n9 3.362/89, na Câmara d.os D~utados), 
que concede compensação pecuniária_ a 
título de benefício, ao militar temporário 
do Exército, por ocasião de seU licencia
mento. 

1.2.5 -Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Anteprojeto de Lei do Distrito Fed~ral, 

que veda construções em Brasília, nos lo
cais e nas condições que menciona. (Con
cluindo pela apresentação do_ PDF nç 
75/89), 

-Anteprojeto de Lei do Distrito Federal, 
que estabelece ~servas de projE!Ções e lo
tes de' terreno em planos de exPansão ur
bana do Distrito Federal para os fins que 
espefúica, e determina outras providên
cias. (Concluindo pela apresentação do 
PDFh' 76/89) 

-Projeto de Decreto l.egislativo n9 9/88 
(n"' 110/88, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Básico entre 
o Governo da Repúblit:-a Federativa doBra
sil e o Programa de Alimentação da Orga
nização das Nações Onidas para Alimen
tação e Agricultura- FAO, referente à aju
da do Programa Mundial de Alimentação, 
celebrado em Brasilia a 2 de fevereiro de 
1987. 

1.2.6 -Relatório 
.- Nç 4/89, da CPI da Amazônia, criada 

para apurar denúrUcas sobre a devastação 
da floresta amazônlca. 

·1.2. 7- Comunicação da Presldên
da 

-Prazo para apresenthção de emendas 
ao Projeto. de Lei d~ Çâmara n9 56/89 e 
aos Projetes de Lei do DF n9~ 75 e 76/89, 
lidos anteriormente. 

1.2.8 -Leitura de Projeto• 
-Projeto de Lei do Senado n9 358/89, 

de autoria do Senador Nelson Carneiro, 

que dispõe sobre as sociedades de econo
mia mista. 

-Projeto de Lei do Senado n" 359/89, 
de autoria do Senador Mendes Canale e 
outrosSenadores,_que dispõe sobre~ cri,;
ção do Programa de Ecodesenvolvimento 
do Pãntanal (Propantanal). · 

1.2.9- Requerimento 
- N9 594/89, de autoria do Senador 

Nelson Cam~iro e; outros Senadores, soli
citando homenagens de pesar pelo faleci
mento do Jornalista e ex-Deputado Fede
ral Jaime Câmara._ Aprovado, após usar 
da palavra no seu encaminhamento o Se
nador Meira_mho, tendo a Presidência se 
associado às homenagens prestadas. 

1.2.10- Comunlc8ções da Presi
_-dência 

- Enc~rnento_ dos trab~·dhos da Co
missão Parlamentar de Inquérito, criada 
pelo Requerimento n9 ·1 0/89, destinada a 
apurar as denúncias sobre devéistãção da 
Hiléi~ Amazônica. 

- Aprovaç:ão, pela Comissão Diretora, 
em reunião de 27 do corrente, do Requeri
mento no 580/89, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, de informações ao Mi
nistro do Interior, 

-Designação da Comissão Parlamen
tar de Inquérito, destirlada a apurár possí
veis irregularidades na indústria automo
bilística brõ$ileir_a~ bem como no setor de 
auto peças. 
~Remessa à Comis.são de Assuntos

Econômicos do Projeto de Lei da Câmara 
n9 50/87. 

1.2.11 - Discussã~ do Expediente _ 

SEI'/ADOR MANSaE:TO DE LAVOR
Processo eleitoral. 

13-0RDEMDODIA 
Projeto de Lei do DF n9 69/89, que auto

riza a desafetação de domlnio de bens 
do uso comum-do povo, dentro dos limites 
territoriais do Distrito Federal. Votação 
adiada por falta de quorum, após parecer 
da comissão competente. 

Oficio n• S/12, de 1989 (n' 156/89, na 
origem), relativo à proposta para que seja 
autorizada o Governo do Estado do Piauí 
a contratar operação_ de crédito junto a 
organismos financeiros da ~epública Ar
gentina, no valor de us~ 30,000,000,00. 
(trinta milhões- de dólares americano)
Retirado da pauta. 

Mensagem n• 220, de 1989 (n• 609/89, 
na origem), relativa à proposta para que 
seja autorizado o Governo do Estado do 
Ceará a emitir, em caráter excepcional, 
mediante registro no Banco Central do 
Brasil, Letras Financeira do T escuro do 
Estado do Ceará (LFfE-CE), em substi
tuição a 2.839.813 Obrigações do Tesouro 
daquele Estodo (OTCE), Votação adladll 
por falta de quorum, àp6s parecer da co-

missão competente, favorável, nos termos 
do Projeto de ResoluçãQ n9_!3l/89, que ofe-
rece. -= · 

Mensagem n9 262, de.1989 (n? 694/89, 
na origem), relativa à proposta para que 
seja autorizado o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro e elevar, em caráter excepe. 
cional e temporariamente, o limite de endt
vidámento daque1a unidade federativa, a 
fim de que possa emiti_r,_ mediante registro 
do OBanco Central dq __ Brasil. :270.000,00 
de letras Finailceirãs do TeSOurO daquele 
Estado (LFTRJ). (Dependendo de pare· 
cer.) Votação adiada por falta de_quorum, 
após parecer da comissão competente, fa
vorável nos termos do Projeto de Resolu
ção n9 82/89, qu_e oferece. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 30, de 
1989 (n" 44/89, n_q_ctâmara dos D_eputa
dos),. que aprova o texto do ~c:ordo de 
Cooperação EconôQiica celebrado entre 
o Góverríó da República Federativa doBra
sil e o Governo da República Socialista da 
Tchecoslováquia, em Brasilia, em 12 de 
mãfo ·de 1988. Votação adiada por faha 
de quorum, após parecer proferido pelo 
Senador João Calmon, favorável nos ter
mos do substitutivo que oferece. 

Proposta dé Emenda à Constituição n? 
1 de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e _outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 

. 69 rlo art 14, para desincompatibilização 
dO PreSidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefei~. Votação _adiada por falta de quo
ium~ · .. ~- · -· 

Proposta de Emef1.da à ConStituição n9 
2 de 1989, de autoria do Senador Olavo 
Pires e outros Sen.hor_es Senadores; que 
r:nodifica o § 39 do art.49 .do Ato das D.ispo
sições ConstituciOnais Transit6ri~s. Vota-. 
ção adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1989, 
de autoria do Seiiladoi Jamil Haddad, Q\le 
diSpõe sobre o· transporte de pe~c)s e dá 
outras providências, Discussão enceri"iJcta 
ficando sua votação adiada por falta de 
quorum. · 

Projeto de Lei doSeiléidon99J,de 1989, 
Complementar, de autoria do Senador 
João Menezes e outros Senhores_Senado
reS que eStabelece, nos teimes do § 9-' 
do art. 14 da Constituição, de 5 de outubro 
de 1988, prazo para desincompatibillzação 
de Ministros de Estãdo. Discussão encer
rada ficando sua votaÇão adiada por falta 
de quorum~ 

Projeto de _Resolução n9 1, de 1989, de 
iniciativa da Comissão Diretora, que· altera 
a redação de dispositivos da Resolução no 
146, de 1980, alterada pelas Resoluções 
n"50, de 1981, e360, de 1983 e dá outras 
providências. Discussão encerr~da-ficando 
sua votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do DF n9 63. de 1989, 
çi_e _iniciativa da Comissão do Distrito Fede:-
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ral, que autoriza a instituição da Fundação 
Memorial Israel Eio.heiro e dá outras provi
dências. Discussão encerrada ficando sua 
votação adiada~fa1ta de quorum. 

Proposta de enda à Constituição n9 
3, de 1989, de au ria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art 159 e alt<era 
aredaçâo do inciso I1 do art. 161 da Consti
tuição Federal Discussão encerrada fican
do sua votação pra a sessão seguinte. 

1.3.1 -Discurso após a Ordem do 
Dia. 

SE!YADOR GOMES CARVALHO- Re
flexções sobre a CPI da indústria automo
bilística. 

SE!YADOR MARCO MAOEL -Supri
mento da infre.-estrutura de transporte e, 
de forma especial, do subsetor ferroviário. 

SEIYADOR LEITE CHA W:S -Nota pu
blicada no jornal Folha de S. Paulo sob 
o titulo "É predso demitir o Presidente do 
Banco do Brasil". 

-SENADOR OLAVO PIRES- Adminis
tração do Sr. Jerônimo _Santa_na~ em Ron
dônia. 

SENADOR MAURO BENEV!DES -
ApoiO ao candidato Ulysses Guimarães. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERO- Paralisação das obras da Hidrelé
tric:a de Xingó. 

SENADOR HUGO GON7lJO-Aprova
ção do Projeto de Lei do S_enado n~ 74/88, 
de autoria do Sr. AJfredo Campos, que mo
difica a redação dos arts. 19 e,2° da Lei 
n9 3.557/59 (Campanha Nacional de Esco
las da Comunidade). 

1.3.2- besignação da Ordem do 
--·Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERIDOS 
EM SESSÕES ANTERIORES 

-- ·- - Do Senador ÁureO Mello, pronuncia
do na sessão de 12-1 o~ag; 

-Do Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
pronunciado na sessão de 18-10-89. 

-Do ·Senador Marcondes Gadelha, 
pronunciado na sessão de 18-10-89. 

-Do Senador Pompeu de Sousa, pro
nunciado na sessão de 24-10-89. 

-Do Senador dd Sabóia de Carvalho, 
pronunciado na_sessãQ de 24-ld:-89. 

-Do Senador Jªrnil Haddad, pronun
ciado na sessão de 25-1_0-89. -· 

3-RETIFICAÇÃO 

N• 30/89 

4 -ATO DA COMISSÃO DIREI"O
RA 

-Ata da 129~ sessão, realizada em 
13-9-89. . -

5-ATAS DE COMISSOES 

6-MESA DIRETORA 

7 _:_ ifi>ERES EVICE- ÚDERES DE 
PARTIDOS 

8- ~oMPosfÇAo oE coMis
sõES PERMAI'IENTES 

Ata da 168" Sessão, em 31 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs_ Nelson- Carneiro, Nabor Júnior e Antônio Luiz Maya_ 

As 14 HORAS E 30 MfN(fTOS, ACHA('f-SE 
PRESENTES OS SRS. SE!YADORES: 

Aluízio Bêzerra- Nabo r Júnior- Leopoldo 
Peres- O lavo Pires - J;:ll'bas Passarinho -
Antoqio Luiz Ma~-Alexa~dre Costa -~di
son Lobão- Chagas Rodrigues -Raimundo 
üra - Marco Maciel- T eotonio Vilela filho 
- Francisco Rollembe[Q - Lourival Baptista 
- José Ignâcio Ferreira - Gerson Caril.ata 
-Nelson Carneiro -Iram Saraiva- Irapuan 
Costa Júnior ~Maurício Corrêa -Me ira Filho 
- Mendes Canale - Leite Chaves - José 
Fogaça- Goni.es Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 22 Srs. Senad_o.re&;, Havendo núm.e
ro regimental, dedaro aPertª a sessão. 

So a proteção de Deus, iniciam,os nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA 

REPÚBUCA 
Restituindo autógrafos de projeto de 

lei promulgado, após ter sido rejeitado, 

pelo Congresso Nacional, o veto preSi
denciah 

N• 267/89 (n' 719/89, na origem), âe ?7 
do corrente, refhente a() Projeto de Lei da 
Câmara rt9 24, de 1989 (n~ 2.123/89, na Casa 
-de origem), que dispõe sobre a Gratificação 
Extraordinária dos Serv1dores do Tnbunal de 
Contas da União e dá outras providências. 
(Projeto transfornado na Lei n9 7 .861, de 27 
de outubro de 1989.) 

AVISO 
DO MINISTRO DA 

PREVIDÊNCIA 
E ASSISTêNCIA SOCIAL 

N9 426/89, de 26 do corrente, encaminhan
do 'éSclarecimento prestados pelo Ministério 
da PreviCJ.ênciei e Assistên<:ia Social sobre que
sitos constantes' do Requerimento n9 423, de 
1989, do SenadOr __ Fernando Henrique Car~ 
doso. -

N9 427/89, de 27 do corrente, enc::aminhan
do esclarecimentos prestados pelo Ministério 
da Previdência e Assistência Social sobre que
sitos constantes do Requerimento n9 414, de 
1989, do Senador Jutahy Magalhães. 

(Encaminhe-se cópia aos requeren
tes.) 

MENSAGEM 
DO GOVERNADOR DO 

DISTRITO FEDERAL 
Restituindo autógrafos de projeto de 

lei sancionado: 
N' 1!3/82-DF (n' I 00/89, na origem), de 

27 de outubro do corrente ano, relativa ao 
Projeto de Lei do DF n9 29, de 1989, que 
aJtera a estrutura da administração do Distrito 
Federal, extingue órgãos e dá outras providên· 
cias. (Projeto que se transformou na Lei n_o 

49, de 25 de outubro de 1989.) 

QfiçjQ __ 

DO SR- 1• SECRETARIO DA 
~DOS DEPUTADOS 

-Encanünhaõdo à Revisão do Senado au
tógrafo do seguinte Projeto: 

PROJEtO DE LEI DA CÂMARA 
N' 56, DE 1989 

(N" 3.362/89, na Câmara dos Deputados) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Concede compensação pecuniária, a 
título de bene!Jcio, _ao mUiti!Jr temporário 
do Exército, por ocasiiio de seu licencia~ 
menta. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art 1~" O oficial ou a praça, licenciado ex 

ollido pOr térinino de prorrogação do tempo 
de serviço, farâ jus à comperísação pecuniária 
equivalente a 1 (uma) remuneração mensal 
por ano de efetivo s_erviçq· milllc;~r prestado, 
tomando·se ~orno base de câlculo o valor da 
remuneração couespondente ao posto ou à 
graduação, na data _de pagamento da referida 
compensação. 

§ 1 ~ Para efeito de apuração dos anos de 
efetivo serviço, a frª_ção de tempo igual ou 
superior a 180 (cento e oitenta} dias será con
siderada um ano. 

§ 29 O beneficio desta lei não se aplica 
ao período do serviço militar obrigatório. 

Art 2"' O pecúlio será pago dentro de 30 
(trinta) dias do licenciamento, de uma só vez 
ou parceladamente, mediante acordo com o 
interessado. _ _ 

Parágrafo único. O valor do pecúlio estará 
sujeito aos reájustes previstos para os servi
dores militares federais. 

Art 3"' _Q oficial pu a praça que for licen
ciado ex of/jcio a bem 'da disciplina ou por 
condenação transitada em julgado não fará 
jus ao beneficio de que trata esta lei. 

Art 4\> As disposições desta lei são exten
sivas ao militar licenciado ex officio ~ partir 
de janeiro de 1987 que haja prestado_ mais 
de 8 (oito} anos d_e efetivq _s~!Viço milítar. 

Art 5~ As despesas <:om a execu_ção desta 
lei correrá à conta de dot:.açQes induídCls nos 
.''Encargos Previdenciári9s da União", do Or
çamento Fiscal da União. 

Art. 6"' O Poder Exe(:utivo baixará os atos 
necessários à execução desta leL 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. & Revogam-se as disposições em 
contrárto. 

MENSAGEM N• 434, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do .§ 19 do art. 64 da Consti
tuição Federal, tenho a honra de subme.ter 
à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhadó de exposição de motivo~ dos 
Senhores Ministros de Estado ,do ExêfCifci e 
da Secretaria de Planejam~ntQ e Coordenação 
da Presidência da República, o anexo projeto 
de lei que "concede compensação pecuniária, 
a título de benefício, ao militar da reserva não 
remunerada, convocado como militar tempo
rário do Exército, por" ocasião do seu lic~ncia
mento". 

Brasília, 23 de agosto de 1_989 -.;o~ Sar-

ney. - -
EXPOSIÇAO DE MOTIVO N• 62, DE QUA

TORZE DE AGOSTO DE !989, DOS SE_
NHORES MINIS_TROS DE ESTADO DO 
EXÉRCITO E DA SECRETARIA DE PIA
NEJAME:NTO E COORDENAÇÃO DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBUCA -

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica: 

Os militares temporários, permanecendo na 
caserna por cinco_ ou ro._ais .anos, distanciam

.se de suas raízes no meio civil, o que dificuha 

sua readaptação ao ambiente de ond~ proce-
deram, após terem sido licenciados. _ 

Esses homens, el"'!quanto servidores públi
cos militares federais, não podem receber a 
assistênda previdenciária destinada aos servi
dores regidos pelos regimes estatutário ou c_e
letista. Os planos desenvolvidos para amparo 
pelo FGTS ou PI_S!Pasep,- conforme- a destina
ção em lei destes instrumentos não podem 
ser estendidos aos militares temporários. 

Visando a ~mparar pecuniariamente esses 
militares, ao retornarem à vidª-_ç(yil, enquanto 
disputam uma oportunidade no mercado d,e 
trabalho propõe-se a criação _de um pecúlio 
indenizatório, a ser-lhes concedldo por oca
sião do l_k:_enciamento, após 5 (cinco) anos 
de preStação de efetivo serviço militar. 

Tal medida, de c_aráter eminentemente so
da!, dar-lhes-á condições de ve_nc:er, sem trau
mas, o _geríodode transição e de ~ustarem-se 
a uma nova forma de vida, garantindo a sub
sistêndci de su.a_s famílias por tempo razoável. 

Este pecúlio representará uma depesa adi
cional, estimada em NCZ$ 63.300.000,00 
anuais (Yél.lorés de julho de 1989), a ser aten
dida com os recurso~ originários das Despe-· 
sas CorrenteS dá àn(ão, ~locados a_ Encargos 
Previdenciários, sob supervisão do Ministério 
da Fazenda, e destacados ao Ministério do . 
ExércitO, na ati'vidade referente a EnCargos 
com !nativos e Pensionistas. 

- Assim, Senhor Presidente, temos ã honra 
de s.ubm_~ter à elevada consideração d~ Vossa 
ExcelênCia, minuta de projeto de lei que con
suP_stanc;ia a referida medida c:l.~ amparo aos 
militareJ>Jemporários, por ocasião do licencia
mento das ftleíras do Q:ércíto. 

Com. profundo respeito. Leói'J]das P. Gon
çalves. __ ·----------

(À Comissão de Assuntos Econômi· 
cos.) 

-Pareceres 
PARECER 1'1• 294, DE 1989 

. Da COmissão do Distrito Federal, sobre 
o anüiptojeto de lei do Distrito Feder?JI. 
que "veda construções em BraSJ1ia, nos 
focais e nas condiÇões que menciona·: 

Relator; Senador M_al.lrício Coriéã. 
Pretende a proposição em análise, de 

autoria do ilustre Deputado Geraldo Cam-
-· pos, representante do Distrito Federal, ve

dar a construção, ainda que de caráter 
provisório, nas Praças dos Três Poderep 
e do Buriti e na Esplanada dos Ministérios, 

_em Brasília, Distrito Federal, ém desacor
do com as normas que regulamentam 
a matéria. 

_ AmatériafoiencaminhadaãMesades
-~-la-Comissão, nos termos do parágrafo 

único do art. 29, da Resolução n9 157, 
_ de_.l--'?_de novembro de 1988, a qual esta

be1ec.e normas para qUe o Senado Fede
ral exerça a competência de Câmara L.e
glslativa do Distrito. Federal, em cumpri
mento ao disposto no § 1 "', do art. 16, 
dos atas das Disposições ConstitucionaiS 
Transitórias. 

Ao defender a sua proposição, diz o 
ilustre parlamentar que "não é admissivel 
se continue a submeter a Capital da Repú
blica a toda classe_ de .insensm.e2:~_ofen
dendo todo o plano de arquitetura e urba
nismo, desfigurando, por inteiro, o plane
jamento arquitetônico, orientador da 
construção de Brasília, de valor_ inteiT@· 
cionalmente reconhecido, tendo-lhe, por 

_ isso mesmo, propordonado a classificl;!- . 
ção de patrimônio cultural da humani
dade". 

Sem dúvida, o anteprojeto em ahálise se 
faz ne<::essário no sentido de qúe seja re'gula
mentada a utilização desses importantes lo
cais, mesmo que provisoriamente _e em cará
ter excepcional. 

Assim sendo, opinamos favoravelrne_nte à 
su.:i tramitação no SeriadO Federal, da -seguin-
te 'forma: -
PROJETO DE: LEI DO DF N• 75, DE 1989 

(ApreSentado por sugeSta.o do 
áeputado Geraldo Campos} 

Veda construção. em f?_tasí/jq,_nas loctJis 
e nas condiçõ,r~s-que menciona. 

Art. 1 ~ J:: vedado erigir construções. ainda 
que· de caráter provisório, nas Praças dos Três 
Poderes_ e do Buriti e na Esplanada dos Minls
térios, em Brasília, Distrito Federal, em desa
c_ordo com as normas que regulamentam a 
matéria. 

Parágrafo único. Em carâter excepcional, 
mediante expressa autorização do Poder Exe-
cutivo do Distrito Federal, ouvido o Conselho 
de Arquitetura, Urbanismo e Meia Ambiente 
- Cauma, poderá ser exfgida construção, em 
caráter provisório, nós locais referidos neste 
artigo, com vistas a espetáculos públicos, com 
apresentação única, víri.cUiados a comemo
ração de datas cívicas. 

Are 2"' Esta lei entra em vigor na dat.a de 
Suei-publicação. -

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Não é admissivel se continue a submeter 
a capital da República a toda classe de insen
satez, ofendendo todo o plano de arquitetura 
e wbanismo, desfigurando, por Inteiro, o pla
nejamento arquitetônlco, orientador da t.:ons
trução de Brasília, de valor internacionalmente 
reconhecido, t€ndo-lhe, por isso meSmo, pro~ 
porcionado a classificação de" patrirnônio" cul
tural da humanidade. 

Prova recente do desvirtuamento da arqUitew _ 
1ura de Brasíli"a, foi a ·construção, em pleno 
gramado da Esplanada dOS Ministérios, .de 
quadras de ténis, destiitadas a tomeio_come
morativo do centenário da proclamação da 
República, quando, no Plano Piloto~ inúmeras 
áreas adequadas à réalização de eVentos desSa 
natureza permanecam o_closas, cotno ocorre, 
por exeinplo, com o parque da cidade. 

Assim, en1 reSpeito à capital da Repúblicci 
e ao que ela representa para os brasiliellses, 
para os D~asileiros 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 is~-
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dos, voltados à comemoração de datas cívi~ 
cas. 

Essas-áVazões que nos levam a solicitar 
o indispensável apoiO dos nobres pares, ne
cessário à aprovação do presente projeto de 
lei. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 
198~ -Mauro Benevides; PreSidente -Mau
ricio Corrêa, Relator-NeyMaranhão--Chii· 
gas Roddgues-Pori1!Xu de Sou"sa -MárciO 
Lacerda - frieira Filho - Ronaldo Aragão 
-Áureo Melfo -Joáo Lobo- Odacir Soil
res. 

PARECER N• 295, DE 1989 

Da Comissão do Distrito Fe.dera/, sobre 
o Anteprojeto de Lei do Distrito Federal, 
que ''estabelece reservt:~s de projeções e 
lotes de terreno em planos de expansão 
urbana do DistritO Federal para os fins 
que especifica. e determina outras provi
dênciiJs--.:-

Relator: Senador ÁUreo Me/lo 
Vem à COmissãO do Distrito Federal o Ante

projeto de Lei que versa sobre a reserva de 
áreas no polígno urbano, a serem alienadas,_ 
por preço nunca superior a 3_0% (mota por __ _ 
cento) de seu va1or de mercado, a coopera
tivas habitacionais que designa, e com cláusu
las que estabelece. Dita propositura foi apre
sentada pelo Senhor Deputado Frandsco Car: 
neiro, da representação local. 

2. Na forma do Art. e~ da Resolução no 
I 57, de I~ de novembro de 1988, combinado
com o arl 29, deverá ser transformado em 
projeto de Lei desta comissão, se decidido, 
preliminarmente, que deve ter tramitação. ln 
casu, durante seu périplo regimental, será res
saltado que remanesce como "apresentado 
por sugestão do deputado", 

3. Aceito as preliminares de constitucio· 
nalidade e juridicidade, como legitimadoras 
da tramitação, além de considerar relevantes, 
os aspectos econômicos e fmanceiros que o 
revestem, tudo na forma do art. 16, § 1 o do 
Ato das Disposições Transitórias da Consti
tuição da República Federativa do Brasil. 

4. Preliminarmente, também - embora 
não revista as condições de Parecer da Comis
são do Distrito Féderal, ria forma do art. 7~ 
da Resolução no 157, citada acima'-·exponho 
algumas considerações sobre o mérito do An· 
teprojeto. 

5. O problema da dotação urbana do Dis
trito Federal é o mais grave, certamente de 
todo o País. O crescimento ddópico da popu
lação urbana -a rural é irrelevante- projeta 
um déficit alarmante de moradias, para os pr~
ximos decênios. À altura do sécu1o XXI será, 
praticamente, impossíVel obter-se uma quali
dade de vida decente, nestes páramos. 

6. Avulta a decomposição s-ocial das clas
ses médias, em acelerado processo de prole
tarização. Cresce, de modo assustador, a pers
pectiva de uxameamento e ampla favelização 
da dasse trabalhadora. 

7. Adquirir um lote, mesmo não-urbanf
zado, uma aventura, par~ a qual contribuem _ 

a transmissão não-Iegailizada e as manobras 
esp_ecu1ativas. 

8.- _ Somente a forma"ção do estoque de lo
tes eâificáveis pode enfrentar o desafio, traba
lhando o aumento da oferta, única forma de 
baixar os preços, frente à demanda hiper exci
tada. 

9. É o que propõe o aáteprojeto;--é o que-
deseja, com toda razão o deputado sugerente. 
Aliado ao fato de deSJ'gnar, como operadores, 
apenas e tão-somente, cooperativas habita
cloriais, afasü! do dfcuito a intermediação no
civa ·de incorporadora e vendedores que, adi
cionam custos e aumentam ·o preço fmal ao 
comprador de casas. 

1 O. Sugiro que se estenda o âmbito de 
atingimentó da proposítura, atrãVés de emen
das que alcance os atuais terrenos_ públicos 
do DF, retido indevidamente. E que, escapan
do ao desejo governamental, estão contribuin
do para valorização descabida dos imóveis de 
média e baixa renda, desejosas de exercer o 
direito cõnstitucional à habitação. 

11. _ Tal~mendf!mento, é evidente, seria re
m€_dtto _à faSe posterior, em qUe o Projeto de. 
lei passará, outra vez pelo crivo desta Comis-
são para exame acurado do mérito. _ 

12. _ RessWto, finalment~, a oportunidade 
da pi-c)p.Osíção, que se alinha à legislação infra 
constitucTonal, no que diz respeito às prerro
gativas ffiunidpais de programar o desenvol
vimento urbano. E o DF, para tal, se assemelha 
.;~os fuun1Cípi65; na ·rorma do art. 32, § 1 o da 
Constituição. 

13. Assim, sendo, manifesto-me favorável 
à traniitãção da propositura, na forma do se
guinte: 

PROJETO DE LEI DO DF N• 76, DE 1989. 
Da Comissão do Distrito F eder~l 

(Apresentado por sugestão _do 
Deputado Francisco Cameíro) 

Estabelece reservas de projeções e lo-
tes de terreno em planos de expansão 
urbana do Distrito Federal, pata os finS 
que espec[~ca, e dá_outras providências.~ 

Art. 1 i FiCa estabelecida reServa de terre
nos_ edificáveis, em planos de expansão do 
Distrito Federal, para se"r alienada a preços 
especiais: 
I-projeções de terrenos destinadas a edifí

cios residenciais em áreas de superquadras, 
dentro do Projeto Brasília Revisitad:t; 

11 -lotes urbanizados incluídos em novas 
áreas do Plano Piloto ou das Cidades-Satélites, 
de acordo com o Plano de Ocupação T erri
torial do Distrito Federal; 

III- projeções ou lotes das atuais terras pú
blicas do Distrito Federal. 

Art. 2~ As unidades reservadas, na forma 
do Art. 19, serão destinadas, exclusivamente, 
a cooperativas habitacionais e/ou outras for
mas de construção coletiva, e beneficiarão: 
I- servidores públicos da administração 

ctireta, indireta ou fundacional, da União e do 
DiStrito Federal; 

O- outras pessoas, que residam, sob regi
me de locação imobiliária, enquadradas no 
conceito de baixa renda. 

Art 3<? _ Os terrenos objeto de _transação 
devem ser aJienados a preço máximo de 30% 
(tdnta por cento) do valor de mercado e não 
excederão 20% (virife. por cento} da área totãi 
do qual são reservados. 

Art. 4~ As cooperativas habitacionais ope
radoras somente repassarão terrenos edificá
veis a assoda"do que atender às seguintes con
dições: -

I-moradia comprovada no Distrito Fede
ral, hâ pelo menos três anos da data desta 
lei· -

ÍI-não ser, nem ter sido, nesse período, 
proprietário, prirriiSsáriO ·ou cesS!Oi'lário de .di
reito a imóvel residencial situado no Distrito 
FederaJ; 

m- tei- -1-endã pessoal ou familiar entre J 
e 20 salários mfnimos. 

Art. s~ As projeções e lotes de terrenos 
não objeto de projeto pelas cooperativas, no 
prazo de 5 (cinco) anos, após -sei-em ofere
cidos à alienação de que trata o art. 19, retor
narão ao patrimônio público, e imediatamente 
adjudicados a programa público de acesso· 
à moradia. 

Art. 69 As unidades habitaciOnais e os 
condomínios por elas formados, produzidas 
na forma desta lei, não poderão ser a alienados, 
antes do prazo de 10 (dez) anos, salvo se o 
proprietário índenizar o Po_der Público da dife
rença de até 70% (setenta por cento) prevista 
no art. 31 , corrigida monetariamente. 

Art. 7? O Governo d6 Distrito Federal
GDF-. díligendará, junfo a Caixa E:Cà!lômica 
Federal-CEF, e abdrâ nci Banco de_ Brasília, 
linhas especiais de financiamento às coop_e~ __ 
rativas habitacionais. 

Art. 6? O GDF regulamentará esta lei, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, definindo os agen
tes operadores e as áreas objeto de reserva. 

Art. 9' _ Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 10. ·Revogam-se as disposições em 
contrá[(o. 

Justificação 
A presente iniciatiVa cOnsubstancia um con

junto de medidas no sentido de atacar o grave 
problema em que se constitui a questão habi
tacional nas localidades urbanas do Distrito 
FederaL 
~Na trilha de outras contribuiÇÕes e posicio

namentos al).teriores em relação á problemá
tica urbana brasileira, _em especial a situação 
da Capítâr da República e suas adJacências, 
entendo sumamente relevante oferecer ao Go
verno local instrumentos legais adequados pa
ra minorar o déficit de moradias para a popula
ção, abrangendo as camadas de média, média 
baixa e baixa rendas. .. 

Desta feita, objetivo ·espedfiCamerite aten
der os segmentos de classe média baixa, nos 
quais se inserem, induvidosamente, grande 
parte dos servidores públicos do QDF e do 
Governo Federal~ residenteS. em Brasília e ci
dades.-satélites, sobretudo nestas loca1idades. 

A esse propósito, alvitro a reserva de parcela 
das novas projeções e loteamentos urbanos 
a serem criados no âmbito do PEOT- Plãno 
.ie-Gc;upação Territorial do Distrito Federal 
e do Projeto "Brasília Revisitada", para destina
ção a <:~operativas habitacionais organizadas 
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e administradas por inquilinos ou Servidores 
públicos que atendam às condições pr~vistas 
no projeto (art 29). _____ _ 

A opção por construírem-se moradias po
pulare_s mravés do sistema de financiamento 
a cooperativas habitacionais vem ao encontro 
da política propugnada pela Caixa EcOnômica 
Federal, cujo presidente, em declarações re
centes à imprensa, o considerou o mais ade
quado para a produção em massa de novas 
unidades residenciais. ' 

Pretendo, demais disso, garantir a oferta de 
terrenos a preços favorecidos, de f1lrma a pro
piciar o barateamento dos custos das mora
dias, sejam casas ou apartamentos, tendO em 
vista o segmento populacional que se busca 
alcançar. 

O Projeto contém, a s~u_ turno, disp9sitivos 
acauteladores dQ jntere~se público e que im
peçam o desvirtuamento de suas finalidades, 
conforme se constata nos arts. 39 e 49, él.O 
prever situação de extinçã_Q da r~serva de terre
nos (quando não haja licitantes no prazo-de 
cinco anos) e de.terminax a jndenização, relati
vamente a diferença de preço de aquisição, 
nos casos em que os adquirentes de unidades -
residenciais venham a desfazer-se das mesma 
antes de dez anos da respectiva compra. 

Sala das Comissões, em 2.5 de outubro de 
1989. -Mauro Benevides,. Presidente - Au
reo Mello, Relator - Ney Maranhiio - Frãn~ 
cisco Rollemberg-Meira Filho -Mauro Bor
ges- Chagas Rodrigues- Pompeu de Sou
sa - Mauricio Corréa - Márcio Lacerda -
Ronaldo Arllgi!o. , 

PARECER N• 296, DE 1989 
Da Cóinissáo de Con$titulção, JUstiça 

,e Odadanla, sobre o Projeto de Decreto 
L<gislalivo n• 09, de 1988 (n• 110, de 
1988, na amara dos Deputados}, que 
"aprova o texto do Acordo Básico entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Progmma de Alimentos da Or
ganização das Naç&s Unidas para Ali
mentaçAo_e Agricultura- FAO, referente 
à ajuda do Programa Mundial de Alimen
tos, celebrado em BrasJ}ja a~ de fevereiro 
de 1987': 

Relator. Senador António Lu/z Maia 
Nos te imos dQ_inciso 1 do Artigo 44 da Cons

tituição, en~_o vigente, o ExcelentissimO Se
nhor Presidente da República encaminhou ao 
Congresso Nacional, com a Mensagem n9 56, 
de 1987, o texto do "Acordo Básico entre o 
governo da República Federativa do Brasil e' 
o Programa de Alimentos eLa Organizaçã:o das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
- FAO, referente à ájuda do Programa Mun
dial de Alimentos, celebrado em Brasília, a 
2 de fevereiro de 1987". ' 

A Mensagem presidencial se fez acompa
nhar, também da exposição de motivos do 
Exm~' Sr. Ministro das ReJações Exteriores. 

, O Acordo-o-disciplina a solicitação e Acordos 
de Ajuda (artigo 1), a execução de Projetos 
de Desenvolvimento e de Operações de Emer
gência (artigo D), as informações sobre os Pro
jetas e as OperaÇões de Emergência· {artigO~ 
IID. a ajuda oriunda de outras fontes (artigo 

.,. V), as facilidades, privilégios e im~ (•
tigo ·vn), a solução de controVérsias (.-ti9o 
VIl), e disposições gerais sobre sua ~
erri vigor, modificaÇão e denúncia {artigo VIl). 
]ia_~sição de motivos, o Senhor Ministre? 

das Relações Exteriores lembra que o_ PMA, · 
vem adquirindo crescente importância para 
o Brasil e que, nos últimos três anos, foram 
aprovados nesse foro sete projetas destinados 
ao Brasil, no valor total de OS$ 47,465,871.00. 

Na Câmara dos Deputados, o Acordo mere
ceu aprovação pelo projeto de decreto legisla
tivo em exame. 

A este colegiado, nos termos da deliberação 
da Presidência desta Casa. compete o exame 
dos aspectos cpnstitvcionais_ da matéria ~ 
face da promulgação da nova Lei Maior. 

Nos termos da Constitui_ção Federal de _5 
de ouhlbro de 1988. compete à União manter· 
relações com Estados estrangei~_9s e partici
par -de organizações intemaçionais (art. 21, 
I), ao Presidente da República celebrar trata
dos, convenções e atas internacionais, sujeitos 
a referendo do Congresso Nacional (art 84, 
VIIO, e ao Congresso Nacional "resolver .defini
tivamente sobte tratados, acordos ou atas in
ternacionais que acarretam encargos ou c:om
promissos gravoSos ao patrimQn!o ·nadoilal" 
(art 49, 1). vale dizer, conceder ou negar ao 
Presidente_ da República autorização para a 
conclusão de tratado, de acordo ou de ato 
intemãcional. -

_ Por outro lado, ao Poder Públicq compete 
promover o desenvolvimento econÇ>rryico e so
cial. 

Em síntese, não há vícios constitucionais, 
sejam formais ou rriateriais que obstaculizem 
a conclusãO dO-ACOrdo. Ressahe~se que _o pro
jeto de decreto legislativo, no p~ágrafo único 
do ~9o 19, sujeita à aprovação do Cõngresso, 
quaisquer ates que se destinem a estabelecer 
ajustes complementares. 

Isto posto, opinamos pela coilstitucionali
dàde ao Projeto de Decreto LegislatiVo n? 09, 
de 1988. . 

Sala das Sessões, 26 de outrubro de 1989. 
- Od Sab6ia de CaJYQihQ, Presidente -Antô
nio Luiz Maya, Ney Maranhão:- Louriva/ Bap
tista -Jutãhjt MagilhBes- Meira FUho, Rela
tor- Carlos Alberto-Nuizio Bezerra - Áu
reO Melfo - Chagas Rodn"gues Frtm.cisco Ro-
1/emberg- Odacir Soares. - -

·Relatório 

IIELfi.TóRI(fl'l•4, DE 1989 

CP! DA AMAZÓNIA 
REIA TÓRIO FINAL 

Preâmbulo 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi 
criada Para apurar denúncias sobre a devas· 
taçáo da floresta_arnazônica. 

Dividiu seus trabalhos em três fases suces
sivas: 

1•) obter um número confiáveJ para o des
. florest8mento da Amazônia brasileira; 

2•) ''averiguar a procedência ou não' de ser 
a floresta tropical úmida a gr8nde exportadora 
de oxigênio para o planeta, ou seja a Amazônia 

como "pulmão do mundo", bem assim ~ai 
a contribuição das queimadas para o "efeito 
estufa"; e 

3•) fazer um balanço das diversas políticas 
c~e-oeupaçoo ·aa Amzônia. 

Com -essa fiha)idade foram feitas 14 reu-. 
niões plenárias e 3 reUniões no âmbito dos 
membros da CPI. Depuseram sucessivamen
te: 

]9 - Dr. Herbert Roger Schubart- Piesi-
dénte do INPI\ . . . . . . 

29 - Eng. Gilberto do Carmo Siqueii'a -
Presidente da Fundação de: Tecnologia doEs-
tado do Acre _ _ 

-39...:.... Dr. Paulo de Tarso A/vim Técnico da 
O,piac ... ·-
--4?- Dr. Márcio Noguetra Barbosa Diretor-

Geral do INPE -
59 --Dr. VolkedV. .:r if. !&chhOff- Õiretor 

de Ciências Espaciais do INPE · 
69 -Dr. Luiz Gylvan Meira Filho - Diretor 

de Meteorologia do INPE 
7? - Dr. Luiz Carlos Baldífero Molion -

Oimatologista do !NPE 
8" :..-Dr. Nberto Sefezer .....-TéChiCo de Me

teOrologia do INPE 
-99...:.:.. Dr. Roberto Pereira da Cunha- Dire

tor de -sensoriárnentõ Remoto do INP~ __ 
1 Ü' - Dr. Joiio Alves Filho - Ministro do 

Interior 
11 ~ _ :- Dr. Roberto PerelrB da Cunha -

Cóbrdénador de Pesquisas -do INPE 
129 -Dr. Wtor Celso Carvalho - Ex .. chefe_ 

d~ Pesquisas de Aplicações e Sensoriamente 
remoto do lNPE . 

139 - Dr. Roberto Pereira dQ~ Cl.llihlJ -
Coordenador de Pesquisas do INPE 

14?- Dr .. António Teba/di Tardlm - Téc
nico do IPNE 
·, 159 - Dr. HenryChecrlll!fl Kayath- Ex-Su-· 

peíintenderite da Sudam.- ~- - ---
16°.....:.. Emeleocfpeo Botelho de Andrade

Chefe dO Céhtro de Pesquisas Agropecuária 
do TrópicO Úmido 

179-Femando Cesar Mesqw'ta - Presi
dente do lbama 
189-Ferhando Samuel Benchimol- Con
selheiro do lhstituto Supêrior de EstudOs da 
AmaZônia 
l99 -ProfeSsor Aimãndo Dias Mendes __ 
Cientista e Pesquisador da UnB 

2()9 -Dr. Fredeiico Monteiro Álvares Afon
so..:..... Conselheiro do Instituto Superior de Es
tudos da Amazônia 

219 -Professor José Marcelino Monteiro 
da Cosia- Professõr da Universidade Federal 
do Pará 

229 :.....Professor Guilherme de La Penha
Diretor do Museu Paraense Emílio Gõeldi 

2J9 -Professor José Marcelino Monte/ró 
da Costa- Professor da Universidade Federal 
do Pará 

24•-Professor Guilhenne de l..tJ Penha
Diretor do Museu.Paraense Emillo Goeldi 
- Diretor do. MJ,tseu Par~enSe Emfllo Qoeldi 
~ cabo do que chegamos às conclusões 

a seguir_ expostas. 
1. Are8 Desllorestaéla 
A diversidade de números Correspondentes 

à área desrnatada obrlgou-ry.os a inquirir e a. 
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reinquirir testemunhas, exaustivamente, até 
chegarmos a indicação merecedora de fé. A 
fonte que mais credibilidade mereceu foi o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (IN
PE), cujo dado final consideramos merecer 
reparo que, feito na presença do representante 
do INPE, não foi contestado. "(rabalhando a 
partir de seu relatório de 1980, de monltora
mento da Amazônia Legal, para constatar a 
alteração de sua cobertura vegetal, o INPE 
aperfeiçoou sua tecnologia, na realização do 
projeto Prodes de sensoriamente remoto, ub1i
zando o satélite Landsal A metodologia impli
cou o exame, inicialmente, de mosaicos das 
imagens, na escala de 1:1.000.000, passando 
aodetalhamento da escala 1:250.000. Foi es
tabelecida a diferença entre desmatamento e 
queimada. dado que todo desmatamento é 
uso da terra. mas nem toda queimada provém 
de desmatamento. As áreas agricolas perifé
ricas da floresta úmida, constituídas de sava~ 
nas e vegetação de transição, por exemplo, 
são queimadas imemorialmente pelos peque· 
nos agricultores locais e não resultam de 
agressão à floresta e sua alteração. Para man
ter a homogeneidade que requer uma série 
histórica, foi levada em consideração, sempre, 
a superfície da Amazônia Legal, excluídas par
tes de Mato Grosso e Maranhão_ e o estado 
do Tocantins. (1) Disso resultou a superfície 
de 4.906.784,4Km' para a Ainazônia Legal, 
sobre a qual foi feito o Estudo de avaliação 
da. alteração do revestimento florístico geral. 
Chegou o INPEa 5,124%, sendo que só para 
a Região Norte (Acre, Amapá, Amazônas, Pará, 
Rondônia e Roraima) a alteração corresponde 

Considerando a necessidade de· incluir os 
desmatamentos antigos, todos reaJizados neg.. 
sa região, teríamos 232_~7J O Km2

, que repre
sentam 6,5% da superfície considerada e não 
os 3,921% referidos no documento do INPE. 

3. Em relação à_ área da floresta arn~ônica · 
(hiléia) 

A dificuldade em chegar a um número con
fiável reside em não termos certeza da super
fície realmente coberta pela floresta alta. A re
gião Norte, como se sabe, não é constituída 
apenas de floresta, pois que contém cerrados 
(savanas} e vegetação de transição, como ba
baçuais, por exemJJ:l_o. 

Compulsando todos os dados de referência 
obtidos por esta CP[, só temos estimativas,_ 
como se expõe a seguinte: 
Fonte --· Área da Floresta 

F AO 3.500.000 Km' 
SUDAM 2.600.000 Km' 
IBDFnNPE 2.800.000 Km' 
Dennis Mahar 3.500.000· Km' 

· T. [ovejoy 2.800.000 Km' 
Os números relativos à FAO (Food and 

Agricultur~ Organization) e à Sudam foram 
referidos inidalrnente no depoimento do Dr. 
Herbert Schubart, presidente do Instituto Na
cional de Pesquisas da Amazônia, na 3• Reu
nião desta CP!, dia 21 de março de 1989. 
A estimativa do IBDF consta do seu relatório 
ein C-oiwêniO com o lnpe, n? lnpe-1649-RPE/ 
1 03,Jan/80. A do Sr. Denbis Mahar figura na 
publicação do Banco Mundial: "Government 
Policies and Deforestatio in Brazil Ama:ton Re
gion, 19-89", citando também a FAO e o autor• 
dé!_estimativa (Guppy, 1984, p. 930}. Final-

· mente a estimativa feita por Lovejoy, em artiQo 
para a Folha de S. Paulo, de 23-3-89, conside
rando a floresta como 58% da superfície da 
Amazônia Legal, s_em levar em conta a corre
ção dessa.área feita pelo IBGE. 

Como-se '>(~.-é temerárío decidir-se por um 
ou outro dos números relacionados acima, 
que variam entre 260 e 350 milhões de he"cta.
res, uma diferença inaceitável de 90 milhóes 
de hectareS. O óutro problema decorre de não 
sabermos quantos quilómetros quadrados, in
cluídos os d.esmatamentos antigos, -corres
pondem, na Amazônia Legal, à alteração havi. 
da na floresta apenas. · 

ApenêlS como exercício especulativo, se to
mannos a maior (3.500.000 Km2

) e a manor 
(2.600.00 Krrr) estimativas para a área flores· 
tal e o total de 232.710,15 Km'.de alteração 
como exdu~ivamente da sua cobertura, tere· 
mos as seguintes taxas de desflorestameilto: 

a) 232,7\0/3.500.000 ~ 6,6% 
b) 232.710!2.600.000 ~ 9,0% 
Ora, esses resultados não podemser toma· 

dos como confiáveis, pelas razôes já expostas. 
Somente _quando tivermos a exata noção da 
superfície recoberta pela floresta, e quanto, 
de fato, desta está alterada, é que poderemos 
dizer cbm precisão a real dimensão do desma
tamento. Por enquanto temos que nos conten
tar com as séries históricas referentes à Ama-
zônia Legal - -

Urna preocupação, porém, nos assalta des~ 
de já É com r~ação à veJocida.de_ recente do 
desfiorestamento. Os dados do INPE demons-
tram aceleração progressiva e constante, ccr 
mo se vê em seguida: 

• 3,921%. (2) 
Verificou-se, posteriormente, que os 

5,124% referiam-se aos desmatamentos fei
tos a partir da década de 70, quando come
çaram os monitoramentos por satélites. Con
cluímos que era imperativo levar em conside

. ração a agressão à floresta, anterior àqueles 
monitoramentos. Recorrendo-se aos dados 
do próprio INPE, acres-centamos 

Ano 
1975 
1978 
1980 
19...3 
1986 

% da Área da Região Norte 
0,336 . 

% da Amazónia Legal 
0,584 

0,873 1,521 
1,383 2,447 
1,954 3,248 
3,115 4,359 

Fontei !NPE- Av::Uiação da Floresta Amazónica, 1989. 

92.546,43Km2 correspondentes a desmaia~ Enquanto o crescimento do desmatamento 
mentes realizados no Pará (região bragantina) foi de 673% no todo da Amazônia Legal, che~ 
e no Maranhão (após a aberbJra da rodovia gou a 827% ria l-egião Nerte, onde se éoncen
BelémiBrasília). Em conseqüência, recalcula- tra a maior parte da Hiléia. Vale advertir que 
dos os dádos, a alteração da cobertura vegetal até agora os dados resultam de monitoramen
passava a ser de 7,01% para a Amazônia le· to por satélite. Para que se_ tenha indiscutível 
gal, equivalentes a 343.975,98Km2• precisão será necessário que trabalhos de 

A partir dai, duas questões ficavam penden~ campo sejam feitos, para que· se constate a 
tes: o número de hectares equivalentes ades- verdadeira alteração florestal indicada nas 
florestamento, para ter-se uma Idéia de quanto imagens provenientes do satélite .Em conclu
da h'iiéia amazónica já terá sido Comprome~ são, é aCeitável dizer-se que: 
tido,equalavelocidadedealteraçãodacober- a) desde o começo da (:olonização da 
tura vegetal, desde que .começaram o_s moni- Amazônia até o tempo presente, jã se deu 
toramentos por satélite. aheraçãr.> do revestimento vegetal da Amazô-

0 primeiro problema resolveu-se, conside- riia L.,egal no equivalente a 7% da superfície, 
rando a necessidade de acrescentar os sendo5,12% correspondenteaosanosapartir 
92.546,43 Km2, de desmatamentos _antigos de 1973; · -· - . - ~- -
aos 251,429,55 Km2 tidos como desmatados b) a velocidade -de desmatamento, coinci-
até 1988. Em consequência teriamos o se· derite cón'f rui mlgiações de população para 
guinte quadro. a Amazônia, vem aumentando a taxas anuais 

I. Em relação à Amazônia Legal que preocupam, se_ mantidos no mesmo rit-
Área 4.906.7.84,4 Km'· · mo."já atingindo o desmatomento a 12% do 
Alteração 343.975,98 Km??r 2 território do Estado de Rondônia; 
% · 7,01 c) não se pode ter uma idéia precisa de 
2. Em relação à região N9r:te quanto :de alteração já se; deu. na cobertura 

florestal, mas que no máximo terá atingido 
9 por cento, e no mínimo cerca de 7 por c~!_l.to. 

Note-se que em 1987 houve considerável 
desmatamento na Amazônia Legal, decorren
te da ameaça, pela Constituinte, de uma refor
ma agrária que se fizesse desapropriando as 
·empresas rurais iinprodutivas. Os proprietá
rios, receosos, derrubaram a floresta para, em 
muitos casos, apenas simularem que às quei
madas seguir~se-ia o preparo do pasto ou a 
plantação. O INPE revelou que, apenas nesse 
ano, foram queimados 204.608 !'<!if, ou seja, 
mais de 20 milhões de hectares, dados que 
Já foram computadOs no i:rabalho do INPE, 
publicado em 1989, e "no qual-noS baseamos: 

As Fontes do Alarlsmo lntemaclonal 

Revelação de_ números inex.3.tdS e grande-_ 
mente- aWnEmtados provocaram no mundo 
ocidental uma onda volumosa de pr.otestos 
contra o Brasil, ~cusaçio de irresponsável _ _por 

_- não coiDir as queimãdas anuais, que _estariam 
levando à devastação da Amazônia. Entre es
sas fontes figuram o· pesquisador dq INPA, 

.. Sr. Philip FeamSide; o assessor do Banco Mun-
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dia\, Sr. Dennis Mahar; o mesmo Sr. Thomas 
Lovejoy, ex-Vice Presidente dq ~orld Wildlife 
Foundation, em cujas estimativas...,e basea
ram e continuam se baseando importantes 
revistas (I une, Newsweek) e jornais (NewYork 
T~me, Washington Post), especialmente norte~ 
americanos, mas também periódicos euro
peus. 

O Sr. Feailiside, um artigOpUblicado na 
Acta Amazónica, em seteinbro-de 1982, sob 
o título: "Desmatamento na Amazônia", par
tindo do princípio de que até 1978 jà-haviam 
sido .desmatados 7,7 milhões de hectares, e 
admitindo que o crescimento dar-se-iã' de ma
neira exponencial e não linear, previu que toda 
a floresta de Rondônia já estaria destruída em 
1990, a do Mato Grosso em 1989 e~ do Pará 
em 1991. ComO não se verificou a taxa-- de 
crescimento exponencial, o INPE constata, em 
1989, que O desmatamento de Rondônia che.
goua 12.6% quando a estimativa da F~arri"slde 
teria uhrapassado os l 00%. Do mesmo modo, 
o Pará atesta 9,6% de sua cobertura florestal 
alterada, muito longe da previsão, exata~ente · 
porque o crescimento_ não .se deu de m.aneira 
exponencial, mas linear. 

Em 1984, um artigo para a revista "Ciência 
hoje", volume 2, n? 10, sob o titulo "A Floresta 
Vai Acabar?", o Sr. Feamside insistia: "Os da· 
dos, publicados em 1982.na revista Acta Amã
zônica, sugerem que a tendência no perfodo 
1973-1978 parece ser antes exponendar do 
que linear''. E voltava a prever o fim da floresta 
de Rondônia, em 1990, de Mato Grosso, em 
1989, e do Acre, em 1993. A realidãde pôs 
em evidência que as previsões foram grande
mente exageradas. No Acre, não atingiu a 4% 
a alteração da cobertura florestal. 

Baséado, porém, em estimativa de 1986, 
do Sr. Feamside, o Sr. Dennis Mahar, -no traba
lho citado, previu um totar de 598.921,5 km2 

desmatados até 1988, ·na Amazônia _Legal, 
correspondendo a 12% do totaL (3f-D~1~ e\~ 
que os primeiros números, derivados das ima
gens do satélite Landsat, em 19'J5, "!Ostravarri 
que apenas 9,6% da Amazônia Legru; ou 1% 
da floresta, estava alterada, o que era usado 
corno prova do exagero dos ambientalistas 
(Dene.van, 1973) que haviam predito a extin· 
ção·da floresta amazônic:a ao fim deste século. 
Advertia; porém, que "dad.Os mais recentes 
deixavam claro que não havia razão para com~ 
placênda, porque as imagens do Landsat indi
cavam que o desflorestamen~ havia se acele
rado fortemente desde os meadc)s dos anos 
70". ·(4). Informava, airida , o--Si.-Mahar que 
os 12% desmatados representavam. uma su
perfície matar que a da Fiança, -além -de que 
em Rondônia e Mato Grosso "perto de um 
quarto de suas florestas já tinham sido derru
badas", até 1988. Como vimos, porém, os es
tados mais afetados pelo desmatamento, Ron· 
dônia e Mato Grosso, têm alteradas as suas 
florestas de 12% e BA% respectivamente. Os 
cientistas podem fazer previsões "com base em 
suposições aparentemente corretas, mas co
mo diz o professor José Goldembeig a res
peito· da previsão de Mahar: "Esta Previsão 
foi feita a partir dos dados de 1978', assumindo 
que o· desmatatnento. cresceria exponencial-

mente. Esta é Uma hipótese feita comumente 
por cientistas, mas· que pode conduzir a erros 
sériO." (5). : 

O rnesin6 erro cometeu o Sr. Thomas LOve
joY. Em artigo· publicado na Folhd .. de ~- Pap
Jo,já citado, comete u"ma espahtosá leviandade 
ao escre\(er: 

'.'Até. que ponto a Amaz.ônii brasileira 
já foi afetada? Mais uma vez não existem 
números precisos, .mas a maioria dos 
dentistas. que estudam o assunto crêerll 

-.que cerca de .15 a 2Q% da .floresta já 
foi desmatada". 

Para uma autoridade internacional dos mais 
iinPortanteSehtre os ambientalistas, essa co
locaÇão nos estarre-ce, assin1 feita sem com
provação, S§..ID. s~quer .a citélÇão das fontes 

-(a "maioriã.dOS cientistas -que estudam o as
sunto")" nas quais diz basear-se. 

A conseqüência imediata tem sido a can1pa
nha internaCIOnal, que tanto atinge !legativa
mente a imagem do Brasil. Em depoimento 
da Câmara dos Deputados, o Embaixador 
Paulo Flech~ de Uma, no dia 12 de abrU de 
1989, dtoU entre os artigos "eivados de erno" 
cionalismo, visões apocalípticas, dados inverf
dk:os ou não c·omprovados e inverdades c:ien
tificas"; 

-uma s"êrle de editoriais de The New York 
Times, com afirmaçôes como:-"Um holocaus
to ambiental está varrendo a floresta tropical", 
"O mUndo quer que o Brasil pare de destruir 
a floresta amazônica"; 
--=·editorial doHouston Post,de ~!3-3-89, afir
mando que "As florestas tropicais-sâO o pul
mão da Terra e que o Brasil está estuprando 
a floresta amazônica". 

No seu depoimento, o embaíxador aínda 
se referiu a numerosos artigos criticas à atua
ção do Brasil na Amazônia, dados a público 
na Europa Ocidental e até no "Bangkok Post" 
do dia 1 0-3:..ag~ sob o título "O Vergonhoso 
Estupro da Amã.Zônia pelo Brasil", no qual 
compara a nossa política na região com o 
"apartheid" sul-africano. 

-As organizações nao-govemamentais, 
comó o "GruPO dos Cerrr"·,-que entregou uma 
carta dirigida ao presidente do Brasil, através 
da embaixada brasileira no México, em que 
e$tá escrito" ser puen1 e· desonesto invocar a 
soberania hadonal para "justificar a destruição 
da floresta arnazõnica". Propõe, ainda, que um 
tribunal internacional julgue o governo brasi
leiro pelos "crimes de etnocídio e ecocidlo". 

A histeria de qUe foi tómado o mundo rião 
pára aí. Congressistas norte~américanos dis
cutem p-rojeto que visa impedir financiamen
tos ao Brasil; ambientalistas franceses pedem 
ao seu paíS que pressione o "Oube de Paris" 
a negar-nos erhpréstimos; o Banc:o Mundlal 
e o Banco Interamericano sofrem pressões 
para irri-Por condições, de· i::arate·r eoológico, 
para a aptõVação de novos créditos; o Parla
rnehfu Europeu adotOu resolução sobre apre· 
servação da floresta amazônic:a, pedindo que 
a CEE suspenda Sua ajuda ao projeto Carajás, 
e prega a interferência junto ao Banco Mun
dial, ao Ff11 e ao PNUMA para proteger a fló
reSta trOPfCãl, finalmente outras interferências 

são. solicitadas, no plano mundiai, ao quàí o 
Brasil é apontado como irrespõitsável. 

Recentemente, o magazine Trrne Interna· 
cional, número de 18 de setembro, em ma.téria 
de capa, _coni' ilustraçaO representando uma 
tocha ciue queima ·a flora e a tã.una da Amazô
nia, pergunta: "Pode a floresta úmida ser sal· 
Vã? 

O texto, terrivelmente alarmista, baseia-se 
na hipótese da destruição_ total d~ flor~sta, gra
Ças a Uma tendência de esbanjamento írnpru
dente da mata virgem. O senador A. Gore, 

·depois de visitar a Amazônia, é citado na mat€
ria dizendo que: "A devastação é inacreditável 
e c:onstitui uma das maiores tragédias da his
tória". O Sr. Feamside é objeto de outra cita
çao, ao declarar que é perigoso dizer em que 
ano a florestà·estarâ totalrriente destruída, mas 
"se as coisas não mudarem ·ela desàjjarecefá'1• 

Conclui a revista que isso "será maiS Que iu:i1 
desastre para a América do Sul, porque será 
incalculâvel catástrofe_ para o planeta inteiro". 

Esse é o clima apavorante. que não se limita 
aos magazines. Concomitantemente, o The 
New York Tlmespublicou duro ataque ao qUe 
chamou de conduta vergonhosa do Brasil. 
UtTia vez àiã.rmada a opinião públlcà mundial, 
entende-se porque ao presidente da França, 
sr.- François Mitterrand, defende o principio 
de que o Brasil precisa aceitar que sua sobe
rania sobre a Amazônia deve ~er relativa, ao 
que faz eco o presidente da.URSS, Sr. M.. Gor
bàcheV, que afirmou, quanto à proteção do 
meio ambiente, em·seu relatóljo ao $oviet Su· 
Premo, em 29 de novembro de 1988: ·"Hâ 
urna tendência geréil para os Eswdos delega
rem parte de seus. direitos aos orgariismos 
internacionais competentes, ·os ·quais, agindo 
em nome deles, decretam normas racionais 
de aproveitam_eJJ.tO dos recursOs naturais" (6); 

Há Uma campanha muridial de "salvação 
da floresta", que entendemos feita de boa-fé 
e justificada pelo alarrilisffiO _Qérado por infor
mações equivocadas e generalizadas de fatos 
que re-almente ocorrem, mas em esc:ala muito 
inferior à proclamada. A exacerbaçãq dessa 
campanha se deu após o assassínio de" Chico 
Mendes. Os facínoras que o abateram, ou 
mandaram abater, não poâem imaginar; se
quer, o mal que tambêm causaram ao Brasil, 
apontado à execração da opinião pública inter
nacional, c:omo o grande vilão que estaria pra
ticando o crime de lesa humanidade, de "eco
c:ídio", de tal modo que o presidente dã Fran
.Ç.~. Sr. François Mitterrand, tem defendido, 
com toda a ênfase; a tese âe que·os detentores 
de floresta úmida devem reconhe<::er que suas 
soberanias sobre elas é relativa. A Amazônia 
é vista, igualmente, por senadores norte-ame
ricanos comO um patrimônio universal, antes 
que apenas brasileiros. 

Já o Si". Lovejoy assim se expressa: "AAma
zenia é uma biblioteca pata as ciências huma
nas, o maior laboratório mJ.mdial de farmácia, 
e um pêndulo .regulador do dima; é assunto 
que envolve o d~_sth)o do globO terrestre". (7). 

2. Os Mitos e as Teses Supostamente 
Clentillcas 

O Dr. Herbart Shubart, presidente dq lnsti~ 
tuto Nacional de Pesquisa da Amazônia (IN-
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PA), sustenta que a floresta é um sistema em 
equilíbrio, não cresce nem diminui, logo não 
está acumu1ando matéria nem a perdendo. 
Durante o dia. devido à fotossíntese, as plantas 
sintetizam a matéria Orgânica, absorvendo gás 
carbônico e liberando oxigênfo. Durante o dia 
e a noite as plantas também respiram, bem 
assim os animais e os microorgaitismos do 
solo, quando se dá o inverso da fotossíntese, 
havendo então uma compensação dos dois 
processos, diurno e notumo. Vale, dizer que 
no dclo de 24 horas não há excedente de 
oxigénio. Ademais, o oxigênio presente na at
mosfera provém, segundo Schubart, "de pro
cessos do passado, que formaram estoque 
muito 9rande, e de processso do presente, 
no qual as algas marinhas podem ter papel 
preponderante, bem assim formas de vegeta
ção em crescimento, o que não é o caso da 
floresta amazõnica. madura e em equiübrio". 
(8) 

O Dr. Paulo de Tarso Alvim, reconhecida
mente um dos maiores especialistas em agri
cultura neste continente, ex-assessor do Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento e ex~ 
díretor técilico-cientifico da Comissão Ex.ecu~ 
tiva do PléUlo da Lavoura Cacaueira (Ceplac), 
já em 1972, em entrevista concedida à revista 
Veja, refutou a versão da "Amazônia como 
pulmão domundo", dizendo: 

---'-"Enquanto a planta está crescento pro~ 
dlll. mais oxigênio do que consome. Orna flcr 
resta como a amazónica não está crescente 
mais, já chegou ao ponto máximo de desen~ 
volvimento, num estado que chamamos de 
clímax. Não pode encher mais o ambiente, 
porque ele já está saturado. Há plantas, eviden· 
temente, que podem crescer, mas porque 
suas vizinhas morreram. Assim, a massa vege
tal permanece constante através dos anos. 
Não está havendo mudança, porqut não está 
havend!J uma produção de massa vegetal. E 
se não está é porque nâO está havendo maior 
produção de oxigênio do que o seu consumo. 
Numa vegetação nesse estado, tudo que a 
planta produz, em oxigênio, durante o dia, con~ 
some durante a noite. 

Em seu depoimento nesta CP!, o Dr. Alvim 
reafuTnou os termos de sua entrevista em 
1972. E disse que a tese de que a floresta 
am~onica é. produtora do oxigenio que o 
mWldo respira não tem qualquer fundamento 
cientifico. (9) de fato, não se conhece nenhum 
dentista, que se respeite, que lbrmu1e essa 

~~::~~:-~:~~ue~~~c~~~~~~~ 
em 1971. O biólogo alemão Harold Sioli, do 
Instituto Max Planck. foi entrevistado em no· 
vembro, quando em pesquisas na Amazônia, 
por umjomalista norte-americano, repórter de 
uma agência de notícia Perguntando a res
peito da influencia da floresta sobre o planeta, 
o Dr. Sioli aflffiloU que a floresta fixava grande 
quantidade 25% de dióxido de carbono CO, 
existente na atmosfera. Ao preparar a matéria, 
o jornalista truncou a declaração, elilrunando ' 
o C, do que resultou 0 2, símbolo da m6lecula 
de oxigênlo. Do balança"exogên!o/gás carbô· 
nico, a afirmação do cientista fora de que cerca 
de 25% do carbono existente na atmosfera 

terrestre estavam annazenados na biomassa 
da floresta amazónica. O equivoco, ou a igno
rância do repórter, transformou esses25% em 
oxigênio a reportagem foi publicada em quase 
todo o mundo e a Amazônia como pulmão 
passou a ser mais novo mito amazónico. 

Cientificamente comprovado, Isso sim, é 
que as algas e o fitoplancton, que vivem aos 
milhões no mar, são os responsáveis pela pro
dução e acúmulo ddo oxigénio na atmosfera 
terrestre. Eles é que são o pulmão do mWldo. 
. Teorias há que pretendem ter a maioria do 

oxigêruo tido origem inorgânica, através da 
dissociação da molécula da ágca (H2), devido 
às radiações ultravioletas. As evidências fós
seis e geológicas indicam, porém, que o oxigê
nio teve origem mesmo nos oceanos. (1 0). 

A floresta como filtro 

Segundo o meteorologista Luiz Carlos Mp
Iim, pesq-uisador do INPE e autor de vários 
trabalhos científicos, .medições feitas em 1985 
e em 1987 mostraram que cada hectare de 
floresta retira da alrrJosfera cerca de 9 quilos 
de carbono por dia, o que ele denomina de 
efeito filtro, porque a ádmitir~se que essa taxa 
é: constante durallte o ano, apenas a floresta 
de terra firme aproximadamente 350 milhões 
de ha retirada cerca de 25% dó carbono lança
do anualmente na atmosfera terrestre pela 
queima de combustiveis fósseis, em total esti
mado em 5 bilhões de toneladas ano. Isso 
equivaleria a uma filtragem anual de 1 bilhão 
e 250 milhões de toneladas de carbono. 

Essa teoria, sustentada em depoimento 
nesta CPI pelo Dr. Molion, foi contestada pelo 
Dr. Alvim, também ao depor, no dia 4 de abril 
de 1989, quando fez a seguinte pergunta: 

-Quero saber se esse iulustre cidadão o 
Dr. Molion me explica como é que o gás carbó
nico é fixado por uma floresta, senão através 
do processo de fotossíntese? 

Na oportunidade em que depôs perante a 
CPI, o Dr. Molion rebateu a critica do Dr. Alvim 
dizendfo: 
-Ele se baseia no fato de que como a flo
resta está num clímax estáveJ, então ela não 
retiraria nenhum carbono da atmosfera Acon
tece que ele se esquece de que a atmosfera 
não é o único reservatório de c·arbono. Se 
fosse, os árabes não teria petróleo. 

O experimento em que se fundamenta o 
Dr. Molin foi feito em Colaboração com a NA
SA, em 1985 e 1987, durante um mês, quando 
as pesquisadores brasileiros tiveram ocasião 
de fazer medidas, que sugerem a conclusão 
a que chegaram: defendendo-se, o Dr. J'i\oJion, 
elegantemente, aponta a desatualização do Dr. 
Alvim. 

- "Otili!.,amos equipamentos modernos -
diz ele - que permitem fazer essas medidas. 
O Dr. Pau1o Alvim já está um pouco fora da 
área experimental, do trabalho de campo e 
tâlvez ele não tenha COI)hecime.nto." . · 

Aexperil!nda é tão limitada que o Dr.Molion 
mesmo reconhece que os dados medidos po
dem sser constatados, desde que sejam feitas 
novas medidas. E acrescenta: "Mas n!o existe 
similares, não existem outras dados em flo
resta tropical do mundo, apenos estes". (I I). 

Em face disso, considero a teoria da floresta 
como fitiTo, algo que ainda precisa de com-
provação científica definitiva. ' 

lnfluênda da Aoresta Amazônica 
No cOma - efeJto estufa 

O efeito estufa é uma expressão que vem 
do inglês (greenhouse effect), fazendo analo~ 
gia entre o que se passa na atmosfera e nas 
casas de teta de vidro onde, nos países de 
clima frio, cu1tivam-.se tulipas, flc·res em geral 
e até hortaliças. Nelas, a luz do sol penetra 
pelo vidrO t(anSpa'rente, aquecendo o interior, 
de onde o calor não consegue sair, porqUe 
os vidros são isolantes térmicos. 

A atmosfera teiTestre é constitu.ída de vários 
gases, como o ritonóxido de carbono (CO), 
o dióxido de carbono, ou gás carbônico (C02}, 

nitrogénio, vapOr dágua e outros. Orna fração 
de 30% dos raios solares reflete-se na atmos
fera e volta para o espaço; os 70% restantes 
chegam à superffCie, porque os gases referi
dos são transparentes, aquecendo-a. Essa 
energia provoca a evaporação da água (calor 
latente) e aquele o ar (calor sensivel). O calor 
!atente dá origem às chuvas, às nuvens e às 
correntes oceânicas. Dai as grandes precipi
tações pluviométricas das regiões equatoriais, 
responsáveis pelas norestas tropicais úmidas. 
Já nas latitudes 30 graus Norte e Sul, sob 
a influência dos ventos secos, situam~se os 
principais desertos do planeta. 

Os cientistas interrogam-se, sendo as flores
tas tropicais úmidas, fonte de calor e particu
larmente a amazónica. se sua alteração não_ 
tem influência sobre o clima Schubart sus
tenta que "ao nível local e regional, há evidên
cias aflmlativas. E cita E. Salati: "A alteração 
do ciclo hidrológico no sentido de diminuir 
a quantidade ou modificar a distribuição espa
cial ou temporal . das chuvas já implica· por 
si só wna influencia climática". E Luiz Molion 
acrescenta: "A transformação de_ grandes ex
tensões da floresta amazónica em outras for
mas de cobertura do solo modificará também 
outros parâmetros climáticos,. como o albedo 
e a rugosidade do solo". 

Simulações matemáticas estimam que o 
desamatamento generalizado da floresta ama
zónica reduziria em 20% as chuvas regiOnais, 
diminuindo possivelmente na mesma propor· 
_ção a quantidade de_ calor latente liberado, 
o que afetaria gravemente o clima das regiões 
temperadas, tomando-as mais frias, com o 
nascimento de uma nova era glacial. 

O gás carbônico é um dos principais fatores 
do efeito estufa. Transparente à luz solar é 
por ela permeado, mas absol'l/e a radiação 
infra~vermelha emitida pela superficie da Ter
ra, em parte sendo assim importante para a 
regu1açio da temperatura da atmosfera. Des
de a 1' Revolução lndustrial que vem aumen
tando a concentração de gás carbônico na 
atmosfera devido à queima de combustíveis 
fósseis (carvão, petróleo _e gás), responsável 
pela emissão de 5 bilhões de toneladas de 
carbono na atmosfera todos os anos. Em con
seqüência, a concentração de C00 , que era 
de 320 partes pOr milhão (ppm) em 1955, 
passou para 350 ppm, em 1985, admitindo-se 
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que pode chegar atê a 700 ppm nó an-o 2050, nesse_b_alanço dos átomos do carbono no pia
o que seria catastrófico, provocando sensível neta, que são os oc:eanos. é um jogador muito 
aumento na temperatura da atmosfera, devido difía1 de_ ser- compreendido, na fnediâa em -
à absorção dos raios infravermelhos pelo C02, que há poucas medidas confiáv·eis sobre as 
o que levaria ao derretirnentQ ctas ca1otas pala- trocas de carbono entre os oceanos e a atmos-
res (Salati, E.) - -- fera". (13). __ 

Essàteoria também suscita polêmica. O Dr. Comentando um Si_,mpósio de dimatologts-
Luiz Gilvan Meira Filho, renomado cientista tas, na Universidade das Nações Unidas, Ro-
pertencente ao INPE. do_ qual é diretor de Me- bert Dicklnson;-- cientista do Cétttro- de Pes-
teorologia, em depoimento prestado a 7 de quisa Atmosférica dos E. Unidos~ referirido-se 
abril de 1989, chamou a aten-ção para a im- aõ trabalho apresentado por E. Salati, que en
possibilidade de afirmar com_ absoluta segu- fatizou_a_larga fração de precipitação pluvio
rança a correlação da floresta c:;omo o clima JTlétrica que retoma Para a atmosfera local 
do mundo. Alertou para o fato de que "os pela evapotranspolração da florest!'l; afirma: 
dentistas erram com uma _freqüência indese- "Cõri.tUdo, não ho.uve <:Qncordânci<;t g~ral en
jável e recorda ter_sfdo e ser com uni expressar tre os participantes quanto às implicações des
uma obvie da de de que as manchas sola(es _ ~descoberta para possíveis efeitos climáticos 
afetam o clima. "Claro, a fonte--de energia é do desflorestamento". However, there was no 
o sol. Se o sol varia, o clima d~Ye~ mudar_, general agreemen_t among the pãriiCipar1ts as 
mas até hoje ninguém cOnseguiu evidenciar tq_ implications of this_ finding for pOsSible di
esse tipo de efeito". Poderia_lem_brar-.se que matic efféct.S _OLd.eJorestatiQn._ Only d~etailed 
igualmente até hoje nenhum matemático con- mathematical models_ of the role of the forest 
seguiu provar a tese da consistênCia da mate- in dimate processes could potentially answer 
mática... s.uch ql!estions". (14): - · 

As teorias a respeito da ínfluêhCía da floresta _ .Note-se __ ~e ~--S;-ientístas trabalham c9m 
sobre o Clima estão por ser provados e che- a hipótese simplesm-ente absurda, para nOs, 
gama ser antagônicas. Por exemplo, se a fio- uma completa destruição da floresta aiTifuô
resta fosse grandemente d~I11,1bi!da, ou total.:. nica, indus[ve _a não brasileira; E chega_m _ a 
mente posta abaixo, os clirnatolcgistas admi- -cOnclusões preliminares flão tOtalmente-com
tem que haveria uma perda de C•~rca -de_ 20%- provadas, como afirma o própric1 Dr. Dickih
de chuvas. pela redução da evapotranspira- son. Trata-se de exercícios acadêmicos, entre
ção, ou seja, evaporação mais transpiração tanto adm~sJveis para estudo. Tudo o. que 
das plantas, o que faria com que a atmosfera po!lem afirmar é que "há uma tendência" de 
sobre a Amazônia tivesse_ menos vapor dispo- diminuição de chuvaS e consequente aumen
nível do que tem hoj"e. Nas palavras do Dr. to g~ temperatura. O Dr. Márcio Nogueira Bar
Molion: "Haveria uma redução das chuvas bosa, presidente do INPE, sustenta que: · .. o 
com essa simulação que se faz de _um de_sma~ que eXISte dessa iniciativa internacional é tra
tamento generalizado. Todos os mod,~Jos ma- b~ho C<?m te_çnologia avançada por sitUação 
temáticos levam para a mesm.,_ diteção, mas de modelagem. EsPeculação do tipo se a 
os números não concordam_muito entre si. AmaZônia d.esmatada o frio _v a( aumentar 4 
Se houver a redução de 20%_na média para graus, provocando o degelo das calotas pala
a região como um todo, a conseqüência seria res e_ a fnundação _ ~--Holancf9., ConStitur;;:ry-t 
que menos calor liberado para a atmosfera, w'na sêiie de_ suposições mas que, na rEialida
mais calor ficaria próximO da superfície, Isso de, carecem de rigor científico", 
significa aumento da temperatura (calor s_ensí- _.Ç$famos diante _çle _uo)ª ~ria, a- do ~'efeito 
vel) e menos calor, será transport:"""l.do para fora estuía" que, 'êorhojá dissemoS;- êstá parã ser 
da região. As regiões fora dosJrópicos se ter- provada. Há, aliás, quem a conteste vigorosa
nanam, como sugerem os modelos mêftemá- mente. Dois climatologistas da União Sovié
ticos, mais frias". /4J. estaria o perigo de uma ti c a, e mên1bro de uma · coró!.ssão da ONU 
nova "era glacial". (12). que estuda o impacto, no mefÕ ~mbÍente, do 

Em contraposição, a queima da floresta au- aumento de temperatwa na Terra, e um dos 
mentaria a emissão de CcY para a atmosfera; p-rinieiros a deõundar o perigo dO "efeito estu
agravando ·o efeito estufa, com a liberação fa" há cerca de vinte anos, voltou atrás nas 
de calor latente, aumento da rriédia da tempe- ~úás-iCíéfas- ê ·agora pensa o- c6ntráfio: qiie
ratura da Terra e em conseqauênCia o degelo mais C02 na atmosfera ter·restre "j:iOde fazer 
da calota pQiar, elevação do nível dos mares deserto?_ vir~~ p_ar~fs_os",_ ':._g_~e __ r_egul~ a 
e submersão de Idades inteiras ao nível deles. errlissão_ de gás carbônlco·nãq_SQ é inútil c;_omo 

Releva notar que na exposição do dr. Luiz pfejudiCiaJ:-SáO-amertCal1ó Ellsaesser, do La
Gylvan Meira F1lho, ele admite que há 15 anos boratório Nacional de LaWrence Uvermore, diz 
se perguntava se uma vez dobrada a quanti- cjue O "efêito _estufa" é éomo a histólia da 
dade de C02 na atmosfera; se a terra aquecia roupa nova do rei, o conhecido ajx510go: Falta 
ou esfriava, mas que hoje se _tem como. c~d;o umª- cr_i'ª_n~_para mõstrar que o rei está nó ... 
que a temperatura deve aumentar. Mas em Preferem apoiar-se na paleodimatologia, que 
seguida, diz: "O problema do C02, ilãõ haven- estud_a a relaçªo· enl!e a ~_mp~ratura da Terra, 
do realmente um consenso sobre o aumento Qa pré-história, e a quantidade de C02 hã at-
do gás carbônko na atmosfera da Terra, se mosfera terrestre. Ellaesser é cat;~órico: "A 
esse aumento é devido à atuação do homem, única coisa -Que Sabemos-cOrri CerteZa sobre 
inclusive com toda a revolução industrial, por- os diversos modelos matemáticos de clima 
que o ciclo do carbono no-planeta é algo extre- é que todos _eles se contradizem_". Chegam 
mamente complicado, e um dos jogadores _ ~bos -ª admitir a hipótese de que o aqueci· 

menta da atmosfira pode até ser muito b~m: 
na medida em qpe afaste um novo período 
glacial. (15). 

1::5tá o mundo apavorado, por uma campa
nha alarmista _universal, e todavia a teoria que 
gerou esse pavor àinda está lOnge- de ser coit; -
sistente. De qualquer modo, porém, convêm 
salientar qual a contnbufção do Bra~il. particu
larmente das qu~imadas, para o aumento de 
gás carbônico na atmosfefa terrestre. · , -

- É fora de dúvida que o Brasil não é maior, 
nem está entre os ma_io~:_es_ poluidores da_ at
mosfera, responsáv_eis pelo aumento acentua
do de conc~rrtração do gás Carbônico. Mas 
é também indubitável que já figuramos no 
terceiro mundo _como o Pais que mais contri
buiu para tal. Se considerarmos o que ocorreu 
erri 1987, quando _tivemOs a maior agressão 
à floresta amazónica,_ o Brasil estaria produ
zindo mais de 300 milhões .de J.Qncladas/ano 

- de emissão de C02 . Comparando-se com os 
? b_ilhões QUe os j>aíse"s tndustria_lizadOs emi
tem ·ã:ílUálrilente, ainda é poucO," mas não é 
desejado que assim_ prossiga e muito menos 
que aumente. O quadro a segufr mostr<:~ nossª_ 
já não pequena contribuição, pelos desmatã
mentos _que têm ocbtt1do no Brasil, especial
mente na t'lofestà arn~niC"a.·· ·- . - - ---

EMISSÕES E.M CO?. DEVIDO 
t\0 OF.SMfl T At-!EtHO 

Em Mi lhõe:> de Tonelada~/ Ano 

P:üses Milhões de T/Ano 

-13ra:;t 1 336 
lntJr"ln~sia 192 
Colômhlól 123 
Cost;;~ do Marfim 101 
Tailândia 95 
taos 85 
NigP.rla 60 
_Outros 667 

Total Mut1d!fd -1.659 

{Fonte: N. Meyer, 196~) 

; 

Não é de desconsider~u. contudo, um dã.dO 
comproVado, sobre a concentração do C02 

na atmosfera: antes da revolUção indusirial, 
a _taXa_ de concentração era de 290 partes -por 
milhão, enquanto já se constata a taxa de 340 
partes por milhão, hoje. Há que fazer uma 
correlação entre a industrialização e a ocupa
ção_ de ~erras anteS. d-esabit8das, cóm -o ·au
mento da taxa referida.- - - .. 

Cierytill.camente está c_offipróvad_o, issó Sim~ 
que os chamados doro~flúor-carbonos (CFÇ) 
sãO_r_esponsáveis pela liberação de cloro na 
eStratoSfera e a ·co~nseqüente destruição do 
ozónio da atmosfera, As evidências - diz .o 
Dr. Volker Kirchhoff, diretor de Ciência &pÍl
cial do Inpe- sugerem com bastan~ clareza 
qlJe as substânciaS artificiais, em funçãO do 
cloro, são responsáveis pelos decréscimos de 
ozônio polar (16). Nesse campo, o Brasil tem 
peqUena ou insig~ificante" particil)llção. 
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3. Ocupação da Amazônia BrasHeJra 

Durante a colonização portuguesa, a ocupa~ 
ç:ão se fezt. como ensina Arthur Cezar F. Refs, 
através do tripé: colono, missionário, soldado, 
seguindo o curso d'água. O índio foi o grande 
sacrificadv, dizimado sempre que a coloni
zação-chegava às suas tribos, por vezes aliados 
aos ádvenas para combater outras nações in
dígenas inimigas. Graças aos portugueses, a 
Amazônia acabou brasile[ra, pois, pelo Tratado 
de Tordesilhas. cujo meridiano passava por 
Belém, ela seria espail.hola. Acabou prevale
cendo o princípio do duti possldetis,no Trata
do de Madri. Como Pedro Teixeira: chegara 
até o Napo. chantando padrões de posse à 
proporção que subia o Solimões, nossos lin
des foram fixados no Javari. A conquista do 
rio Amazonas fez parte da politica lusitana, 
que tinha por objelivo marcar seu império des~ 
de as raias do Amazonas até o rio da Prata. 
Conseguiu ser bem sucedida no Norte. 

A Amazónia foi a última região brasileira 
a aderir à independéncia,.quase um ano de-
pois de 7 de setembro de 1822. (15 de agosto 
de 1823). 

Já como brasileira, a Amazônia teve amplia~ 
da a sua área com a presença dos colqnos 
nordestinos, que terminaram por levar à ane~ 
xação do Acre ao território nacional, ri'ego~ 
ciado com a Bolívia, depois da guerra de guer~ 
rilha conduzida por Plácido de Castro. A ócu~ 
pação se deu pela atração da borracha, produ~ 
zida pela hevea brasüiensfs, cuja prodúção 
chego\.!- a ser a segunda receita da exportação, 
só abaixo da do café. Com a prevaléncia da 
borracha cultivada na Ásia, a região entrou 
em completa estagnação, por muitos anos. 
No primeiro governo do Dr. Getúlio Vargas 
a politica nacional para a Amazónia caracteri
zou-se, durante a 2' Grande Guerra, pela reati
vação dos seringais abandonados, como es
forço para fornecer borracha aos aliados, es
pecialmente aos americanos, que fizeram 
acordo com o Brasil e criaram a Rubber Deve
lopment Corporation (RDC). ·concluída a 
guerra, os seringais voltaram à condição ante
rior de abandono, por impossibilidade de 
competição com os asiáticos. Ainda assim, 
foi criado o Banco de Crédito da Borracha 
em 1942 e a Amazônia ·conheceu o desmem
bramento do Pará, com a criação d(;) Terrftório 
Federal do Amapá, e o do Amazonas, com 
os Territórios Federais do Guaporé e de Rio 
Branco, mais tarde Rondônia e Roraima, res
pectivamente. · 

A Consbluição de 1946, graças à inidativfl 
do constituinte amazonense Leopoldo Peres, 
destinou, para a execução do plano de valj?ri
zação da Amazônia, durante pelo menos vinte 
anos consecutiVos, quantia não" inferior a três 
por centQde sua renda tributária. I:: o nasci
mento da Superintendência do Plano de Valo
rização da Amazónia (SPVEA), que se instalou 
somente em 1953. Mais ou menos na mesma 
época o Banco de Crédito da Borracha foi 
transformado em Banco de Crédito da Amazô
nia, não mais restrito à boi'racha, mas voltado 
para todos os setores produtivos da região. 

No governo do presidente Castello Branco, 
veio a "Operação Amazônia". Transforrnou.~se 
-a SPVEA na Sudam, à semelhança da Sudene, 
enquanto o Banco de Crédito da Amazõnia 
mudava a denominação para Banco da Ama-. 
zônia SA (BASA), concebido como um banco 
de desenvolvimento. Segundo o profesSor Jo
sé Marcelino da Costa é quando se dá a efetiva 
intervenção do governo federal, no que con
cerne à ocupação da Amaz6nia (17). 

O balanço dt:: resultados da SPVEA nâO · fcil 
positivo. Erros, falta de planejamento adequa
do, acusaçóes de corrupção lhe conduziram 
ao descrédito. Funcionou mais como reforço 
dos orçamentos dos estados e territórios fede
ráis, dada a maioria nÕ seu órgão deliberativo 
de representantes das entidades administra
tivas, em relação aos técnicos de nomeação 
federal. Nenhum presidente da República, por 
seu turno, cumpriu o mandamento constitu
cional, já que nunca foram repassados anual
mente recurSos correspondentes a 3% da ren
da tributária da União. 

Copiando o modelo da Sudene, vieram os 
inceiJtivos fiscais, em 1906. No ano seguinte
foi criada a Zona Franca de Manaus e a sua 
superintendência (Suframa) foi instalada já no 
governo Costa e Silva. No governo seguinte, 
do presideate Emllio Médici, iniciado em no
vembro de 1969, surgiram as medidas visan
do ao Programa de IntegraÇão Nacional (PIN), 
cujo embrião se pode identificar com a consw 
trução da rodovia Belém-Brasília, no governo 
Juscelino Kubitschek, ainda em 1958/59. 
Com o PIN sufgiu a rodovia Transamazônica, 
bem assim o Proterra. Foi o período de execu
ção do Primeiro Plano Nacional de Desenvol
vimento (I PND), seguindo-se a construção 
das grandes rodovias pioneiras, ligando o cen
tro do poder nacional a Porto Velho, Rio Bran
co, Manaus e Santarém, frustrando-se a im
plantação da Perimetral Norte. IssO marca o 
início" da migração em. massa de populações 
ti'afiSTefidas no Nordeste e mesmo do Sul para 
a Amazônia. É nessa ocasião que começa a 
floresta a ser derrubada mais significativamen
te, com a eXpansão da fronteira agrícola bra!' 
sileira. 

Já na-governO Ernesto Cieisel, a política· de 
ocupação transfere-se para a estratégia dos 
pólos -de irradiação: o Polamazônia, o Pala 
Noroeste. É a fase dos chamados grandes 
projetas, os incentivos fiscais levando o centro 
das decisões dos investimentos para a inicia
tiva privada, com o II PND. 

Enquanto ao EXéttito, principalmente, Conl 
o apojç:~ _da Marinha e da Aeronáutica>. coube 
balizar a fronteira, a política de segurança na
cional restringiu-se a pequenas unidades da 
força terrestre localizadas em pontos-chave 
para a defesa da fronteira. A 1:entativa de fazer 
colónias agrícolas conheceu malogro, como 
a do Ç)iapoque, onde_ não se conseguiu coli
mar o objetívo, que era radicar na faixa .de 
fronteira o soldado que dav_a baixa do _serviço 
ativo. A política dos focos visava ocupar a 
AmazÔnia dO centro para a P·eriferia. Os focos, r 

à proporÇão que .se expandissem, acabariam 
por ter suas áreas de influência interpenetra
das. Surgem as grandes propriedades rurais, 

à base da pecuária, os empreendimentos hi
drelétrk:os {Tucuruí, Balbina, Samuel), as em
Presas ffimeradoras e a presença maciça dos 
garimpelros, inclusfve nas terras indígenas. A 
era dos grandes projetes tem no Projeto meta
logenético do Carajâs o seu clímax. A econo
mia amazónica não apenas ~ articulava com 
a nacional, nos grandes projetas, como agora 
se voltava para a economia mundial, com Ca
rajás. 

De registrar é_a tentativa privada de investi
mento de capital estrangeiro, cujo símbolo é 
o Projeto Jari, no qual o milionário DanierLud
wig enterrou parte de sua fabulosa for;tuna, 
mas que é de grande importância para a dis
cussão da possibilidade de __ constituição de flo
restas homogênea com espécies forâneas. 

hldubitavelmente conclusão _é_ a de que em 
regra geral a população da Amazônia, com 
excesção da que gravita em torno da Zona 
Franca de Manaus, pouco ou nada se benefi
ciou dos projetas implantados. Em télinos lí
quidos os reSUltados não foram favoráveis à 
região, como sustenta o Dr. Armando Mendes, 
que prega uma politica de articulação, com 
ações que_ além da integração física promo
vam a integração económica, de tal modo que 
a. região se beneficie .dos efeitos dbs investi
mentos lá feitos, ou seja, que "a região expor
tadora de renda não veja produzir-se o efeito 
multiplicador desses investimentos fora dela" 
(18). 

Como salienta o prOfesSor José .Marcelino, 
o primeiro in1pacto da política nacional de 
ocupação da ~azónia foi destrutivo da orga
nização empresar:iallocaJ. Desapareceram in
dústrias tradicionais, como a de calçados. a 
de cigarros, a de carrocerias e até mesmo 
indústrias têxteis. O mesmo se deu até com 
bancos locais, que desapareceram ( 1 9). 

Em compensação, há os efeitos positivos, 
decorrentes da chegada do capital produtivo, 
que v~m para eJCPlorar atividades do interesse 
nacional, quando a economia regional pode 
ser complem~ntar da nacional. Uma evidência 
está nas exportações dos estados ainazônfcos, 
responsáveis por 10% das exportações brasi· 
!eiras. - -

Como enfatiza o Professor Samuel Bendli
mol, não é possível fazer um phmejarnento 
único para a Amazônica, porque há várias · 
arnazónias dentro dela. A característica funda
mental da região é a sua diversidade, desde 

. a biodiversidade, a geodiversidade, os diferen
tes- rri~Jos ambientais floristicos, os váriOs· 
ecossistemas e as desigualdades económicas 
das sub-regiões amazônicas. sem Je~ar em 
conta as diversidades dos subsolos- e dos so
los. 

Há um consenso quanto à necessidade de 
explorar os imensos recursos naturais que a 

_Amazônia possui. Mas de maneira racional, 
mais racional do que a que até•agora tem 
sido feita. Não há, pOrém, na história dos po
vos desenvolvidos, exemplos de projetas eco
ilômicos que não se reladonem com o meio 
ambiente, mofúicando-o, alterando-o. Uma 
ocupação racional leva em consideração a re
lação entre os beneficias a obter e os custos, 
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especialmente os sociais, que fatalment& 
ocorrerão. 

Dos depoimentos colhidos_ podémos che
gar à conclusão de que a Am_az.ônia pode e 
deve ser objeto de LJm desenvolvimento su&< 
tentado, conservacionista, conformernente às 
vocações de cada sub-região, dentro de sua 
notável diversidade. Saml!~l Benchirn.ol fala 
nos "minerais como a grande vocação da 
Amazônia''. GilbertQSiqueira prefere_o extrati
vismo organizado, o_u seja, as reservas extrati
viStas. Paulo de Tarso Alvim, um critico feroz 
dos que ele chama de "ecologistas popula
res", pro'i'a que há te_cnologias apropriadas pa
ra a prática da agricultura na Amaz6nia, ao 
mesmo_ tempo em que pode explorar seu pc
tendal fabuloso em madeira, c:elulose e cultu
ras perenes típicas de climas tropicais, como 
dendê, cacau, pimenta-do-reino e borracha, 
além de que a pecuária. é indicada nos oxisols 
e ultisols de_b.;rlxa fertmdade, de::;de que com 
tecnologia apropriada, deixando os solos mais 
férteis para a agricultura. Aponta o exemplo 
do sudeste da Ásia, onde a agricultura tropical 
mais tem progredido, e que tem condições 
edâficas e climáticas parecidas às da Amazô
nia, surgiram a Malásia como o maior produtor 
e exportador de dendê e borracha, além de 
cacau. pimenta-do-reino e coco. 

Todos são unânUnes em salientar a verda
deira preciosidade que é o conjunto de infor
mações fornecido pelo Projeto Radam, que 
podem ser muito útejs para utilização dentro 
de um plano de desenvolvimento da Amazô
nia, sem provocar a sua destruição. 

O Programa "Nossa Natureza" é elogiado 
pelo Dr. Herbert S.chubart, para quem é impe
rativo adotar, um planejamento econômico re
gional que passe obrigatoriamente pelo zo
neamento ambiental, o planejamento do uso 
da· terra. O programa, para ele, indica e pres
creve critérios nesse sentido. 

Benchimol defende o princípio da u.tilização 
múltipla do espaço, "que tanto é para uso 
pecuário, quanto agrícola, pesqueiro, florestal 
para silvicultura, dependendo da maior ou me
nor aptidão da terra, da maior ou menor apti
dão de homem e_ da maior ou menor aptidão 
tecnológica" (20). 

Armando Mendes coloca duas questões pa
ra reftexão: 

1) a necessidade de uma Consciência eco
lóg[ca; 

2) as respostas positivas creditadas ao se
ter produtivo (refiorestamento homogêneo; 
novo tipo- de pecuaristas e de madeireiros, 
com projetes em curs~ não destrutivas; do
mesticação de esp,écies nativas como palmito, 
açaizeiro; cLiltura do dendê, cacau e pupunha; 
e renascimento do extrativismo com manejo 
racional da floresta. 

Samuel B.encHimol propõe a "moratória 
ecológica". Consiste em fazer os países indus
trializados , responsáveis pela emissão de 5 
bilhões de toneladas/ano de carbono na at· 
mosfera, a fazerem um pagamento de 100 
dólares/ano por tonelada de C02 emitido para 
a atmosfera e com esses r_ect.U:sos comprar 
a díVida externa do Terceiro Mundo, que já 
ultrapassa 1 trilhão de dólares americanos. A 

ldéi<:~ é engenhosa, mas lerribra a fábula dos 
ratos que se reuniram para concluir que,-com 
o fim de serem alertados a tempo, devia o 
gato, que os perseguia, ter um gonzo nó pes
coço. Só que ·nenhum deles foi capaz de. pôr 
o gonzo no pescoço do gato. -

Proposta mais exequlvel é a da troca da 
dívida pela preservação da floresta, o que, em 
escala pequena, já é feito por países como 
Costa Rica, Bolívia, Equador e Madagascar. 
A operação se desenrola da seguinte maneira: 
o banco de um país, credor de um país endivi
dado do Terceiro Mundo, vendé a uma organi· 
zação ecológica um crédito , oferecendo um 
desconto compativel com o valor do titulo no 
mercado secundário; em troca desse crédito, 
a organização ecológica obtém do país endivi
dado em moeda nacional um valor que será 
aplicado em reftorestamento, criação de par· 
ques nacionais e no treinamento de mão-de
obra para a utilização de técnicas de cultura 
menos nocivas ao meio ambiente (21 ). 

Duas desvantagens são apontadas: 
1) para o Brasil, os recursos precisariam 

ser mujto elevados, para a redução expressiva 
da divida externaJá_que os congressistas ame
ricanos que levantaram a idéia para o Presi
dente Samey alvitraram soma de apenas oito 
bilhões de dólares; 

2) a organização ecológica estrangeira teria 
interferência na política florestal brasileira, de· 
cidindo a respeito de parques nacionais e 
áreas -de reflorestamento. Já treinamento cte 
mão.._de·obra, visando a aplicação de tecno
logia apropriada para evitar a agressão ao 
meio ambiente, ~sse seria bem-vindo e pode
ria ampliar os avanços salientados por Arman
do Mendes, quando falou das respostas posi
tivas do. setor produtivo, com nova mentali
da.de de pecuaristas, madeireiros e extrativis
tas em geral. 

Con.ciUsões e Recomendações 

O último reiat:q"r~ do UifE mereCe fé, sendo 
indevida a ac~Ç'&i dé'lter .t'eito IÍray.de 1la'élpU
ração da taxa de desmatamé:nto. realizada até 
1989. A sistemátiCa de trabalho foi a mesma 
~da por .Ciehtistas estrangeiros, que sempre 
tomaram a Amazônia Legal como a área a 
ser considerada e jamais incluíram os desfio-

- restamentos anteriores à década de 1970; 
Há necessidade de consid.erar,· no total des.: 

matado, as alterações da floresta Amazônica 
concretizadas antes de 1970, o que leva a au
mentar pãra 343.975,98km2 o total desma
tado até agora. O quadro seguinte mostra o 
crescimento da superfície atingida; entre 1978 
e 1988: 

DESMATAMENTOS EM 11:1112 
Recentes __ _ Antigos 

{potterlores a 1910) _ 
1918 -_ 48.516,50 _92..546..-43 
1988- 251.429.55 92.546,43 

Total 

141' 122,93 
343.9!5,98 

A velocidade de desflorestamentq ou de al
teração da cobertura vegetal na Amazônia Le
gal ê preocupante, pois se analisarmos apenas 
o que tem sido avaliado em decorrência dos_ 

monitoramentos por sensoriamente remoto, 
o crescimento foi, entre os 11 anos citados, 
de417%. · 

Com a inclusão dos desftorestamentos anti
gos, o total da área_altetada_ passa dos 5,12% 
para 7,01%, na Amãzónia Legal. 

O último trabalho do INPE, dado a público, 
afirma que, sem incluir os desmatamentos an· _ 
tigos, um crescimento linear, conslderando as 
taxa.s mais altas verificadas rios últimos 30 
anos, fará subir de 251.429,55 km2 Para 
272.858,16 km"2 o desmatamento até o fim 
do corrente ano; 

As projeções utilizadas por Denis Mahar e 
P. Feamside, uma vez que considerarélm o 
crescimento como exponencial~"ão mera
mente especulativas e não se confirmaram; 

Os estados mais afetados por desmatamen
tos são Rondônia, com 12,6% da cobertura 
vegetal destruída, e especialmente o Mara
nhão, uma vez considerados os 60.724 km"2 
desmatamentos antigos, quando a taxa sobe 
de 9,13% para a assustadora marca de 
32.47% de sua cobertura florestal derrubada, 
no que tange à parte do Maranhão, 260.237,7 
krn2, eStá contida na Amazônia L.eQCU: 

A floresta amazônica como "pulmão do 
mundo" é uma falácia, originada de wn erro 
de jornalista, e mantida graças à ignorância 
generalizada de botânica e de geofis!ologia. 
Ao contrário dãs florestas, são ·os oceanos, 
por suas algas e fitoplanctons, os grandes res· 
poflsáveis pela produção e acúmulo d_t:t_oxigê· 
nio na atmosfera terr.e_stre; 

-A floresta tropical' úmida como "flltro de 
gás carbónico" é uma teoria ainda a ser com
provada cientificamente; 

O "efeito estufa" não é ma~ que uma teoria, 
que encontra defensores e negadores, alguns 
destes vindos de abjurar a crença anterior, co
mo os climatologistas Mikhail Budyko, sovié
tico, que já admitem que o aquecimento da 
atmosfera pode evitar nova era glacial e Hugh 
EJlsaesser. Trata-se d..e outra teo_ria Levantac;la __ 
academicamente para a consideraÇão dos 
cientistas e que vem amedrontando o mundo. 
Mesmo admitindo-se que estivesse certa, o 
Brasil não contnbui senão modestamente pa
ra o "efeito estufa", embora já concorra com 
336 milhões de toneladas/ano de C02 eniitido 
para a atmosfera; 

Teoria Comprovaaa;·essa siril., é a de que 
os cloroftuorcarbonos são responsáveis pela 
liberação de cloro na atmosfera e pela conse
qüente destruição do ozónio, ocorrênci.a na 
qual o Brasil tem insignificante participação, 
mas que convêm desde já impedir que conti
nue a ocorrer; 

A floresta Amazônica, bem utilizada e mane
jada, será imensa _fonte de energia, uma arma 
poderosa para combater a forii.e, base sólida 
para criar bem-estar económico e social, pro· 
dutora de fármacos e essências naturais, pro
teção de resel'\t'ls indígen~s e um microbanoo 
de recursos genéticos à disposição do mundo; 

Não explorar os recurs9s n~urais da Rores· 
ta, desde que de forma racional e Sl,.lstentada, 
seria um enorme absurdo; 

Se não é verdade que a Amazônia possa 
. ser o "celeiro do mundo", não é menor ver da-
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de afinnar que seus solos são imprestáveis 
para a gricultura e a pecuária; . 

Pólos agrominerais, madeireiros, agropeM 
cuários e agroindusbiais são compatíveis com 
uma ocupação ordenada e auto-sustentada; · 

Pólos gu.seiros. com utilização de carvão ve
getai. exigem firme e contínua, fiscalização do 
poder público, pois do contrário serão preda
dores da floresta; 

A pecuária extensiva s6 deve ser indicada 
para os soJos pobres ou sáfaros (oxisols e ulte
sols) e proibida na mata alta; 

O reflorestamento homogêneo, mesmo 
com espécies for.âneas, é desejável; 

Tecnologia inodema, na prática do extrati
vismo, pode render mais que a pecuária exten
siva; 

As reservas extratívistas respondem aos re
damos da justiça social; 

A atuaçáo do lbama indica a possibilidade 
de efetuar o controle do desflorestamento in
discriminado, e sugere a necessidade de equi
pá-lo com meios da polícia florestal canaden-
se· 

O Programa Nossa Natureza pode neutra
lizar a exploração predatória da floresta, mas 
teria sido melhor se formulado com a partici~ 
pação de representações niio-governa
mentais; 

O crescimento demográfico, as práticas 
agrícolas inadequadas, o regime de proprie
dad@, a posse da terra como reserva de valor 
têm levado ao desmatamento descontrolado 
e sugerem revisão da política de incentivos 
fiscais, cujas distorções evidenciam a existên
cia de projetas industriais com elevados níveis 
de ociosidade, e baixíssimos retornos em ter
mos de produtividade, dos projetas agrope
cuários; 

A substiiLiição da gaómpagem pela indus
trialização do extrativismo mineral é recomen
dável para evitar desperdícios de minérios e_ 
agre;ssão à natureza, mas de cüficil execução; 

O comportamento dinâmico da economia 
amazónica está condicionado ao êxito dos 
megaprojetos em curso (hidrelétrlcos, siderúr
gicos, rodoviários); 

As hiclrelétricas n!o devem repetir o grave 
erro de Balbina; 

Relação das Referências 
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Apêndices 

1 -Artigo de T. Lovejoy, na Folha de S. 
Paulo de 23-3-89 · 

2-Ttme Internacional - Number 38-, 
!989. . 
. 3..;;: Um modelo contra os "mitos" da Ama
zônia- Dr. PauJo de Tarso Alvim- Entrevis~ 
ao_"O Estado de S. Paulo", 6-5-79-Sêparata. 

Se executado todo o plano de Eletronorte 
até_ o ano 2010 haverá uma instalação de miw 
lhões de Km, com inundação de apenas 0,5% 
da floresta amazónica; 

A pavimentação da BR-364 e sua conexão 
com_a_malharodovíária peruana é uma neces
sidade_ económica e geopolitica; 

A Amazônia deve deíxar de ser, como atual
mente, exportadora líquida de capital, no con-
texto da economia nacional; · 

A proposta de conversão parcial da dívida 
externa em troea da ,preservação da floresta 
e do treinamento da mãowde-obra ativa na re
gião tem padecido até agora de oferta ins[gni
ficante de recursos e necessitaria de melhores 
entendimentos; 

As denúncias contra o Brasil, no exterior, 
com a colaboração de ecologistas brasileiros, 
têm~nos causado graves prejuizos por serem 
enormemente exagerados, embora contri
buam para a criação de uma consciência eco
lógica nacional e para retirar o Governo de 
sua inércia. 
- .Agressão maior que o desflorestam~nto re
side nos garimpos, com emprego de grande 
quantidade de toneladas de mercúrio, conata
minando rios volumosos com o Madeira e o 
Tapaj6s, o que está a exigir pronta e enérgica 
providência saneadora. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 
1989. - Leopoldo Peres, Presidente .;__Jar-. 
bas Passarinho, Relator - Edison Lobão -
Nabor Júnior- Mário Moia, Ron81do Anlgilo 
- Aluizio Bezena - Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Expediente lido vai à publicação. (Pausa) 

Nostermosdoart.l22,II, "c", do Regimento 
Interno, o Projeto de Lei da Câmara n,. 56, 
de 1989, constante do expediente lido, rece~ 
berá emendas pelo prnzo de cinco sessões 
ordinárias, perante à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

-O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Do Expediente que vem de ser lido, cons~ 
tam os Projetes de Lei do DF n"'~ 75 e 76, 
de 1989, que-, -nõs term-os do art. a~ da Resolu· 
ção J11 157, de 1988, serão considei"ados co
mo de autoria da Comissão do Distrito Fede· 
ral, tramitando com a referência de que foram 
apresentadOs- pof sugestãci dos DepUtados 
Geraldo Campos e Francisco Carileiro, res
pectivamente. 

De acordo com o art. 235, inciso II, alínea 
"f', do Regimento Interno, os projetas ficarão 
sobre a mesa, durante três sessões ordinárias, 
parà recebifnentO de emeii-~as. - -

O SR. PRESfDEN'IE (Nelson Carneiro} 
- Sobre a mesa, projetas que vão ser lidos 
pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos oS seguintes. 

PROJETO DE LEI DO SEl'IADO 
N• 358, DE 1989 

DíspPe sobre as sociedades de econ.ci
miamista. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1,. Acrescentem-se os seguintes pa

rágrafos ao art. __ 238 da Lei n,. 6.404, de 15 
de dezembro de 1976; 

"§ 1,. O adonista controlador de so
ciedade de economia mista é responsá
vel, perante a sociedade controlada e os 
acionistas minoritários, pelas perdas de
correntes de política económica, fman
ceira ou administrativa ordenada para a 
companhia cpntrolada. 

§ 29 Estende-se ao controlador a res
ponsabilidade prevista no parágrafo pre
cedente, na hipótese em que deixar de 
promover a responsabilização de admi
nistradores por prejuízos causados ao pa
trimónio da empresa, nos termos do art. 
158, sem prejuízo das ações que coube
rem contra a autoridade governamental 
a que estava vinculada a campanhia." 

Art. 2~ - Dê-se a seguinte redação ao art. 
239 da Lei n~" 6.404, de 15 de dezembro de 

·t976, _e acrescentem-se· os:§§ 29 e _3_9, após 
'renumerar como § I 9 o atual parágrafo único: 

"Arl 239. As sociedades de e_cono· 
mia mista terão conselho de administra· 
ção, assegurado à minoria o direito de 
eleger um terço .dos membros, despre
zada a parcela frradonária, se maior nú
mero não lhe cOuber pelo processo de 
voto múltiplo, nãO podendo o~ eleitos pe
los acionistas !Jli.noritários ter vínculo 
com o acionista controlador nem com 
outro organismo ligadO ao mesmo. 

§ 1• ..................... , ................................... ... 
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§ 29 No mínimo, um terço dos mem
bros da diretoria, desprezada a.Jraçáo, se
rão eleitos pelos acionistas mirioritários, 
não podendo ter vínculo com o acionista 
controlador, nem com outro organismo 
ligado ao mesmo. 

§ 39 Um dos di[etores, na hipótese 
de serem em quantidade de três ou mais, 
será eleito pelos empregados da respec
tiva sociedade de economia mista, em 
votação voluntária, secreta e di reta." 

Ait. 39 Acrescente-se o seguinte parágra
fo ao art. 240 da Le"i no 6.404, de 15 de dezem
bro de 1976: 

"Pafágrafo único. Os conselheiros 
fiscais eleitos pelas ações ordinárias mi
noritárias e pelas ações preferenciais não 
poderão ter vínculo com o adonista con
trolador nem com outro organismo liga
do ao mesmo." 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art.- 59 Revogam~se as_ disposições em 
contrário. 

Justificação 

Este projeto de lei acolhe, _em parte, propo
sição da Associação de Adonistas Minoritários 
de Empresas Estatais, com sede em Porto 
Alegre, ajustando-a à factibilidade e à técnica 
legislativa, inclusive inteirando~a coerente
mente na vigente Lei das Sociedades Anô· 
nimas. 

Pretende proteger as sociedades de capital 
misto e seus acionistas minoritários contra in
gerências prejudiciais de governo sob cujo 
controle se encontrem, espedalmente quando 
causem malversações ou_ má gestão por dire~ 
tores. 

Insere na responsabilidade dos governo fe
deral, estadual ou municipal perdas causadas 
a essas companhias e a seus acionistas, em 
decorrência de danosa polftica e"cOnómka, fi~ 
nanceira ·ou administrativa mandada adotar, 
formalmente ou de forrnÇ,t encoberta, esten
dendo aquela responsabilidade ainda à omis~ 
são das autoridades governamentais ·ém pro
mover a responsabilidade de. maus' adminls· 
tradores, sem excluir ações cabíveis sobre es
sas autoridades que se intrometeram na ges~ 
tão das empresas. O art. 158 da Lei da_s Socie
dades Anónimas já prevê a responsabilidade 
dos administradores, quando tenham causa
do prejuízos à empresa, motivo pelo qual a 
ela se reporta o § 29 proposto para o art. 238. 

No conselho de administração,. quando a 
quantidade_ o permitir, aumenta de uma pes
soa para no mínimo um terço dOs membrOs, 
a quantidade de conselheiros a ser eleita pelos 
acionistas minoritários. A Lei das Sociedades 
Anónimas estabelece o mínimo _de 3 conse
lheiros para compor o órgão (art. 140). 

Dos diretores, quandó em quantidade igual 
ou superior a três, este projeto reserva um 
terço para serem eleitos pelos acionistas mi
noritários: mais um. cargo ·de diretor para ser 
.ele~O pelos _empregados, procurando corrigir 

a ·anómala situação atual em que .o governo 
-~controlador elege a totalidade doS diretores. 

A Lei das SociedadeS por Ações prevê para 
o acionista controlador o direito de eleger a 
maioria dos administradores e estabelece -o 
mínimo de dois diretores para compor a dire-
toria (arts. 116 e 143). . 

Proíbe a proposiçã6 legislativa, outrossjm, 
que os membros do conselho de adminis
tração, da diretoria e do conselho fiscal, eleitos 
pelos adonistas minoritários, estejam vincu
lados ao governo ou a outro organismo ligado 
ao mesmo, cabendo enfatizar que na quase 
totalidade das empresas estatais todos os 
membros-desses órgãos constumam ser pes~ 
soas comprometidas com a autoridade gover~ 
namental. O conselho ftScal é composto de 
3 _ e 5_ membros, dos quais, nas sociedades 
de capital misto, um é eleito pelas ações ordi~ 
nárias minoritárias e outro pelas ações Prefe
renciais (arts. 161 e 240). Por isso não foi 
acolhida a reivindicação da AMEST!RS de fixar 
em um terço a participação dos minoritários, 
pois significaria indesejada diminuição. 
~ Objetiva este projeto, pois, afastar desman
dos governamentais em sociedades de econo
mia mista, assegurar a participação efetiva dos 
acionista_s minorítários nos processo decisório 
e na fiscalização, assim como a p.1rticipação 
de um representante dos empregados na dire· 
teria. 

Salª das SessOes, 31 de outubro de 1959. 
-Nelson Carneiro. 

LEO!SlAÇÁO CITADA 

LE1 No 6A04, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispóe sobre as Sociedades por Ações 

Adonlsta Controlador 

Art. 238. A pessoa jurídica que controla 
a companhia de economia mis~a tem os deve
res e responsabilidades do acionlsta contro
lador (arts. 116 e 117), mas poderá orientar 
as atividades da companhia de modo a aten
der ao interesse público que justificou a sua 
çriação. 

. Admlnfotração 

Art. 23g. As companhias de economia 
mista tefão obrigatoriamente Cqnselho de Ad
ministração, assegurado à minoria o direito 
de eleger um dos conselheiros, se maior nú
mero não lhes couber pelo proces:so de voto 
múltiplo. 

Parágrafo único. OS deveres e responsa~ 
bilidades dos administradores da companhias 
de economia mista são os mesmos dos admi- . 
riistrador~ ~as companhias abertas .. 

Conselho Fiscal 

Art. 240. O funcionamento do conselho 
fiscal será permanente nas companhiaS de 
economia mista; um dos seus membros, e 
re,spectivo suplente, será eleito pelas ações or
dinárias minoritárias e outro pelas ações prefe
renciais, se houver. 

(À ComisSão de Assuntos Económicos 
(decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 359, DE 1989 

Q SR. PRESIDEIYTE (Nelson. Carneiro) 
,- Os projetos lidos $etão publícadps i! reme
ú'dos às Comissõ~s competentes. (Pausa.) 

-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 594, DE 1989 

Requeremos, na forma regimental, a inser
ção em ata de um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Jornalista e Ex-Deputado 
FederaL Jaime Câmara, devendo ainda serem 
apresentadas condolências à Tamília e;ao Esta-
do_ de Goiás. "- · -

Sala das SessõeS, 31 de outubro t;le 1989. 
- Nelson Carneiro -Me ira Filho _...... Chagas 
Rodrigues- Jarbas Passarinho -_António 
LuizMaya. 

O SR.-PREsiDENTE (Nelson _Çameiro) 
-Este requerimento depende de votação em 
cujo encaminhamento poderãO- fazer uSo da 
palavra os Srs. Senadores que- o desejarem. 

Em votação. 

O Sr. Meira Alho- Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ConcedO a palavra ao nobre Senador Meira 
Fuho. 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB ~DF. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora~ 
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadt:pres, cabe 
a mim, como Senador Pelo Dístritb Federal, 
trazer os sentimentos da Capital da Repú6fica 
pelo desaparecimento do ilustre jornalista e 
ex~ Deputado Federal Jaime _Câmara. As mi
nhas palavras são simples, porém ~passadas 
de sinceridade. Tenho, ao emoldjlrá-las, a 
convicçllo de _que Jaime Câmara deixa uma 
lacuna diffcil de ser preenchida. Homem de 
empresa, jornalista de profundos conheci
mentos, muito contribuiu, no campo _da co
·muníC8ÇãO;--pai<i ·o desenvolvimento não ape~ 
nas de Goiás corrió tainbém, pelo seu traba
lho, pelo seu esforço e dedicação, para o pro
gresso da Capital do. Brasil 

À Família de Jaime Câmara transmitimos 
os nossos sentimentos, com a certeza de que 
este é também o sentimento de toda famma 
goiana, da família brasileira e, por que não 
dizer, da famüia brasiliense. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me 
V. EX' um aparte, nobre Senador Meira Filho? 

O SR. MEIRA FILHO- Com muita hon
ra, nobre Senador Jarbas PaSsarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Nobre Sena
dor Meira Filho, eu não fui dos que privaram 
da intimidade de Jaime Câmara, mas tive a 
oportunidade de conhecê-lo e as nosSas rela~ 
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ções sempre' foram muito fraternas e mútuas. 
E- houve oportunidade, inclusive, em que ele 
me convidou para colaborar de maneira regu
lar no Jornal de BrasDia, e, se a memória não 
me fa1ha, eu fui encarregado de fazer editoriais 
do jornal por quase durante um mês. Poste
riormente, ele promoveu um debate em Gotã
nia, em que os debatedores, na sua estação 
de televisão, éramos _o então Senador Henri
que Santillo e eu. Esse debate marcou uma 
certa fase da abertura nas telecomunicações 
das idéias em conflito, das idéias em cOntraste, 
e ele convidou para ir a Goiãnia um grupo 
seleto de Jornalistas,- inclusive o jornalista Car
los Castello Branco. Esses jornalistas assis
tiram ao debate e depois, então, deram as 
suas opiniões, fazendo, que se chama em tele
visão, de suíte ou foUow-up do debate original. 
Era um homem de tratamento muito afável 
e, embora como eu tenha dito que .t'lão privei 
da sua intimidade, os contatos que tive com 
ele fazemMme, também, associar às palavra 
de V. Ex' pelo pesar com que registra esse 
fato. 

O SR. ME1RA FIUIO - Muito obrigado, 
ilustre Senador Jarbas Passarinho. V. Ex~ velaM 
me ajudar nessas palavras que çieixo, como 
um preito de saudade, ao ilustre jornalista. 

O SrM Chagas Rodrigues - Permite-me 
V. EX' wn aparte, Senador Meira Filho? 

O SR. ME1RA FILHO - Ouço: o aparte 
do nobre Senador Chagas RodrigueS. 

O Sr. Cbagas Rodrigues - Nobre Sena~ 
dor, V. Ex' iniciou o seu discurso, encamiM 
nhando o requerimento, dizendo que falava 
em nome do Disttito Federal. Na realidade, 
V. Ex' traduz os sentimentos de todo o Senado, 
de toda a Nação brasileira, que lame~ta, proM 
fundamente, a perda desse _homem inicia
tiva privada, homem público também, que foi 
Jaime Câmara, porque ele exercia a própria 
atividade jornalística com um elevado espírito 
público. De modo que todos n6s do PSDB, 
estou certo, como- disse, também sentimos 
essa perda e expressamos aqui as nossas 
maiores homenagens a esse grande homem 
de Goiás, do Nordeste, de Brasília, enfim, do 
nosso País, na área da comunicação e, tam
?ém, .na área política. 

O SR. .MEIRA ALHO - Muito obrigado, 
Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Gomes Canralho - Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. ME1RA AUIO - Ouço o aparte 
d6 nobre Senador Gomes Caivalho. 

O Sr. Gomes Carvalho- Cumprimento 
V. Ex' por ter trarido este voto de pesar na 
data de hoje ao ilustre homem público, empre
sário, homem de comunicação Jaime Câma
ra, cujo passamento ocorreu há poucos dias. 
Há alguns anos, quando fui eleito Presidente 
da entidade que congrega todos os distribui
dores de veículos do País, procurei S. S• e 
ele me atendeu prontamente e, mais do que 
isso, entendeu as nossas causas e nos colocou 
à disposição, todos os seus órgãos de com uni-

cação de sua propriedade, para que pudés
semos estar presentes também em Brasília. 
Por isso, na nossa categoria econôinica, te
mos um preito de gratidão a Jaime Câmara. 
Fico muito feliz por V. ~ ter apresentado à 
consideração da Câmara Alta do País este voto 
de pesar. Por isso associo-me ao pronuncia
mento de V. EX" 

O SR- MEIRA FILHO -Muito obrigado, 
Senador Gomes Cruvalho. 

O Sr. João Calmon- Permite-me V. EX 
um aparte? 

OSr.~IRAALHO-_Com muita honra. 

O Sr. João Calmon- Eminente Senador 
Meira Filho, solidarizo-me com V. Ex~ pela ma
nifestação de profundo pesar pelo falecimento 
de Jaime Câmara, que, além de ter sido Depu
tado Federal era uma figura extraordinária na 
área de comunicação social, operando não 
apenas no setor joma.Iístico como também 
no setor de rádio e televisão. O eminente co-
municador não nasceu em Goiás, e sim no 
Rio Grãride do Norte, "por isso sugir-o qUe a 
nossa manifestação de pesar se estenda tam
bém ao-povo·-potig_uar. Jaime Câmara saiu 
de sua terra natal e ãtuou com relevo singular 
em Goiás e, depois da inauguração da Capital 
Federal, instalou aqui o Jomal de Brasília _e 
uma erhiSsora de rádio. Na obra jornalística 
de Jaime Câmara um detalhe que sempre me 
emocionou foi o seu interesse extracrdinário 
pela causa da educação. O Jomal de BrasUia 
manteve_ uma das melhores seções sobre edu
cação e promoveu uma série de mesas-re
dondas debatendo o problema do er1sino no 
Brasil, desde o jardim de infânda, o primeiro 
grau, até a univerSi_dade, com os seus cursos 
de mestrado e de doutorado. Por isso, essa 
homenagem que o Senado presta a Jaime 
Câ_mara, por iniciativa do nosso eminente Pre
sidente, Senador Nelson Carneiro, merece 
realmente o maior relevo, porque perdem a 
comunicação social e a educação neste País 
um homem de extraordinário dinamismo e 
de invejável capacidade de iniciativa. Compar
tilhamos, portanto, de todas essas homena
gens que se prestam, neste momento, à me
mória do potiguar do goiano e do brasileiro 
Jaime Câmara. 

O SR. MEIRA ALHO - Muito obrigado, 
Senador_João CaJmon, pela ajuda que V. EX 
deu ao meu breve pronunciamento. 

O Sr. Antônio Luiz Maya- Permite-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. MEIRA FILHO - Pois nâo, nobre 
Senador Antonio Luiz Maya. · 

O Sr. Antônio Luix Maya- Nobre Sena
dor Me!ra Filho, não me posso furtar .;~o dever 
de me associar a V. E:xl' nas condolências qu.e 
apresenta, no plenário desta Casa, à farru1ia 
do comunicador social Jaime Câmara, faJe
cido no último domingo, em Goiânia. O Esta
do de Goiás deve muito a Jaime Câmara. Sou 
testemunha pessoal de toda a influência que 
esse homem exerceu na formação da opinião 
pública, sobretudo na'formação da própria c.o-

munidade goianiense, através dos meios de
comunicação social. Sua organização, que 
vem de muitos anos e hoje de renome n"ado~ 
nal, fruto do seu trabalho, realmente participou 
de todo o processo de desenvolvimentO de 
Goiás e, por que, não dizer; do meu Estado, 
Tocantins, que aqui represento. R~o pela 
qual me vejo na obrigação de prestar neste 
momento um preito não só de veneração à 
memória desse iluStre.potiguar, como muito 
bem foi lembrado, mas desse ilustre goiano 
de coração._Jaime Câmara participou do pro
cessO de transferência da Capital da antiga 
cidade de Goiás pa"ra Goiânia. Goiânia hoje 
é uma grande cidade, é uma grande met.J"6.. 
pole encravada em pleno coração do Brasil, 
e ele participou, como Secretário do Governo 
Pedro Ludovico, da transferência, nos idos de 
33 e 35. Em 1933 fói quando se decidiu criar 
a nova Capital e em 1935 ocoreu a sua instala~ 
ção. Lá estava Jaime Câmara Como também 
o seu jornal O Popular em pleno funciona
mento,. com as suas primeiras inkiativas no 
campo da comunicação social. Não é só isso. 
Jaime Câmara era 1,.1m homem simples, mas, 
como muito bem foi lembrado, de grandes 
iniciativas. Ele se dedicava às Letras; perten· 
ceu à Academia Goiana de Letras. Jaime Câ
mara se ·dedicava ele maneira toda especial 
à causa social. Era Pai dos mais necessitados. 
Jaime Câmara deixou uma organização que 
mantinha às suas próprias expensas.. de ampa
ro aos defidenfes fisicos, aos idosos- a Con
ferência São Vicente _de Paula. Foi um homem 
de muito_s mérttos" na vida. Nesta oportuni
dade, sua memória, sem dúvida alguma, há 
de merecer da parte de todos os goianos e 
tocantinenses os melhores encômios, e chora· 
mos com pesar o seu fa]ec[mento. Tenho cer
teza de que os passos que ele iniciou, no sen
tido de transformação deste Centro-Oeste, de 
suà participação no processo de desenvolvi
mento nadonal, através dos meios de comuni
cação e de todas as iniciativas que ele impri
miu neste Estado, tudo isto há de fazer com 
que ele permaneça na memória e no coração 
vo goiano e do povo tocantinense. Trago o 
voto de pesar do povo tocantinense ao povo 
goiano pelo faledmento desse ilustre ddadio, 
que é potiguar e que é goiano, Jaime Câmara. 

O SR- MEIRA FILHO- Sr. Presiderte 
e Srs. Senadores, termJno este meu breve pro
nunciamento pesaroso e ao mesmo tempo 
feliz, exatamente em razão das manifestações 
ocorridas e que deixaram, evidentemente, na
queles que não estão_ nos ouvindo. e que nos 
ouvirão, a certeza de que esta Casa sente sau
dades do ilustre ex-Deputado Jornalista Jaime 
Câmara, que muito fez por esta cidade e pelo 
Brasil. 

O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR. MEIRA. FIUfO - Pois não. 

O Sr. Leite ChaVes- O PMDB se associa 
ao Senado e a V. Ex' nesta homenagem. Não 
conheci Jaime Câmara anilo ser de nome, 
mas dou um depoimento. Em 1974, quando 
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chegamos aqui, em pleno regime militar, o 
seu jornal, que certamente reflete a sua perso
nalidade, era um dos poucos a colocar os 
nossos nomes e muitas vezes a transcrever 
as nossas biografias. Era um tempo muito 
dificü aqui, em Brasília, era um tempo muito 
dificil no Brasil, e o Jornal de BrasOia, jamais 
deixou de retratar o pensamento da oposição 
na época. qUe-era â partido que eu integrava, 
o antigo MDB. Era o que tinha a dizer a V. 
EX' 

O SR. MEIRA ALHO - Agradecido, Se
nador Leite Chaves. Sr. Presidente, era o que 
tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) _ 

1 Aprovado. 
A Mesa cumprirá as determinações do Ple

nário da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa assocía-se a es_sa _manifestaçao de 
pesar, lamentando que a Imprensa brasi1eira 
tenha perdido, em Brasília, um dos seus ex
poentes, ação que se prolongou em GoiáS 
e que se refletiu, conseqüentemente, em toda 
a região Centro-Oeste do País. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência comunica ao Plenário que 
a Comissão Padameuta_r __ de lnquérito, criada 
pelo Requerimento n" 1 O, de 1989, que -se 
destina a apurar as dênúncias sobre a devas-
tação da hiléia amazônica e a participação es
trangeira nessas denúncias, encerroJ,J seus tra
balhos com a apresentação de relatório-com 
recomendações que s_erão encaminhadas aos 
órgãos competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência comunica ao Plenário que 
a Comissão Diretora aprovou, em reunião de 
27 do corrente, o Requerimento n" 580, de 
1989, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, de informações ao Ministro dp Interior. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tendo em vista a criação, através do Reque-
rimento n" 567, de 1989, de autoria do Sena
dor Gomes Carvalho e outros Senhores Sena
dores, da Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a apurar possíveis irregularidades 
na IndústriaAutomobilitica Brasileira, bem co
mo no setor de auto-peças, que _é parte inte
·grante do sistama, a Presidência, de acordo 
com as indicações .das lideranças, designa, 
para integrarem a referida comissão, os se-; . 
guintes Senadores: 

llbllares Suplentes 
PMDB 

Leopoldo Peres (PMB)Raimundo üra 
Francisco Rollemberg Nelson Wedekin 
RuyBacelar 

PFL 
João Menezes Divaldo 51,Jruagy 

PSDB 
Pompeu de Sousa Sílvio Name 

P1l3 
Carlos Alberto 

SEM PARTIDO 
Gomes CarValho 

PDS 
Roberto Campos 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Cameiro) 
- Em atendimento a despacho da Presidên
cia, datado de 27 de março do corrente ano, 
a Comissão de Constituiç_ão_, Justiça e Cida
dªnia apreciou o Projeto de Lei da Câmara 
n" 50, de 1987, concluindo pela apresentação 
de substity:tivo e recomep.d~ndo o ~e do 
mérito pela Comissão competente. 

Assim sendo, a Presidência despachará a 
matéria à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Conce,do ~-pãlavra ão nobre Se"nador Leu
rival Baptista. (Pausa) 

S. Ex' nãÇI está presen~. _ 
Concedo a palavra ao Õobre Senador Man

sueto de Lavor. 

OSR. MANSUETO DE U\VOR, PRO
NUNCIA O DISC(JRSO Qaé; ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

Durante o discurso do _Sr. Mansu~o 
de Lavor~ o Sr. Nelson Carneiro, Presl

-denie;-deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupado pelo. Sr. Antôm'o Luiz Maya, 
Suplente de Secretário. 

COMPÁRECEMAWS OS SRS. SENADO RES: . . .. 

Mário Maia :_Áureo Mello- Odacir Soares 
- Moisés Abrão - João Castelo - Mauro 
Benevides ....=.José Agripino- Marcondes Ga
delha - Mansueto de Lavor - Hugo Gontijo 
-Fernando Henrique Cardoso -lr~m Sarai
va -!rapuan CostaJunior ~Mauricio Corrêa 
-Leite Chaves --Gomes Carvalho- Silvio 
Name - Jorge Bomhausen ~ Dirceu Car
neiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarem 
-José Paulo Bisol-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Está finda a hora do Expediente. 

qtão presentes na Casa 36 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEMDODIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, d6 Projeto 
de Lei do_ DF n~ 69, de 1989, de iniciativa 
da· Comissão do Distrito Federal, que-au
toriza a desafetação de domínio de bens 
de usO comum do póvo, dentro doslimi~ 
tes territoriais do Distrito Federal. 

Dependendo de parecer. 

Solicito ao nobre Senador_Meira Filho o pa
recer da Co_mjssãp do Distrito Federal. 

.o.O.SR. MEIRA ALHO (PMDB- DF. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, através da Mensagem n~ 106, de 1989 
{n~ 036/89," mi origem), o Excelentíssimo Se
nhor Governador do D_istrito Federal ~ncami· 

nhou ao Senado Federal o projeto de lei em 
pauta, conl-objetivo de oDter a autorização 
legislativa para a "desafetação do domínio de 
bens de uso comum do povo, dentro dos limi· 
tes territoriais do Distrito Federal", conforme 
e$pecihca no art. J9 -
- O art. zo da proposição-detalha os objetivos 

da-desafetação, -que se resumein no atendi
mento de necessidades urgentes de amplia
ção de área tanto do Tribunal Superior do 
Trabalho quanto do Tribunal Superior Eleito
ral, nos termos- de decretos do próprio Gover
nador que homologaram decisões do Conse
lho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambien-
te do Distrito Federal. -

-Incontestavelmente. os dois citados Supe
riores Tribunais, pelo extraordinário cresci
mento de suas-atividades nos últimos anos, 
têm motivos de sobra para justificar a amplia
ção de suas instalações. 

Por outro lado, a autorização solicitada é 
uma exigência: da legis1ação que rege o uso 
do solo, a qual foi devidamente citada na Men
sageni que já mencionamos, ou seja: os arts. 
66,67 e·69 do CódiQo Civil, 3»do Decreto-Lei 
n' 58157. e !7, 22, 23 e 28 da Lei n' 6.766/79. 

Como Sua Excelência, O Sr. GoVerriadoi-, 
encaminhou o seu pedido de autoriiaçãO em 
perfeita consonância com a Resolução do Se
nado Federal de n9 157, de }9 de novembro 
de 1988, compete a esta Comissão a análise 
da matéria. 

Não vemos, pois, óbices cOnstitucionais ou 
Iegaís para a sua aprovação. Ressaltamos, ain
da, estar o projeto de lei de acordo com a 
boa técniça legislativa QUanto ao mérito, em
basados nas informações lúcidas e coerentes 
da mensa9em governamental, emitimos nos. 
so p?~recer favorável, dada a justeza e até ur
gêncla das medidas de desafetação. 

É o parecer, Sr. Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- O parecer conclui favoravelmente ao pro

. jeto. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno 

único. (Pausa) -
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votação fi~a adiada, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-A Presidência determina a retirada de pauta 
d;] matéria constante do i~m 2, nos termos 
da alínea__~ do art. 175 do Regimento bltemo. · 

· J:: a seguinte a matéria retirada da pau-
ta: 

Oficio n9 S!l2, de 1989 (n~-15"6/89, na ori
gem), relativo à proposta para que seja autori
zado o Governo do Es_t.ado do Pl~ui a contratar 
operação de crédito junto a organismos fman· 
ceiros da República Argentina, no valor de (JS$ 
30,000,000.00 (trinta milhões_de dólares ame
ricanos). (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
~Item3: ' 

Mensagem ri"' 220. de 1989 (n9 609/89, 
na origem), relativa à proposta para que 
seja autorizad·o o Go\'erno do Estado c;lo 
Ce~rá a emitir, em caráter excepcional, 



6580 Quarta-feira I DIÁRIO D6 CONGRESSO NAGONAL (Seção ll) Novembro de 1989 

medíante registro no Ban.co Central do 
Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Ceará (LFTE-CE), em substi
tuiçi'W a 2.839.813 Obrigações do T~u
ro daquele Estado (OTCE). (Dependendo 
de parecer.) 

A Presidência solicita do nobre Senador 
Frãil.ciSCó Rollemberg o parecer da Comissão 
de Assuntos Econôl'nicos. -

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB-SE. Para emitir parecer.)-Sr. Pre
sidente. Srs. Senadores, através da presénte 
mensagem, o Senhor Presidente da República 
propõe, com base na Exposição de Motivbs 
n•176, de 1989, do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda. que o Senado Federal, nos ter
mos do que dispõe o mt. 52, inciso IX. da 
Constituição Federal. autorize o Governo do 
Estado do Ceará a emitir, em caráter excep
cional, nos termos do que dispõe o art 49 

da Resolução n• 62, de 1975, do Senado Fede
ral, mediante prévio registro no Banco Central 
do Brasil, Letras Fmanceiras do Tesouro do 
Estado do Ceará (LFf-Ce), na quantidade 
apropriada e em valor correspondente a 
2.839.813 Obrigações do Tesouro do Estado 
do Ceará (OTCE), que serão extintas. em iso-
nomia ao tratamento dado aos títulos federais, 
nos termos do que prescreve o art 15 da Lei 
n'7.730, de 1989. -

As condições básicas da operação, nos ter
mos do voto DIBAN-BCB n9 744/89, do Banco 
Central do Brasil- Bacen, são as seguintes: 

a) Quantidade: a ser definida, mediante a 
conversão das OTCE em LFT-CE à seguinte 
razão: 

1) As 1.442.955 OTCE, em poder do BEC:. 
pelo valor de NCz$ 5,89, em 15-1-89, corri
gidas pela variação das LFf desde tal data 
~ a do efetivo resgate ou substituição por 
LFTE-CE: 

2) As 1.396.858 OTCE, adquiridas ap6s 
16-1-89, terão o valor de NCz$ 5,651991, cor
rigido pela variação das LFT da data da aquisi
ção até a do resgate em substituição por LF
lE-CE. 

b) Valor nomiM/ unitário: NCz$ 1.00· (na 
data base- (1•-1-89). 

c) Modalldade: nominativa-transferivel, 
d) Prazo: até 365 dias. 
e) Forma de colocaçáo: edital pública, dan

do-se opção aos possuidores de OTCE para 
substituí-las por L.FfE..CE, mantidos nos no
vos títulos as mesmas datas de vencimento 
dos títulos possuídos. 

f) Autorfzaçllo LegislaWIJ: Lei n• 11.549, de 
18-5-89 e Decreto Estadual n9 20.179, de 
17-7-89. 

Segundo a análise do Bacen e do Cons}lho 
Monetário Nacfonal, a pretendida substituição 
não deve ocasionar profundas modificações 
na situação da dívida consolidada interna do 
Ceará. uma Vei. que os novos tftuiOs serl§o 
emitidos em montante equivalente e com ven
cimentos Idênticos aos Utulos já incluídos no 
montante da dívida consolidada interna de tal 
Effiado. · 

O pedido se acha adequadamente instruído, 
tendo cwnprido as exigências estabelecidas 

no parágrafo único, art. 39, da Resolução _n~ 
62. de 1975, do Senado Federal. 

Assim, à vista de tais elementos e, conside
rando o mérito da iniciativa, o pleito merecer 
parecer favorável, mesmo porque a não reali
zação da troca dos títulos poderia acarretar 
prejufzos ao Estado, agravando sua atual situa
ção financeira, somos pelo acolhimento_ da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 81, DE 1989· 

Autoriza o GovemO do Esiado do Ceafá
a emitir Lelr!Js F"IiiãiJCeúas do Tesoilro 

- dO EstadO (LFTE-CE), em montante 
eqUivalente ao valor das 2.839.913 Obri
gações do Tesouro do Estado do Ceará 
(OTCE) que serão substituídas e extintas. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o Governo do Estado do Ceará 

autorizado, com base nos arts. 39 e 4~ da Reso
lução rr' 62, de 1975, do Senado Federal, a 
emitir, em- caráter excepcional e mediante re
gistro prévio no Banco Central do Brasil, Letras 
Fmanceiras do Tesouro do Estado do Ceará 
(LfTE-CE), no limite do valor equivalente ao 
de 2.839.813 (Dois milhões. oito_centos e trinta 
e nove mil, oitocentos e treze) Obrigações d_o 
Tesouro do Estado do Ceará (OTCE). que 
serão substitufdas e extintas. 

§ 19 Do total acima indicado, 1.442.955 
OTCE terão o seu valor COnvertido à razão 
de -NCz$ 5,89-para OTCE, cOrrigido pela varia
ção das Letras Financeiras do Tesouro -LFT 
no período de 15 de janeiro de 1989 até a 
d~ do efetivo resgate. 

§ 29 As demais 1.396.858 "OTCE, adqui
ridas após 16-1-89, terão o valor unitário de 
NCz$ 5,65, conigido pela variação das LFr 
no perlodo da data de aquisição até a do efeti
vo resgate. 

M. 29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicaçâQ. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio l.uiz Maya) 
._O pareCer di Comissão de Assuntos Ec&
nômicos conclui pelá apresentação do projeto 
de resolução, que "autoriza o GovernO do Es·. 
tado do Ceará a emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado (LFTE-CE), em montante 
equivalente ao valorde2.839.913 Obrigações 
do Tesouro do Estado do Ceará (OTCE), que 
serão substituídas e extintas". 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra encerro 

a discussão. A votação da matéria fica adiada, 
por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem4: 

Mensagem n9 262, de 1989 (n9- 694ia9, 
na origem), relativa à proposta para que 
seja autorizado o Governo do Estado do 
Rio® Janeiro a elevar, em caráter excep- _ 
donal_e temporariamente_. o Hmite de en
dividamento daquela unidade federativa, 
a fim de que possa emitir, mediante regis· 

tro do __ Banco Ceotral do Brasil, 
270.0ob.Oào de Letras Financeiras do Te
souro dnquele Estado (LFrR.}). (Depen
dendo de parecer.) 

Solicito do nobre Senador Gomes Ca!Valho-
o pareCer da Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. GOMES CARVAUIO (PR. Para 
emitir pareçer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, por m~io da Mensagem no 262, de 1989' 
(n9 694,_9-e 1989, na o_rigem) e com baSe na 
ExpoSiÇãO de Motivos n7 200, _de 1 ggg, do 
Senhor J\olinistro. de Estado da Fazenda; o EX-
celentíssimo Senhor Presidente da República 
solicita ari Senado Federal, nos termos do art 
52, IX. da Ç~p_~~ão Federal, seja autorizado 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar, em caráter excepcional e temporaria
mente, o limite de endividamento daquela uni
dade federatiya, a fim de 'que possa emitir, 
mediante registro no Banco Central do Brasü, 
270.000.000 (duzentos e setenta_milhões) de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio de Janerlo (i.FTRJ) deStinadãs, exclusiva
mente, a recompor seu caixa e reequilibrar 
as finanÇaS estaduais atingidas pela ausência, 
desde abril último, do_ recolhimento do ICMS 
deVido àquele Governo. · 

A referida Exposição de Motivos traz como 
fundamento O Voto do Conselho Monetário 
Nacional 1'!_~_2§1/89, do qual po-denios res
saltar: - -

1 -Que as características da emissão são: 
a) quanlidades: 270.000.000 de Lf'1RJ; 
b) modalidade: Nominativa- transferíVel; 
c) rendímentos: igual ao das Letras Finan-

ceiras do Tesouro Nacional; 
d) prazo:426 diaS; -----
e) valor Nominal: NCz$ LOO 
f) vencimento: 15-12-90,- -
g) lipos: 540426 
h) forma de colocação: oferta pública, nos 

tennos da Resolução no 565, do Banco Central 
do Brasil; 

i) autorização Legislativa: ~rojeto de ~i_n9 __ 
930/89, dê 17-10-89, eril ·aprOVação na As
sembléia Estadual; 
2- que a captação, via emissão de títulos, 

destina-se a recompor o caixa e reequilibrar 
as fmanças estaduais atingidas pela ausência, 
desde abril de 1989, de recolhimentos do_ 
ICMS pela Compãi"thia Siderúrgica NadÕrlal -
- CSN, empresa do Sistema Sirdebrás, cuja 
inadimplênciajá atinge NCz$ 500.000.000,00 
(quinhento milhões de cruzados novos); 
3-que eXiste, no âmbitO da Seplan/PR, 

uma operação de_re/ending destinada a pro
mover o saneamento financeiro da CSN, e 
que a emissão de títulos em tela deve ser ca
racterizada como uma operação ponte, caSa
da com a operação de refending dtada, bus
cando-se os títulos dessa emissão na medida 
dos créditos do ICMS devidOs pd.a CS:N, não 
sendo os mesmos passíveis de rolagem com 
liquidação integral em 15-12--90;-- - - --
4- que os limites globais e de dispêndios 

.anuais estabelecidos para o Estado do Rio 
de,Janeiro já estão ultrapassados, mesmo an
tes de efetuada a emissão de títulos em estudo; 
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5-que a capacidade de pagamento do 
Estado do Rio de Janeiro já se mostra insufi
ciente em relação aos dispênctios previstos pa
ra a sua dívída interna consolidada, no atua1 
e nos próximos exercícios; 
6-que, outrossim, a emissão em estudo 

se caracteriza, de forma espedal, corno uma 
antecipação de recursos pertencentes ao Es
tado do Rio de Janeiro, e que, seguramente, 
advidíram benefíciOs da pronta regularização 
das finanças estaduais. 

'É -o relatório. 
Considerando aS ponderações expostas no 

relatório~ a necessidade de recomposição de 
caixa e reequilíbrio financeiro do Tesouro do 
Estado do Rio de Janeiro e, ainda, a existência 
de uma fonte de re_cursos supridora para a 
quitação dos títulos e seus rendimentos, no 
prazo previsto de seu vencimento, somos favo
ráveis ao pleito solicitado na forma do seguin
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 82, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a elevar, excepcioriltl e tempo· 
rariamente, seu limite de endividamento, 
para emissão dos tiêtilos que menciomJ. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1'~ Fica o Governo do Estado do Rio 

de Janeiro autorizado a elevar, excepcional e 
temporariamente, os limites de endividamento 
do Estado, para a emissão de 270.000.000 
{Duzentos e setenta milhões) de Letras Finem
ceifas do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 
(LFTRJ), no valor nominal' unitário de Ncz$ 
1,00-(urn- cruzado novo), com prazo final de 
resgate em 15 de dezembro de 1990. 

Parágrafo único. As demais características 
da emissão são aquelas constantes e aprova
das pelo Voto n" 261, de 198-g; do Conselho 
Monetário NaCional. 

Art. 2'i' A emissão a que se refere o art 
1'~ é efetuada em caráter excepcional e impror
rogávet devendo os títu1os serem liquidados 
quando do Ingresso de receitas do ICMS, ven
cidas e devidas ao Estado do Rio de Janeim. 

Art 39 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-.O parecer da Comissão de Assuntos Eco
nômlcos conclui pela apresentaç!o do Proj~to 
de Resolução que "autoriza o Governo do Es
tado do Rio de Janeiro a elevar, excepcioila1 
e temporariamente, s$.1 limite de endivida
mento para emissão dos títulos que mencio-
na". · 

Completadá a instrução da, matéria, pas· 
sa-se à discussão do projeto em turno (mico. 

Em discussão; (Pausa.) 
Não havendo quem peça a pa1avra, encerro 

a discussão. 
A voU\Ç:ão da matéria fica adiada, por falta 

de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maia) 

-ltem5: 
Discussão em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo n' ~0, de 1989 (n• 

44/89, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de CoOperação 
Econômica, celebrado entre o GOverflO 
da RepúbliCa Federativa do Brasil e ·a Oo
vemo da República Socialista da T~:he
coslováquia, em Brasilia, em 12 de maio 
de 1988. (DependeJ!dO de parecer.) 

Solicito ao nobre Senador Joao Calmon o 
pare~er da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa NacionaL 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,. Srs. 
Senadores objetivando desenvolver e diversi· 
ficar suas relações econômicas, presentes os 
princípios do Acordo de Comércio de 19 de 
julho de 1977, e de modo a fortalecera mútua 
ajuda em todas áreas de suas relações bilate
rais, Brasil e Tchecoslováquia assinaram _em 
Brasília, a 12 de maio de 1988, Acordo de 
CoOperação Econômica. 

O referidÕ acordo abrange seis artigos. 
-No' que tange aos princípios da cooperaçâo, 

cabe destacar a menção ao ~·aproveitamento 
mais -efetivo de suas potencialidades eConó
micas, técnicas, tecnológicas e científicas" 
(art. 19). Esse aspecto se articula ao objetivo; 
tarnl>êm expresso, -de atingir, no ano 2.000, 
um patamar mínimo de comércio entre os 
d.9-is países da ordem de 1 bilhão de dólares 
norte-americanos. 

Dentre as formas de cooperação (art. 2"), 
a bilateral, segundo o texto do·Acordo, com
preende_ "as atividdes conjuntas em terceiros 
países", além daquelas tendentes a ampliar 
e_ diversificar o intercâmbio recíproco. 

J:'rata o. art. 39 das áreas de. cooperação. 
Erifoc"das sob osJimites das estruturas eco
nómicas de ~n1bos os países e os seus respec
tivos programas de desenvolvimento econó
mico e social, essas áreas são as seguintes: 
energética, metalúrgica, de ma~naria:, agro
pecuária, petroquímica, de saúde, mineração, 
transportes, materiais. de construção e bens 
de consumei -- -

O _compromiSso de concessão mútua de 
financia{l1~nto, até o valor de 50 milhões de 
dólares norte-americanos, para o fomento de 
exportações de produtos manufaturados, cita
dos no Anexo ao Acordo, está no art., 49 .:...._ 
financiamento. Neste também à Parte tche· 
coslovaca se dispõe a obter 15b milhões de 
dólares norte-americanos para finandar -cus
tos locais de projetas no Brasil. nas áreas de 
concentração definidas, em que venham a 
participar entidades da TchecosloVáquia. 

A Comissão Mista, criada pelo Acordo de 
Comérçio de 1977, assinado entre as Partes, 
couber gerir, em seUs diversos aspectos, o 
presente Acordo de Cooperação Económica 
(ort. 5•). 

O artigo final refere a_vigência do Acordo, 
seu prazo de duração e prorrogação, bem as
sim sua denúncia. 

A assinatura do docwnento, ora sob análise, 
ocorreu quando da visita ao Brasil do 1~ Minis
tro da Tchecoslováquia, Sr. Lubomtr Strougal. 

Decorre essa intenção de cooperação eco
nómica, no nível em que é colocado, sem 

dúvida algUI'tla, do estágio em que se encon
tram as economias dos dois paises. 

A T checoslováquia é um pafs industrializa
do, cuja abertura externa é significativa. Par
cela .. superior a 30% da produção nadorial 
é exportada a cada ano. 

Doutra parte, condições novas, no momen· 
to, apontam no sentido de uma expansão das 
compras externas dessa eco~omia. Não so
mente pelo lado das necessida"des de bens 
de consumo, que o seu modelo nacional c\e 
desenvolvimento colocou como etapa a s~r 
atiOgida nl,lma fase posterior, mas tambérh 
pai-que os investimentos realizados no parcju,e 
inÇ:ustrial pesado excederam a capacidade lo
ca! de absorção de seus produtos: Sendo as
sirri, e à vista da transição, as empresas- Fias
sam a desempenhar funções mais complexas 
dentro da estrutura de planejamento da eco
nomia, esse País bus_ca se expandir na direção 
de outros mercados. 

Pelo lado brasileiro, conta o País com uma 
indústria de bens de consumo apta a atender 
à demanda diversificada no mercado tchecos
Iovaco. 

As exportações que possam daí derivar não 
esgotam, todavia, a questão, desde que saldos 
comerciais positivos podem estar significando 
estagnação económica, ou urna q:mcenJ;ração 
de rendas excessiva, lirriltante do próprio pro
cesso de crescimento. Daí porque a·economia 
brasileira requer tun aumento de importação, 
e mesmo um nível maior de investimentos 
estrangeiros em certos e determinados seto
res; que se atrasaram pela carência de recur
sos para investimentos. 

Além do mais - há evidências nesse sen
tido-, a realização de investimentos setoriais 
definidos é uma 11ecessidade para evita! des
compassas tecnológicos e perda conseqüente 
do poder de competição. ___ _ 

E importante, dentro dessa linha de racio
cínio, realizar tuna retrospectiva das transições 
comerciais entre o Brasil e a T Checoslováquia. 

· No geral, é P~ena a participação da refe
rida nação no comércio exterior brasileiro. A 
recíproca também é verdadeira, quanto à 
Tchecoslováquia. 

Afora isso, há que advertir para o desequi
líbrio desse intercâmbio, em que O Brasil acu
mulou wn.saldo apreciável ao longo dos anos. 

Entre 1971 e 1987, ou seja, para um período 
de dezessete anos, o total das trocas comer
ciais entre ambos foi de US$ 1.420.452.000 
(um bilhão quatrocentos e vinte milhões; qua
trocentos e cinqüenta e dois mil dólares). Re
sulta desse dado a média anual de US $ 
83.556.000 (oitenta e t~s milhões quinhentos 
e cinqüenta e seis mil dólares). 

Com a ressalva de que no perfodo em ques-. 
tão o comércio exterior brasileiro cresceu 6, 7 
vezes, chegando à média aproximada dos 30 
bilhões- de d6lire5 anuais, -podendo verificar 
que em cada 1.000 dólares desse intercâmbio 
global, o especifico com a Thcecos!Ováquia 
representou menos de 3 dólares ao ano. 

Ao lado disso, o Brasil, nesse mesmo inter· 
valo de tempo, acwnula um saldo no mercado 
tchecoslovaco que é niais de duas vezes o 
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valor das importações que realizou (US$ 
1.096.886 -mirete eXportãções para US$ 
323,566 mil, de importações). 

Tais informações estatí.Stk:ás itáõ inValidam 
os bons propósitos do Acordo de CooperaçãO 
Econôrnica ora sob exame. Servem ademais 
como um balizamento para .os lances futuros 
dessa cooperação, que o texto do Acordo pre
tende expressiva já no ano 2.000. 

Um claro reparo, no entanto, merece o Art. 
VI - Disposições Finais - do Acordtr em 
questão. 

Ai está dito que "o presente Acordo vigorará 
provisoriamente a partir da data de sua assina
tura, e definitivamente quando, após as Partes 
Contratantes se terem reciprocamente notifi
cado sobre o cumprimento de suas respec
tivas formalidades internas, ro.r realizada a tro
ca dos instrumentos de Ratificação". 

Essa redação conflita com o Texto constltu
donal vigente, o qual estabeleCe como da 
competência exclusiva do Congresso Nacio~ 
nal., "resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atas internacionais que aCarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patri~ 
mônio nacional" (Art. 49, 1). 

A nosso ver não há motivo malar que possa, 
no presente Acordo, justificar o Congresso Na~ 
clonai abdicar de uma competência que lhe 
é exclusiva 

Em conseqüêilcia, a proviSOriedade da Vi
gência do Acordo em tela, prevista nas Dispo
sições Finais_ desse texto, transcende os limites 
do mandamento constitucional. Sendo assim, 
há que circunscrevê-lo ao que determina a 
Lei Maior. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do 
texto do Acordo sobre Cooperação Econô
mica, celebrado em Brasília, a 12 de maio 
de I 988, entre os Governos do Brasil e da 
Tchecoslováquia, na forma do seguinte pro
jeto de decreto legislativo substitutivo: 

EMENDA N• 1-R (substitutiva) 
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N• 30, de 1989 

Apro~~a o texto do Acordo de Coope
ração Económica, celebrado entre o Go
verno da República Federatf~~a do Brasil 
e o Oovemo da República Socialista da 
Tchecos/ováquia, em BrasUia, a 12 de 
maio de 1988". 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 19 É aprovado o teXto do Acordo de 

Cooperação Econôrnica, celebrado entre O 
Governo da República do Brasil e o Governo 
da República Soc[a[jsta da Thcecoslováquia, 
em Brasilia, a 12 de maio de 1988. 

Art 2~ Suprima-se do Artigo V( - Dispo
sições Finais - do Acordo de Cooperação 
Econômica o seguinte trecho: 

" ... provisoriamente a partir da data de 
sua assinatura, e ... " 

Art 3~ Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

i:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz 
Maya) - O parecer conclui favoravelmenle 
ao projeto, nos termos do substitutivo que 
apresenta. 

Passe-se à discussão do projeto e do substi
tutivo, em turno único. (Pausa) 

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

... ~errada a discussão, a votaçêo da mat("
ria fica adiada, por _falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Os itens 6 e 7 ficam com sua votação 
adiada, por falta de quorum. 

São os seguintes os itens com aprecia
ção adiada: 

-6-

)lotaçãO, em primeiro tur-no, da Proposta 
gé Emenda à COnstituição no L de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, q-ue altera os _prâzos es
tabelecidos no§~~ do art. 14, para desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
Govemdores de Estado, do Distriuto Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de 1989, 
---da Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéri<~. 
- --comvoto vencido dos Seiladores Chagas Rcl~ 

drigues e Maurício Corrêa. 

-7-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n? 2, de 1989, de 
autoria do Senador Olavo Pires e outros Se
nhores Senadores, que modifica o § 39 do 
art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, 

O SR. PRESIDEI'ii:E (Antônio Lu~ Maya) 
-Item8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n9 22, de 1989, de auto
ria do Senador Jamil Haddad, que dispõe 
sobre o transporte de preços e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sOb n9 97, dé 1989, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadâ
nia, pela c:anstitudonalidade e juridicidéJ
de. 

Err1 discussão, em turno único. (Pp.usa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. _ 
Enceir8da a discussão, a votação da J:T~até· 

ria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Mciya) 
-Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de lei doSenadon~ 91, de 1989-'Com
plementar, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que estabelece, nos Termos do § 99 do 
art. 14 da Constituição, de 5 de outubro 

-~de 1988, prazo para desincompatibiliza
ção de Ministros de EStado, tendo 

PARECER, sob n9139, de-1989, da Co
missão 

-de Consl11uiçâo, JustiÇa e Odade
nia, pela constitucionalidade e juridicida· 
de, com voto vencido dos Senadores Ney 
Maranhão, Jutha:Y Magalhães e Mansueto 
d_e Lavor. 

Em-discussão em tuna único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussãO, a votação da maté

ti~ fica adiada, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
-Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n~ 1, de-1989, de_ IniCiativa 

-da Comissão __ Qiretora, que altera a reda
ção de dispositivos da Resolução n~ 146, 
de 1980, alterada pelas Resolu_ç:~$_ n9S 
50, de 1981, e 360, de 1983 e dá outras 
proviçlêndas,- tendo .. 

PARECER, sob n" 159, de I 989, da Co
missão 

-de Consll1uição, .lust.íça e Odada~ 
nia, pela constitucionalidade, juridicidade · 

. e, no mérito, favorável. 
Em cliscussão em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votaç~o _fica adiada, p9r falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
-Item 11: 

Discussão, em turno único do Projeto 
de Lei do DF n9 63, de 1989, de iniciatiVa -
da Comissão do Distrito Federal, que au
toriza a instituição da Fundação Memorial 
Israel Pinheiro e_ dá outras providências, 
tendo 
. PARECERFAVORÁVEL,sobn•247,de 

1989, da ComissãO 
-do Distrjto Federal 

A Presidência deseja prestar ao Plenário al
guns esdaredmentos em relação ao {tem 11 
da pauta. 

O Projeto de Lei do DF n~ 63, de 1989 
foi apresentado pela Comissão do Distrito Fe
deral como conclusão de seu pronunciamen
to_acerca de orientação, solicitada pela presi
dência, a ser seguida com referência ao Pro
jeto de Lei do Senado n9 176, de 1984. 

_Q ProjetO de Lei do Senado n9 176, de I 984, 
apresentado pelo Senador Jorge Kalume_, sob 
a égide da constitutiçâo anterior, foi aproVad(l. _ 
pelo Senado e, por se tratar da matéria relativc~ 
à organizàÇãO adinlrii.Strativa dO Distritõ Fede~_ 
ral, tramitou nesta Casa e foi encaminhado 
à Câmara dos Deputados. Deveria transfot
mar-se, e aprovado, em Lei Federal. 

Promulgada a nova Constituição, a compe
tência para legislar para o Distrito Federal tor
nou-se privativa do Senado Federal, até que 
se instale sua_ Cãriiara Legislativa, confonn_e 

_ o disposto no Art. 16. § 1 o, do Ato das Dispo
sições Constituicionais TranSitórias. A Câmara 
dos Deputados, em obediência à nova nomia 
constitucional, devolveu o Projeto ao Senado. 
A Comissão do Distrito Federal optou por dar 
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nova forma ao Projeto e_rero~t~r a proposição 
do Senador Jorge Kalume ao aquivo. Assim, 
será submetida ª-Q_el_e_n_;fu'_lo o Projeto -de auto~ 
ria da Comissãodo Distrito F eder~l. que, se 
aprovado, irá à sanção do Governador do Dis
trito Federal. · 

Em discussão, ~em turno único. (P_ausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussãQ._ __ ----~------- . 
A \!Otação da matéria fica adiada, por falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) 
-Item 12: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Cons_tituição n? 3, 
de 1989, de autoria do Senador Marco 
Maciel e outro Senhores Senadores, que 
acrescenta parágrafo ao art. 159 e élltera 
a redação do inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

Obedecido o disposto nO art. 358, § 2t, do 
Regimento Interno, transcorre hoje o último 
dia para a discussão da proposta e apresen
tação de emendas. 

Eril discussão a proposta, em primeiro tur
no. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á na sessão se
guinte. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lulz Maya) 
- Esta esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nObre Senador Go

mes Carvalho. 

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Pro
nuncia o seguinte disCUrSO: -sem-revtsão -® 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, de 
fonna bastante breve, mas eloqUente, trago 
a esta Casa- algumas: reflexões com relação 
à CP! que, felizmente, varTlos iõstalar amanhã:. 
Tenho hoje absoluta convicção- e··certeza d~~ 
que esta Casa vai prestar _um_ grande serViço 
à sociedade brasileira. -- - -- --

Vale a pena relembrar que a indústria auto-
mobilística, no dia 1 O deste mês, asSinou, con. 
forme o documento já de posse da Mesa, im 
Cãmara Setorial Automotiva, do MinistériO da 
Fazenda, junto à Seap, um ac:órdo pelo qual 
seus preços só se alterariam em 30 dias, 
por conseguinte, só no dia 16 de novembro. 

No dia 16 deste mês, o- CIP-COncedeu ao 
setor, conforme prevê o acordo, 32,39% de 
aumento. Pasmem, Si .J~re.sidente e Srs. Sena~ 
dores! No dia 24 do mesmo mês, apenas -oito 
dias após, lá estavam a solídtar r ovo aumentO. 
Não conseguiram. Não satisfeitos ainda, retor
naram ontem a Brasília. 

Tenho em mãos ata da reunião realizada 
ontem, cuja leitura passo a fazer: 

"Ata da reunião de Câmara Setorial Au
tomotiva: em re_união realizada em 30-1 O 
ficaram aprovadas, por conseriso, os se~ 
guintes reajustes, nas dataS abaixo e con
signadas· pelos representantes: 

1 -Automóveis e comerciais leves, 
mais 5_.,17%, com o reajuste autqmâticó 
çle 90%_ do !PC. . 

2--::- Comerciais pesados, "ônibus e ca~ 
minhões, 10,63 em 16%-lJ,juntamen~ 
te çom o re~.juste automáticO de 'go%' 
doiPC: · -- · ··- .. ·· 

.~---- 3.....:.... Tratares, 8,93% em 16-11, junta
mente corh o reaJuste automático de 90% 
do IPC e mais 8,93% no dja 26 de nevem~ 

__ bro. 

Esse documento, Sr. Presidente e Srs. Sen<J· 
dores, que vou encaminhar à Mesa me dá 
a tranqüilidade e a certeza de que, sem nenhu
ma pa:rdalidade, a Câmara Alta do País -
a partir de amanhã deverâ Ser instalada a CPl 
- vai analisar com muita tranqüilidade essa 
questão. 

Esse documento me le~a a crer que, real~ 
mente, este é um setor da economia nacional 
·que está _a necessitar de averiguação profuilda~ 
não s6 na composição de preços como nos 
subsídios. 

Os jornais de todo o País, nos últimos dia~ 
- e seria enfadonho lê-los, aqui, - trazem
declarações do setor, de que das 15 mil unida~ 
des que lá estavam estocadas, bastou que os. 
jamais divulgassem a constituição da CPl e 
os carros, como que por encanto, começaram 
a aparecer nas concessionárias. Alegava-se 
falta de peças no entanto, os Veículos come(· 

-çaram a aparecer. · 

O Sr. José Fogaça- Pennite-me V. Ex" 
um aparte. 

O SR. GOMES CARVALHO- Com o 
maior prazer, Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça- Não quero perder 
a oportunidade, nobre Senador, de salientar 
e registrar o quanto V. Ex ê merecedor déi 
nossa admkação, pelo seu Gesto, pela cora: 
gem dessa iniciativa. V. Ex• é um homem do 
meio, V. Ex• é um Conhecedor dos problemas 
atinentes à iridúStria automobilística no País, 
conhecedor notório, conhecedor profundo, 
homem_que vivenda os problemas. As denún~ 
das que V. Ex' faz demonstram que há um 
setor da nossa economia_que se rebela contra 
a orientação do Governo, cOntra a_ orientação 
do Estado, _que se insurge contra a política 
econõmica, pratica aquilo que se poderia até 
denominar de deso_bidiência ciVIl, que, quarrdó 
vem as classes exploradas. dos setores expio: 
rªdo_s, ~ um gesto de coragem, mas_, quando 
vem dos exploradores, é um gesto de covardia. 
Fico entusiasmado com o desempenho d~! 
V. Ex~ no seu mandato de Senador. V. Ex" 
está à altura do Estado que para cá o enviou, 
o Estado_ do Paraná. O seu n9me, desde logo, 
tem o apreço, a estima e a admiração de todos 
os seus colegas nesta Casa, Pela sua coragem, 
pela sua ftrmeza, pela forma como eStá trazen. 
. do a verdade a este Plenário. V. Ex• ataca de 
frente esta qUestão da nossa- economia, 03 

problemas da indústria aut<,mobilfstica, oá 
quais revelam contradições tão -agudas na.<> 
relações do poder político com o poder econô· 
inico. Mostra V. Ex'1 inclusive, a enorme fragili· 
dade dg poder politico neste Pais. 

OSR. GOMES CARVAI.HO-Agradeço 
ao nobre Senaj:lpr J"osé Fogaça, a quem hà 
muito tempo, apreriâi a admirar, pelo aparte, 
Acompanhei a sua luta na Constituinte, viâjan· 
do por todo o País, _defedendo o· parlamen: 
tarismo. ao Qual estava engajadO. Senador Jo: 
sé FOgaça, o seu aparte enriqueCe o r'neu pro· 
nundamento, e lhe sou extremamente grato. 

Não sou contra__ a indúStrta auioiiioDilís1íca, 
évidentemente. A indústria automóbilística .. j! 
_nosso parceiro. Já dizia Henry Ford que não 
existe- indústria forte sem um setor de _dis.tri~ 
buição igua1meli.te forte, e a recíproca é inteira-
mente verdadeira -· 

Quando o País vive um momento dos mais 
dificeis, quando se- Pode a todos os- empre~ 

· sários e a toda a sociedade brasileira sacrifí~ 
cios, devemos, neste mó.mento, dividir os pre
juízos e não dividir gS lucros. 

O Sr. Qlavo _PÍre~- Oermite-f!le V. Exi' 
um aparte, nobie Senador Gomes Carvalho? 

O SR. GOMES CARVALHO- Pois não, 
.eminente Senador Olavo Pires. 

O Sr. Olavo Pires - Ouço com muita 
aten-ção o pronunciamento de V. EX" cujo bri· 
lhantismo tem Sído reconheddo por esta Ca
sa. V. Ex• é, indiscutivelmente, uma autoridade 
no assunto. Sou sabedor de que V. Ex" dirige 
uma rede de concessionárias, por conseguin~ 
te, tem profundo conhecirriento da área. Te
mos visto, no dia-a~dia, o que V: Ex- muito 
bem está ~xpondo nesta Casa, ou seja, a va1en· 
tia, a arrógância, a prepotência da indústria 
automÓbilística, óas montadoras, sobre a so
ciedade brasileira, e até sob(e o Paládo do 
Planalto. Isso, no meu entendimento, come
çou a se agravar a partir daquele affaire, da· 
que i e duelo, vamos assim dizer, entre o Presi
dente José Samey e o Sr._Wolfgang Sauer, 
Presidente da Autolatina, quando o Sr. Sauer, 
parece~me, saiu, pelo menos perante a platéia 
vitorioso daquele episódío, tão deprimente pa
ra nós brasileiros. Eu perguntaria a V. Ex- ~~ 
sei que domina muito bem a matéría e não 
seria_ ele bom alvitre, para todos nós e--para 
a ecõnomia braSileíra, a vinda, para o BrasiT, 
de montadoras japonesas e de outros países, 
que talvez pudessem quebrar esse oligopóli<) 
que há muito reina no Brasil? -

OSR. GOMES ÇARVALHO-Agradeço 
a V. Ex• o aparte, nobre ·Senador O lavo Pires. 

Devo dizer a V.~ que a CP! pretende, além 
de analisar o qu_e as_ fTlOntadoras colocam, 
COmo sempre, cOm mUita íÓ51Stêritia, ou seja, 
a defasagem- dós preços; alegando, semprE·, 
que gostariam de liberdade de preços, ma::; 
somos pela liberdade total. . 

SOu empresário, sou pela livre iniciativa, sou 
pelo lucro justo, mas que se_ abram, também, 
os mercados. Nâo só às empresas japones~~ 
mas a todas que quiserem vir, 8qüi, contribUir 
com o desenvolvimento nacional. Também 
não sou contra o capital estrangeiro. O capital 
estrangeiro deve entrar no Brasil, para contri· 
buir com o processo de desenvolvimento na· 
cional. No entanto, deve, _sem dúvida ~guma, 
respeitar as regras do nosso mercaqo. V. EX 
colocou, com muita propriedade, a queda-de-
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braço haveria entre um multinadonal e o nos
so Governo. V. Ex' tem toda razão. 

Quero tranquilizá-lo, dizendo que não va
mos verificar só o que disse anteriormente. 
Vamos verificar o subsídio às exportações, va
mos deixar o setor sob total transparência. 

Por que estou insistindo. Sr. Presidente _e 
Srs. Senadores, neSte tema? Porque a indús
tria automobilisdca e aqui1o que compõe o 
setor - que são as autopeças, que são os 
distribuidores ~ (4200 pequenas empresas 
médias nacionais), que contribuem· para os 
cofres públicos com o dobro de tributos que 
as montadoras recolhem, os quais têm maior 
área construída, e têm exatamente o dobro 
de funcionários - sãO 350 mil flmc!onárlos 
contra 145 mil da indústria; então, é precisG 
que a sociedade tome conhecimento real
mente do que existe. 

O Sr. Meira. FIUto - Pennite-nle V. Ex' 
wn aparte deste modesto companheiro? 

O SR. GOMES CARVALHO-Com pra
zer, nobre Colega. 

O Sr. Melra Filho - Parabéns a V. Ex' 
pela sua brilhante atuação no Senado Federal. 
Há pouco V. Er acaboU de referir que, antes 
da instalação da Comissão de 'Inquérito, os 
pátios das indústrias estavam repletos de vel
cu1os, que não eram vendidos por falta de 
componentes. Não foi isso que. V. Ex' afirmou? 

O SR. GOMES CARVALHO - Exala· 
mente. 

O Sr. Meira Filho - E agora os pátios 
estão vazios, depois da instalação da Comis
são? 

O SR. GOMES CARVALHO- Se estão 
vazios, não sei. Mas os carros com~aram a 
aparecer nos distribuidores. 

O &r. Meira FDho- O Senador José Fo
gaça, ainda há pouco, destacou a ftnneza e 
a coragem de V. Ext Bendlta firmeza e bendita 
COragem que colocam no devido lugar o con
ceito que deve ter perante a Nação o Senado 
FederaL 

O SR. GOMES CARVALHO - Muito 
obrigado, Senador Meira Fllho. Passei a admi
rá-lO e a resp'eítá-Io após convfvio tão agra
dável. DevO cUzer a V. Ex' que não se trata 
de um ato de coragem, mas de obrlgaçáo. 
Quando, pelo legítimo voto popular, um cida
dão brasfieiró adentra esta Casa, os seus inte
resses particulares têm que ficar lá fora e pas
sam, aqui, a prevalecer Os interesses da socie
dade brasileira. A sociciedade brasileira está 
a exigir de segmento tão importante, que tanto 
desenvolvimento promoveu no Pais, total 
transparência, e tenho a certeza de que a CPI 
nos levará a ela, muito breve. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, agradeço 
à Casa o apoio dado à minha iniciativa de 
propor a constituição dessa CPI. Nunla época 
em que a classe política anda tão desacre
ditada, fica a evidência de que ainda é possível 
os bons políticos honrarem as boas causas 
e o Parlamento brasileiro. (Muito bem! Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Gomes CiJI'
valho, o Sr. Antônio Luiz Mey3~ Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira dll presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presi- . 
dente.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Conte do a palavra aõ-nobt:e Senador Marco 
MadeL --

0 SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro
mihcia o seguinte discurso.)- Sr.Presidente, 
Srs. Senadores. trago hoje a esta íribuna temo:~ 
que entendo ser cta maior revelância para o 
equacionamento do grande desafio que se 
nos apresenta no momento: o eriquadramenf. 
to da preocupante crise económica que aflige 
a Nação e a retomada do caminho do desen
volvimento com o bem-estar social. 
T~se do suprimento da infra-estrutura 

de transporte e, dentro desta, a abordagem, 
de forma ~special, do subsetor ferroviário, vital 
para a promoção de tão desejado recrudes
cimento do processo .de crescimento econó
mico do País, é, sem dúvida, a disponibilidade 
dos necessários meios de escoamento da pro
dução e da integração nacionais, a serem pro
movidos pelo setor de transporte. 

Na verdade, um.traço marcante em qual
quer estudo de teor setorial ou.global, o diag· 
nóstico da crise bras1leira que traz no seu âma
go ingredientes manifestados nas diversas for
mas de disfunções e desequilibrios ----:-ocupa
ção espacia1, renda, investimentos etc. - os 
quais, em sua essência, decorrem de um pro
blema maior, ou seja, a falta de instrumentos 
eficazes de planejamento, coordenação e ra
cionalizéiÇãa das decisões quanto aos recursos 
a serem alocados a cada segmento econó
mico. 

O Sefor de Transportes não configura exce
ção dentro deste contexto. 

Os números mals recentes nos revelam a 
movimentação interna da prôdução nacion;;d 
que consome anualmente cerca de US$ 16 
milhões: ela assim está distribuída: 53,6% pe
las rodovias; 23,6% nas ferrovias, 18.4% nas 
aquavias, incluindo cabotagem, e 4,4% nas 
outras modalidades complementares. 

De outra parte, o Brasil ostenta os mais ele
vados custos de transporte do mundo, sendo 
duas vezes maior que os da China e da União 
Soviética; 2,2 vezes maior que os do Canadá 
e' I ,6 vezes maior que os dos Estados unidos. 

A propósito, o jornal O Estado de S. Pau
/o,em sua edição de 29 de setembro passado, 
em matéria assinada pelo jomalfstaAido Rena
to Soares, cham a atenção para esse fato. Diz 
o referido jornal: 

""Ex!stem, hoje, exatós 29.810 km de·· 
- ferro'llia.s no Brasil, e, destes, apenas 
2.000 km eletrificados. A Argentina, com 
menos de 2/3 da área teri'l:torial brasileira, 
tem 36.000 km, 30.000 feitos antes é!e 
1930. Mas o maior problema da Rede-
Ferroviária Brasileira é a sua concentra- -
ção nas Regiões Sul e Sudeste. Nos últi
mos 50 anos, as únicas novidades"
se assim podemos dizer- "são a Ferro
via do Aço e a rrerrovia Norte-Sul. 

Ao corllrárlO dos EStados Oiiidos, Ca
nadá e Autrália, que investiram na Ferro
via para o desenvolvimento de s~,;~as_ Fron
teiraS agrícolas, o Brasil preferiu investir 
em rodovias." 

E sem fazer qualquer condenação a qual
quer outro processo modal de tra~porte, de 
modo especial~ rodovia,. que tem uma grande 
importância integrativa para o nosso País, eu 
gostaria de, mais Uma vez., para lembrar a im
portância da Ferrovia, de me referir ao que 
diz ainda o O Estado de S. Paulo: 

"No últimos 50 an'OS as ferrovias-foram 
esqueddas e mais de 5.000 Km desati
vados." 

O Brasil, Sr. Presidente; a-Participação rela
tiva do Transporte rodoViário' na Matriz de Mo
vimentação de Cargas chegas _a ser 5,0 vezes 
maior que a China, URSS, Canadá e 2,5 vezes 
maior que a dos EUA. Em êontrapartida, o 
setor ferroviário brasileiro se apresenta em ter
mos de participação relativa 1,5 vezes menor 
que nos EUA. 2,0 vezes menor que no Canadá 
e na China e 3 vezes menor que na URSS. 

T a1 desequilíbrio distribultivos repercute em 
maior ônus no custo do transporte naciona~ 
que é ·significativamente influenciado pelo 
subsegmento rodoviário que, no período 
I 975/1985, apresentou cresciniento real de 
custos de 78%, enquanto nos subseguimen
tos ferroviários e aquaviário os custos se apre
sentaram particamente estáveis. 

A eievada partldpação do setor rodowUrlo 
nacional tem gerado em danosos desequi!í
brlos no perfil energético do País, na mec:lda 
em que determina a necessidade de impor
tação de mais óleo bruto para produzir óleo 
diesel, provocando um excedente de gasolina 
que é exportado a preços gravosos, reperçu
tindo _em mais uma sobrecarga à nossa Balan
çà Comercial Brasileira. 

Em 1988, as importações de óleo diesel 
atingiram a marca dqs 20 mil barris diários. 
Mantida a tendência do crescimento do con
sumo verificada nos últimos anos, a Petrobrás 
estima que as importações do produto chega
rão a 200 mil barris diários em 1995, a custos 
equivalentes a US$ 1,5 bilhão anuals. 

A predominância do setor rodoviário no per
fil global de transposição de cargas no Brasi~ 
em detrimento de soluções mais econômicas, 
tem ·gerado sobrecarga de custos em alguns 
produtos com sérias .imp~cações para o País, 
tanto no que diz respeito à competitividade 
internacional quanto no impacto sobre os pre
ços internos, sigltificando assim mais um fator 
agravante à preocupante espiral inflacionária 
que hoje já alcança índices inusitados e impre
visíveis. 

Exemplo flagrante é o setor siderúrgico que, 
apesar de possuir características de cargas 
transportáveis tipicamente ferroviárias: trans- -
porta 40% de sua produção pela via rodoviária. 
Isto tem gerado uma influência do item "trans
porte" na planilha de custós do setor da ordem 
de 15 a 20% do preço dos prodUtos side
IÚrgicos. 

Outro exemplo é o da a:gr1cultura, particu
larmente na soja constata-se que apesar de 
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o Brasil ter um custo de: produção de US$ 
190 por torielada, contra US$-222 dos EUA, 
o preço médio de exportação da soja brasileira 
se eleva para OS$ 257 por tonelada, bem aci
ma. portanto, dos US$ 239 conseguidos pelo 
EUA Toda a vantagem comparativa obtida 
na produção, que se reflete numa diferença 
faVorável ao Brasil deUS$ 32 por tonelada, 
se transforma em desvantagem de custo fmal 
deUS$ 22 em decorrência dos elevados cus
tos dos transportes internos e das taxas por-
tuárias. _ 

A evidência dos números nos leva a concluir 
que alterações significativas na distnbuição 
das modalidades de: transporte no Brasil de
vem ser processadas _com a_ m.alor urgência 
e determinação. · 

Tais transformações, Sr. Presidente, apon
tam para o direcionamento de investimentos 
na.. expansão e no reaparelhamento da redu
zida malha ferroviária brasileira, dententora de 
uma extensão de 29.810 Km, o que implica 
uma das menores densidades ferroviárias do 
mundo, sendo duas vezes menor que a da 
URSS, quatro vezes menor que a da Argentina 
e oito vezes menor que a dos EUA. 

Aliás, quando dizemos que a nossa malha 
ferroviária é peqilena, sobretudo se cotejada 
com a extensão do País, verificamos que isso 
significa dizer que temos uma das menores 
densidades ferroviárias do mundo. 

A distribuição regional da ma1ha ferroviária 
traz, também, mais uma vez à tona, problemas 
de falta de planejamento da execução de pro
gramas de transportes desse País. 

Apesar de termos poucas ferrovias, a sua 
distribuição espacial é extremamente deficien
te. A malha ferroviária praticamente se encon
tra concentrada no Sul-Sudeste, sendo, con
sec:lüentemente, de pequena monta, de pe
quena expressão, o transporte ferroviário ·nas 
chamadas regiões problemas: Norte e Nor
deste do País, que sofrem, corno -Sabem- V. 
Ex', Srs. Senadores, agudos problemas det de
senvoMmento provocados, inclusive, por ~alta 
de infra-estrutura física, de modo especial, de 
infra-estrutura viária que viabilize os seus Pro-
cessos de crescimento. ~ 

Insisto, Sr. Presidente, dos 2·9.81Q kr1) de 
ferrovias existentes no País, 13.200 km estão 
na Região Sudeste, 7.080 km na Região Sul, 
7 200-km no Nordeste, apenas 1.880 Kfn no 
Centro-Oeste e 450 km na Região Norte, sen
do deste total apenas 2.000 km, ou Seja, 6_,7% 
de ferrovias elebificadas. .. o ~ -

Sr. Presidente, com exceção das Regi'qes 
Sul e Sudeste, às demais regiões do País apre
sentam poucas e precárias ligações ferroviáris 
entre si, sendo o Nordeste, especificamente, 
ligado à Região Sudeste p·or apenas um elo 
de baixa capacidade, com diversos pontos de 
estrangulamento no percurso, incluindo a de
ficiente travessia do Rio Paraguaçu, na Bahia. 

Inexfste, por exemplo, ademais, qualquer li
gação entre a Região Centro-Oeste, grande 
produtora de alimentos, e o Nordeste, deten
tor, como se sabe, de um dos maiores déficits 
alimentares do País. 

Para minimizar os problemas relacionados 
à integração modal e intermodal, o setor de 

transpOrtes- nacional dispõe, de há muito, de 
um projeto que, por suas características técni
cas e económicas, reclama a decisão política, 
e porque não dizer também econômlca de 
sua implantação. - - -

Trata-se da hoje denominada Ferrovia 
TranSnorde~tina, que Já tinha sido objeto de 
cogitações no Plano de Viação do século pas
sado, dl3-tado de 1874, quando, pela primeira 
vez, fez-se referênCia à importância das cida
des de Petrolina (PE)" e Juazeiro (BA) como 
elos de ligação intermodal Rodo-Hidro-Fer- _ 
roviáÍio. AÍgumas décádas, mais tarde, em 
1934, o PtariO Geial de Viação fez referênci;;t.S 
às ligações entre Petrolina-Salgueiro-CrateúS 
e Petrolina-T eresirla-Crat~;;ús-T eresina. 
__ Já em 1973, Sr. Presidente, quando Depu
tado Federal, tive oportunidade de proferir dis
curso sob o titulo "A Ferrovia como Instru
mento de DesenVolvimento Nacional", na Ses
são de 22-de mãio, que ·aprovou o "Plano Na
donãrde Viação, chamando a atenção para 
esta questão. 

Em 1982, à frente do Gov_erno do J:,stado 
de Pernambuco, tive a oportunidade de instruir 
minha equipe de Governo quanto à realização 

BA 

Trocho "'• ser construido -342 km 

FI RnOVIA EXISl ENTE 
HRHO\r'tt.A CONSTRUIR 
FERROVIA A RECONSlRUIR -

Conforme se constata, são indiziveis as van
. tagens da Transnordestina. Se observarmos 
o mapa do Nordeste, e de modo especial, 
9 desenho da referida ferrovia, facilmente con
®guiremos aquilatar 8· impÓrtância dessa fer
rovia para o desenvoMmento do Nordeste, e 
por que não dizer do nosso País. --

de estudo aprofundado pelo Instituto de Dew 
senvolvimento de Pernambuco - Condepe, 
órgão subordinado à Secrefãriã de Plbneja
mento Estadual, para, em articulação com a 
Secretaria de Transpc>rteS, Energia e C~uni
ca_ções e os órgãos Federais envolvidos no 
assunto, elaborar trabalho sob o título I:·-\'\ Fer
rovia Sertaneja - Proposta para Im~Ianta
ção". Naquela ocasião, o "estudo do Condepe 
apontava para uma económía de 37 milhões 
de litros de óleo diesel/ano com a implantação 
da ferrovia, o qUe representava uma economia 
anual de US$ 15,4_ milhões contra um investi
mento total da .O.~:d_em ê:te OS$ 200 milhões. 

A proposta da Fer~ôvli:. Trãrisnordestina,-~r 
sua vez, visa à complementação da malha 
;!ltual, mediante a construção dos trechos Pe
trolina (PE) -Salgueiro (PE)-Ingazeira (CE) 
com 342 km; Crateús (CE) ....:.:..-Piquet Carneiro 
(CE), com -178 km recuperação dei trecho laçu 
(BA) ~ Senhor do Bonfim (BA); com 339 
km e mo4emiza_ção d9s corredor~s _ 2_~~ o 
Recife, Salvador, Fortale;a, Ter~ina e ?áO 
Luís. 

A importãrlC-i8 da refeiida ferrovia pode ser 
Yeiificada -contemplado-se o seguinte mapa: 

Joãr) 
Pessoa 

OceanoAtllintico 

A implantação e a conservação dos referi
dos trechos implicarão significativa economia 
dos custos de transportes ferroviários entre 
os diversos estados do Nordeste, a lnterügação 
das cargas com outr'" regiões do Pafs, como 
o Sudeste e o Centro-Oeste e com o encurta
mento de distân~tas alcançando em alguns 
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trechos como Petrolína·São Luís mais de çari, (BA), e distribuição de derivados de P~ó-
2200km. leo da Refinaria de Candeias (BA) e da fábricas 

A área de J':lfluênda do Projeto engloba o de asfalto de Fortaleza, com destino final para 
sertão de Pernambuco, o oeste e_ o sertão da Suape (PE) e Cratão (CE), além- do fluxo do 
Bahia, o sertão par:aibano, a província salineira farelo de soja proveniente das fábricas proces-
de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Centro- sadoras de petrolina (PE) e dos grãos de soja 
Sul do Ceará, além do Pólo lndustrial de São e milhO originais_do Oeste baiano e da Região 
Luís, no Maranhão, e sua ligação com o Pro- Çef!tro-Oeste, além~o gesso extraído das Mi-
jeto Grande Carajás e a regiao Ci:mfral do Piã.tú. ,nas do Sertão de AraEPE), o minério de 

A região do vale do Sào Francisco, onde ferro prpveiliente de 'C ~ás (PA) via Porto 
hoje se desenvolvem importantes projetas de São Luís que abastecer ~planta de ferro 
agrícolas e agroindusbiais, especialmente nas esponja projetada para SUAPE'{PE), produtos 
proximidades das cidades de Petrolina, em siderúrgicos origiriárióS de São LÜís (MA) para 
Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, experimen· indústria laminadora a ser (mplantada em R e· 
tará, certamente, impacto dos mais expres- cife, etc. 
sivos, vindo a constitWr-se em entroncamento Fica maiS uma vez patente ·a imperiOsa ne-. 
para integração modal rodo-hidra-ferroviária.. cessldade de estabelecer neste País de tão 

O Estado de Pernambuco terá grande bene- escassos recursos financeiros e enorme po-
6clopara o escoamento dos agrícolas_e indus-- tendal de crescinlento ecõnomico, instru-
triafs, produzidos no Vale do São Francisco, mentes de planejamento ~etOriais integrados 
o reforço à extração __ de gipsita e_ definição do a um plano global que promoya a retomada 
corredor do Porto do Recífe/Sucipe, interligan- do desenvolvimento racional e assegure de 
do-os aos centros distribuidores de derivados forma mais consistente o nosso processo_ de 
de petróleo da reglão e as áreas de produção expansão. 
de soja do centro-oeste do País. coino se pode perceber, Sr. Presidente, Srs. 

OEstadodoCeará,Porsuavei.,Serábenefi- Senadores, a construção$ Ferrovia Trans--
ciado,deformadireta,em25A% desuaexten- nordestina fica evidenciada como empreen-
são territorial nas regiões administrativas de dimento viável, rentável e de efeito extrema-
CrateLis, Senador Pompeu, lguatu, Crato e mente positive!, _com_o i_nst.r:~ento de promo-
Juazeiro do Norte, _onde se produzem 40% ção do nosso desenvolvimento. 
do Arroz do Estado, 47% do aiQodão~ 27% Aliás, gostaria de registrar que o Governo 
de Cana-de.-Açúcar, 26% do rebanho suíno, Federal, através do Ministério dos Transportes 
dentre outros produtos. e da_ RFFSA, já iniciou a execução da _obra 

O oeste baiano será beneficiado em uma conforme publicam os jornais e está premo-
área correspondente a 38% do territ6rio esta- vendo a licitação dos primeiros trechos, com-
dual onde vivem mais de 1 milhâo de pessoas preendéii.do um percurso qtie totaliza 116 qui-
dedicadas à agropecuária e a atMdades extra- Jõmetros. 
tivas. Esta área abrange cerca de 6% dos cer- Além de recwsos alocados para este ano, 
rados nacionais numa extensão de 10,5 mi- a proposta orçamentária para 1990,qUe-oGo-
llões de hectares, e abriga uma nova frente vemo da União encaminhou ao Congresso 
de expansão da fronteira económica do PaíS, Naciona1, contempla recursos para a continui-
transformada em Pólo de atração de fluXo mi- dade das obras, além de abertura para duas 
gratório, notadamente da Região SUÍ, para a frentes de trabalho, de modo a que se conclua, 
plantação de soja. no próximo ano, quem sabe, a ligação Petroli-
~ém destes impactos localizados, pode- na-salgueiro. 

mos constatar que não apenas toda a Região Para 1991, está previSta a conclusão de toda 
Nordeste será beneficiada pela implantaçã-o a ferrovia, com custos compatíveis com as 
da Ferrovia Transnotdestina, mas também ou- _exigências de nosso de,senvolvimento. 
tras regiões com a Sudeste e a Centro-Oeste ~ Distante do Governo Federal, Sr. Presidente, 
que terão s-eus fluxos_ de produção bastante não posso deixar de registrar, como fato_extre-
facilitados ~conseqüentemente baf_ateadO,S.- - mamente-positivo, a realização de referida 

Estudos de demanda de tráfego ferroviário obra. 
na Região Nordeste projetam uma mudança :: _ Desejo, portanto, Sr. Presidente, antes de 
·altamente significativa para __ es~_~etor que hoje concl_uir as minhas palavras, dizer quanto ce-
participa com apenas 10% do mercado global puta significativo para o País e, de modo espe-
de transporte na região que é de 40 milhões cial,'para o desenvolvimento nordestino, a exe-
de toneladas/ano. __ _ -~ _ _ cUçãodaFerroviaTran.Snordestina, muito em-

\ 
Para o horizonte 19_90-2010, visJumbra-se bera estejamos -absolutamente conscientes 

um crescimento de demanda por transporte das restrições orçament.ârias_às quais a Nação 
ferroviário para a região de cerca de 10,4 mi.J. está submetida. As saídas da co:rise no ·rumo 
lhões de toneladas para 22,8 milhões de tone- da retomada do desenvolvimento devem estar 
Jadas em 2010. _ di_re_çlonadas por prioridades e decisões políti-

DestestotaisaFerroviaTranshordestinapo- caª que aflorem de um estudo mais abran-
derá a!>soryer quase, 3,0 milbões, e~o 1~90,. gent~_decadãieQIAoesetoreconômlco.Oxalá 
e 8,8 milhões de toneladas, em 2010. não S_oitá s_oluçêo de continuidade. 

Esta carga englobará, dentre outros itens 
relevantes, o fluxo de produção e distribuição 
de cimento, o suprimento de concentrado de 
cobre, a partir de 1998, desde o porto de Itaqui, 
no Maranhão, até a Caraiba Metais, em Cama-

O Sr. Mauto_Benevfdes- Permite-me 
V. --Ex'-- Uffi aparté;-itobre senador Marco Ma
dei? 

O SR. MARCO MA.CIEL _- Com prazer, 
ouçp V. Ex', nobre Semidor Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes- Como repre
sentante do Nwdeste nesta Casa, ao lado de 
V. Ex' e de eminentes outros Senadores, dese
jo também ·chancelar esta manifestação que 
V. ~ faz da tribuna, neste instante, quando 
apela para o Governo, no sentido de que não 
.sejam escasse~dos os recursos destinados a 
essa ferrovia já projetada e que, a segUir vai 
atingir, no meu Estado o Município de Missão 
Velha, fazendo uma perfeita interligação na 
chamada Transnordestina, é absolutamente 
procedente este apelo derradeiro de V. Ex", 
quando começou a dizer, a esta aJtura de seu 
discurso: "Oxalá que o Governo Federal não 
deixe faltar os recursos indispensáveis à viabili
zação dessa: iniciativa. ''Veja V. ~. nobre Se
nador Marco Maciel, que empreendimentos 
da maior relevância para a nossa Região, co
mo é o -caso, por exemplo, da Usina de Xingó, 
o que se tem assistido é uma subestimação 
da importância dessa iniciativa. Eu mesmo, 
há cinco ou seis dias, ocupei a tribuna do 
Senado para protestar, da forma mais vee
mente e indignada, diante da sustação do cro
nograma de obras da Usina de Xingó. Então, 
V. ~. no momento em que traz a Clebate 
nesta Casa a conclusão desse importante tre.
cho ferroviário de nosso País. faz muito bem 
quando, antecipadamente, apela para o Go
verno Federal no sentido de que garanta os 

_recursos indispensáveis à concretizaÇão de 
uma obra de tamanho porte. Portanto, solidá-

- rio com o Proilunciamento de v. Ex-, támbém 
desejo partilhar da sua apreensão, no sentido 
de que não_ sejam desviados aqueles reCW"Sos 
já comprometidos com a concretização dessa 
obra. 

O SR. MARCO MACIEL- Caro Senador 
Mauro Benevides, ilustre representante do Es
tado do Ceará, e,-portanto, do Nordeste nesta 
Casa, quero, ao tempo em qye agradeço a 
V_. Ex!' o aparte, mais uma vez, manifestar mi

-nha integral solidariedade com as palavra que 
V. & vem de proferir acerca do drama nor
destino. 

Cada vez maE.-iTle-CõnVeriÇo, Sr. Pi-esiderlte, 
_que o Nordeste é s_obr_etudo longe e, por issO" 
mesmo, ele nunca é visto nem lembrado pelo 
Governo Federal. O nobre Senador Mauro Be
hevidés- lembrou aqui, com propriedade, os 
problemas que estamos vivendo agora para 
dar viabilidade, para dar continuidade à Hidre
létrica de ~_g_{l, _ _9br<il que, além de ser impor
tante_ Para O desenvolvimento-da Região nor
destina, vai, talvez, se não_ concluída até 1994, 
condenar-nos a um grande racionam~nto. 

Nós, no Nordeste, experimentamos, em 
1987, O racionamento pfôvocado por uma ir
regularidade climática, que reduziu ã oferta 
da água na Bacia do São Francisco. Em que 
pese_ tenha sido_ referido racionamE!):rt:o algo 

_terii.porário, a Região, além de ter reduzida 
a sua capacidade de crescimento, confron
tou-se corri graveS próbleiTI.as sociais: desem
prego e, por que não dizer, fome. 

Hoje, Sr. Presidente nós estamos às voltas~ 
mas uma vez: com Xingó. A obra agora sofreu 
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a paralisação e como lembrou' com proprie
dade, o Senador Mauro Benevides, se recursos 
não forem alocados, ainda es_te an.Q, _através 
de suplementac;ão de verbas, quer no próximo 
ano, através de consignações orçamentárias, 
nós corremos o risco de ver a obra, mais uma 
vez, paralisada, provocando prejuízos para o 
Nordeste, vale dizer, prejuizo para o País. 

Por isso, Sr. Presidente, o meu apelo com 
relação, nesta tarde, à questão da Ferrovia 
Transnordestina. Além de ser importante para 
o Pais, ela o é, de modo especial, para o Nor
desté, e Deus queira que não haja desconti
nuidade na. oferta de recursos,. para que uma 
obra tão importante para a nossa Região não 
seja, mais uma vez, adiada, limitando a nossa. 
capacidade de crescimento~ fazendo, sobre
tudo, com que se agravem também, em nosso 
Pais, os desniveis inter-regionais que já são 
ext:remament~ aguc:J.os. _ 

Era Isso que eu queria dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

Durtmte o discurs_q dq Sr. Marco _;\18-
ciel o Sr. Nelso_n Camefro, Presidente, 
deixa a cadeln!J dtt presidênda, _ _que é ocu
pada pelo Sr.- Nabor Júnior. Suplenete 
de Secretário.) 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a paJavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA 
DISCURSO 00E. EN711EGUE À REV/-
5-ÍO DO ORADOR, SERÀ PUBUCADO 
POS1ER/ORMEIYTE. 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Olavo 
Pires. 

O SR- OLAVO PIRES (PTB - RO. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. S;nadores. a 
história nos ensina que muitas frases, muitos 
adágios, muit() ditos não p?Jrtiram de vultos 
da literatura, não partiram de expressões da 
intelectualidade. Muitas vezes, algumas frases, 
algtms ditos, alguns adágios 'populares, como 
são ditos, partindo de pessoas do povo, -de 
pessoas simples, têm muito rhais ressonância, 
muito mais profund.ldade, multo mais essên
cia do que aquelas frases ditas pelas grandes 

· inteligências escolares criadas e formadas nas 
universidades. ' 

Há questãq de dias, ouVi, no interior do meu 
Estado, em Rondônia, dito por um daqueles 
homens simples do nesse! Estado, vizinho ao 

, Estado de V. Ex•. Sr. Presidente, o Acre, que 
o Governador de Rondônia teve o seu nome 
alterado por ocasião do seu registro, e expli
cava esse morador do meu Estado- homem_ 
de mãos calejadas, de tez enrugada pelo sol, 
pelas intempéries climáticas do Estado de 
RondônliJ, Norte do nosso Brasil: 

. ''Senador', as atitudes do Governador de 
Rondônia refletem o puro desequilíbrio. Acre
dito que o p~ dele, quando o registrou, queria 
colocar mesmo, ao invés de Jerónimo, Nerô· 
nimo, com'"n" de Nero, considerando a sua 

semelhança, a sua identificaÇão com o famo-
~ NerO de Roma.·· · 

- Essa semelhança, Sr. Presidente, Srs. S~a
dores, se aproxirria, se identificd cada dia m!!lis, 
porque o Sr. CiCi'vetriador de Rdndônia, o Nerô
nimo", como disse esse rne11 amigo do int~
rior, está fã.ltando apenas fisicamente Colocar· 
fogo no Estado, porque praticamente já o fez. 
Esse homem tem feito Rondônia conhece·r 
os seus_ piores dias. O Estado. está atraves
sando uma fase de total descalabro, onde pre
domina a imoralidade, a -corrupção, a incom
petência e a desfaçatez desse governo. 

Esse homem, demonstrando o seu dese
quilíbrio emocional, a sua delnência, -o .seu 
descontrole, já se desentendeu com toda ·a 
classe de funcionários públicos do Estado de 
Rondônia. Sr. Presidente, V. Ex!' já foi Gover
nador do Estado_ do Acre e bem sabe que, 
pela lógica, pela coerência, não é permitido 
a um governante se incompatibilizar com a 
sua classe de funcionários, da qual ele depen
de também para realizar um governo exitoso. 

O Sr._ Governador do Estado de Rondônia, 
o "NerônirriO" Santãna, lil-confqrmado Com 
a sua incomj:)ãtibilidade com os funcionários 
públicos, estendeu os tentáculos da sua igno
rênda a todas as instituições do nosso Estado 
de Rondônia, B_ti_gou com o Tribunal de Justi_· 
ça~ brigou com o Ministério Público, brigou 
com o Tribunal de Contas, depois se refez, 
se recompôs; Com o Poder Legislativo ele vi
nha mantendo um entendimento camuflado, 
que não refletia a realidade, e hâ questão de 
\.lns 30 di-ª-S estourou mais essa bOmba: o Sr. 

-Qó_vemadoLteve toda a Assembléia Legislativa 
do Estado de Rondônia posicionada contra 
a sua pessoa. Inclusive dos dez remanescentes 
Deputados do PMDB, s6 sobraram dez até 
o presente- momento. S. EX'~ emitiram um 
manUesto de repúdio às atitudes do Gover
nador, e sugeriram que o GovernadQr de Ron
dônia, talvez ~m _ym último gesto de grandeza_.. 

_.Já que até agorà, de acordo c9:m a minha 
interpretação, ele não praticou nenhum - re
nunciasse ao seu m<)ndato, para quê o Estado 
de Rondônia pudesse resgatar a moraJidade, 
a ordem, e caminhar .rumo ao desenvolvimen
to e ao progl'esso. 

Sr. Presidente, Sr~. Sen~dores, vivemos em 
Rondônia c;li~s reaiiT.ente amargos. O Líder 
do PMDB, que é o Partido do Governo, tam
bém pediu a renúncia do Governador, Imagi
nem, Srs. Senadores, o próprio Uder do Go
verno chega a ocupar a tribuna para sugerir, 
solicitar que o Governador peça a sua renún
da/ 

Está serido preparado pela Assembléia Le
gislativa um pedido de impeachment do Go
vernador e esse documento já relacionou 25 
casos diferentes de infração à lei. É urna imo-_ 
ralldadel E tramitam na Justiça mais 40 ações 
distintas contra o Governador. 

A incompetência, â improbidade, a irres
ponsabilidade administrativa desse Oovemo 
estendeu-se a todos os setores da adminis
tração p(lbl]co do Estado de Rondônia. Não 
existe nenhuma Secretarie., nenhum Setor do 
Estacio ent que nlto preclQmine a im:ompe--

tência. e a corrupção. Pratica-se, em Rondônia, 
atu,imente,_êorrupção a céu aberto. Nem têm 
a preocupação de camuflar os seus ataS desO
nestos. 

Temos facilidade de estabelecer aqui um 
quadro comparativo. Quando o primeiro esca
lão procede desta maneira, há uina degene
ração vertical, de cima para baixo. Então, hoje, 
no Estado de Rondônia, grande parte dos as
sessores desse Governador, vendo· e sabendo 
que o Governo central, que_ o Governo prin
cipal do Estado, pratica esse tipo de corrup
ção, desvia, absurdamente, os recursos que 
para o Estado de Rondônia são destinados 
pelo Governo Federal. Eles também querert) 
meter a mão na cumbu_ca. E o povo do~o 
de Rondônia continua desassistido, co · ya 
desprotegido em todos os setores. área 
de saúde, chega a ser revol(?lnte dar por 
aquelas cidades habitadas por uma ulação 
valente, corajosa, trabalhadora e deira, e ver 
aqueles mais necessitados dos rambulando 
pelas ruas, totalmente desa · tidos pelo Po

; der Público, precisando de a injeç:ão, preci-
sando de um remédio, ecisando de uma 
consulta médica, prec· do de uma opera
ção, e morrendo praticamente à mingua. 

Todos sabemos que os recursos do SUDS 
que são transferidos para o Estado de Rondô
nia, através do Inamps, representam verda
deiras fortunas. 

Tenho ·em thão um relatório do pessoal téc
nico do INAMPS que constatou e comprovou, 
na Secretaria de Saúde do Estado d~ Rondô
nia, -falsificação de conta corrente bancária. 
Este é _o quadro no Estado de Rondônia. 

Esse me~mo oovemador, há tempos, de
. clarou à imprensa, de público, que existia uma 
!'nâfia na Secretaria de Saúde. Entretanto, até 
hoje, nunca demitiu_ninguém dessa Se(:retaria 
e também nã.o deu o nome dos integrantes 
dessa máfia. - · 

Vejam, Sr. Presidente e Srs. SenadOres, o 
descalabro, o absurdo que está existindo no 
nosso Estado. Esse Governador, por estranha 
coincidência, e -por mais estranho que pareça, 
ocupou, durante três Legislaturas, uma cadei· 
ra de Deputado Federai. Lá era o paladino 
da honestidade, o íntegro defensor da austeri
dade, o homem que combatia a tru<::_ulência 
do governo tnilitar. Colocava-se frontalmente 
contrário às perseguições que eram pratica
das pelo Governo da época, S. Ex'!' combatia 
as prisões, espancamentos e toda sorte ~e 
agressões, as quais, nós autênticos democra
tas, somos contra. 

A demência do Governador "Nerônimo~' 
Santana teni Chégcido a tal ponto e os,. seus 
cliques de descontrole, os seus momentos de 
histeria são de tal monta, que, na semana pas
sada, mais predsamente na noite de sexta8 

f~ra para sábadO• a população de Ouro Preto 
do Oeste, uma aas mais prósperas cidades 
do interior de Ron~ôni~ como toda a popu· 
laçã~ do Estado, revbltadQ com todo esse tipo 
de desassistência, falta de segurança em Ron
dônia mata-se abertamente e ninguêm ê preso 
ou punido,-nenhum cOme no Estado Rondô~ 
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nia, podemos dizer, é descoberto, ta1 é a inci
dência de crimes insolúveis no Estado de Ron
dônia que eu, sem nenhum receio de errar, 
admito que deve atingir a casa _de 85 a 90%, 
essa população cansada de sofrer o desres
petto e a incompetência desse Governo, se 
reuniu e decidiu fechar a BR, a rodovia que 
atravessa a cidade pelo meio. Colocaram tra
tares, caminhões e toras de madeira, fechando 
a BR. O fechamento começou· pela manhã 
e esperavam que o Governador aparecesse 
para dia1ogar com as autoridades, os verea
dores, os representantes de classe, enfim, com 
a população, essa mesma população que aju
dou a elegê-lo em 1986. Qual não foi a sur
pressa dessa população ordeira e desassistida, 
qUando, em vez de receber a figura do Gover
nador para dialogar, e, assim, tomasse conhe
cimento da aflição dessa população, ela teve 
de enfrentar a tropa de choque da Polícia Mili
tar. Não culpo a Polícia Militar, que estava lá 
cumprindo determinação superior. O major, 
o capitão, o tenente que lá foram atenderam 
a uma determinação do Governador. Creio 
que nenhum Governador que tenha pulso ad
mite que suã polfcia pratique um ato desses 
sem que eJe autorize. 

Os cidadãos pacatos, os trabalhadores, as 
senhoras sexagenárias, os vereadores e depu
tados estaduais foram espancados pela polícia 
desse "Nerônimo", desse Nero dos século XX. 
dese Nero brasileiro que mandou a Ouro Preto 
sua polida para sufocar uma demonstração, 
um movimento democrático e ordeiro de uma 
população que, cansada de ser espezinhada 
por esse tirano, por esse ditador, por esse dés
pota, resolveu externar a sua intolerância 
àquele estado de coisas através de uma de
monstração pacífica. 

O Governador de Rondônia, que tanto com
bateu, da tribitna da .Câmara Federal, a prática 
da perseguição, da corrupção, do espanca
mento e da truculência, praticou mais esse 
ato vil, ignobil e inaceitável. agredindo cevar· 
demente uma população indefesa que nada 
mais reclamava do que um gesto, uma atitude 
responsável de seu Governador, gesto esse 
que, para infelicidade de Rondônia, até hoje 
não existiu. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
ConcedO- ·a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res; como representante do PMDB nesta Casa, 
não poderia deixar de_ me regozijar com o o 
"Dia Nacional" de nossa Agremiação, esco
lhido como marco de uma arrancada político
eleitoral em favor das candidaturas de Ulysses 
Guimarães e Waldir Pires. 

Todos os 4.300 Diret6rios MuniciPais foram' 
instados pelo Presidente em exercício do Parti-· 
do, Jarbas Vasconcelos, a promover eventos 
destinados à mobilização popular, engloban
do segmentos da comunidade brasileira. 

Há poucos dias, no espaço de termo desti
nado à presente campanha pelo TSE, tanto 

_ no rádio como na televisão, foi ouvida a con-. 

clamaç_ão dos dois postÜiàntes- Ulysses Gui
marães e Waldir Pires - com ampla resso
nância jUnto à militánda, agora engajada na 
luta com redobrado estímulo e motivação. 

Aus_ehte deste plenário, na tarde de hoje, 
o líder Ronan Trto, entendi de utilizar esta 
tribuna para sãudar os noss_os correligionários 
em todas as cidades do País, levando-lhes o 
apelo veemente para que contribuam, com 
seu esforço e dedicação, para levar a mensa
gem, as idéias e o programa de Ulysses Gui
marães a todas as camadas da população. 

Dotado de competência e espírito público, 
cqmprovados no exercício de sucessivos 
mandatos, Ulysses Guimarães espera receber 
de seus correligiohários e de milhões de eleito
res o reConhecimento pelos serviços que pres
tou ao País, sobretudo normalização de nessa 
vida político-institucional, etapa que foi_ultima· 
da com a imPlantação do Estado de Direito, 
através da promulgação da_ Carta de 5 de ou
turbo de 1988. 

Cqmo seu Cómpanheko de chapa, o éx-Go
vernador Waldir Pires Credenciou-se a disputar 
a Vice-Presidência, em (a~ o_ de seus méritos 
incontáveis e do correto desempenho, dentre 
outras, das funções de Ministro _da Previdêhcia 
e de Chefe _do Executivo baiano. 

Possuindo, pois, dois excelentes nomes n.a 
composição da chapa que posb..da a Primeira 
Magistratura do País, o PMDB espera que os 
seus integrantes- arregacem as mangas nesta-
fase final da atual campanha, garantindo a 
Ulysses Guimarães e Waldir Pires a presença, 
a 17 de dezembro, no ~gundo turno de vota:. 
ção. - -

Deixo, pois, consign~da, nos Anais do Sena
do, esta fase da nossa luta, depois de 29 anos 
sem qüe a massa votante pudesse ser convo
cada para eleger os dirigentes da Nação bra
sileii'a. 

Se outros candidatos poss~em, igualmente,_ 
atributos para o exercício das elevadas fun
ções de Presidente e Vice-Presidente da Rep&
blica, nenhum deles ultrapassará em digni
dade _e~çjvismo os nossos postu1antes- U!ys
ses GUimarães e Waldir Pires, cuja atuação 
irrepreensível, em seguidos mandatos, os cre· 
dencia a receber o sufrágio popular. 

Dehoje-31 de outubro-a 15 de novem
bro, os p~medebistas ganharão as ruas, cola· 
borando -para o triunfo da chapa do Partido, 
sobretudo, a consolidação da nossa estrutura 
democrática_.___ · ___ _ 

Er~.-o -que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nabct Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Fraridsco Ro
Uemb.,.g. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMPB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, em abril de 
1989, o Sr. Ministro de EStado das Minas e 
Energia, em visita à futura hidrelétrica de Xin· 
g6, afirmava, por recomendação do Presiden
te Sarney, __ que erã necessário encontrar uma 
solução para o impasse da falta de recursos 
a que vinha sendo submetida a continuidade 
das obras da usina. E arrematava o Sr. Minis-- . 

tro:_"Xing6 é uma obra fundamental para o 
desenvolvimento do Nordeste, e nós estamos 
orientados pelo Presidente Sarney para fazer
mos o inelhor possível com relação a Xingó. 

A mesma imprensa que, na época, deu des
taque a tais declarações, hoje, noticia a parali
sação das obras de Xfugó - "a maior obra 
do Governo Sarriey" - porque o Governo 
"não dá qualquer sinal de que pretende pagar 
os 138 milhões_ de dólares_ que deve" às em
preiteiras, pr()vocandõ, como ação imediata, 
a demissão dos 2050 trabalhadores que ainda 
se encontram no canteiro, além dos 1200 já 
demitidos. 
· Sr. Presidente, desta tribuna, _qUero mani
festar minha preo-cupação e o de toda a popu· 
lação do meu Estado de Sergipe, com esse 
fato qu_e, além das decorrências sociais previs
tas, a longo prazo, trará cqnsideráveis prejuízos 
para a economia e o desenvolvimento do Nor-
deste. -- _ 

De fato, se, para o Brasil, a questã.o da poJi
tica energética e da capacidade geradora de 
energia se prefigura como uin dos mais graves 
problemas, as conse(lüênc:ias do não- equa
. danamento dessas questões, para o Nordeste, 

apresentam-se ainda mais preocupantes~ 
Afr estatísticas oficiais do Brasil apontam pa· 

ra um crescimento médio anual de 5% em 
termos de consumo de energia até. o ano 
2000. Isso quer dizer que, no _ano 2000, o 
consumo energético terá dob}ado em relação 
a 198_8, e-triplicado no ano 2010. 

O setor de energia elétrica, no ano 2000, 
deverá ter capacidade para pr<?duzí_r _ 94.000 
megawatts e, em 2:fJIÕ, 145,poo me_gawatts. 
Estes_dados significam a riecessidade de 200 
bilhõeS de dólares até 201 O, o que se desdobra 
em .um investimento de 1 O bilhões de dólares 
por ano, a partir de 1990. 

Xingó, Sr. Presidente, e o Nordeste, são viti
mas da fa1ta de interesse e dos horizontes pe
que'nos da politica pública para o setor. 

Xingó, 55 quilómetros abaixo da usina de 
Paulo Afonso e_179 da foz de São FranciSco, 
está sendo construída entre os Municípios de _ 
Piranhas, no Estado de Alagoas, e Canindé 
do São Francisco, em Sergipe. -

Suas obras iniciaram-se em março de l987 
e, de acordo com o cronograma inicial, a pri~ 
meira turbina deveria entrar em operação em 
dezembro de 1993. 

Ao término das duas etapas previstas, Xingó 
produzirá, através de dez unidades geradoras, 
5.020.00() quilowatts; um lago de 60 qullôme· 
tros quadrados- 3,8 bilhões de metros cúbi~ 
cos de água -a um custo total de 2,4 bilhões 
·de dólares. 

Até o presente, foram investidos apenas 400 
milhões de dólares que permitiram a realiza
ção de aproximidamente 20% das obras civis. 

Os problemas finãÍlceiros de· Xingó tiveram 
início no primeiro semestre de 1988, quando 
surgiu a primeira crise da obra 1 o __ conse
qüente comprometimento do, c~nograma e 
das etapas previstas para funcionamento da 
usina e produção comercial de energia. 

A segunda grave crise sobreVeio em dezem
bro de 1988, por meio de ufr\ maior atrofiaH 
mento dos recursos, ocasião em que a entrada 
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em operação da hidrelétrica, em nível comer
cial, de 1992, foi projetada para julho de 1994. 

A paralisação das obras e o·deso..~mprimen .. • 
to do cronograma estabelecido provocam, se:
gundo algumas avaliações, um prejuízo de um 
milhão e quinhentos mil d6lares por m~s. se" 
acrescentarmos, Sr. Presidente, a possibilida
de_ concreta de faltarem chuvas, a previsão 
é de queima de aproximadamente um milhão 
de dólares de óleo por dia, para suprir a defi
ciência de energia hidrelétrica. 

Tais perspectivas comprometem o próprio 
futuro da região. O racionamento de 1987 
e â constante ameaça de novo racionamento, 
causado pelo atraso das obras de Xingá, estão 
levando grupos empresariais a replanejarem 
seus projetes de amplíação ou de realização 
de novos investimentos no Nordeste. Nem 
mesmo ltaparica, cuja primeira etapa já está 
concluída, afasta o risco de diminuição da 
oferta de energia elétrlca no Nordeste e a hipó
tese de.novo contingenciamento vislumbra-se 
ao menor sinal de crise. 

O projeto Xingó antecedeu o projetÕ !tapa
rica e _deveria ter sido concluído ªntes. No 
entanto, as características de_Xingó, por Jocali· 
zar-se em uma garganta do rio São Francisco, 
exigindo uma construção cbfn pecullaridades 
diferentes das que foram feitas até o"pi"esente 
- construção pelo sistema de enrocamento 
com face _de concreto -e_ pela necessidade 
urgente de aumentar a oferta de energia para 
o slstema CHESF, Obtigaram· Xingó a sofrer 
preterição em favor de Jtaparica. 

Todavia, Sr. Presidente e Senhores Senado
res, esse circunstancial retardamento para fa
vorecer ltaparica não justifica a atual situação 
de para dá das obras, até mesmo porque Xingá 
apresenta vantagens superiores às demais 
grandes usinas hidrelétricas do Brasil, em ter
mos de custos e de conciliação ·com o melo
ambiente. 

A topografia, a pouca compleXidade técnica 
da obra e as especificidades sódo-econômi
cas das áreas .inundadas, quase que despo
voadas, são os principais fatores que propi
ciam baixo custo global de execução, aproxi
madamente 2,4 bilhões de dólares, conforme 
já referi. 

Xingó é o· empreendimento mais barato do 
Brasil para o setor. Seu custo é várias vezes 
menor que o de ltaipu. Itaparica produz um 
kw!h por 22 milésimos de dólar, Xingó o gera
rá por 14 milésimos de dólar. E uma usinZI 
nuclear apresenta um custo de produção no 
montante de 44 milésimos de dólar por kw/h. 

Em haparica, 30% dos custos são devidos 
às indenizações, pois foi inundada, parcial
mente, a área de sete Municípios e 40 mil 
pessoas tiveram que ser deslocadas. Xingó, 
pelas suas características, inundará uma su
perfície de baixa densidade demográfica e de 
terras inaptas para a agricultura. 

Por essa mesma razão, o lago de Xingó, 
contido entre as escarpas do "canyon" do São 
Francisco, não atingirá espácies _ahimais ou 
vegetais. revelando-se um projeto de grande 
porte e~ perfeito equilíbrio com_ a sociedade 
e com a ecologia. 

A continuidade das obras dessa hidrelétrica, _ 
a obediência aos cronogramas estabelecidos 
são imperativos categóricos para a viabilidade 
e o_ desenvolvimento da região Nordeste. 

Xingó representa o fornecimento de, no mí
njmo. 18 bilhões de kw/h anuais de· energia 
elétrica, o que significa, praticamente, 50% 
de _toda a demanda_ da região nos ineados 
da década de 1990. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os dados que 
apresentei conftrmam a impresdndibilidade 
do proejto Xingó para o Nordeste, a não ser 
que mais uma vez a região seja frustrada no 
seu esforço histórico para sair do subdesen
volvimento. -

Xingó não pode parar. 
Era o que tinha a dizer,_Sr. Pr_e_sidnete, Srs. 

Senadores: .<Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador _Hugo 
Gontijo. 

O SR. HOGO GONTIJO (PL - MG. Pro
nunica o seguinte discurso) -Sr. Presidente, 
Srs.-Senadores, o· Legislativo Federal acaba 

--de aprovar-o Projeto de Lei do Senado nQ 74, 
de 1988, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, que restaura a dignidade-da Campanha 
Nacional de_ escolas da Comunidade, ao modi
ficar a redaÇão doS arts. lo e29 da Lei n9 3.557, 
de 1959. 

Com efefto. aquele dispositivo legal já reco
nhecia, há 30 anos a importância da CNEC, 
como linha a1,1Xiliar do estadC?_ na educação 
do povo brasileiro. 

No entanto, segundo o_ autor do projeto, 
ao justificá-lo, "os valores estabelecidos na Lei 
n9 3.557, bastante significativos àquela época, 
por serem ftxos, se tomaram irrelevantes com 
o passai' dos anos". 
_ E o que--se--pretendeu? Simplesmente rea
justar os valores daquela lei e compatibilizá-la 
com as flovãs disposições constitucionais, em 
especial no que tange aos arts. 205 e 213, 
do corpo permanente, e 60 e 61, das Dispo
sições Transitórias. 

A História da CNEC coincide com um pro
cesso exemplar de fomento tanto à educação 
para os carentes quanto à participação cornu

. nitáda no processo de identificação de neces
sidades e de edificações dos prédios escola
res, pelo envolvímento da. própria sodedade 
destinatária, através do sistema de mutirão. 
- A- escola cneclsta nasce dessa comunhão 

de interesses para solucionar necessidades, 
e conSegue, realmente, compensar grandes 
lacunas_ que se postam entre a escola pública 
e a esrola particular. 

A garantia de parcela de seus recursos, ofe
recida pelo Estado graças a preceitos legais, 
é uma forma de permitir-lhe prosseguir em 
sua diffid tarefa de prover a população de um 
ensino da melhor qualidade e preços compa
tíveis com a realidade econômlca do País. 
~ CNEC n_asc~u em ~efice, em 1943, por 

proposta de seu fundador, Professor Felipe 
Tiago Gomes, de criar uma escola em bene
ficio do trabalhador que necessitasse estudar 
à noite.· 

O Ginásio Castro Alves, o primeiro da então 
Campanha do Ginasiano Pobre, lançou as ba~ 
ses do princípio de mutirão e da participação 
coletiva nas tarefas de planejamento, implan
tação e consolidação dos educandários. 

Nesses 46 at:tos de e:retiva demonstração 
do que pode a vontade de realizar, o exemplo 
daquele paraíbano de Picuí frutificou e, airida 
Por suas mãos, permanece ComO uma das 
iniciativas mais sólidas presentes no cenário 

_ da educação nacional. 
Por essa razão, reitero meu mais caJoroso 

aplauso ao legisJativo, pela aprovação daquele 
projeto de lei que, pOr sua: ·consistência e di~ 
rnenSão social, resgatará a importância da 
CNEC como ínstituição modelar no processo 
de desenvolvimento das bases comunitárias, 
peJa utilização de parte dos recursoS"índisperi
sãveis à sua manutenÇã"o: (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais_ havendo a t;ratar, vou encerrar 
i sessãO, desi!:JOando pã.ra a Õrdinária de ama
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 36, DE 1989 

(Indltido em Ordem do Dia, nos termos do
art. 3_5~, parágrafo único, do Regimento Inter

no) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 36, de 1989 (n• 112/89, 
na qimara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio 
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
tendo PARECER PRELIMINAR, por pedido de 
~ligência. 

-2-
PROJETO DE LEI DO DF 

N• 69, DE 1989 

(Em Regime de Urgência, nos termos do 
art. 336. c, do Regim-ento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do DF n9 69, _de 19_89, de iniciativa da Comis.OO 
do Distrito Federal, que autoriza a desafetação 
de domÚ1io de bens de uso comum do povo, 
dentro dos limites territoriais do D~trito F~de· 
ral, tendo PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário: 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 81, DE 1989 

(Ero Regime de Urgência, nos termos do 
ar. 336, c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único do Projeto _de R e-_ 
solução n9 8], de 1989, que autoriza o Gover
no do Estado do ceará a emltlr Letras Fmaii
ceii-as do T escuro do Estado (LFIE-CE), em 
montante equivalente ao valor das 2.839.913 
Obrigações do Tesouro do Estado _do Ceará 
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(OTCE:) que serão substituídas e _extintas, ten-
do ' 

PARECER FAVCJRAVEL, proferido em ple-
nário. · 

-4 
PROJETO DE RESOWÇÃO 

N• 82, DE 1989 

(Em Regime de Urgência, nos termos do 
art 336, c, fo Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Proejto de Re
solução n~ 82, de 1989, que autoriza o governo 
do Estado do Rio de Janeiro a elevar, excep~ 
danai e temporariamente, seu limite de endivi
damento, para emissão dos títulos que men
ciona, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

-5-
oFfao N• S/12, DE 1989 . 

(Em 'Regime de Urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Ofído n• S/12, de 1989 (n" 156/89, na ori-· 
gem), relativo à proposta para que seja autori
zado o governo do Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito junto a organismos finan
ceiros da República Argentina, no valor deUS$· 
30.000,000.00 (trinta milhões de dólares ame
ricanos). Dependendo de parecer. 

-ti-

Votação, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n9 30, de 1989 (n9 44/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo de Cooperação Económica cele
brada entre o Gove"rho da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República So
cialista da Tchecoslováquia, em BraSJlia, em 
12 de maio de 1988, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferiaQ em ple
nário, nos termos de substitutivo que oferece. 

-7-
·Votação, em turno Út:JicO, do Projeto de _L~i 

doSenadon~22, de 1989, de autoria do Sena
dor Jamil Haddad, que dispõe sobre o trans
porte de presos e dá outras providênctas, ten
do 

PARECER, sob n• 97, de 1989, da Com~o 
-de Cosntituição, JuStiça e Cidadania, pela 

constituciona1idade e juridicidade. 

-8-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei 

do Senado n9 91, de 1989 (COrilplementar), 
de autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que estabelece, nos ter
mos do § 99 do art 14 da COnstituição, de 
5 de oubJbro de 1988, prazo para desincom
patibilízação de Ministros de Estado, tendo 
PARECER, sob n9l39, de 1989, da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 
constitucionalidade e juridicidade, com voto 
vencido dos Senhores Ney Maranhão, Jutahy 
Magalhães e Mansueto de Lavor. 

-9-
Votação, em turno úrnco, do Projeto de Lei 

do DF n9 63, de 1989, de iniciativa da Cernis-

são do Distrito Federal, que autoriza a institui
ção da Ftmdação Memorial Israel, Pinheiro e 
dá outras providências tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 247, de 
1989, da Comissão 

....... do Distrito Federal. 

-lO-

Votação, em tUrno úi-lico, do Projeto de Re
solução n~ 1, de 1989, -de iniciativa da Comis
sáo Diretora, que altera a redação de dispo· 
sitivos da Resolução n9 146, de 1980, alterada 
pelas Resoluções n95 50, de 1981, de 360, 
de 198.3 e dá outrasprovidência_s, tendo 

PARECER. sob n• 159, de 1989, da Co-
missão _ 

-de Constituição, Justiça e Gdadania, pela 
constitudonalidade, juridicidade e, no mérito, 
favo~vel. 

.:..._11-

Votáção, em tUrno único, do Projeto de Re_
solução n9 51, de 1989 (apresentado pela Co
missãO -de Assuntos Económicos como con
clusão de seu Parecer n9 152, de 1989), que 
autoriza a Prefeitura MuniciPal de Bonito, Esta
do de Pernambuco, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cr~ados, 
a 80.848,17 OTM, de julho de 1987, junto 
à Caixa Econôfu1ca-Federal, tendo 

PARECER, sob n' 277, de 1989, da Co
missão 

-de Assuntos Econômicos, favorável à 
Emenda n9 1, de plenário, nos termos de subs
titutivo que oferece. 

-12-

Votação, em turno único, do ProJeto de Re
solução n9 67, de 1989·-(apreseritaci.o pela Co
missão de Assuntos Econi5micos como con
clusão de seu Parecer n9 231, de 1989j, _que 
autoriza a concessão de garantia da Untão aos 
títulos que menciona, tendo 

PARECER; sob n• 275;-de 1989, da Co· 
missão 

-de .A$suntos EconõTnicos, favorável às 
Emendas de n')S 1 a 3~ de pl~;mário nos termos 
de substitutivo que oferece. 

~-13-

Votcição; eiTI turno único, do requerimento 
n~~66, de 1989, de autoria dp senador Dirceu 
Carneiro, solicitando; nos termos regimentais, 
tenham tramitação conjunta os Proejtos de 
Lei do Senado n9• 178. 200, 211, 236 e 237, -
de 1989, dos Senadores Nelson Carneiro, Ju
ta_hy Magalhães, AntôniO Luiz Maya, Francisco 
Rollemberg, Dirceu CarneirO e José Fogaça, 

- respectivarilente, qUe dispõem sobre a política 
para o ~t.Qr agropecuário. -

-14-

Votação, em primeiro turno, da proposta 
de Emenda à Constiiuiçáo n9 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senadores, que altera os prazos estabelecidos 
no § 69 do art. 14, para desíncompatibilização 
do Presidente da República, dos Governadores 
de estado, do D~tri~ Federal e dos Prefeitos, 
tendo 

PARECER, sob n• 145, de !989. 
-de Comissão tempOiJriiJ, favoi-ávei áo 

prosseguimento da tramttação dà matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa. 

-15-

Votação, errl- primeiro turno, da proposta 
de Emenda à Consttluição n• 2, de 1989, de 
autoria do -Senador Olavo Pires e outros Se
nhores _S~nadores, que _modifica o § 39 do 
art. 4" do Ato das Disposições ConstituciOnais 
Transitórias._ · 

·-16-

Votação, em primeiro turno, da proposta 
de Emenda à Constituição n9 3, de I!;J$9, de 
autoria do Senador Marco Madel e outros Se
nhores Senadores, que acrescenta parágrafo 
ao art. 159 _e altera a redação do inciso II do 
art. 161 da Constituição Federal. 

-17-· 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 31, DE 1989 . 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 376, e, do Regimento Interno) 

Dis~o. em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 31, de 1989 (n9 59/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
tO das emendas à Convenção da organização 
Internacional de TelecomuniGações Mmítimas 
por Satélite (lnmarsat) e ao seu_ Acordo Opera
cional, adotados ~Ja Quarta Assembléia das 
Partes Inmarsat, realizada em Londres, de 14 
a 16 de _outubro de 1985 (dependendo de 
pare"cer.) 

~18-

PROJETO DE DECREfO LEGISLÁTJVO 
N• 32, DE 1989 . 

(Incluído em Ordem do Dia; nos tennos do 
art. 376, e, do RegimentO lnte.rno) 

Discussão, em turno ·Ônica; do Prbjeto de 
Decreto Legislativo n• 32, de 1989 (61/89, na 
Câmara dos DePutados), que aprova: o texto 
do Acordo de Cooperação Técnica celebrado 
entre o Governo da República federativa do 
Brasil e o Governo da RepúbUca do Paraguai, 
em 27 de outubro de 1987 (dependendo de 
parecer). --

O SR. PRESIDENlE (Nabor Júnior) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 
minutos} 

DISC(JJ?SOPROJYUNCIADOPELOSR
AUREO MELLO NA 'SESSÃO DE 
12-10-89 E QUE, EIYTREOUE À REVI
s-ío DO ORADOR, SERIA PUBUÇADO 
POSTER!ORi'fEJYTE. 

O SR. AUREO MELLO ·(PMDB - AM. 
Pela ordem.)-- Sr. Presidente formulei wn 
longo parecer, circunstanciado, analisando a 
questão; ela se prende a diversos artigos da 
Constituição, mas, em resumo, esbarra na 
questão de poder ou não poder o Legislativo 
opinar e dec~dir sobre atas de renovação de 
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concessão, de outorga a empresas de rádio, 
no -caso específico a Rádio Imperatriz. 

Porém, Sr. Presidente, opinando na Comis
são de Educação, entendi que era matéria de 
alta indagação jurídica e havia outros detalhes, 
outros óbices, outros empeo1hos que pediam 
análise mais demorada. Mesmo acatando a 
idéia da urgência, solicitei, através de docu
mento em poder da Assessoria de V. Ex<', o 
adiamentá, ·por três dias,- âa ·apreciaçãO da 
matéria em plenário, para promover determi
nada diligência, e concluí pela necessidade 
de audiência da Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadania, exatamente nos tennos 
do que está propondo o nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso. 

Por isso, Sr. Presidente, eU passaria, a seQuir, 
às mãos de V. Ex', o meu relatório na Comissão 
dt; Educação, ciue c-onclui, antes de mais nada, 
pelo pedido de audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Estamos,. 
portanto, chovendo no molhado. Após esse 
prazo, eu aceitaria, nos termos da interpre
tação que fiz, o pedido de urgência, mas que 
essa decisão não fosse tomacJa_no dia de hoje. 

Era; Sr. Presidente, uma infoiinação que 
queria prestar a V. Ex' e à Casa. 

D/Sa/RSO PRON(ff'ICIADO PELO SR. 
AaREO MELLO NA SESSÂO DE 
12-10-89 E Q(JE. ENTREGaE A REVI
S<ÍO DO ORADOR, SERIA PaBUCADO. 
POSTERIORMENT'E: 

O SR.. ÁUREO MELLO (PMDB - Nlt. 
Para discutir.) -Sr. Presidente, apenas para 
apresentar à Casa algumas pequenas formula
ções, à guisa de esclarecimento ou de infor
mação. Rea1mente, o que está acontecendo 
é que o texto Constituciona1, riess-e tiPo de 
proposição; inovou. O processo de pedido de 
renovações está; hoje em dia, instituído nos 
termos do art. 21 da CõhStltulção, que fala 
que é competência da União: 

"XI~- explorar, diretamente Pu me
diante autorização, concessão ou permis
sã_o: 

a) os serviç_os de radiQdífusão sonora, 
de sons e imagens e demais ~rvlços de 
telecomunicações;" 

O Setor, no art. 175, sujeita a préVio prõ
cesso licitat6rio a concessão ou permissão de 
qua1quer serviço público. O art. 175 diz: 

"Incumbe ao Poder Público, na forma 
da lei, díretamente ou sob regime de con
cessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públi-
cos." -

E diz em seu parágrafo único: 

"a lei disporá sobre: 
1-o regime das empresas concessiO

nárias e permlsslonárias de seiViços pú
blicos, o caráter especial de seu contrato 
e de sua prorrogação ... " 

O Estatuto Básico das Licitações e Confia
tos Administrativos foi promu1gado Com o De
creto-Lei n? 2.300, ainda do ano de 1986. En
quanto isso, o Poder ExecutiVo, que deveria, 

sem dúvida, pedir a regulamentação urgente 
do novo texto constituCional, ainda nã:o o fez. 
razão pela qual passa a matéria a ter caracte
rística de alta indagação jurídica, exigirtdo um 
pronunciamento especifico da Comissão de 
Constituição, :JustiÇa e -Cidadania. 

Evidente que há diferença entre uma reno
vação e wna cOncessão. Concessão implica
num ato novo e a rehovação é a repétição 
daquilo que já está estatuído, daquilo que foi 
admitido e atendido sob regime de legislação 
anterior. 

De maneira que, Sr. Presidente, dentro deste 
ponto de Vista, sOmos peffei~ente favorá
veis a _quaíquer proposição, a menos que ela 
venhã com algum vfdo- digamos- proces
su.il oujurídico;_sou plenamente favorável pela 
permissão da renovação de concessões. 

Quanto às concessões, é matéria que ainda 
exige regulamentação adequada, embora, en
quanto não houver esta regulamentação, pre
valece, na minha opinião, apesar do texto 
constitucional, a legislação anterior, porque 
para a regulamentação do texto constitucional 

- é ne-cessário que haja a regulamentação sub-
seqüente. De maneira que, ~stinclo o texto 
substantivo, -sem haver a legislação adjetiva 
ou a legislação complementar, permanece, no 
meu modo_ de entender, o texto anterior. 

É o-ponto de vista que~ a respeito da matéria, 
quero aduzir, acrescentar na discussão desta 
matéria que~~ constando do iterri 4. 

DISCURSO PRON(ff'IGADO PELO SR. 
OD &IBÓIA DE CARVALHO NA SES. 
S<ÍO DE 18-T0-89 E Q(JE. ENTREGUE 
A REVISÃO DO 0/IADOR, SERIA PUB.U-
0\DO POSTERIORMENTE: 

O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para- encaminhar a votação.) 
-Sr. PreSidente, Srs. senadores este assunto 
tem uma grande importância, já ressaltada pe
los ilustres colegas que, na tribuna, me antece
deram. 

Na verdade, a antecipação dos feriados co
meÇa a- iiiõStrar _a inutilidade desses feriados. 
O deslocamento da data é_ capaz de desfigurar 
todo o sentido de homenagem, todo o sentido 
psicológico -e todo e qualquer outro sentido 
que pOssa -caber numa data em que não se 
trabalha, por alguma razão, para algum fim. 
A an-tecipação sempre desfigurou e continuará 
désfigurando todo _e qualquer feriãdo. O "Dia 
do ComerciáriO" será sempre urria seguhâa
feira. Então, não há o "Dia do Comerciário". 
Na verdade, não_há o "Dia do Comerciário", 
há wna folga anual que sé dá, em razão disso, 
aos qUe trabá:Jham principalmente nesse setor. 

Sr. Presidente, devemos ter um número me
nor de feriados e deixar cadã. qual no seu dia, 
cad~_qual no seu devido lugar. Entendo, no 
entanto, Sr. Presidente, _que a urgência que 
neste momento está sendo deliberada é abso
lutament.e desnec_essária Esta matéria neces
sita de um estudo mais detalhado, as convic
ções devem fonnar-se ao longo de mals al
gum tenipó. 

Eu s_ei _que esse recurso regimental da ur
gência vein sefldo utilizado ·com muita fre-

qüência, o que tamPém desfigura a urgência. 
Assim como se desfigurou o feriado pela ante
cipação, desfigura-se a urgência pela cons
tânda de sua aplicação; pela constância do 
seu requerimento e do apelo a ela e da razão 
de ela existir de quando em quando, aqui, 
nesta casa, errcãssühtos que, na verdade, não 
sàOurgeii.tes. -- --- -------

Eu acho que devem as Comissões pronun
ciar-se sobre esta matéria. Não se deve exami
nar isso ãssim, com tanta rapidez, sobre a 
perda, corria se diz, por que não se examinar? 
A antecipação de um feriado tem até conse
qüências económicas, nos diVersos campos 
da sociedade brasileira. As repercussões são 
rhuitas, quando se antecipa ou quandO não 
se antecipa:Há,-na verdade, wna série de con
seqüências, maS a-principal c"oilseqüêricia da 
antecipação_é_a desmoralização das datas his
tóricas, é quebrar o misticismo das datas reli
giosas e destruir as homenagens contidas nas 
datas ~servadas para uma categoria, reserva
das para_~a sítuação, para um aspecto hi~· _ 
rico ou seja o que for, Oa verdade, é asSim.-

Por isso, Sr. Presidente, encaminharia no 
ieOtiâo de que as discUSsões convergissem 
para a co!ldusãO de __ que nãO é-neéessária 
essa urgência, fazendo um apelo a todos, que 
votem de modo negativo, a que não se con
ceda essa urgência, que essa má.téria seja dis
tnbuída a uma ou duas Comissões. E uma 
matéria que toca, no mfnimo, a duas Comis- -
sões, quem sabe? Este é um assunto social. 
Com _toda a certeza é um assunto de caráter 
jurídico. Há muitas _nuanças da maior valia 
neste tema que hoje chega ã debate. 

Por isso, Sr. Presidente, quero, ·neste enca
minhamento, neste debate, deixar a minha po
sição contra a concessão da urgência. 

Erã. o que tii1hã a dizer, Sr. Presidente. 

DISCaRSO PRON(ff'ICIADO PELO SR. 
MARCONDES OADELHA NA SESSÃO 
DE 18-10-89 E Q(JE, ENTREGUE ARE
WSÃOOOORADOR, SERIAPUBUCADO 
POSTERIORMEIYTE: 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
_- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a 'comemoração -
_do "Dia da Indústria Aeronáutica'~ recebeu, on
tem, wna dimensão especial na Base -Aérea 
de Santa Cfuz, onde _a Força Aérea B'rasileira 
recebeu a Primelra aeronave NIIX de série.
montada pela Embraer. 

Integrando a comitiva de Parlamentares pre
sentes na cerimônia, pude testemunhar o justo 
sentimento de orgulho do Ministro da Aero
náUtica, ao afirmar que "é PreCisO-Viver o Pri
meiro sonho, começar a caminhada e_ perse
verar na ação;_animada pel~ vontade e cora
gem indestrutível dos que amam sua causa". 

O Ministério dã Aeronáutica tem orientado 
seus programas para- um esfoiço, a IT,I:édio 
e longo prazos, de capacitação nadonal, a1ian
do às necessidades do s_ef.or aeroespacia1, ve
tares de des_envolvimento tecnológico e indus
trial, que geram progresso e absorção de mão
de-obra especializada, capacitando as indús
trias brasileiras para a árdua competição que 
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deverão enfrentar, com eficiência e competi
vidade, no COilf.exto nacional e intemactonal. 

No início-eos anos 50, era criado, em São 
José dos. Campos. o Centro Técnico Aeroes
pacial- CTA. e lançava a Aeronáutica as ba
ses do nosso parque industrial de interesse 
aeroespacial, com a fonnaçao de engenheiros 
de alto rDel, nas especialidades de Aeronáu
tica e Eletrônica. 

Essa mão-de-obra especialmente quaUflca
da. 8pOiada por laboratórios de pesquisas no 
CTA, iria ter seus esforços coroados de êxito 
cerca de cims décadas após, com o apareci-, 
mento de indústrias altamente proftSSionali
zadas e com tota1 contrqle nacional, tanto em 
termos de capital quanto de tecnologia .. 

M lado da Embraer, muitas outras indús
bias pioneiras. no campo Pa eletrónica, mecâ
nica e materias especiaiS, se foram cor\soli
dando, sob a liderança dé empresários priva
dos nacionais e com suporte tecnológico tam
bém desenvoMdo em nossos laboratórios, 
embasando o nosso parque industria] aeroes
pacia], e permitindo a lavancagem para novos 
patamares tecnológk:os e a participação atlva 
das nossas empresas em investimentOs mais 
sofisticados, acompanhando o próprto pro
gresso do nosso Pais e do setor aeroespacial 
em parlkular. 

Na década: de 80, posicionava-se nosso par
que industrial em situação de destaque entre 
os países em desenvlvimento, porém as ne
cessidade da Aeronáutica e a acelerada evolu
ção do setor aeroespacial nos países desen
volvidos impunham uma postura corajosd por 
parte do Brasil. sob pena de se ver aJijado 
dos futuros mercados, que exigem cada vez 
maior sofistfcação tecnológica com emprego 
de novos materiais, aviônica altamente inte
grada e computadorizada e processos prç,du
tivos capazes de assegurar o máximo de quali
dade com menores custos. 

Além das dificoldades naturais para domi
nar os crescentes desafios _tecnológicos, pas
sou a enfrentar o Brasil bloqueios internacio
nais que, com as mais variadas formas de 
atuação, têm procurado impedir o acesso do 
nosso País às modernas conquistas da Enge
nharia. Por outro lado, os eJevados custos dos 
novos desenvolvimentos, no campo aeronáu
tico em particular, sugeriam a bus-ca de parcei
ros externos cujos interesses coincidisSem
Com aqueles objetiVos colimados pelo Brasil, 
a exemplo do que já vinham fazendo outros 
pa!ses. 

Dentro desse contexto, surgiu a oportuni
dade de um desenvolvimento compartilhadp 
com a indústria ftali20!, negociando o Min~ 
tério d2l Aeron6utica um programa conjunto 
com a Aeronáutica Militar Italiana (AMI) para 
o desenvoMmentD do avião AMX, que slotis
fazia aos requisitos das duas forças aéreas. 
frente às hlp6teses de conflitos ldentiflc:ados 
na época. 

O Sr • .Man:o l'ladel - Nobre Senador 
Marcondes Gadelha, permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Com muito honra, nobre Senador .Marco Ma
dei. 

O Sr. Marco Ma dei-Caro Senador Mar
condes Gade1ha, Uder do PFL nesta Casa, 
as palavras de V. EJr, hoje, nesta Casa, são 
extremamente oportunas, posto que estão 
sendo proferidas um dia após termos presen
ciado à entrega, como V.. f:xf, salientou, do 
primeiro avião AMX fabricado pela Embraer 
através de um esquema de cooperação Brasil 
-Itália. Aliás, a solenidade foi realizada, signi
ficativamente, quando se comemorou, se não 
estou equivocado, o "Dia da Indústria Aero
náutica..-., portanto, a meu ver, foi cOndigna
mente festejado. Sem qúerer, meu caro Sena
dor Marcondes GadeJha, ater-me às questões 
relativas à significação, _sob o ponto de vista 
militar, do projeto NIIX. gostaria de salientar 
de que -~ertamente esse programa vai ter pro
fundas repercussões no desenvolvimento in~ 
dustríal do País, porque tenho para mim que 

- a grande marca deste fim de milênlo é a da 
reaJização de _uma grande revolução dentífico
tecnológica que se opera em todo o Mundo 
e que, naturalmente, se processa também em 
nosso País, 00 cooperação Brasil-Itália, neste 
campo, advirão, a meu ver, muitos frutos pro
pulsores do desenvolvimento da indústria bra
sileira, porque, na proporção em -que há uma 
integração de esforço.s e permuta de tecnolo~ 
giãs, isso Certamerite não vai b-eneficiar tão 
só e exclusivamente o setor aeronáutico-mi
litar; vai perpassar também para toda a indús~ 

· tria, que se beneficiará. conseqüentemente, 
desse programa. Então, eu cUria que essa ex
periência que o Brasil está fazendo é benfazeja 
sob todos os aspectos, primeiro, porque habi
lita o Pafs a bem se apetrechar no plano da 
sua defesa, em segundo lugar, porque, através 
do desenvoMmento cientifico e tecnológico 
desse campo, cria novas expectativas no de
senvolvimento industrial do próprio País. POr 
isso, felicito V. Ex- pelas paJavras que, com 
profunidade, pronuncia, nesta tarde, no Sena
do Federal; elas, de alguma forma, refletem 
o sentimento de_ todos aqueles que, ontem, 
estiveram, como foi _o caso_ de V. Ex", pres_en
ciando aquele evento a que nos referimos, 
qual seja, a entrega do primeiro AMX à Aero
náutica brasileira. Por isso, e encerrando mi
nha manifestação, formulo votos que este pro
grama tenha o adequado desenvolvimento
programa. indusive, que não deve sofrer solu
ção de continuidade. No Brasil, infelizmente, 
a marca tem sido a descontinuidade dos pro
gramas, o que, a meu ver, faz com que multo 
bem tecidos projetes às vezes se percam e 
até indiretamente, ajudem a eXacerbar o pro~ 
cesso inflacionário, porque um projeto não· 
concluído significa o não retoíno dos investi
mentos feitos. Encerrando o aparte que me 
foi concedido, gostaria de, no momento, cum
primentar V. Ex" pelas palavras que traz a esta 
Casa e ~r que estou, integral e totalmente, 
solidário com elas, porque entendo que o 
evento ocorrido ontem não poderia ficar sem 
registro nQ Senado. Esta_Casa, que tem como 
tarefa não apenas legis]ar, não apenas fisca-

lizar, tem como tarefa também ser um grande 
fórum de acompanhamento das grandes 
questões nacionais. E, ontem, -certamente, as
mos a um fato que vai ter desdobramento 
em nossa História e, certamente, na história 
do nosso desenvoMmento, desenvolvimento 
aeronáutica:mi_litar, e do deseilvolvimento in
dustrial também. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA- No
bre Senador Marco Maciel, o aparte de V. f:xf 
me honra muito e acrescenta pontos impor
tantes. ao meu disc;urso, com a autoridade de 
que V. Ex' está inVestido, como um dos ho~ 
mens mais dedicados ao estudo do impacto 
da ciência e dã tecnologia sobre- a evõlução 
e modernização da sociedade braslleira. 

TenhO ouvido V. Eil"; seguidaS Vezes, dis~-. 
tindo este tema de extraordinária relevância 
para o futuro deste País, e anotei, com encan
tamento, a presença de V. Ex', ontem, na Base 
Aérea de Santa Cruz, empr'estandó o prestíQio 
do seu conhecimento de causa àquela soleni
dade. E V. ~ agora mesmo, com a sensibi
lidade e a perspicácia que Deus lhe deu, já 
avançou no sentido maior desta cUscussão que 
agora iniciamos, quando procura mostrar que, 
ao construinnos o AMX, não estamos apenas 
criando maiS ·uma mãqUina de gueria, não 
estamos apenas criando mais um avião de 
combate, estamos, sim, rrobre Senador, como 
muito bem disse V. Ex!', Wcançando uma vitó
ria extraordinária, consolidando o nosso pres
tigio internacional, no campo da ciência e da 
tecnologia, e_ abrindo novas perspectivas. Em 
primeiro lugar, porque construir um avião de 
combate Implica uma consolidação de conhe
cimentos_ muito mais sofiSticados _do que a 
construção de uma aeronave civil. Queiramos 
ou não, está é uma realidade essencial; em 
segundo lugãr, porque os conheciinE!iltos 
hauridos na construção desse equjpamento 
são utilizados também na aeronáutica civil e 
em outras athiidades; ·em terceiro lugar, por
que a construção de um equipamento dessa 
natureza força o desenvolvimento da pesquisa 
básica e da pesquisa aplicada em inúmeros 
outros campos do conhecimento. Ao construir 
o AMX, somos obrigados a utilizar novos mate
riais, ligas especiais capazes de -resisti( a altas 
temperaturas, com determinada densidade e 
com resistência à tração x; enffin, temos que 
criar materiais para certas finalidades. 

Ao construir um aparelho desse tipo, somos 
obrigados a desenvolver tecnolgoia no campo 
da informática, softwares especiais. Esse apa
relho tem, pelo menos, 36 computadoes pro
gramados para inúmeras funções. ·Isso dá 
uma fertilização cruzada e gera o desenvoJM 
.vimerlto nq pl"Õprio campo· da informática, 
com proveito para as nossas empresas que 
dela participaram, como é, especifi.camente, 
o caso da Elebra. 

Mais ainda, nobre Senador Marco Madel. 
V. ~ salientou a importânda da cooperação 
com a Itália. Ao cooperarmos, com sucesso, 
na construção desse avi~ com a ltá1ia, abriM 
mos o campo também para uma cooperação 
extremam, ente fecunda e multo oportuna para 
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o Brasi1, um País carente de nov~ tecnologias,. 
e que tem nessa carência de conhecimeilto 
científico e tecnológico justamente o calca
nhar-de-aqulles do seu processo de desenvol
vimento. 

Ora, a Itália é um mananda1 de tecnologias 
exatamente adequados ao estágio de desen
voMmento em que nos encontramos; é um 
país cujas raizes têm as mesmas caracterís
ticas 4Rs que .nos Serviram de base cultura1. 
É um país que está em franca ascensão dentro 
cfatComunidade Econômic.a Européia. 

Sr. Presidente, ao iniciarmos, cOm êxito, es
sa cooperação com a ltáli8 -insista-~, abri
mos o leque de opções para a cooperação 
em outros campos, como biotecnologia, tec
noJogia de l'lOVOS m8teriais para outras aplica
ções, mecãncio de precisão, engenharia gené
tica, tecnologia de energias alternativas. 

Há um mundo, Sr. Presidente, a ser explo
rado pelo Brasil em consórcio ,com a Jt41ia. 
E o AMX sem sempre um marco. o AMX sem 
sempre um referencial, o AMX. ser6 sempre 
um ponto de ofirmaçio, sem sempre uma tes
temunha dos poasibilidados que llnlsil e ltálfa 
têm à sua - na c:ooperaçiio denllfica e 
tecnol6gial e de operaçio Industrial , 

Assm, Sr. 1'1 l..,de. ~ junlo com 
o Senador-Madel, que. oJ&n da cons
trução - _.u,o de <:embate, de .., 
avJio de caça, com quaiJilcações multo espe
cificas, .-nos tendo umaaqulslçio enorme 
·no compo da ci&lcia e da tecnologia. Ternos, 
e!etivomente, algo mais a comemonr do que 
o simples vil<>, do que a simples acrobacia, 
do que as simples clemonslrações de mano
brabiliclade do AMX, que vimos ontom. sob 
um sol escaldoirte. na Base Aérea de 5arU 
Cruz; temos algo. sim, a comemorar umavft6.. 
ria do povo brasileiro, uma vlt6rio da enge
nharia aeroespacial do Brasil, uma vitória do 
nosso gerenciamento industrial, uma vitória 
. da nossa diplomacia, uma vitória também do · 
erRndimento das Forças Aéreas do Brasil e 

·da Itália. 
Ontem foi um dia para comemorações e 

esse júb~o. Sr. Presidente, deve ter trazido ao 
Congresso Nacional e deve ser, por extensão, 
levado a toda a sociedade bra_sileira. O País 
precisa saber o alçançe_ d~~e_ entendimento 
que logramos com a Itália na execução do 
projeto AMX. 

Sr. Presidente, além do desenvolvimento de 
· uma aeronave de combate com razoável sofis
tificação, p programa daria à Aeronáutica a 
oportundiade de participar do gerenciamento 
de um grande projeto, 'bem como propiciaria 
aos nossos.pilotos e técnicos o acesso ao fe
chado clube das grandes potências, absor
vendo conhecimentos essenciáis à operação 
das modernas aeronaves de combate e à ges
tão dos. seus sistemas de armas, navegação 

·e ataque. 
O Minjstério da Aeronáutica decidiu capa

citar suas indústrias, não só a Embraer como 
montadora final e responsável pela integração 
aviônlca, mas também a Celma, para a produ
ção das peças licenciadas pela Rollys Royçe, 
e a mensagem final dos nossos motores; além 

de wna dezena de outras empresas~. 
particularmente_ no campo da e1etrônica,' das 
quais poderiamos destacar a Aerorn.cNAaoe
letrônica. a ABC Sistemas Aviônicos e Simula

. dores, a Engetrônica, a Microlab, a Elebra e 
a Tecnasa Eletrônica Profissional SA · 

O AI'IX é hoje o maior projeiD de -
rénda de tecnologia de ponta em curso 110 

Sul da linha do Equador. São cerca de 45 
bilhões de dólares, distribuídos ao longo de 
15 anos. onde o Brasil terá capacitado mão 
de obra e indú_strias numa ~a onde apenas 
engatinhávamos. · 

Porém, é necessário evidenciar que não se 
trata ape;nas da fabricação de wna a.ero11,_ave 
mlitar. ~ um programa de elevada comple
xidade que permitiu a geração de milhares 
de empregos especializados, a melhoria do 
padrão de qualidade dos produtos, e a cOn
quista de novos mercados. Um exemplo con
creto é a produção da aeronave "Bras11ia", só 
poss!vel graças ao aporte de tecnologia dada 
peloAMX. 

Desta fonna. gostariamos de nos congra
b.dar com a Força Aérea Brasileira, no mo
mento em que recebe um avião de combate 
moderno e de elevada copacJdade bélica, na 
certezadequeestlrisempreprontaacumprir 
com eliciênda sua destinaçio constitucional 
e IISliO!I'D' a sobenlnia do espaço aéreo na
cional. 

o Congresso Nacional, agora investido de 
""1'1os poderes ccnsliu<:ionois deve ter patl
q,açio atlva nos destinos da~ brasi
leira no setor aeron6ullca. 

!!: r.ec 'r'o uma de6nlçio c:onceituo1 por 
parte do Con!Jesso _....o progroma AMX. 
de lonna que """"""""' responsablldade 
polftJcas e econ6mlc:as '*" assegurar os ..,. 
cwsosiJnancelros~plftacontkrua
çio desse programa. 

!!: necess6rlo, scbrdudo, enfoà.r os recur
sos para o Ministério da Aeron6utica nio So
mente sob a 6tica mlitar, mas. scbrdudo, pe
Jos rellexos de seus programas na Indústria 
nacional, pela manub91çio do ntv.J de empre
go de mio-de-obra espedoiJzada, asseguran
do a competitividade no mercado aeron6utico 
internacional. capacitando e projetzMldo oBra
sil para assumir um lugar de destaque no 
~onstexto daS nações-desenvolvidas. 

Eram estaS, Sr. Presidente, algumas cmsl
derações que queríamos fazer sobre o vôo 
inaugwal do AMX. na tarde de ontem. AD se 
elevar.aos céus, o AMX levou também a nossa 
esperança, -o nosso otimismo, a ~nossa con
fiança de que este País mantém ainda um 
pé na modernidade. Apesar de toda a crise 
económica, apesar do pessimismo despejado 
sob:r:e esta Nação nos últimos tempos. o A.MX 
é uma prova cabal, é uma prova mais elevada 
de que a indústria nacional não foi sucateada. 
-de que os laboratórios estão abertos. com os 
nossos cientistas pesquisando, de que os nos-
sos gerentes estão em 8tividade. Portanto, esta 
crise económica que se apresenta sob o avatar 
de uma inHação monstruosa, na verdade nio 
ê suficiente para abater o nosso ânimo, a nos
sa confiança no futuro. 

O Brasil.será um pais moderno, o Brasil 
será sempre wn país atualizando, e ~e fato 
o povo brasileiro tem que ter presente para 
não se ~ afundar na sombra do pessi
mismo. Ao se erguer aoscéus,oAMX.também 
nos faz erguer a Cllbeça. Não s6 para acomea· 
nhá:-lo, mas. principalmente, para encarar o 
futuro. (Muito bem!). 

~~~~~gs;e 
24-JD-89 E QlJE, Ef'flREGaE À REW
. Solo DO ORAlXJR. SERIA PGBL/CADO 
PosTE:R!oRJ.tEJ 

O SR. POMJ>E(I DE SOUSA (PSOB
DF. Para esclarecimento,) - Sr. Presidente, 
apenas para breve esclarecimento ao pedido 
de informação do nobre SenaOOr Ronan Trto, 
e aos outros Companheiros do Senado. 

Trata-se do projeto de regularização dos lo
teamentos irregulares - dos loteamentos 
existentes já- criando condominios wbanos 
em áreas rurais. 

O Sr. Governador remeteu, em regime de 
urgência, o projeto inicial, que passou. desper
cebidamente, pelo Plenário do Senado; mas 
o clamor públcio contrário, das instituições 
mais respeitáveis, quánto ao conteúdo deste 
projeto, levou o próprio Governador a vetá-lo. 
De modo que se trata de wn erro de revisaó 
do eno cometido. Então, parece-me que" errar 
humano é. E, por isso, acho perfeitamente 
compreensível que se vote o veto. 

DISCl/RSOPRO/'KJl'faADO PELO SR 
POMPEU DE SOliSA !«. SESS4"0 DE 
24-lD-89 E QlJE, Ef'flREGaE À REIII
s\Q DO ORAiJOR. SERIA PCJBl.ICitOO 
P061FR/ORMENTE, 

O SR. POIIIIPEO DE SOUSA (PSDB -
DF. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, j6 que estomos em m<ltéria 
Jegimenbll,devoasslnolarque,naminhainter
vençio anterior, cometi urna gafe regimenlol, 
pretendendo""""""' o nobre Senador Jarbas 
Passarinlio de pé. Penitendo-me disso, mas 
isso é produto apenas da preilsa com que 
tenho que descer da Mesa do plen6rio e sub~ 
do pleMrio à Mesa, sem ter sequer tempo 
de me sentar. · 

Passo j6 ao parecer. Depois de elCDrllinada 
a matério,·verllk:ado que o prazo de 72 horas 
parecia ree1mente ascasso. como acentuou 
o nobre Senador Fernando llenriqueCordoso, 
mas, por outro lado, o prazo de I O dios talvez 
fosse longo demais-e o objetivo visado pelo 
nobre Senador Jutahy Magalh!ies, de certa 
maneira, perdia a força que ele pretendia ter 
-, chegou-se. por consenso, a uma fórmula 
intermediária, que é a apresentada asegulr. 

Assim, oferecemos a seguinte emenda, 
um substibltivo: · 

Art. 1•· 0§4•doort.91 do Regimento 
Interno passa a ter a seguinte redaçio: 

Art. 91. ·--····-··--·-----··"' ---------·------····-- -
§ 49 Noprazode5(cinco)diasúteis, 

contados a partir da publicação da comll
nicação referida no parágrafo anterior no 
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espelho da Ordem do Dia da sessão se
guinte, poderá ser interposto recursos pa
ra apresentaçáo da matéria pelo plenário 
do _Senado. 

Art 2~ Esta resolução entra ein viQor 
na data de sua publicação. 

Art. 3\> Revogam-se· as disposições 
em contrário." 

Então, o prazo -de 72 horas não pula para 
1 O dias; mas o prazo de 1 O dias recua para 
5 dias úteis. e me parece (jUe no meio está 
a virtUde, Sr. Presidente. 

t; este o parecei-, Sr. Presidente. 

D!SCGRSOPROflafiaADoPELOSR. 
OD S'IBÓM DE CARVALHO NA SES-
5'ÍO DE 24-10-89 E QaE, ENTREGGE 
À REV!5'ÍO DO ORADOR, SERIA PGBU
OIDO POSTER!ORMENTE: 

O SR. cm SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a corriissão 
de ConstitÚlção, Justiça e Cidadania deferiu, 
recentemente, um requerimento do Senador 
Mansueto de Lavor pedindo a ouvida, naquela 
Comissão, dos dirigentes dos institutos de 
pesquisa para que prestassem informações, 
em face de projetas que tramitam naquele 

o do Senado Federal. 
omissão, depois que deliberou pela con

wca ão, adotou todas as providências admi
nistrativas para que houvesse esta reunião. 

No dia aprazado, no entanto, Sr. Pr_esidente, 
apenas compareceu um dos diretores do Data 
Folha, que pertence a urna cadeia de jornais 
de São Paulo e que está em vias de se transfo
mar em uma empresa independente, e não 
o departamento de outra empresa. 

O respresentante do Dattl Folha, perante 
a Comissão, foi de raro brilhantismo e de mui
ta sinceridade na apresentação dos dados que 
lhe foram requeridos. Além de apresentar o 
resumo da ativídade técnica deste Instituto, 
respondeu a todas as perguntas que foram 
formuladas pelos Senadores presentes àquela 
reunião. 

Sr: Presidente, Srs. Sen-adores, não campa· 
receram os demais institutos, o lbope, o Oallup 
e o Vox Populi. Todos endereçaram um ofício 
com quase que a mesma redação, desculpan
do-se perante a Comissão de Constituição, 
Justiça e Qdadania, e pedindo que Outra data 
fosse marcada, para que eles pudessem com
parecer. 

No entanto, Srs. Senadores, na mesma data 
os representantes desses Institutos ·compare
ciam a uma emiSsora de televisão e partici
pavam· de um debate que tomou multo mais 
tempo e que durou muito mais que a reunião 
da Com~o do Senado. 

Essa negativa dos Institutos constitui-se, no 
nosso modo de entender, num desrespeito 
ao Senado FederaL Dat por que a Comissão 
de Consti'b.tição, Justiça e Cidadania resolveu 
dispensar a palavra desses Senhores, exami
nando a matéria que diz respeito às pesquisas 
sem que se escutasse o que devia ser dito 
pelo representante de;> lbope, pelo represen-

tmte do GaUup ou pelo representante do Vox 
Popu/i. 

Há um detalhe que diferencia o DataFo/ha 
doS demais institutos de opinião pública; e 
a diferença básica é que o lbope, o Gallup 
e o Vox Popirli trabalham por encomenda de 
pessoa- interessadas. trabalham para atender 
a"' determinados candidatos, desde que os canM 
didatos paguem as verbas cobradas por esses 
Institutos. 

O Sr. Mauro Benevldes- Permita~me 

V. ~ um aparte? 

O SR. cm SABÓIA DE CARVALHO
S6 um minuto, Senador Mauro Benevides. 

O DataFo/ha no entanto, não trabalha para 
nenhum candidato, não trabalha para nenhum 
partido, não trabalha para nenhum empresa, 
e os seus dados são unicamente destinados 
à Folha de S. Paulo, e aoS deffiai.S jornais con
sorciados a este nobre órgão da imprensa 
paulista. 

Éssa diferen_ça, ~enador Mauro BenevideS, 
talvez explique a razão pela qual o lbope não 
veio, tornou-se fujão; o- Vox Popuh' também 
não compareceu, ttão tendo a coragem de 
enfrentar a Comissão de ConstituiÇão, Justiça 
e Cidadania, como também o GaUup resolveu 
dispersarMse, não Indo à presençà daquela CoM 
missão dizer os esclarecimentos necessários. 

O DaiaFo/ha conseguiu deíxar uma boa im
pressão, inclusive por esse fato, não é um b~d
cão comercial, não é uma loja comercial; é 
um órgão que trabalha para atender à divulga
ção de um jornal, que, por sua vez, é repro
duzida por outros jornais nas mais diversas 
Capitais do Brasil e 'em cidades imp-ortantes. 

~- Ouç-o ----a-aparteCie~;-Senador Mauro 
Benevides, e depois <::ontinuareL 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, a exemplo do 
que faz V. EX na tribuna, também manifesto 
a minha estranheza diante da atitude omissa 
assumida pelos representantes do \bope, do 
GaJiup e do Vox Populi, que não vieram aten
der ao convite da <:;omissão de Constituição, 
JustiÇ:a-eCídadania, para d€"bater matéria da 
maior importância para a opinião pública bra
sileira. Veja V. Ex• que, diante da inquirição 
a que fói subritetído o represer1tante da Data 
Folha, muitas dúvidas foram dissipadas no 
plenário da Comissão de Constituição e JusM 
tiça e Qdadania, ensejando a que nós, na vota
çáo _ _de_ projeto de lei disciplinando as pesqui
sas eleitorais no País, pudéssemos julgar as 
iniciativas parlamentares com pleno conheci
mento de causa. Foi realmente lastimável que 
órgãos como esses institutos agor~ referen
dados, deixassem de trazer a sua colaboração 
na elucidação de matéria que hoje interessa 
de perto à massa da opinião pública brasileira. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Obrigado, Seriador Mauro Benevide~ pelo 
apOio de V. &, mas é preciso que se diga, 
que ftque bem claro que, no dia em que esses 
senhores, não tiveram tempo- para compare
cer ao Senado da República, eis que o fizeram 

perante as câmeras de televisão de uma caM 
deia que transmitiu o inócuo debate de interesM 
ses comerciais de todo& esses mesmos Institu
tos. Na mesma oportunidade, entretanto, cre
denciou-se o DataFo/hlJ; e todos ri6s passa
mos a ter-lhe respeito, pela simplicidade de 
seu representante, porque soube responder 
a todas as perguntas que lhe foram feitas; por
que teve paciência de ficar ali; porque não 
manifeStou a menor má vontade e porque re
velou os meandros técnicos da atividade desse 
órgão da Folha da Manhil e da Folha de S. 
Paulo. 

O Sr. Leite Chaves - Permite-me_ V. Ex" 
um aparte? 

O SR. cm SABÓIA DE CARVALHO
Ouço o aparte de V. EX' 

O Sr. Leite Chaves - Nobte Senador 
Od Sabóia de Carvalho, assisti aO interroga
tório, dele participei e forJ11ulei p~_rguntas, e 
confeSso a V~ EX' que o rapaz, a despeito de 
muito moço, causou-me boa impres-são. Nem 
todos os seus segredos essas organizações' 
podem revelar, mas o rapaz foi muito tranqüilo 
e muito calmo e me· deu uma impresSão posi
tivâ sobre a natureza da pesquisa que faz. A 
convoc-a-ção foi feita, quero dizer, parece_-me 
que se_ pediu cõnvocação, mas que· a Presi
dência fez cc;mvite. Se fosse convocação, eJEis 
não poderiam fugir ao ato conVócatório, em 
razão do próprio Regimento, da própria: lei e 
da própria Constituição. O i:jue queria O Senã~ 
do com isto, a meu vet? Vériflcar a possibi-
6daq~_ de disciplinar não a elaboração de pe,s.
qujsas, os critérios de sua "formação, "mas a 
õportunidade ou os modos de serem divulga~ 
-das, mesritC>Y>órqUe, a Uma pergunta;-eJe fÕi 
positivo. Perguntei ao depoente até que ponto 
a pesquisa influía no próprio resultado eleito· 
ral. Ele não _soube dizer o percentual, mas 
admitiu que havia um nível de influência. Per~ 
guntei também,. se a Folha de S. Paulo havia 
tomado uma determinação manifestamente 
contrária à candidatura de CoUor de Mello, 
como é que poderia haver isenção do Data· 
Folha que era um mero departamento da Fo· 
lha de S. Paulo. Como ele conciliaria aquela 
paixão manifesta da Folha de S. PiiU/o contra 
a candidatura Collor de Mello e a isenção das 
pesquisas. E dei o exemplo de que eles pesqui
saram dez cidades, dez Capitais, e anunciavam 
nos jornais que ele havia caído verticalmente, 
quando o universo anterior era todo o País. 
Ele disse que aquilo fora feito com base em 
cidades anteriormente pesquisadas e que eles 
dão resuJtados honestamente. A Folha de S. 
Paulo os usa como quer. De maneira que pen
so que o Congresso deve - digamos - não 
restringir liberdades, mas examinar melhor es· 
sas causas. V. Ex!', como Presidente da Comis-
são, deve insistir na convoCação, sob pena 
de aplicação de punição, para que possamos 
fazer urna avaJiação mais global sobre as pes
quisas, que hoje valem, são verdades absolu
tas, e saber como devem ser usadas~ Jamais 
devemos interferir no critério da formação da 
opinião, no que tange à cooptação dos núme-
ros, das posições e_dos resultados. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-
Muito obrigado a V. EX-. -.- - -

É evidente, nob_re Senª-Qor Leite cnav~s. 
que o projeto que tramita na Comissão rião 
tem essa .intenção de dizer os métodos ou 
dizer como fazer uma pesquisa, maS temOs 
cuidado_ com o aspecto ético das j)esquisas 
e também cuidado naquele ponto em que a 
pesquisa se transforma em uma propaganda 
eleitoral. Este é o grande problema da_ pesqui
sa: o momento exato em que ela se tran_sforma 
na mais forte de todas as propàgandas..elei-
iorais, -. 

O Sr. Marcos Mendonça - Permite-me 
V. Ex' um aparte. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com todo prazer. 

O Sr. Marcos Mendonça- Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex' tece conSi
derações a respeíto do aspecto e da força que 
a pesquisa eleitoral exerce sobre o eJeltorado, 
exatamente neste instante de indefmlç:.ã_o do 
voto do eleitorado br~ileiro. Sob este aspecto, 
nobre Senador, existem denúncias graves fei
tas, neste final de semana, pelos órgãos de 
imprensa a respeito de alguns institutos de 
pesquisa que estariam fabricando resultados, 
de ta1 forma a induzir o eleitor a v<;>tar de deter
minada forma. Vemos aí o jomc;tl Ó Estàdo 
de S. Paulo denunciar uma Operação Deodo
ro, que aquelas pessoas que apóiam a candi
datura do Sr. Collor de MeUo vislumbrarem 
que, na medida em que houvesse um cresci
mento da candidatura do Sr. Lula, seria mats 
fádl uma polarização e permitiria que com 
isso hóuves_se um __ ~crudescimento da candi
datura do Sr. Cóllor -de Mello. Nesse sentido, 
a Rede Globo, inclusive, fez divulgar, para es
tarrecimento de todG_ o eleitorado brasileJro~ 
com antecedência até, um resuhado que nem 
na planilha constava. Ontem, a Rede Globo 
se apressou em divulgar um resultado em que, 
primeiro, limita a queda do Sr. Collor de Mello 
e, em segundo lugar, estabelece um cresci
mento do Sr. Lula, de tal forma que haja um 
induzimento do eleitorado, no sentido de acte· 
ditar que esses dados sejam reais e ql!e esses 
dados levem a essa p·otarização. Por outro la
do, a revista Isto ~.:.senhor também publica . 
uma denúncia do envolvimento desse Insti
tuto, o lbope, que forneceu os_ dados para a 
Rede Globo divulgar, que ess_e _ _lnstituto está 
a soldo do Sr. Collõr de Mello. Estabelece, 
inclusive, que uma série de posturas do Sr. 
Collor de Mello foram ado@!=fªS---ªPÓS uma con
sulta prévia ao lbope, de tal forma que esse 
Instituto, após estabelecer a orientação devida, 
fizesse o Sr. Collor de Mello tomar detel)ni
naQos posicionamentos. Sem dúvida alguma, 
há necessidade urgente de que se tome u_rna 
providência, porque o eleitorado está sendo 
enganado. As provas me parecem evidentes_, 
no sentido de que há o envolvimento de deter
minadO instituto, de grande peso neste Pàís, 
no sentido de favorecer essa candidatura e 
forçar essa polarização. A classe política brasi
leira fião pode assistir inerte a esse ato que, 
verdadeiramente, engana o eleitora_d_o brasi
.(eiro. 

OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-
V. Ex!', com o seu aparte, talvez tenha explicado 
as razões pelas quais o lbope não <:cm pareceu 
à CõmisSãO de C6hstituição, Justiça e Cidada
nia, batendo em retirada, quem sabe; por não 
saber explicar-o qUe V. Ex~ está a denunciar, 
neste momen~o, aqui, no Senado Federal. 

O Sr. Goines Carvalho - Permite-me 
V,. ~ um aparte? -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com todo praZer. 

O 'Sr. Gomes Carvalho- Estou acompa
nhando com muito interesse o pronuncia
mento de V. Ex", nãci só como Presiderite aa·~ 
CÕmissão, como, prtndpalmente, por triier -
a este Plenário assunto da maior relevância. 
Não quero fazer, ãqui, afirmações que depots 
nãO possa provar, por isso não vou entrar no 
méritO. Tenho absoluta convicção de que as 
atuais pesquisas são enganosas, não retratam 
a verd_ade. Ela_s_ viraram pesquisas comerciais, 
e a socied.,de brasil~ira não pode, definitiva
mente, rnais wna vez, ser enganada. Por isSo, 
parabenizo V. Ex' pela forma correta como 
está colocando a matéria. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Muito obrigado. 

O Sr. Ronan nto - Permite-me V. Ex" 
um aPÇ~rte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Tem V. E• a_ palavra. 

O Sr. Ronan Tito - Senador Od Sabóia 
de Carvalho, nessas tramas das empresas que 
fazem pesquisa, temos mais uma ub1ização 
de ãtitudes que não são assim muito corretas. 
Ocorre; também, muitas vezes, que a empresa 
faz a sua tomada de opinião j)úblli:a com 36, 
até 40 itens. São pesquisas cientificas e muitas 
vezeS <!arretas; Cõin telas bem inontadas, com 
critérios bem e~belecidos. Há pouco tempo 
conversávamos com o diretor de uma dessas 
empresas e reclamávamos dele a publicação 
da última pesquisa, e ele disse: - Olha, faze
mos apesqulsa sob encomenda de determi
nada emissora de televisão, e eles publicam 
o -que--:qüerem, quando querem e como que
rem. Porque, veja V. Ex~' ninguém faz uma pes-
quisa perguntando· ao eleitor em quem vota 
agora e em quem votaria; são de 30 a 42 
perguntas. O cruzamento desses dados é que 
dão irú0nm3ções preciosas. Aí, quando se faz 
um estudo da pesquisa como um todo, é pos
sível entendermos o imaginário coletivo e tam
bém o sl,lbconsciente coletivo, e até o incons
ciente coletivo. Pois bem, acontece· que, mui
taS ~ezes, não é na própria empresa de pes
quisa que está o escamoteamento da verdade, 
porque não flápíor mentira do que a meia 
ve"rdade, mas na publicação apenas dos dados 
que interessam à empresa que encomendou 
a pesquisa, e isso está acontecendo. Há pou
cos diãs ch-amamos uma dessas empresas 
e dissemos que famas denunciar isso. Eles 
disseram que a pesquisa estava correta, que 
tínhamos razão. MaS acontece que quem en
coritendou es~ pesquisa e está pagando por 

ela - apenas prestamos serviços -. é a em: 
presa tal e tal, e essa empresa é dona dessa 
informação e é ela quem divulga essa irúorma
ção. Ati! agora não falsearam nada, apenas 
publicam aquelas informações que interesK 
sam, e também na data que interessa. Muitas 
vezes, por exemplo, houve uma queda brutal, 
há umas duas semanas, do candidato Cóllõi -
!=le Mello, foi uma queda de sete pontos e o 
próprio lbape verificou a queda, mas a empre
sa__continua repetindo uma pesquisa de uma 
sem-àna atrãs, sem-dizer a data e não publicou 
a pesquisa que tinham encomendada. E 
quando alguém perguntou a eles: mas vocês 
não vão publicar? Não, respondem: encomen
damos a pesquisa, ·pagamos e publicaremos 
qUando quiser. Então, v~rificamos nisso tudo 
que pior do que montar uma mentira é a meia 
verdade, porque ela tem foros de verdade, 
mas, realmente, encobre a verdade total. Nisso 
tudo, como fica o _nosso incauto eleitor, que 
há 29 anos não vota, que não _está prevenido 
disso e que é influenciado tambér:n por isso? 
Vejam, muita gente diz: vou votar em fulan_o, 
porque não quero perder o meu voto. Temos 
uhl tal de voto útil neste País. Aprovamos, por 
isso mesmo, na Constituição, os dois bJmos, 

Justamente para que as pessoas pudessem 
dar o seu voto ideológico, o seu voto correto 
no primeiro turno e, depois, fazer uma opçâo 
pelo menos pior no segundo tuino. Nem isso 
está sendo explicado. Nisso também falha
mos; nós, os Pa_r:tldos políticos. Agradeço a 
V. Ex'. O debate deste tema é da maior Impor
tância. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Muito obrigado, Senador Ronan Tito, pelo seu 
aparte, que muito ilustra o meu pronuncia
mento. 

A verdade_é que o DaJaFoJha·não f~ isso 
de que fala V. Ex', ~ íSSo ficou dito perante. 
a Comissão de Canstituisão, Justiça e Cidada
nia. Então, já sabemos, pelo menos isso, que 
wn instituto não trabalha para uma clientela 
comum, que até possa ocasionar essa má utili
zação dentro do tempo~ uma utilfzação capaz 
de mistific:ar, capaz de alterar uma verdade, 
um dado que historicamente era verdadeiro, 
que em determinado momento já não ~em 
sentido, mas é divulgado para propiciar o re
tomo à data em que foi feita a pesquisa. 

O .Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me 
V. E>f um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAlHO
Com todo prazer, Seriador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães .....:... Senador Cid 
Sabóia de CaJValho, permita-me V. EX- discor
dar das opiniões emitidas neste plenário, sobre 
esta matéria. Em primeiro lugar, acredito n_a_ 
seriedade das empresas. São empresas co
mefciats que fazem as suas pesquisas para 
receber uma remuneração daqueles que pe
dem a pesquisa. Isso é normal e natural, não 
há nada de errado. Quanto à divulgação das 
pesquisas, é lógico· que pode haver distorção 
na sua divulgação, porém a lei nos garante 
o direito de saber como foi feita ã pesquisa, 
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para, dai; verificarmos se eslátuivendo alguma 
distorção. Se há wna desconfiança de que 
determinada pes<Jiisa solicitada não foi publi
cada para manter os J'eSlitaclos anteriores. ca
be ao part:ickJ, poMico exigir da companhia que 
fez a pesquisa a i1fonnação necessária para 
desnu:ISCCII'illaqudesqueestão razendoanotí
da daqueles resultados que estão sendo leva
dos. 

Sr. Senador, interessa certamente a alguém 
fazer uma~ diferente. Por .exemplo, 
V. EX' veja que durante determinado momen
to, na dívulgação das pesquisas, criou-se sem
pre a impressão de que no segundo turno, 
entre fulano e sicrano, o resultado será este. 
Isso foi transmitido durante várias semanas; 
chegou detenninada semana e não foi mais 
transmitido. Por quê? Deve haver alguma ra
zão. cabe ao partido político que tiver interesse_ 
nessa questão ir perante a empresa e saber· 
dela se. foi feita a pesquisa, por que não foi 
divulgada. e qual o l'e{>ultado . .Mas cabe a nós, 
políticos. tomar as devidas cautelas para evitar 
as distorções. Não podemos - aí é que vai 
jl minha discordância-é dizer que as empre
sas nio são corretas. As empresas têm uma 
grmde responsabilidade, porque a vida delas 
é essa e elas só sobreviverão enquanto tiverem 
da opDão p(Jblica o respeito pelas pesquisas 
que fazem. É esta. a minha discordância das 
opiniões de hoje. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Multo obrigedo a V. EX' 

Tenho apenas a dizer que, logicamente po
deria existir uma empresa sem clientela. A 
dientelã de um instituto de pesquisa é quem 
precisa da pesquisa É evidente. . 

O que estou tentando distinguir é a dife
rença de objetivos de um dos Institui: o Da
taFo/ha, dos demais. E essa difere a é tão 
grande ~ ponto de vista de ética, e moral 
pública, é tão diferente o que há com relação 
a esse Instituto, que o DataFo}ha pôde vir ao 
Senado Federal, e os demais não puderam 
vir. 

Ora. é muíto sintomático que todos os insti
tutos de pesquisa façam exatamente o mesmo 
ofício, usando claramente a mesma argumen
tação, um mesmo pedido, e um mesmo elogio 
à CQr'I'ÚSSáO; por estar tentando essa audiên

, cia, todos concluindo do mesmo modo, quase 
que a mesma redação. Só um Instituto diz 
que é bom, o DataFolha. Exatan1ente o Insti
tuto que não .tem essa clientela. 

Logo, essa clientela pode significar um peso 
ético para esses lnstib:Jtos. 
· Em clscurso anterior aqu~ no Senado, sem

pre argumentei que num país onde não se 
acredita no Tesouro Nacional, no Ministério 
da Faztmda. como wn todo, não se acredita 
no Estado Federado, nem no Estado Federal, 
ninguém acredita em Prefeito, nem Governa
dor, nem Deputado, nem Senador, nem Presi
dente da República, onde todos negam fé a 
todos os dirigentes do País, a quem tem autori
dade neste País; no entanto; nesSe universo. 
de desmordzação e de descrença. os institu
tos de pesquisa são altamente acreditados e 
a palavra que vem desses institUtos é seguida; 

como verdadeiro código da Intenção do povo, 
da Intenção do voto. 

Ó Sr. Gerson Camata- Permite-me wn 
aparte, nobre Senador? 

O SR. CID 8ABÓIA DE CARVAlHO-· 
Com todo prazer. 

O Sr. Gerson Camata - Nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex'. aborda, em 
momento muito oportuno, o problema de pes
quisa no Brasil. Toda minha vida militei na 
área de comunicação como empregado e te
mos aqu~ o Senador Meira Filho·e outros Se
nadores que são· donos de estação de rádio 
ou de televisão. Muitas ínstituições sempre 
usaram as pesqUisas. Elas indicam, por exem
plo, qua1 o tipo de música que o povo deseja 
ouvir em-determínado horário, qual o tipo de 
faixa etária que ileterminado programa de tele
visão vai atingir naquele horário, e numca vi 
nenhuma emissora de rádio ou televisão con
testar os intitutos de Pesquisa. O ínstituto de 
pesquisa, a meu ver, é um termômetro; ele 
vai indicar o grau de '.febre do doente. Se o 
doente está com muita .febre, não adianta que
brar o termómetro, tem-se que curar o doente; 
se o candidato está•ruim na pesquisa, perante 
a opinião pública - e aí concordo em gênero, 
número e grau com o Senador Jutahy 1\i?.lga
lhães -, não adianta quebrar o Ibope, acabar 
com o Gallup porque, o candidato é que está 
ruim, não o instituto. A única classe que con
testa a pesquisa. que é científica, é matemá
tica, é a classe política. Tavez tenham sido 
os primeiros - e é necessário que façamos 
uma autcicrítica • a manipular resultados de 
pesquisa, ou a divulgá-los parcialmente, como 
.frisou o nosso ilustre üder, Senador Ronan 
Tito. Vemos esses governadores pagarem as 
pesquisas com o dinheiro público. QUando 
eles deveriam, obrigatoriamente, divulgar toda 
a pesquisa, manipulam, para divulgar resulta
dos que não são verdadeiros sobre a popula
ridade de seu governo, ou sobre a necessidade 
de determinadas obras, Então, foram exata
mente oS Políticos das pesqUisas, que saõ fiéis, -
sérias e_matemáticas. Agora, quando temos 
24 candidatos disputando a eleição, é claro 
que o único que está contente Com o resultado 
do Ibope, é quem está em primeiro lugaf. To
dos os demais, os outros_ 23, estão achando 
que eles é que estão em primeiro e o Instituto 
é que está errado. Não adianta bater no lbope 
e no Gallup; eles, os candidatos, é que têm 
que melhorar o seu des_empenho perante a 
opinião pública. E o eXemplo disso é bem 
claro. Até bem pouco tempo, vimos o Sr. Lula 
e o pessoal do PT desancar com o Ciallup, 
o Vox PoJ.?.uli e com o lbope. Como agora 
esses InstitÜios anunciam que o Lula está p.ls
sando o Brizola, eles pararam de criticar. Agora 
o lbope está certo. Se, por acaso, Lula passar 
Collor, aí nem é preciso fazer eleição. pode-se 
seguir o resultado do lbope e já proclamar 
os eleitos.~ claro que quem está atrás sempre 
reclama. Há outro fato que é comum- todos 
os políticos usam isso -, pegar a pesquisa 
que não é divulgada e usá:-la como indicação 
ao tema que ele deve abordar, em que classe 

económica ele está mais forte ou mais fraco; 
em que .faixa etária da população o seu desem
penho· é melhor ou pior, e, aí, o político, com 
base naquele dado, vai mudar o seu discurso. 
E1e vai falar mais para aquela classe onde está 
píor, vai falar em determinado t'IC?rárl~. _mu~~r _ 
o assunto; enl Outro bairro ele vai falar dife
rente, porque naquele bairro ele precisa me
lhorar o seu des~mpenho. Não há nada de 
mal que o poFrtico .faça isso, nem que o insti
tuto forneça a informação. O político tem que 
se transformar numa voz, no desejo, nos an
seios daquela pOpulação para a qual ele irá 

_ fªlar._E é bÓm que ele saiba o que o povo 
quer ouvir dele. _É uma utilização científica, 
clara, aberta, transparente, para usar termo 
que está muito em voga, de um recursç que 
a Matemática nos proporciona: Coiicordo 
com V. E)cl', no fmal, quando responde aO apar
te do Senador Jutahy Magalhães. Se o doente 
está com inuita febie, não adianta quebrar 
ou bater no termômetro. Tem que se dar re-
médio ao doente, para que melhore. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Agradeço a V. &, mas -qUe fiqUe bem claro-
que não estou falando contra as pesquisas. 
Todos sabemos que as pesquisas são neces
sárias em todos os campos da atividade hu
mana, não apenas a pesquisa de opinião públi
ca, como um sem-número de pesquisas, e 
estas são instrumentos da própria ciência. 

Inclusive o primeiro grimde sistematizador 
das pesquisas foi o pi6priõ Augusto- Comte, 
quando traçou o método:-observação, compa
ração; lei e hipótes_e, para podermos aferir al
guma coisa e sabermos realmente uma ten
dência, um fenômeno, uma lei, _!lm .fato que 
seja. Na Sociologia a opinião pública é de 
gr.ande valia, porque revela a preferência por 
determinados arti9os de consumo, determi
nada preferências de caráter meramente so
cial, preferências sociológicas, que têm até-um 
aspecto de psicologia social. 

Tudo Isso_ acontece em matéria de pesqui
sa. 

Somente uma pesSoa sem iriformação 
cientifica pode ficar contra a pesquisa. 

Mas n!o é sobre isso que falo. Falo sobre 
a auSência dos in~utos de p~squisa, _que .fugi
ram do Senado Federal de mo-do descortês, 
e, na mesma data, todos eles .foram a um 
debate de televisão, ào invés de virem a um 
debate da Comissão de Constituição, Justiça 
e Odadania, quando o interesse deles·- se 
a pesqUisa é dentificamente feita, comO fala 
V. Ex' - era vir demonstr.:1 aqui essa ciência, 
essa técnica, essa arte, no fazimento de qual
quer pesquisa. Eles aqui não vieram. E por 
que não _vieram? Aí é que é o problema. Nâo 
estamos falando de pesquisa em tese, maS 
das denúncias que .foram feitas na própria
campanha eleitoral, como nos disse um dos 
aparteantes. Estamos falando na má utili~ção 
das pesquisas, na propaganda lateral que sur
ge em razão da pesquisa, talvez uma parapro
paganda. Quem sabe se a pesquisa não vai 
wn dia receber a classificação de "parapropa
ganda", uma propaganda à margem do uni-
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verso da propaganda e da publicidade propria
mente dita? 

O problema é muito sério. Estou trazendo 
aqui o protesto do Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania relativa

·mente a esse desrespeito ao Senado. Concla
mo os Srs. Senadores para posiçóe:S ·mais for
tes, porque o Senado está-se caracterizando 
aqui como um instrumento presslonável. O 
dia de hoje, por exemplo, é um dia de desgos
to, porque o Senado está sendo pressionado 
para o exame, às pressas, dos processos que 
lhe são entregues. E, no momento exato em 
que no Senado Federal se determina um exa
me mais profundo de wn assunto, Deus nos 
acuda, até a suspeição é levada ao Senador 
cuidadoso. 

Então, o apelo, diante desse mero fato que 
narro, aqu~ do Ibope, do Galluj:>, ... 

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

O SR- CID SABÓIA DE CARVAlHO
do Vox Populi, tudo isso que estou citando 
é para conclamar os Srs. senadores para que_ 
não cedamos a essa pressa, a essa pressão 
que, de quando em quando, se faz diante deste 
Senado Federal. Emenda-se aqui, volta-se pa· 
ra a Câmara dos Deputados, não dá mais tem
po! Ahl se o embaixador não for aprovado, 
hoje, perde o avião, o Brasil fica sem embai
xador tantos dias, e isso causa um prejuízo 
internacional! Se se trata de wn membro de 
um Tribunal, a Justiça vai parar, porque ele 
tem que ser aprovado,' aqui, hoje, agora, ins
tantaneamente, sem que as condições consti
tucionais possam ser averiguadas com pro
fundidade, mesmo dispondo o Senado Fede
mi de uma assessoria do maior valor. Essa 
assessoria do Senado Federal é de altíSsimo 
g8barito intelectua1, uma assessoria que presta 
excelentes serviços e que está capacitada a 
prestar melhor serviço, desde que a utilizemos. 

Antes de concluir o meu discurso. ouço o 
nobre Senador: José Fogaça no seu aparte. 

O Sr. José Fogaça- Dustre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, apenas quero fazer ·o re
gistro do meu reconhecimento à proced&tcia 
e à justeza da indignação e do protesto de 
V. Ex', Presidente da ComiSsão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, V. EX' se caracteriza 
pela operosidade, pela diligência, pela dedica
ção, pelo trabalho intenso, pelo amor à sua 
atividad~ legiferante; V. Ex' é um Professor 
de Direito Constitucional, um homem reno
mado Jla sua profissão, na sua área, um ho
mem ,.que tem dedicado, denodadamente, à 
Comissão de COnstituição, Justiça e Odada
nia do Senado o melhor de si mesmo. É ina
ceitável esse desrespeito, essa desconsidera
ção por parte dos institutos de pesquisa em 
relação ao convite formu1ado por V. ex'. Esta
mos ainda falhos, estamQs falto_s;_de ~ma leg~ 
lação adequada, precisa, para verificação, con
trole e fiScalização da coleta de dados de traba~ 
lho de campo empregados pelos institutos de 
pesquisa; somos deficientes-, ainda, no·· que 
tange a um exame acurado, detalhado, do pla
no amostral, da metodologia empregada; en~ 
fim, não temos um instrumental apropriado 

para exercer o trabalho de controle e fiscali
zação que cabe aos partidos politicas em rela-
ção aos institutos de pesquisa e aos dados 
que divulgam. A vinda desses Institutos e o 
seu depoimento na Comissão de Constituição, 
Justiç"' e Cidadania haveriarn de servir de base 
para um trabalho futuro neste sentido, no sen
tido de uma produção legislativa, de produção 
de urna matéria legislativa a este respeito. São 
fenômenos sociais novos. Assim como temos 
que legislar sobre "fotônica", infol1Tlâtica, en
fim, realidades sociais, científicas, económi
cas, industriais novas, também há essa reali
dade social que é o fenômen_o das pesquisas 
em periodos eleitorais. E há, talvez, a neces
sidade de l.IIJla legislação não para inibir, não 
para impedir o exercício do direito de informa
ção, que este eu considero absoluto, conforme 
é garantido pela Constituição, mas, isto sim, 
para que não haja deformações, para que não 
haja abusos, para que não haja desonestidade. 
E ã úriica forma de impedir isso é_ através 
da fiscalização rigorosa e uma instrumentação 
legal, uma bas~ legal que habilite os partidos 
políticos a realmente controlar todo o proces
so: metodologia, trabalho de campo, -coleta 
de dados, plano amostral empregados pelos 
institutos de pesquisa. Que_ro,juntamente com 
V. Ex', no momento em que lhe dou a mais 
irrestrlta solidariedade, quero protestar com 
de desrespeito desses Institutos, ao não com
parecerem a uma convocação, a um convite 
da calenda Comissão; da respeitável Comis
são presidida por V. ex', que mostra tanto apre
ço e tanto amor pelo seu trabalho. Era apenas 
este o registro em favor do quem ~m dizendo 
V. EX em seu pronuitciamente. 

OSR-CIDSABÓIADECARVAUIO
Muito obrigado, Senador José Fogaça, inclu
sive pelas considerações que fez a respeito 
de minha atuação perante este órgão do Sena
do Federal, dirigindo-lhe os trabalhos ao longo 
já de a1_gt111$ m,eses.. Esta dedicação que tenho 
é relevante, quando V. Ex' a ressalta, por([ue 
é o reconhecimento de uma pessoa de muita 
importáricia para mim. 

Dado o.adiãntado da hora, Sr. Presidente, 
não posso aprofundar o assunto. Entretanto, 
gostaria de encerrar dizendo a meus Compa
nheirps que zelem pelas prerrogativas do Se
nado Federal, que aqui não se tenha pejo de 
se pedir vista de um processo, ·que não se 
tenha medo do aprofundamento das ques
tões, do.eMm~ @s m_a.térias; e que não preva
leça sobre nós essa história de que a matéria 
não deve voltar.à Glma.ra'Federal, _que o em
baixado'r "fulano.:de-tal-dos-anz6is" tem dia 
exato para assumir e que Qào podemos apro
fundar o exame do seu processo, que os Minis
tros dos Tribunais Superiores têm que assinar, 
imediatamente, o termo de posse e assunção, 
porque a justiça se prejudica, porque os Se
nhores Magistrados não têm esses cuidados 
quando examinam os processos e, de modo 
muito mais correto que nós, exigem-lhes as 
provas ·devidas, as provas .competentes e não 
julgam sem o cumprimento das provas que 
devem Ser feitas dos autos, quer sejam provas 
testemunhais, quer sejam as provas doeu-

mentais ou periciais. Nós aqui, não! Temos 
de abdicar de bJdo! Porque se toma uma situa
ção nervosa mandar a assessoria examinar 
_o processo. Isso parece perseguição! Mandar 
a assessoria examinar um processo é perse
guir! Mandar preparar pareceres opcionais pa
ra o Relator é perseguição! J:: crime, nesta 
Casal Q.umdo, na verdade, muito pelo contrá
rio, devemos fazer disso uma praxe no nosso 
comportamento! 

O Sr. Jutahy Magalbáes- Nobre Sena
dor, me permite_ V. Ex' um aparte? 

O SR- CID SABóiA.DE CARVAlHO
Ouço com prazer o nobre Colega. 

OSr.Jutabyl'lagalbáes-Solidarizo-me 
com V. Ele'. 

O SR. CID 8ABÓIA DE CARVAlHO
Agradeço a V. ~neste final do meu pronun
ciamento. 
...,Pretendo ainda, nesta parte fmal do meu 

discrusÕ, aprofundar-me numa primeira opor
tunidad~ Amanhã, teremos reunião da Co
missão dê -Constituição, Justiça e adadanià 
com vários processos em pauta. Todos eles 
são de grande interesse. Aqueles interesses 
que trazem gente ao Senado, porque, ·como 
já observou o Senador Jutahy Magalhães, aqui 
ninguém vem para defender os sofridos. Nin
guém vem aqui para defender medida em fa
vor do povo. Ninguém vem aqui pelas ques
tões coletivas. Quando se vem aqui é para 
torcer por um Ministro. É torcer por uma auto
tida de indicada. t um processo que beneficia 
especificamente determinada classe. Aí, este 
Senado enChe, as galerias são lOtadas. pabrias, 
gritos, faixas, fotografias, cânticos de louvores! 
Isso nos interesses mais estreitados, maisfisio-
16gicos, maJs assistencialistasl E isso. Sr. Se
nador Jutahy Magalhães. é o que gem uma 
indignação. 

Lembro-me quando V. Ex' foi vaiado pelas 
secretárias. E V. EJcf fez esta observação. la
mentavelmente: só vêm aqui nos interesses 
específicos. Amanhã esta Casa estará lotada. 
Virão torcedores, assessores, e ai de quem 
pedir vista, ai de quem aprofundar o processo, 
porque isso passará a ser, ao invéS de uma 
prerrogativa no Senado, um ·ato atentatório, 
com respaldo dentro do próprio Senado. 

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

DISCGRSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JAMIL HADDAD NA SESSÃO DE 
25-10-82 E OOE, EffTREO(JE À REVI
Solo DO ORADOR, SERIA PaBUCitDO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Co
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.} Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, dizem que esta
mos caminhando para a democratização, que 
estamos numa fase de transiçio democrática, 
mas acontecem coisas neste Pais que têm 
de ser aruilisaclas em profundidade. 

Quando a candidatura da Frente Brasil Po
pular, de Luiz Inácio Lula da Silva e José Pau1o 
Bisai ascendeu nas pesquisas, o Presidente 
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da AESP fez uma declaração que me levou, 
inclusive, ontem, a ingressar com uma repre-
sentação jun~ ao ProCurador-Geral da Repú
blica para que verificasse se atrás do comen
tário não havia outros interesses a não ser 
o de proclamar o êxodo de empresários, caso 
Wa chegasse à Presidência da República; se 
atrás disso não havia um crime contra a eco
nomia popular, pois, após aquela fala, o dólar 
e o ouro dispararam; hoje mesmo, estamos 
vendo o dólar a NCz$ 11,50 e o ouro a NCz$ 
134,00 o Qrama. -- -- -

O Sr. Mário Amato, provavelmente, é daque
les que admitem a democracia como _aquele . 
dito popular de que "qualquer um pode casar 
com a sua mha, desde que seja o "Mano e!''. 
Quando a sua vontade não é aceita pela popu
lação, ele não acelta o regime democrático. 

Sr. Presid_ente, hoje, corria às escâncaras, 
dentro desta Casa;-qiie havia sido feito um 
acordo no sentido de que o Sr. Sílvio Santos 
se tomaria candidato pelo PL e o Sr. Aflf Do
mingos seria o seu candidato a VIce. Essas 
são as mágicas, as alquimias das elites dirigen
tes quando se sentem incapacitadas de conse· 
guir, perante a opinião pública, levar à frente 
as suas idéias. Não quero nem acreditar nisso, 
porque, imaginem V. ~. Srs: senaàores, o 
contraste: os candidatos que estão batalhan· 
do, há vários meses, tiVeram que enfrentar 
lutas internas do Partido, saíram vitOriosos nas 
convenções e, ao irem para as ruas, ainda 
com problemas de gastos em programas de 
televisão, vêem, agora, o dono de uma estação 
de televisão entrar n~ reta final, como se diz, 
tranqüilo, já tendo lançado a campanha na 
sua estação de televisão, domingo passado 
cerca de uma hora dizendo que aceitava e 
que aceitava com sacrifícios. "Se é para o bem 
da população, diga ao pôVo qUe fico", aquilo 
que nós conhecemos! E não quero crer que 
o Sr. Afif Domingos se suicide politicamente, 
porque isso é um suicídio político para o Sr. 
Afif Domingos. 

Pretendo deixar bem clara, aqui, a nossa 
posição. Não faço essas considerações com 
receio da candidatura do Sr. Sílvio Santos, não; 
a candidatura da Frente Brasil Popular jâ está 
na consciência da população brasileira e não 
tenho dúvida de que estaremos no segundo 
turno, mas falo em termos de regime demo~ 
crático. -o Presidente da República apôs um 
veto que permitiu que qualquer cidadão, neste 
País, sem ter filiação partidária, sem militância 
partidária, se filie a um Partido e saia candi
dato; a qualquer época e erri cima do processo 
eleitoral. 

O Sr. Leite Chaves - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex' 
com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Leite Chaves - Senador, este é 
um tema atua1 e eu, também, na Comissão 
de ConStituição, Justiça e Cidadania, hoje, es
tava examinando a indicação do nome do Mi
nistro do TST, quando chegou a notícia de 
que Sílvio Santos haveria de se tomar titular 
da candidatura à Presidência, em razão da re· 

núncia doSr.AfifDomingos, pelo Partido Ube
ral. Não sei se é legitima, mas há a possibi
lidade legal, porque parece _que, até 48 horas 
antes, pode haver substituição. É Verdade que 
a substituição que a lei prevê é imPonderável, 
uma substituição de surpresa, como morte 
ou a doença incurável, agora, não sei se o 
Tribunal aceita substituições preparadas, 
adredemente preparadas, para criar suspense 

·e mudar quadros. Outra coisa: a eleição tem 
uma finaJidade: fazer com que o .candidato 

·seja conhecido, não é verdade? Então, isso_ 
mudará, realmente, o quadro. Quero dizer _a 
V. Ex' que o País está perplexo em razão das 
candidaturas, não houve ainda uma que em
polgasse, tanto que,_digamos, esta a1tura, nin
guém teria ma[s certeza de quais seriam os 
candidatos _vitorio~os. Acho que V. Ex~ tem 
que ter cuidado, porque, realmente, o seu can
didato é que mais sofrerá com isso, pois, sain
do uin cari.didato· popular de São Paulo, que 
seria Sílvio Santos, homem da mídia, ligado, 
há muitos anos, a programas de televisão _este 
afetará o seu candidato. 

O SR. JAMO.. HADDAD- O nosso can
didã.to, garanto que não será afetado. 

O Sr. Lei~ Chaves- Embora Luiz Inácio 
Lula da Silva seja um candidato apoiado por 
um grande esquema ideologicamente defini
do, há, por ser de São paulo, uma votação 
que ele haveria deter, e essa votação irá segu
ramente Pera Sílvio Santos, favorecendo o seu 
concorrente maior, que será Brizola. Por outro 
lado, o candidato Fernando Collor de MeUo, 
que eu considerava já vitorioso no primeiro 
turno, pela primeira vez, será-afetado nas suas 
bases,. porque, nas classes C e D, onde ele 
tem apoio há muito tempo, nunca foi afetado 
por outro candidato, mas -poderá sê-lo_ dessa 
forma. Quero c:IU:er a V. EX' que essas ·surpre
sas não podenl ser condeiladas, porque na 
lei admitimos essa possibilidade. O povo con
dena a existência de muitos candidatos. Na 
época da feitura da ConstitUição, pensávamos 
até em criar condições para que os partidos 
nascessem com representatividade. Mas se 
existissem dois ou três partidos, iriam· dizer 
que o PMDB forjou uma situação qUe lhe favO
recia. Então, preferimos a ãinpla abertura, 
qualquer pessoa podendo ser candidato. O 
povo não pode dizer que não há candidato, 
e afunUaremos o processo no Segundo turno. 
No futuro, essa experiência malograda ou 
bel).éfica haverá de sugerir alternativas para 
que nós saibamos nos comportar em relação 
à ler eleitoral. A preocupação de V. EX' é reW
mente muito justa, porque estão toc:ando no 
seu "arraial':--- ---- --

0 SR. JAMIL HADDAD '-- Quero dizer 
a V. ~ que á-nOssO arraial está. intocado, 
ainda que essas alquimias das elites dírigentes 
se constituam em norma da politica brasileira 
em 100 anos de República. 

Vejam V. EX' a grande, vamos d~er. obra 
de engenllllria polftica de Tancredo Neves! 
Nio foi oprovada a elelçao dketa, o povo foi 
As ruu. m:flh6es e milhões de cidadãos nas 
ruas; velo o~ Eleitoral; morre Tancredo 

Neves; Presidente da: RePÚblic~: Senhor Josê 
Samey, ex~Presidente da Arena e do PDS, que 
apoiou os 21 anos de ditadura! São essas tra
mas da elite que o povo não agüenta mais. 
Hoje mesmo, eu estava num programa de tele
visão, do nobre JomaJista Tardsio Holanda, 
aqui presente, onde, antes de ser entrevistado, 
ouvi o seu comentário de que pessoas ligadas 
ao Presidente José Samey disseram que SUa. 
Excelência, casO Collor de Mello e_ Lula sejam 
as candidaturas do se_gundo turno, tem a cer_
teza Qe que o ·congresso Nacional irá votar 
o parlamentarismo. Mais um~ tentativa gol-
pista! -· 

O Sr. João Menezes - Permite-me V. 
Ex'" uin -aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com prazer, 
ouço o aparte de V. EX' 

O Sr. João Menezes - Eminente Sena~ 
dor, quero parabenizar-lhe, porque o candi
dato que V. Ex' defende está de "vento em 
popã": ACho que S. EX'., hoje, tem condições 
até de sair vitorioso. É o resultado da Demo
cracia. Democracia é assim. Nós aqut, no ple
nário, várias vezes propusemos a radicalização 
democrática:, que siQ:nifiCà" ficar, de uCn ladO. 
os que defendem a livre iniciativa e, do outro, 
os socialistas. Isso nãó foi feito; foi dividido 
e, agora, a parte do candidato de V. Ex• vai 
multo bem. Acho que S. Ex' tem corici:ições 
até de ganhar a elejção; .ac:ho que S. Ex' é 
um candidato provável para uma vitória. Ago
ra, diante da possibilidade que aí está, não 
vejo por que essa preocupaçãO do eminente 
Senador-coin o aparecimento de outros candi· 
datos. É a democracia. Se_ apar&er outro can
didato, apareceu; vai-se para a luta. Não exis
tem vinte e dois? Podem existir vinte e três. 
Não é nada demais isso. Então diante da forta
leza que representa o seu candidato, V. Ex. 
não deve dar importância a isso. Que verih8 
mais um candidato! Será- mais um que vai 
disputar; não deve haver preocupação da parte 
de V. ~.E também quero dizer a V. Ex' o 
seguinte: qUaritO ao Presidente Sam~y. SUa 
ExCeiênda- nãO tenl · feitõ declarãção algumâ, 
é apartldário, quer ser _apenas um estadista 
da f!ansição,_e não vai tomar partido político 
por nenhuma candidatura. Eu, que·nWlCa talei 
em nome do Presidente, apesar de conversar 
com Sua EXcelência, inúmeras vezes, acho 
que agora é imporWnte, porque é um fatO 
político. Foi a conversa que tive com SiJã-5::-· 
celência. Sua EXcelência Será o estadista da 
transição e não vai defender candidatura. E 
se surgir outro candidato, fique sossegado! 
Vainos dize_r que apareça outro carrdidãto, que 
apareça o Sr. Sílvio Santos. Qua mal "faz? Dei
xe-o ,concorrer. Vamos ver o que dá Porque 
está eleição é popular, populista. Vamos ver 
quem é mais popuJista, quem tem inals o chei~ 
ro do povo. Muito grato a V. Ex'. 

O Sr. Jamll Haddad - Nobre Senador 
.João Menezes, é uma questão de conceitua
ção de democracia, cada um tem a sua visão. 
Passamos 21 anos dentro de um regime dita
torial e na hora em que estamos caminhando 

, para entrar na democracia plena - e demo-
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cracia pela é democracia também socia1 -, 
nesse momento os golpes, as artimanhas do 
passado voltam a aparecer. Faço esta coloca
ção realisticamente, sem receio de qualquer 
candidatura. Insisto: hoje, a candidatura Lula 
está na consciência da população brasileira. 

O Sr. Joiio Menezes - Pelo menos m1 

de V. EX está. 

O SR. JAMIL HADDÀD - Felizmente 
está: na minha e os companheiros que fazem 
parte da Frente_ Brasil Popular estão conse
guindo transmitir isso à população brasileira, 
que tem batido palmas, que tem ido 'para as 
praças públicas e tem, na realidade, dado força 
à candidatura Luiz Inácio Lula da Silva, porque 
representa o novo da poiLtica brasileira; é o 
novo. 

Agora, vejam V. Ex' a forina da mídia eletrô· 
nica. É o Globo contra a lVS e do Sr. Sílvio 
Santos. Quer dizer, um não quer que o outro 
seja candidato, porque se for, o outro sofre 
não-sei-o-quê. 

é: real a força que exercem esSes veículos 
de propaganda, a mídia eletrônica, no pro
cesso eleitoral brasileiro.J:loje, as esta,çõ~s de 
televisão acabam com a cultura region~l deste 
País. No interior do Piauí não se dança mais 
o bumba-meu-boi; dança-se, na realidade, a 
música pop, o rock. .. 

O Sr. João Menezes - Nobre Senador 
Jamil Haddad, dança-se a lambada. 

O SR. JAMIL HADDAD- ·'·usando cal
çasjeans. Quer dizer, há uma cultura naCional, 
hoje, patrocinada pela mfdia eletrônica. 

O Sr. José Fogaça - Nobre Senador, 
são influências da década de 1950. 

O SR- .JAMIL HADDAD - São coisas 
novas. 

Digo a V. Ex" que estou satisfeito. porque 
nós, da candidatura da Frente Brasil Popular, 
temos conseguido usar essa eleição, didatica
mente, para·consdentizar a popu1ação brasi
leira, que ficou cerceada durante 29 anos e 
impossibilitada de votar para Presidente da Re
pública. Um homem com 4 7 anos de idade 
nunca votou para Presidente da República 
neste País. Eis aí wn dado estarrecedor! 

O Sr. José FOgaça- Pennit.a-me V. Ex" 
wn aparte, nobre Senador JamU Haddad. 

O SR- .JAMJL HADDAD- Com o maior 
Prazer, ouço O aparte do nobre Senador José 
Fogaça. · 

O Sr. Jos.é Fogaça- Nobre Senador Ja
mil Haddad, quero reportar-me a um outro 
ponto do pronunciamento de V. Ex' Creio que 
essa questão "Silvio Sa:ntos" é da natureza 

. do nosso sistema presidencialista. Não há o 
que reclamar. A lógica do nobre Senador João 
Menezes é perversa, mas é impecáVel. No pre
.sidencialismo vale tudo: qualquer jogo dema
gógico, qualquer tipo de articulação fraudu
lenta, do ponto de vista de formação e produ

, ção de imagem para tentar, através do em
buste e do engôdo, envolver e arrebatar a opi
nião pública. Vale tudo no presidencialismo. 

Aliás,'a introdução do nome. do Sr. Silvio-San
tos no processo eleitoral, a meu ver, será a 
definitiva desmoralização, a evidência mais ab
soluta e indesmentivel de que esse regime. 
esse sistema de governo é, realmente, o siste
ma dos ditadores e dos demagogos. Mas não 
é a Isso que me quero· reportar; quero repor
tar-me ao fato de V. ~ dizer que a introdução 
·do regime parlamentarista seria um golpe nes
te momento. 

O SR. JAMIL HADDAD - Neste mo
mento, sim. Sou parli!Imentar/Sta, em princí~ 
pio; votei pelo plJ!iamentarismo. 

O Sr. José Fogaça- Então, feita a retifi
cação por parte de V. ~. quero lembrar que 
a nova Constituição prevê para 1993 um ple
biscito. Agora, se o Presidente da República 
ou o C6rigresso Nacional, por um entendi
mento_ de que está é a vontade nacional, ante
ciparem o pleblscito e traduzir essa vontade 
nacional, majoritariamente, não vejo nenhum 
golpe. É claro que estamos num processo 
eJeitoia1 que vai definir o futuro Presidente da 
República, e o Presidente da República terá 
que exercer õ-poder nos moldes e nos termos 
em que o povo lhe delegou. Aqui, quem fala, 
sabe V. Ex', é o autor da Emenda Parlamen
tarista na Subcomissão do Poder Executivo, 
portanto, quem tem profundas vinculações 
com o regime parlamentarista. Mas não creio 
que o plebiscito, a seu devido tempo, <:onvo
cado pelo Congresso Nacional ou pelo próprio 
Presidente da República seja um golpe contra 
as instituições. É como uma evolução do nos
so sistema de governo, porque esse sistema 
de Governo, que V. EJc!_ supõe que benefecia 
o seu candidato, na verdade, desserve ao País, 
prejudica a população desserve aos interesses 
nacionais._De qualquer forma, se foi essa a 
vontade majoritária da Assembléia Nacional 
Consbluite, vamos testar, vamos eXperimentar 
esse modelo de governo, vamqs dar chanée 
ao povo de julgar, para que, então, no devido 
tempo, venhamos a implantar o regime parla~ 
mentarista sob plena e ampla consciência na
cional. Apenas neste ponto, digamos assim, 
neste aspecto do seu pronunciamento, é que 
eu me a tenho ou seja, parlamentarismo não 
é golpe. O parlamentarismo é wnã evolução 
natural dÕs povos civilizados que superaram 
o primarismo-do iegime presidencialista. 

O SR • .JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor José Fogaça, talvez no Programa do 
PMDB, que não conheço, não exi~ o parla
mentarlSiilo--·com.õ-üma definição partidária, 
mas o meu Partido, em congresso, declarou
se favorável ao parlamentarismo, e eu, como 
Membro da Comissão de Sfstematização, votei 
a favor do parlamentarismo. E também .no 
plenário. 

O Sr. José-Fogaça-V.~ não pode 
deplorar o parlamentarismo. 

O SR- .JAMJL HADDAD - V. Ex< está 
deturpando. Votei e fomos derrotados. A maio
ria da Assembléia Nacional ConstitUinte deci
diu que deveriamos permanecer no regime 
presidencialista e colocou no Ato das Dispo- · 

sições Traitsitórias o plebiscito a ser realizado 
em 1993. · 

Argumentavam, naquele momento, que 
não havíamos sido eleitos com as prerroga
tivas concedidas pela população brasileira pa
ra representá-la no !_egime parlamentariSta. 
Entretanto, na hora em que nos encontramos 
em pleno curso do processo demoCrático, não 
posso aceitar que este mesmo_Co.ngresso, que 
decidiu a favor do regime presidencialista, 
agora myde as re_grél$ do jogo antes de 1993. 

Ratifico minha afll'mação; neste momento, 
a tentativa de implantação do parlamentaris
mo é golpe. Em tese, sou 100% fávorável; 
continuarei lutando e vai lutar por este Brasil 
afora, a partir do próximo ano, para que tenha
mos, na realidade, a aprovação, no plebiscito 
em 1993, do parlamentarismo, porque é a 
melhor maneira de aprimorarmos o regime 
democrático. 

Sr. Presidente, vou encerrar o meu discurso. 
Quis deixar bem _claro que considero um ab
surdo que candidatos que estão na luta política 
há quatro, cinco meses, depois de passarem 
pelas convenções, depois de enfrentarem cri
ses internas partidárias das mais sérias e pro
blemas de grande pfofundidade durante a 
campanha, de um momento para o outro ve
jam surgir alguém, na reta final, mediante um 
acordo estranho, como o salvador da pátria. 

Se o fato vier realmente a ocorrer, caberá 
à Justiça Eleitoral a decisão. Se a Justiça Elei
toral achar que prevalece, vamos 'ler qual vai 
ser a reação popular; a pa1avra final será do 
povO. O efeito poderá ser o efeitO bumeran
gue, pocle ir e voltar. O povo pode repudiar 
violentamente essas_artículações em cima do 
processo 'eleitoral. 

Sr. Presidente, cada um tem uma visão de 
democracia de acordo com a sua óptica. A 
minha é esta: Democracia é a vontade_ plena 
da população dentro de _certas regras. Afmal 
de contas, o culpado pe-ta· confusão, pelo ab
surdo, é o Presidente José Samey, que vetou 
o prazo d~ ftliaçáo partidária, permitindo qUe 
qualquer cidadão, até 48 horas antes do pleito 
eleitoral, se candidate para concOrrer no pro
cesso eleitoral, após 29 anos de jejum político, 
para Presidente da República neste País. 

Estas, Sr. Presidente, as considerações que 
desejava fa,zer: (Muito bemf) 

ATA DA 129' SESSÃO 
Realizada em 13-9-89 

Publicada no DCN- Seçio D 
de 14-9-89 

Retlftcação 

No parecer da Comissão de Assuntos SO: 
dais, ·sobre o Projeto de Lei da Cã~ara n~ 
33. de 1988 (n• 5.775-B. de 1985, na Casa 
de origem), que "considera penosa para efeito 
de concessão de aposentadoria especial aos 
25 anos de sel'llço a atividade profissional de 
telefonista", 

Na página n9 4730, 2' coluna, na numeraç~ 
do parecer, 

Onde se lê: 
PARECER n• 81, de 1989 
(Da Comissão de Assuntos Sedais) 
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Leia-se: 
PARECER n' 18!, DE 1989 
(Da Comissão de Assuntos Sociais) 

ATO DA COMISSÃO DIRErORI\ 
N• 30, DE 1989 

A Comissão DiretOra do Senado f'ederal, 
no uso de suas atribuições legais e regimen
tais, resolve: 

Art 1 ~ A assistência médica aos Senado
res e a seus dependentes reger-se-á pelas nor
mas deste Ato. 

§ 19 A assistência médica aos Senadores 
e a seus depenc:lentes consistirá no programa 

·de r_ecuparação da saúde, que será desen
volvido da seguinte forma: 

a) pelos serviços próprios da Subse~retaria 
de Assistência Médica e Social - SSAMS -
ou da rede pública e do lNAMPS, sem ónus 
para o Senador e seus dependentes; e 

b) por seiViços prestados por instituições 
públicas e privadas, assim como profissionais 
liberais conveniados ou contratados com re
cursos do Senado Federal, observados os limi
tes máximos definidos nos artigos 29 e 39 deste 
too. 

§ 29 O programa de recuperação da saú-
de abrange os seguintes seJViços básicos: 

a) assistência médico-ambulatorial; 
b) assistência odontológica; 
c) assistência psicoterápka; 
d) assistência fisioterápica; 
e) assistência terapêutica complementar e 

de urgência; 
f) assistência Obstétrica; 
g) assistênda de enfermagem;-
h) exames complementares para elucida

ção de diagnóstico ou tratamento; e 
i) assistência mêdico-hospitalar. 
Art. 29 As depesas decorrentes deste Ato, 

por conta do Senado Federal, somente serão 
autorizadas ou ressarcidas dentro dos seguin
tes limites: 
1-Os honorários profissionais não pode

rão ultrapassar a 3 (três) vezes o valor das 
tabelas da Associação Médica Brasileira (AMB) 
ou da Associação Brasileira de Odontologia 
(ABOj; e- -

II- As demais despesas obedecrão aos 
procedimentos e normas do Ato da Comissão 
Diretora n9 40, de 198a 

Parágrafo único - As depesas com os ex
Senadores continuarão a ser pagas na forma 
do que dispõe o Ato da Comissão Diretora 
n' II, de 1.987. -

Arl 39 O art 11 e seus §§ do Ato da Co· 
missão Diretora n9 40, de 1.988, paSsam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art 11. OSefiãdoFederalpoderáfirmar 
contratos com serviços médicos e hospitais 
de categoria especial, altamente diferenciada. 

§ J9 Entende-se como de categoria espe
cial o selViço ou hospital que, pela qualidade 
de suas instalações, equipamentos, qualifica· 
ção do corpo médico, se destaque dos demais 
em situação" singular, capaz de ser conside
rado, nos termos do inciso II do art. 23 do 
Decreto~Lei n" 2.300, de 1986, corilo de notó~ 
ria especialização. 

§ 29 -O pagamento dos hOnoráriçs mé
diCos, diária$ e serviços hospitalares, previstos 
neste_ artigo, será feitO com base em tàbelas 
especiais, propostas pela Subsecretaria de As
sistência Médica e Social e aprovadas pela 
Comissão Diretora." 

Art. 4n A Comissão Diretora, em casos de 
comprovada necessidade, poderá autorizar o 
tratamento de saúde de Senadores no Exte
rior. 

_ § 1 ~-Não haverá ressarcimento de despe· 
sas não-autorizadas com tratamento de saúde 

_no exterior, exceto aquelas decorrentes de 
acometimentos graVeS em representantes ofi
Ciais do Senado em re:uniões, congressos ou 
assembléias promovidos por governos,- enti
dades_ internacionais ou organizações (eco
nhecidã.s pelo Brasil. 

§ 2Q __ -Em qualquer hipótese previSta 
neste artigo, a Subsecretaria de Assistência 
Médica e Social emitirá parecer sobre o trata
mento e as despesas que importem em paga~ 
mE!ntos no EXterior. 

Art. 5<:> Para efeito deste Ato, são conside
rados dependentes do Senador os mesmos 
definidOs no art. gç do Ato da Comissão Dire· 
tora nç 9, de 1986, para o Servidor: 

Art. 69 Prestado O- serviço pela instituição 
pública ou privada, ou pelo profiSSional liberal 
conveniado oir contratado, serão as despesas 
dele decorrentes examinadas pela Subsecre
taria de Assistência Médica e Social e/ ap6s 
aprovadas, serão liquidadas, observadq o limi~ _ 
te máxirilo de responsabiUdade do Senado Fe
deral, previsto no art. 1", b deste Ato. 

Art. 79 Os casos omisSos serão resolvidos 
pela Comissão Dlretora do Senado Federal. 

Art 89 Este Ato entra em vígor na data 
de sua publ!cação.-~ 

Art. 9? Revogamwse as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão Diretora, 27 de outubro 
de 1989. - Nelson Came!ro, Presidente -
tfabor Júnior - Relator-- Alexandre Costa, 
Mendes Cahale, Antônio Lulz Maya. 

SaBSECRErARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

20• Reunião extraordinária, em 
11 de outubro de 1989 

As onze horas do dia onze de outubro de 
mil novecentos e oitenta e· nove, na sala de 
reuniões_da Comissão, Ala Senador Alexandre 
CoSta, presentes os Senhores Senadores Mau
ro Benevides, Presidente, Aluízio Bezerra, 
.Pompeu de Sousa, Francisco Rollemberg, HuM 
go Napoleão, Meira Filho, Leopoldo Peres, 
_lo1,u;ival Baptista, Maurício Corrêa, Ney Mara
nhão, Wilson Martins, Ronaldo Aragão e Már: 
cio Lacerda, reúne-se a Comissão do Distrito 
Federal. Deixam de comparecer por motivo 
justificado os Senhores Senadores Aureo Me· 
Do, Irapuan Costa Júnior, Odacir Soares, Edi
son Lobêo, João Lobo, José Paulo Biso(J Cha
gas Rodrigues, Mauro Borges, Carlos De'Carli 
e João Castelo. Iniciando os trabalhos o Se
nhor Presidente dispensa a leitura da.~ ante
rior que é dada como aprovada e concede 
a palavra ao Senador Lourival Baptista que 

solicita que os itens dos quais ele é, Relator, 
sejam ant~ipados. At~_D.dendo a solicitação 
o Senhor Presidente solicita que o Se'nador 
Lourival Baptista profira o seu parecer rélativo 
ao item 4 da pauta que trata do Anteprojeto 
de Lei do Distrito Féderal "Dispondo sobre 
a utilização de cursos dágua na área do Distrito 
Federal por empresas industriais e agroindus
triais". Ao final do relato do Parecer favorável 
à tramitação, o Senhor Presidente coloca-o 
em discussão e votação sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida é examinado o Item 
6 referente ao Anteprojeto de Lei do Distrito 
Federal que "Detennina a eleição de um DireM 
tor·Representante dos funcionários para a di
reteria de todos as emprêsas sob adminis· 
tração direta ou ind_ireta do (lavemo do Distrito 
Federai e dá outras providências". O Senador 
Lourival Baptista profere seu parecer favorável 
à tramitação. Após ser colocado em discussáo 
é votado e aprovado por unanimidade. Prosse
guindo-se passa-se ao item I da pauta, refe
rente ao Projeto de Lei dó Distrito Federal n9 

42, de 1989 que "Dispõe sobre as normas 
para a proteção do meio ambiente nos bsos 
em_ qu~ especifica"~ O Senhor Senador.Meira 
Filho, Relator do Processo, lê seu parecer favo
rável por constitucional e juridico. Não haven· 
do nenhum pronunciamento no momento de 
discussão, é o mesmo 'rotado, sendo apro
vado por unanimidade. Continuando é tratado 
o item 2, versando sobre o Projeto de Lei do 
Distrito Federal n? 43, de 1989 que "Dispõe 
sobre a utüização de águas subterrâneas situa
das no Distrito Federal". O Senhcir PúiSidente 
redistribui o Projeto ao Senador Pompeu de 
Sousa que adota o parece anterior, favorável 
ao. Projeto por constitucional e jurk:lico, com 
as emendas n"" 1, 2 e 3 do Senador Maurído 
Corrêa O parecer após ser lido, é- colocado 
em discussão,- séndo aprovado por unariimi
da<:le. Em seguida é examinado o item 3, tra
tando do Projeto de Lei do DisúitO Federal 
n? 47, de 1989, _que "Cria furições do GrupO 
Direção e Assistência lntermediárias, nas tabe
las de pessoal que menciona". O Senha~ Presi
dente redistribui a matéria ao Senhor Seilador 
Ronaldo Aragão que adota o parecer an~erior, 
favorável ao Projeto por constitucional e JU,rídi
co. Colocado em discussão e votação é apro
vado por unanimidade. Na seqüência é exami
nando o item 5 da pauta que trata do Antéf.ro
jeto de Lei do Distrito Federai"Dispondo sobre 
ao da Escola Técnica Regional de Ceilandia 
(Região Adminsitratlva lll)". ~O Senhor Presi
dente redistribui o pare_cer ao Seilador Ney 
Maranhão que adota o parecer anterior por 
"diligência à Secretaria de Educação d6 Dis· 
trito_ Federal e à Se_cretaria da Indústria. Co
mércio e Turismo do DistritÓ Federal". O pare
cer é discutido e colocado em votação, sendo 
aprovado por unamidade. Continuando pas~ 
sa-se ao item 7 referente ao Projeto de Lei 
do Senado Federal no 176, de 19_84, que "auto
riza a instituição da Fundação Memorial Israel 
Pinheiro e dá outras providências"~O Relator, 
Senador FranciscQ Rollemberg profere seu 
parecer pelo arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado e pela transformação do mesmo 
em Projeto de Lei do Distrito Federal. Ap6s; 
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discussão _é colocado em 'V01:21çâo sendo aPro
vado, por unanimidade. Passando ao itb 8 
que trata do Projeto de Lei do St!hadO fT'éderaJ 
n9 13 de 1988 que "aprova a alteraç.ào da 
denominação, do Banco Regional de B.r!=lsJiia 
5/A-BRB, dispõe sobre sua participação no 
capital de empresas e dá outras proyidên~ias", 
o Senhor Presidente informa que o Setiador 
José Paulo Biso! apresentou parecer favorável 
por constitucional e jurídico e o Senador Jra
puan Costa Júnior apresentOu voto em sepa
rado com emendas. Redistribuído ao Senador 
Pompeu de Sousa, é adotado o parecer ante
rior favorável por constitucional e jurídico. Co
locado em discussão e vo_tação, é o_·parecer 
aprovado e rejeitado o voto em separado. Ao 
passar ao item 9 que ftãta do Projeto de Lei 
do Distrito Federal n9 2, de 1989, que "Esta
belece diretrizes, critérios e conteúdo mínimo 
para elaboração do Plano Diretor do Distrito_ 
Federal, fixa competência da Câmara Legis
lativa do Distrito Federal para sua compro
vação e dá outras providências". O Senhor 
Presidente consulta o Senador Pompeu de 
Sousa, sobre a possiblidade de _adiamento 
deste item para outra oportunidade em que 
a Comissão contasse com a maioria de1 seus 
membros, devido a importância da rriatéria. 
O Senhor SenadOr Pompeu de Sousa afirma 
não ter nada contra a marcação de outra reu
nião, mas lembra que este Projeto já sofreu 
díversas medidas protelatórias e espera que 
isto não se repita. 

O Sénhor Senador Maurício Corrêa usando 
a palavra, sugere a marcação de uma reunião 
específica. O Serihor PreSidente--sugere que 
a reUni~o seja realizada na próxima terça-feira, 
dia 17/1 O, o que é aceito por todos. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
encerra a sessão, lavrando eu, Carlos Guilher
me Fonseca, a presénte Ata -que ãP6S lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor PreSi
dente. 

21' Reunião, em 18 de outubro de 1989 

Às onze horas do dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e oitenta e nova, na sala 
de reuniões da Comiss~o.Aia Senador Alexan
dre Costa, presentes os Senhoras Senadores 
Mauro Benevides. Presidente, Meira Filho, Wil
son Martins, Ney Maranhão," FrancisCo Rollem
berg, Márcio Lacerda, João Menezes. Chagas 
Rodrigues, Maurício Corrêa, Lourival Baptista 
e Pompeu de Sousa, reúne-se a Comissão 
do Distrito Federal. Deixam de comparecer 
por motivo justificado os Senhores Senadores 
Aureo Mello, Aluízio Bezerra, lrapuan Costa Jú
nior, Leopoldo Peres, Ronaldo Aragão, Odacir 
Soares, Edison Lobão, JOão Lobo, José Paulo 
Biso!, Mauro Borges, Carl_os Deç:arli e João 
Castelo. Abrindo a sessão, o Senhor Presiden
te disperisa a leitura da Ata anterior qlle é 
dada como aprovada e informa que os itens 
2 e 3 que tratam do Projeto de Lei do DiStrito 
Federal n9 44, de 1989, que "autoriza o GOver
no do Distrito Federal a instituir a. Fundãçáo 
Universidade Regional do Distrito Fed~al e 
dá outras providências" e o Projeto de Lei do 
Dist.rfto Federal ni> 49, de 1989, que "dispõe 

sobre o horário de funcionamento dos estabe
lecimentos comerciais no Distrito Federal e 
dá outras providências", ficam adiadas a pedi
do âos respectivos relatores. Além das maté
rias constantes na pauta, o Senhor.Presidente 
apresenta Projeto de Resolução referente a re
muneração" do Vice-Govemador do Distrito 
Federal que seria a remuneração de Secretário 
de Estado, acrescido de5% .Após a exposição, 
a. Comissão adota o referido Projeto. Prosse
guindo o Senhor Presidente solicita ao Sena
dor Ney Maranhão que relate o item 1 referente 
ao Projeto de lei do Distrito Federal n" 29, 
.de 1989," que "EXtingue OrgãOs_e_ Cargos, alte
ra a_ estrutura da Administração do Distrito 
federal, e dá OUtras providências". O Senador 
Ney Maranhão adota o parecer favorável ao 
projeto e as emendas n«~ 1 e 2 apresentadas 
em plenário. Colocado em discussão, o Sena
dor Meira Filho usa a palavra para solic:itar 
que se agilize a tramitação deste projeto para 
que o Governador possa .desenvolver do me
lhor modo o seu trabalho. Colocado em vota
ção o parecer é aprovado por unanimidade. 
Passando ao item 4 que trata do Projeto de 
Lei do Distrito Feâera1 no 50 que "autqriza 
o Poç:ler Executivo a Criar a Escola Téchica 
de Taguatinga (Região Admin1Stiatii.ra III)". O 
Senhor Presidente redistribui ao Senador 
Francis_ço Rolleinberg que adota o parecer fa
vorável pOr c-o"f1stitucional e jurídico, com as 
emenda no _1 e 2 apresentadas. Colocado em 
discussáo e votação, é aprovado por unanimi
dade. Passando ao item 5 da pauta, referente 
ao Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 50, 
de 1989, que "Extingue e cria Regionais de 
Ensino da F undaçâo Educacional do Distrito 
Federal e dá outras providências", o Senhor 
Presidente redistribui o referido projeto ao Se· 
nadar Márcio Lacerda que adota o parecer 
favorável ao Projeto por constitucional" e jurídi
co. Colocado em discussão e votação, é apro
vado por unanimidade. Finalizando, o Senhor 
Presidente informa que Irá distribuir o Orça
mento do Distrito Federa1 com os anexos, e 
que os prazos serão de 31 de outubro para 
as emendas e de 30 de novembro para discus
são e votação. O Senador Chagas Rodri!:;!ues 
solicita que as instruções sejam enviadas jun
tamente com os processos do orçamento. Na
da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
encerra a sessão, lavrando, eu, Carlos Gunher
me Fonseca, a presente Ata que após lida 
e aprOvada será assinada pelo Senhor Presi
dente. 

COMISSÃO ESPECIAL, DIVERSOS S/N 
DE 1989 

Denúncia contra o Presidente do Su
premo Tribunal Federal e o Presidente do 
Superior Tribunal Eleitoral, encaminhada 
ao Senado pelo Dr. HercOio Ricarte. 

1' Reunião (Instalação), realizada em 
26 de outubro de 1989 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 
do ano de mil _r;!OVecentos· e oitenta e· nove, 
na Sala no 2, presentes os Senhores Senadores 
José FOQaça, Mauro Benevides, Nelson Wede
kin, Wilson Martins. Divaldo Suruagy, Chagas 
Rodrigues, Marcos Mendot:lça, Louremb,erg 

Nunes Rocha, Jarbas Passarinho, Mauricio 
Corrêa e Ney Maranhão, reúne-se a Comissão 
Especial sobre "Denúncia contra o PresidEinte 
do Supremo Tribunal Federal e 9 Presidente 
do Superior Tribunal Eleitoral encaminhada 
ao Senado pelo Dr. Herclclio Ricçute. . 

De acordo com o· preceito regimental, aSsu
me a Presidência eventualmente, o Sr. Sena
dor Wilson Martins, que declara abertos os 
trabalhos. _ _ _ __ · _ 

Em seguida, o Sr. SenadOr Wilson Martins, 
Presidente, esclarece que irá proceder a elei
ção do Presidertte e Relator. Distnõuídas as 
cédulas, o Sr. Presidente convida o Sr. Sena
dor Chagas Rodrigues para funcionar como 
escrutinador. 

Procedida a eleição, Verifica-se o seguinte 
resultado: 

- Para Presidente: 
SenadorJarbasPassarinho ............. lOvotos 
SeriadorChagasRodrigues 01 voto 

Para Relator: 
SenadorWilsÕnMartins -.................... lOvotos 

SenadorMauroBeiievtdes ·········--···· 01 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, 

Presidente e Relator, osSrs. Senad6resJarbas 
Passarinho e Wilson Martins. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Jar
bas Passarioho agradece em nome do Sr. Se
nador Wilson Martins e no seu pr6rpio a honra 
com que foram distinguidos. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reuni~o e, para constar, eu, Sônia de Andrade 
Peixoto, Secretária da Comissão, lavrei a pre-
sente Ata que lida e aprovada, será assinac:f.e: 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO DÊ , 
ASSUNTOS ECONÓMICOS 
ts~ Reunião, realizada em 

4 de outubro de 1989 

As dez horas do dia quatro de outubro de 
mil novecentos e oitenta e nove, na sala de 
reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre 
Costa, sob a Presidência do Senhor Senador 
Raimundo Ura, com a presença dos Senhores 
Senadores: NelsOn Wedekin, Leite Chaves, 
Alexandre Costa, lrapuan Costa Jr., Wilson 
Martins, Gomes Carvalho, Ruy Bacelar, Ronan 
Tito, Áureo Mello, Saldanha Derzi, Aluízio Be
zerra e Ney Maranhão, reúne-se a Comissão 
de Assuntos Econômicos. Deixam de compa
recer, por motivo justificado, os Senhores Se- · 
nadares: Meira Filho, RonaldoAragão, Gerson· 
Camata, João Lyra, Mansueto de Lavor, Seve
ro Gomes, Edison Lobão, Odacir Soares, Jor
ge Bomhausen, Carlos Chiarelli, Dirceu Car
neiro, Teotónio Vilela Filho, Sílvio Name, Olavo 
Pires, Carlos De Carl!, Roberto Campos1 MOi
sés Abrão, Maurício -cõrfêã e Jãinil Haçldad. 
O Senhor Presidente declara abertos os tre~I?a
lhos e comunica que a presente reunião desti
na-se à exposição do Ilustríssimo Senhor PreM 
sidente da Caixa Económica Federal, Doutor 
Paulo Rubens Mandarino, sobre política haPi
taclonal. Em sua explanação, o Dol,ltor Paulo 

_ Mandarino situa o problema habitacional no 
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quadro histórico e político-económico brasi
leiro, salientando a necessidade de uma polí
tica económica firme e corajosa, no tratamen
to da questão. Ao final da exposição, partici
pam dos debates, asSenhores Senadores: Ro
nan Tito, Alexandre Costa, Sãldanha Derzi, Go
mes Carvalho, Wilson Martins, Áureo ·Mello, 
Ney Maranhão e Raimundo Lira. Não havendo 
mais quem queira usar da palavra, o Senhor 
Presidente agradece a presença do Doutor 
Paulo Mandarino, enaltecendo _o brilhantismo 
de sua exposição. A seguir, o Senhor Presi
dente submete à aprovação do plen'ár_io da 
Comissão o Requerimento nç 5, convidando 
o Doutor Mário Jorge Gusmão Bérard, Dmo~ 
Senhor Presidente do Banco do Brasil, para 
realizar uma exposfção a respeito das ativida
des daquela nobre Instituiçáo. CoJocado em 
votação, o requerimento é aprovado. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
declara cumprida a finaJidade da reunião, en
cerrando a mesma às treze horas e trinta minu
tos, lavrando eu, Dirceu Machado Filho, Secre
tário da ComiSsão, a presente Ata que, !ida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. Senador Raimundo Lira Presidente. 

(Íntegra do apanhamento taquigráfico.) 
ANEXO À ATA DA 15• REUNIÃO lM 
C~O DE ASSUNTOS ECONÓMI
COS, REALIZADA EM 4 DE OiJTUBRO 
DE 1989, ÀS DEZ HORAs, REFERENTE 
À EXPOSIÇÃO DO ILUsm/SSJMO SE- . 
NHOR PRESIDENTE DA-01~ ECO
NÔMlOI FEDERAL, DOUTOR. PAULO 
RUBENS MANDARINO, SOBRE POLfT!-
01 HABfTACIONAL, QUE SE PUBUOI 
DEVIDAMENTE A(]TORIZADO PELO. 
SE!'IHOR PRESIDENTE, SENADOR RN
/>!UNDO URA. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Vamos dar início a uma reunião da C~missáo 
de Assuntos Econômicos, em audiênc a públi
ca, com o ilustríssimo Sr. Presidente a Caixa 
Económica Federa], Dr. Paulo Rubens Manda
rino, sobre a política habitacional. 

Neste instante, passo a palavra ao Sr. Presi
dente da Caixa Económica. 

O SR. RUBENS MANDARINO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, eu me- sinto muito feliz 
em ter gjdo convidado para conversar com 
os Srs. sobre matéria que diz respeito, profun
damente, à instituição que atuaJmente traba
lho e que, por razões subjetivas, sempre rrl.e 
preocupou; o problema habitacioneL 

Eu me permitiria fazer aJgumas pondera
ções, porque eSsa questão não é nova. O pró
blema habitacionaJ é gravfssimo no Brasil hâ 
muitas décadas. Basta lembrar-se daquele 
episódio histórico da chegada da famflia re~l 
portuguesa, quando fugia da invasão napoleô
nica, em Lisboa, que_não havia casa para aco
lher os súditos que, simplesmente, saíram 
marcando a porta das casas e o Governo aS 
requisitou, expulsando os moradores e conce-
def1<1Q __ ~_s~sas p_~ os J.1pbres po~!-l~ue~. _ 

Isto foi antes da independência do tkasil, 
no início do século XIX. 

Agora, uma pesquisa histórica que eu até 
recomendadria leitura, publicada num livro 

chamado- "Queixas do Povo", porque n6s 
estamos comemorando, este ano, o cente
nário da Proclamação da República. 

Dois historiadores, dois estudiosos do Rio 
deJane-iTo, quiseram saber quais eram os pro
blemas mals graves da sociedade brasileira, 
no final do Império e inicio da República e, 
simplesmente, constataram, através da seção 
de cartas, do então Joma/ do Brasil, daquela 
época, entitulada ''Queixas do Povo", que o 
problema mais grave do Rio de .,Janeiro, era 
o problema habitacional. Então, eu não tenho 
nenhum escrúpulo em afirmar que fazemoS: 
parte de uma elite muito incompetente, por
que esse problema já existe há mais de ceni 
anos e não o enfretamos, corajosamente, e 
não o resolvemos. 

Agora, é curioso notar, que durante esse 
periodo, prindpaJmente nos últimos anos, nós 
vamos nos deter na história recente, o Gover
no criou banco, criou Ministério, e também 
não resolveu o problema. Porque se errar ban
co resolvesse problema no Brasil, o Brasil não 
tinha nenhum problemã; todos estariam resol
vidps - se criar Ministério também. 

O fato é que criou um banCo, o banco não 
resolveu o problema, crfou um estrutura admi
nistrativa pesadíssima, todas essas questões 
poderão ser abertas0e francamente discutida; 
crlou o Ministério, extinguiu os dois, porque 
apenas as despesas aumentaram - o proble-
ma não foi resolvido. _ --

A Caixa Económica é, hoje, a responsável 
Pela execução de uma política habitacional 
que, evidentemente, precisa ser reformulada, 
e se angustia porque, arrianhã, poder~o ampu
tar _a ela, Caixa Económica, as causas de um 
problema que vem se agravando, sobretudo, 
nos últimos anos, em função de dois fenôme
nos que a sociedade brasileira também pre
cisa e_nfrentar~ 

o prirrieiro, nós fizemos, ein 30 anos, o 
que países do Hemisfério Norte fizeram em 
cem anos, que foi a maciça migração do cam
po para a cidade. 

A população se inverteu: há trinta anos, em 
Goiás, havia 70% da população no campo 
e 30% na cidad~. Hoje, inverteu-se: 30% estão 
no campo e 70% na cidade. 

O OUtro probJerria é que nós convivemos 
com elevadíssimas taxas de crescimento de
mográfico. Eu sei que os especialistas afir
mam que essa taxa vem caindo, expontanea
mente, é verdade, mas é preciso compreender 
que os países do Hemisfério Norte, que eleva
ram o seu padrão de vida no pós-guerra, de 
45 para cá. E -quando o Brasil foi campeão 
do mundo, em 1970, érc:~inos 90 milhões em 
aç.§o, era a musiquinha da época. Hoje nós 
somos 140, no mínimo. 

A-p~Lmeirã vez Que o Brasil- foi campeão 
do mundo, certamente, nós tínhamos 70 mi
lhões de habitantes. Ainda ontem, eu conver
sei cotn o Pélé, ãlmoçamos jUntOs, e trõcamos 
idéias sobre isso. Temos 70 milhões de habi
tantes. O Pelé esta aí vivo, saudável, ainda faz 
embaixadinha, _e a população passou de 70 
para 140. Então, nós temos que cair na reali
dade e enfrentar ess~ problemas. 

Um outro problema, é o do homem que 
não tem renda, que está fora da economia, 
que não· tem carteira profissionaJ assinada, 
que _está na expressiva economia informaJ. Es
te homem não pode pagar prestação de casa 
própria com correção rrtbnetâria e juros reais. 
Não pode. Mas ele existe. Ele é um problema 
porque ele existe; ele nasceu, cresceu e cons
tituiu fal)'lflia. E se o GOverno não subsidiar 
a habitação para ~e homem pobfe, ele vai 
morar em ilivasões ou embaixo da marquise. 
O fato é que esse problema é do Governo, 
é um problema da sociedade brasileira e nós 
somos maniqueístas: ora, damos subsídios 
para quem nãó precisa e ora nãp damos nem 
para quem precisa. E vamos ter que subs,idiar 
a habitação do homem sem renda, do homem 
que está fora da economia, que migrou do 
campo para a cidade despreparado, desiilfor
mado, sem documento. E ou o Governo subsi
dia habitação para ele ou ele vai s.er um proble
ma social gravíssimo, como já é hoje. 

Então nós temos que dividir essas questões. 
Em primeiro lugar, a questão habitacionaJ pa~ 
ra quem tem renda, que ~u vou analisar a 
questão das duas fontes permanentes de re
cursos, que foram a Caderneta de Poupança 
e o FGTS e, depois, a questão do homem 
que não tein renda, que tem que ter recursos 
orçamentários para isso. . 

Então, só por uma questão de didática, va
mos começar faJando sobre a questão do que 
tem renda. 

Cadefileta de Poupança~ 
Quando se criou o atual Sistema Financeiro 

de Habitação, se imaginou que as prestaÇões 
seriam corrigidas pelo mesmo percentual que 
se corrigiria- os saldos devedores dos-emprés
timos. Então, a equação era simples: aplica
vam-se percentuais idêntiCos e, ao final dos 
contratos, os saldos devedores se anulariam, 
porqUe em Cada prestaçi§:o o mutuário estaria 
pagando parte do principal e, também, os ju
ros correspondentes ao empréstimo. 

Por razões de políticas salariais absoluta
mente inadequadas, os mutuários foram sen
do pressionados pelo peso da prestação da 

-çasa própria e roram se organizando_ em asso
ciações de mutuáiros e_outras instituições as
semelhadas, e pressionaram, por sua vez, poli
ticamente o Governo, e GovernOs ãnteriores 
- não foi s6 ·este que amoleceu - e que 
concederam rebates nas prestações para 
quem precisava e também para quem dele 
não precisava; concederam-se rebates idênti
cos. Subsídios idênticos, para todos, são abso
lutamente injustos, e o resultado que se deu _ 
subsídio para um homem que mora_num con
junto hàbitaciorial distante, sem ihfra-estrutu
ra, carente, e para aquele que comprou um 
apartamento de veraneio. E hoje, em geral, 
as taxas de condomíniO são superioreS ao va
lor da prestação da casa própria, às vezes, 
duas, três_ vezes maior, o que mostra como 
o Sistema· foi sehdO inviabilizado pela conces
são de_ rebates nas prestações e a correção 
dos saldos devedores pelo mesmo percentual 
da correção monetária. 

Isso _gerou um descompasso, e nós temos,. 
hoje, um Fundo de CompenSação das Varia-



Novembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NÃCIONAL (Seção II) Quarta-feífa 1 6603 

ções Salariaís expressivamente elevado para 
a sociedade brasileira toda pagar. Isto ê, todos 
aqueles que não têm a~sa, vão pagar a casa 
dos quatro ou cinco milhões que cons_eguirarn 
ser mutuários do antigo BNH. Realidade fac
tual indiscutível que está aí para quem quiser 
ir ao fundo dela. 

Nessa mesma ótica, pensou-se que os re
cursos captados pela Caderneta de Poupança 
seriam suficientes p-ara Jastrear as operações 
de financiamento da casa própria. 

Estimulou-se a poupança do homem da 
classe média, estimulou-se a popupança do 
homem simples, um mecanismo saudável, e 
a correção desse instrumento era trimestral. 

Com o acirramento do processo inflacio
nário, a correção passou a ser mensal'e surgi
ram novos ativos, novas formas de captação 
que, hoje, convivem de forma altamente vanta
josa e competitjva com a Caderneta de Pou
pánça, e a Caderneta de Poupança é a grande 
perdedora, perde para qualquer outro ativo. 
Perde para o open, perde para os fundos de 
curto prazo, perde para o dólar, em suma, 
perde para inúmeras outras formas. Como po
dem, então, as Bancas captarem recursos pe
la Caderneta de Poupança para financiar a 
dasse_ média, aquela que tem renda para pa
gar a correção monetária e juros reais, se o 
instrumento de captação, que era de correção 
trimestral passou a mensal, e de mensal pas
sou a dfa-a-dia? Então, cOmo pode quitlquer 
instituição financeira fazer fmandamento? Co
mo pode fazer financiamento com 15 anos 
de prazo s_e capta recursos no dia-a-diei? I:. 
algo de um malabarismO impressionante: cap
tar ~ursos no dia-a-dia e emprestar com 15 
anos de prazo. 

De ou'tro lado, também se imaginou _que 
os recursos do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço,- mecanismo criado há 22 anos, 
pudesse carrear recursos suficientes para as 
habitações das populações de baixa renda. 
Porém, quando o FGTS foi crfado, há 22 anos, 
a informática que existia na rede bancária bra
sileira era profundamente incipiente e, com 
isso, criou-se uma metodologia em que o Ban
cos tinham 42 dias de prazo para repa:.sar 
esses recursos. Só que essa -Sistemática per
maneceu 22 anos e ninguém viu. Hoje, todo 
mundo discute matéria de FGTS no Brasil. 
Mas eu, com muita humildade, qUero afirmar 
aqui que quem levantou essa questão fui eu, 
de janeiro para cá, quando fUi nomeado pelo 
Presidente da República para trabalhar na Cai
xa Econômica Federal, encontrei a Caixa fe
chada, com as suas reseiVas negativas e com 
seus empréstimos suspensos. E quis saber 
por que não tinha dinheiro. E comecei a refletir 
sobre isso: por que não tem dinheirO? Uma 
das razões era essa: o dinheiro do FGTS levava 
72 dias para ingressar na Caixa. 30 dias dos 
empregadores e 42 dias dos Bancos, e essa 
sftuação durou 22 anos e ninguém viu. Não 
vem ninguém me dizer, agora, que tem proje
to, que tem coisa. Se tem-é-de janeiro para 
cá, porque ninguém viu. Sindicato nenhum 
viu, político não viu isso, professor universitário 
não viu, ninguém viu. Esta é a minha conVic
ção. E a situação durou 22 anoS, s6 que inte- _ 

ressa a 40 milh~ de brasileiros. Eu, então, 
fiquei pensando, porque logo no início que 
comecei a falar desse assunto, um amigo meu 
- a minha origem familiar é de Sergipe -
e um sergipano amigo da minha família ligou 
para a minha casa e disse para a minha filha: 
oh! avisa a teu pai que ele está com a razão, 
mas ele vai ser demitido. Ficar discutindo essa 
questão"-de tirar o lucro dos Bancos nesse 
negócio, ele vai perder o emprego. Minha filha 
levou a estória na brincadeira, e disse: "Meu 
pai não liga muito para ísso". 

O fato é que eu estou insistindo nessa con
versa desde janeiro. E o Governo reduziu o 
prazo dos empregadores de 30 dias para 1 O 
dias, igualando-o ao prazo do lapas, e o prazo 
dos Bancos foi reduzido de 42 dias para 30 
e, agora, numa medida provisória, foi reduzido 
para 2 dias, que sempre foi a minha proposta. 
Dar 2 dias aos Bancos e pagar uma tarifa 
tecnicamente calculada. Por que, como é que 
eu posso receber o meu salário com 72 dias 
de atraso e pagclr minhas continhas com cor
reção monetária? Quem é que faz essa mági
ca? Ninguém! Nem classe média, nem pobre 
e nem empresa grande e rica._ Ninguém! 

O_ fato é que os empréStimos imobiliários, 
os empréstimos de infra-estrutura urbana, etc., 
são liberados em moeda corrigida e_ o dinheiro 
entrava com 72 .dias de defasagem. Sobrava; 
então, um resíduo e foi com esse resíduo que 
se fez_ todas as casas. 9e conjunto no País. 
Imaginem o que teria sido feito se não fosse 
com resídUo, fosse Com o valor real do di
nheiro? 

São questões para poderações, evidente
mente,.detoda sociedade. 

O FGTS precisa, conseqüentemente,- ser 
modernizado, ser reformulado; a Poupança 
precisa sofrer reforrriula~õe_s. E nós supera
mos algumas dificuldades da Caixa criando 
um mecanismo novo, que se chama Letra 
Hipotecária:· Sugerimos aO Governo que obri
gasse os fundos de pensão e as companhias 
seguradoras a aplicarem 5% dos seus fundos 
de reserva em letras hipotecárias, de emissão 
da Caixa Econ9mica. É um título profunda
mente sauçlável, porque se lastreia em mais 
de um milhão de hipotecas de que a Caixa 
Econômrca é credora. Logo é um títUlo segu
ro. Por outro ladO, tem correção monetária 
e_ um juro de, no mínimo, 6,5%. Coinc:i· os 
Fundos de Pensão e Seguradora aplicam no 
m[!rcado, não há nenhuma razão técnica pa"ra 
que não apliquem em Letras Hipotecárias da 
Caixa.- -

O GOVerno baixou essa medida, isso deu 
o ingresso de recursos na Caixa. Porém, não 
se marcou prazo para isso. Como não se mar
cou prazo, muitas Seguradoras e muitos Fun
dos de Pensão estão, simplesmente, procras
tinando as aplicações na Caixa: estão empur
rando para frente. Por uma razão simples: o 
Govetno não~ marcou-prazo. Marcando prazo, 
é difidl de se cumprir as coisas nO País, imagi

-nerrcseffi prazo. E; agora, nova luta para a 
Caixa faier éorri que ó BanCo Ceniraf marque 
o prazo, foce uma data para que os Fundos 
de Pensão e Seguradora apliquem, efetiva-

mente, os 5% dos seus Fundos de Reserva 
por Letras Hipotecárias da Caixa. 

Dando essa explicação, fica evidente que 
o problema fundamental é de se_ ter um fluxo 
de recursos permanentes, não captado no dia
a-dia, profundamente oscilante. migratório, 
diariamente migratório, para lastrear emprés
timos com 15 anos de prazo, porque isso se 
toma inviável o sistema que foi idealizado. 

Conclui-se -no meu entendiffierito- que 
a questão não está na existência de grandes 
eStruturas para cuidar disso; está, simples
mente, em mecanismos eficientes que lªs
treiam os ingressos desses_ recurso? para o 
órgão gestor do sistema. E, hoje, a Cã:ixa Eco
nômica tem todas as condiçõe§._ de cumprir 
a sua obrigação. Agora, o (Jue ela não pode 
é financiar habitação sem ter recursos que 
lastreem essas mesmas aplicações porque ela 
se desequilibra financeiramente. 
_ A nossa luta, hoje, nesses meses, se baseou 

em algumas coisas, porque também há outra 
realidade. Se os problemas são inúmeros eu 
tenho que me deter em alguns deles. Não 
adianta nada ficar atuando, dispersivamente, 
em muitos. Prec!sa haver a concentração em 
alguns, com verdadeira obstinação. Então, as 
questões fundamentais que nós enfrentamos 
foi a do FGTS que, agora, está dependendo 
do Congresso, mas eu tenho certeza de que 
o Congresso, com aperfeiçoamentos no que 
já existe, vai liquidar essa matéria, e que inte
ressa de perto a milhões e milhões de brasi
leiros. De outro lado, a questão das Letras 
Hipotecárias: também, precisam de aperfei
çoamentos, furnr prazos, evidentemente esten
der o leque dessas aplicações a outras institui
ções, em Suma, modernizar isso. E, agora, 
a grande luta está em fortalecer a Caderneta 
de Poupança, porque ela é um instrumento 
absolutamente útil e necessário à sociedade 
brasileira. 

Não podemos permitir que, em vltude de 
circunstâncias monetárias transitórias - por
que sociedade nenhuma vai poder conviver 
_c:om taxas altas de inflação, por longos perío
dos, porque ela se inviabiliza- concordemos 
com a liquidação da Caderneta de Poupança. 
Temos que defendê-la, e defender a Cader
neta de Poupança é criar me-canisinos que 
façam com que o investidor saiba que a Cader
neta de Poupança está protegendo o seu capi· 
tal da inflação, durante o período. E, com isso, 
fmanciaríamos habitações de classe média. E, 
as habitações de dasse média baixa e popula
ções de baixa renda, com os recursos do 
FGTS. E, naturalmente, sobra um_significativo 
contingente populacional- a que já me referi 
- que é daqueles que não têm r~nda. Se 
o homem não tem renda, conseqüentemente 
eJe não pode pagar prestação corrigida mais 
juro real. 

O GOVerno terã que alocar, através do Con
gresso Nacional, recursos no Orc;:amentd da 
União para subsidiar essas habitações, que 
poderão ser vendidas ou não. Elas poderão 
ter, apenas, o seu uso cedido, mas o fato é 
que o homem pobre precisa ter onde morar. 

. E, nã maioria dos pafses do mundo, as popula-
ções pobres têm habitação subsidiada. i;:. in-
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viável querermos resolver o problema habita
cional, no Brasil, com grandes contingentes 
populadonais..J?aupérrimos. ou absolutamen
te fora da economia, sem nenhum tipo de 
subsídio. 

Esta é Uma questão que deverá ser, atual
mente, analisada em profundidade, mas que 
nos próximOS anos,· eu ntilo tenho dúvida de 
que isto acontecerá, o Orçamento da União 
deverá contemplar recursos para as popula
ções pobres que, jamais, deixarão de migrar 
do campo para a cidade, porque esse fenô
meno é universal. Ele, apenas, aconteceu de 
forma mais lenta em outros países, mas ele 
é inevitável. E, a atividade rua), longe de ser 
uma atividade depositária de homens pobres, 
ela se tomará, cada vez mais, uma atividade 
econômica produtiva, competente. Logo, o 
problema habitacional não pode ser resolvido 
com a fixação-do homem·no campo e, sim, 
com a modernização do setor rural. São coisas 
completamente diferentes. 

EntãO, meu-S CarOSSrs: Si!riã'dores, a minha 
grande preocupação, como Presidente da Cai
xa-noano quemedisseramquenada disso 
seria passivei, porque era um ano difícil, um 
ano político, e eu fiquei pensando que todo 
ano é difícil e todo ano é político. Logo, o 
que é preciso é haver coragem, obstinação 
e enfrentar essas questões. [nternamente, a 
Caixa Económica se preparou para 'isso, se 
reestruturou, reduziu os seus custos, diminuiu 
o tamanho da sua matriz, expressivamente: 
criou novas Superintendências, dividindo os 
grandes Estados, procura, obstinadamente, se 
modernizar, se fortalecer, e tem consciência 
de que é preciso cumprir o seu papel social 
como fonna de se fJXar na sociedade, porque 
no futuro não haverá lugar para nenhuma ins
tituiÇão pública que não cumpra o seu papel 
social. A Caixa Económica tem consciência 
disso, tem um quadro de empregados alta
mente profissionalizado, competente, amadu
recido e sabe que o problema social lhe foi 
atribuído desde a extinção do BNH, há três 
anos atrás, e que hoje, ela a Caixa Econôffilca 
tem que enfrentar esse problema e ajudar o 
Governo a encontrar novas altemativas e no
vos caminhos. 

Eu creio que com essas colocações iniciéUs, 
se os Srs. entenderem oportuno, nós poderia
mos passar a uma fase muito mais útil de 
urna discussão como essa, através das crfticas 
que os Srs. devam ter ao nosso trabalho, e 
tenho a certeza de que serão recebidas por 
mim e por todos os companheiros da Caixa 
ECOnómica que estão aqui, com toda a boa 
vontade e a humildade porque a proposta é 
acertar e ser útil ao País. 

Muito obrigado. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Ura) -
Concedo a palavr:'l ao nobre Senador Ronan 
Tito para uma questão de ordem. 

O SR- RONAN mo - Sr. Pres[dente da 
Comissão de Econoinia Senador Raimundo 
Ura, Sr. Depoente, Dustre Presidente da Caixa 
Econômica Federal, Dr. Paulo Mandarino, Srs. 
Diretores da Cafxa Económica Federa~ Sr. 
Presidente Paulo Mandarino: 

_ Essa Casa é emirientenlente: crÍtica, · ela é 
a casa do contractit6_rio, e, para que se estabe
leça o contraditório primeiro é necessário que 
se ctie campo propício para a crítica. E V. 
EX' ao encerrar as st,1as palavras suscita as 
CrítiCas:- -

Devo dizer a V. Ex" que pedi essa questão 
de ordem. não foi propriamente para fazer crí
tica, mas saudar aqui no Senado Federal a 
presença de V. E,x9 Eu, como üder da Bancada 
Majoritária do Sériado "Féâeral tenho obriga
ções múltiplas e felizmente temos que nos 
desdobrar. Nesse instante estamos dando 
posse à Comissão de Orçamento da Câmara 
e do Senado, à Comissão Mista, qUe é da 
maior importância poique estuda o orçamen
to da União e eu_ deveria estar presente, lá, 
mas não pude me furtar do prazer e do privilé
gio de estar aqui, e devo dizer que aprendi 
bastante nessa breve explanação de V. S• 

Mas eu pedi ao Sr. Presidente da Comissão 
eSSa questão de ordem, para enaltecer o traba
lho de v. s~ Se sorilos CriticaS e devemos sê-lo, 
quahdo acontece alguma coisa de errado, 
também temos que, nesse momento de tran

. sição democrática e de grande confusão que 
viv~!110_s nesse País, e a tr~içáo provoca isso 
em todos os países do mundo, temos que 
ter a corage_n! de também dar sustentação 
àqueles elementos do governo que têm a co
ragerrt de tomar medidas do juiz e da impor
tância que V. Ex!' acaba de tomar: enfrentar 
os banqu~!ros. Verdadeiramente o_ conterrã~ 
neo de V. Ex!' tem razão, se não tem razão 
no momento teve, pelo menos, razão no pas
sado, isso aqui é o _império dos bancos. V. 
Ex" -fez algUmas ironlas, mas assistimOs no 
interior desse País os b_ancos afugentarem as 
casas de comércio, os botecos de bananas, 
todos do centro, em cidades de porte médio 
tem 30, 40, 60 agências de banco pagando 
multas vezes grandes jc?ias para deslocar esse 
pessoal e depois, evidente, tira isso tudo do 
contribuinte. _ 

Uma das maneiras para Subtr-aii- JssÕ, n6s 
descobrimos, é através da denúncia séria cor
re~ de V. S• Eu devo confessar a V. ~~ que 
no momento em que V. S• me contou o prazo 
que os banqueiros tinham, eu fiquei tão im
pressiOnado que eu Saí diretamente lá do gabi
nete de V. ~ e vim para a tribuna do Senado 
fazer_a denúncia_ E faquei muito "feliz quando 
eu vi uma rede de televisão repetir issg à noite, 
s{) _gu~ não disse que ficava 42 dias perdidos, 
30 com os banqueiros e 12 com os empre
sáriôs. E se nos escaninhos da burocracia não 
tiveram coragem de completar a frase; nos 
escaninhos da burocracia banqueira, mas de
mocracia se faz assim. E V. Ex!' dá com essa 
atitude uma grande contribuiçãq para a demo
cracia. 

Nós temos a -democracia talvez seja l,.lm 
pouco lenta, ela não tem projeto e impactos, 
ela vai acontecendo assim, é nesse rame-rame 
uma denúncia aqui, etc. Mas eu gostaria de 
dizer a V. Ex' que para isso é que eu pedi 
a palavra, para dizer que o meu Partido, através 
do seu Uder, do Senado Federal, assume co
mo seu üder praticamente o compromisso 
de aprovar a medida provisória, 89, se nito 

me engano, o número dela é 89, claro como 
diss~ V. s~ com algum aperfeiçoamento, mas 
naquilo que _for fundamental, for a questão 
nodal, que é justamente o encurtamento do 
prazo. Nós sabémos, nós que lidamos com 
o dinheiro, Sabemos- muito bem que o fluxo 
de caixa, quer dizer, espécie e tempo. Uma 
coisa é um dólar a vista outra coisa é um 
dólar com 1 O anos de prazo; nós todos sabe
mos disso. 

Então eu fiZ umas continhas, eu tenho o 
hábito de fazer co_ntças, e no dia que eu fiZ 
a denúncia eu mostrei qUantas casas estavam 
sendo sonegadas ao nosso trabalhador, ao 
homem de pequena renda nesse Brasil, à me:. 
di_da em que se espichava esse prazo de reco
lhimento dos tt:ibutos. Eu tive ~té w:na parte 
que me honrou muito do Senador banqueiro, 
porque essa Casa também é bem uma Arc:a 
de Noé, ela atende tudo; desde banqueiros, 
empresários, tem até os representantes dos 
analfabetos, que sou eu, aqui, nessa Casa, mas 
que condenando tem tentado representá-los. 
Mas então o banqueiro me disse: não, isso 
não é- assim como V. Ex' está pensando, o 
problema é que nós os banqueiros-,- às vezes, 
partimos esse tempo _com _o empresário. E_ 
quem paga a conta? Eu pergun~ei para ele. 
Quer dizer, enquanto os banqueiros e_os em
presários estão ali repartindo esse tempo, nós 
sabemos muito bem quem estava pagando 
a conta. 

De maneira que já é uma constante- na vida 
de V. $" a seriedade de todOs os postos que 
assume, e tem o Dr. Paulo Rubens Mandarino 
o· orgulho de afirmar sempre que é bancário, 
e isso acho que inclusive ilustra a figura de 
v.s• · 

Eu qUeria rfie estender só_ i'nais um pouqui· 
nho para çjizer que esse País caminha inexora
velmente para o parlamentarismo, não há co
mo conter. Podemos retardat wn pouquinho, 
mas caminharemos para lá; é inexorável. E 
se nós não fortalecermos a burocracia compe
tente, séria, honesta feita por concurso e de

,.pois galgando os postos sera o_utra frustração 
para o País. Porque aqui nes;;e País de regime 
presidencialista, imperial, quando se troca o -
Presidente da República,· troca-se até o por
teiro. E nós precisamos de formar os nossos 
quadros da burocracia estável, competente, 
séria, e V. S• dá um exemplo muitó-bom para 
nós neste instante. 

De maneira que _eu queria me congratular 
com V. S,- Primeiro pela exposição, primeiro 
não, antes como diria São Paulo, antes do 
primeiro com a denúncia da malar gravidade. 
Quero -dizer também a V.___ St, esteja certo, V. 
8' nessa Çasa erlcontrarã Sempte résf)a1do pa:. 
ra as medidas sérias como essa que V. 5' 
tomOu~.' _ 

Meus parabéns e muito obrigadO, e devo 
dizer que essa Casa se engrandece com a 
visita de V. $f Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE. (Raimundo Lira) -
A Presidência aceita a questão de ordem feita 
pelo Senador Ronan Tito, apenas fazendo uma 
retificação que considero da maior importân· 

. cia. · 



Novembro de 1989 D!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Quarta-feira I 6605 · 

V. Ex• é um üustre Senador, Uder da Ban~ 
cada Majorttária da qual eu tenho a satisfação 
e a honra de fazer parte, portanto nem a Ban
cada do PMDB, naturalmente os meus com
panheiros e Senadores aceitam a modéstia 
de V. Ex"' de afirmar que representa aqui os 
analfabetos. V. Ex' é um empresário ilustre, 
um economista, um professor, um estudioso. 
e não é sem esses valores que ocupa a função 
de liderança que ocupa. 

Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Cai
xa E;.conômica para fazer algum comentário 
a respeito das colocações do Senador Ronan 
Trto. 

O SR. PAULO RUBENS MA!iOARINO -
Sinceramente agradeço as palavras do Sena
dor Ronan Tito. Eu sei das preocupações pro
fundas dos Srs. Senadores com todas essas 
questões, e tenho a certeza que ao longo de 
todos esses meses tenho sido insistentemente 
procurado para saber detalhes de todos esses 
pontos. 

sofisticação da informática'\,ancária brasileira 
que _é das melhores do mlll)do. Tanto isto 
é verdade que qualquer Deputado que .der 
wn cheque em Brasília da sua conta de 9ri
gein no seu _estado, vai ter o débito feito no 
dia seguinte. Ora, se isso é possível fazer-se 
com cheques, que são depositados ·diaria
aís, é perfeitamente possível fazer-se o repasse 
das contas do FGTS em dois dias para a Caixa 
Económica. O problema não é este. Ê natural- · 
mente calcular-se uma tarifa e remunerar-se 
a rede bancária. Essa tarifa deverá estimular 
a Permanência dos bancos no sistema. Então, 
meu querido Senador Ronan Tito, agradeço 
profundamente as suas palavras, ~ as atriJ;>uo 
muito mais a estímulo à amizade do que qual
quer outro fato, mas acho que esta questão 
do FGTS pode ser profundamente analisada 
e dissecada e permitir ao Congresso Nacional 
um grande tento político, modemiz~ndo um 
instrumento Que foi introduzido há 22 anos, 

--substituindo o mecanismo da estabmdade do 
-wriCulo empregaticio que existia até então. 
Muito Qptigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexan
dre Costa. 

A Presidência esclarece que no momento 
em que o Sr. Senador fiZer indagação, o Sr. 
Presidente da Caixa Econômica está imediata
mente autorizado a fazer uso da palavra. 

Ingressamos realmente numa fase delicada, 
dificil, mas algumas matérias precisam ser re
solvidas, e essa do FGTS é uma delas. Há 
um consenso hoje, amplà e generalizado, que 
pode ser resolvido. É preciso unificar as contas 
cto· Fundo de Garantia, evitar que o homem 
simples, ao mudar de emprego, permaneça 
com suas contas anteriores em outros bancos 
depositários; é preclso haver um cadastro úni
co para o trabalhador, para que esses recursos 
das diversas contas anteriores sejam repas- O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presi-
sados para 0 banco, depositário do seu novo dente da Caixa Económica, V. S•.já teceu as 
empregador; isto ocorre exatamente _com 05 consiâ€tãçõe5 iniciais sobre o problema da 
empregados que ocupam profLSSÕes mais hu- casa própria no Brasil, das dificufda:des. dos 
mildes, que têm .uma rotatividade alta; dou grandes erros que existem para se chegar a 
0 exemplo da construção civil. Há necessidade urna boa solução. Então, pergunto iniciaimen-
de urna série de modernizações e aperfeiçoa- te: V. Ex' acredita que a cur:t_o prazo possa 
mentes, mas eu· estou profundamente con- se qrQ-anizar um plano capaz de dar solução 
vencido de que 0 problema não está na ques- ao problema da casa própria no Brasil? 
tão dos saques, ·e aproveito a oportunidade O SR. PAULO RUBENS MANDARIN:O -
para tocar nesse assunto. A questão não está M.eu caro Senador Alexandre CO$ta, acreditá: 
nos saques. O trabalhador já teve efetivos pre- que sim, porém é um problema grande, com-
juízos com a sistemática adotada durante 22 plexo e dificil, mas perfeitamente resolvível. 
anos. O problema não está na questão dos Vamos imaginar a situação: temos hoje uma 
saques. está na questão do aperfeiçoamento demanda muito alta - fa1a-se em 1 O milhões 
do fundo, e sobreb.ldo na redução dos prazos o déficit habitacional. Acho este número exa-
de repasse e passar a correção monetária a gerado, mas suponhamos que ele oscile em 
ser mensal. Estes são os pontos fundamentais. tomo de sete a doze milhões de habitações. 
Acredito que a medida provisória. que foi baixa- O que precisaríamos fazer s~ria dividir essa 
da, acrescida evidentemente de outros aperfei- questão em parte, já que se trata de uma ques-
çoamentos - e, hoje mesmo conversei pela tão complexa. 
manhã com o Deputado que é Relator desta O primeiro problema seria rever a Lei do 
matéria- que permitirão o CongressO Nado· Inquilinato, porque a Legislação do Inquilinato 
nal, no momento sabidamente delicado, difícil, no Brasil, nas últimas décadas, afugentou o 
de campanha política, de•campanha eleitoral investidor em habitação. 
para Presiden~e da República, após 29 anos No meu tempo de menino, ouvia dizer que 
-sei, mas todos sabem, das imensas dificul- o sonho de todo chefe de família era deixar 
dades - esta Casa lavrar um g~:ande tento uma casa para dar renda para a sua família 
político, resolvendq essa questão do FGTS, caso ele fa1tasse. Conheci homens que progre· 
modernizando o fundo e naturalmente dando diram na vida, ficaram gratos a instituições 
à Caixa Económica Federal, como gestora beneficentes, a Santas Casas de Misericórdia 
desse recurso, condições de utlizar melhor o e outras, que doavam, colocavam no seu testa-
dinheirO que vai ingressar com o seu valor menta, deixando casas alugadas como fontes 
real pouco reduzido, porque a demora deverá de rendas para essas instituições. Naturalmen-
ser _da ordem de 2 dias. E discutir-se estes te, os aluguéis se deterioram ao longo.do tem~ 
dois dias é duvidar-se do alto nível de tecno- po e afugentaram completamente os investi-
logia bancária que hoje existe no País, da alta - dores desse tipo de investimento. Hoje, o alu-

guel inicial é astronomicamente alto para,-daí 
a algum tempo, já não valer mais nada. Logo, 
como ativo., como fonte de renda, ele se tomou 
mau negócio. A Legislação precisa ser anali
sada e revista, para que volte a haver investi
mentos com essa finalidade específica Esse 
é um ponto. 

Não queria entrar, agora. não seria essa a 
oportunidade, em como se rever a lei. Porém, 
ela precisa ser revista para atrair novamente 
o investidor para o imóvel com a' finalidade 
de ser alugado, porque, é claro, toda a socie
dade tem um contingente que necessita. por 
razões diversas, residir em imóvel alugado. 
Trata-se do homem transitório ·na ddatle, do 
homem que não tem vinculas permanentes. 
Por isso, precisa residir em imóvel a!Úgado. 

O outro problema está em se separar quais 
as habitações devem ter financiamento. Há 
habitações que devem ficar nas faixas livres 
de mercado, sem qualquer tipo de financia
mento. 

De outro lado, deveríamos criar mecanis
mos que trouxessem recursos permanentes 
para a Caixa Econômica Federal. 

A idéia das letras hipotecárias das Partici
pações dos Fundos de Pensões e seguradoras 
precisa ser ampliada, já ·que é grave ci proble
ma habitacional. Por exemplo:. há uma série 
de outras sociedades, de outras instituições 
financeiras que também poderiam concorrer 
com parte dos seus fundos de reservas para 
lastrear fmanciamentos habitacionais. 

Por outro lado, precisariamos corrigir a pou
pança pelo mesmo índice que se corrigem 
outros ativos, outros títulos do Governo, como, 
aliás, foi feito em inúmeros meses em qual
quer pesquisa que se faça nos últimos vinte 
e quatro meses. No momento, a caderneta 
de poupança remunera menos. A própria taxa, 
forma de divulgação da taxa bruta do open 
que, no final, desconta sábados, domingos, 
feriados, Impostos de Renda na fonte e gera 
uma pequena diferença, afugenta o investidor 
da c:ademeta de poupança. logo, o primeiro 
grande problema é criar fluxcis permanentes 
de recusas. 'Por outro lado, haver a concen
tração dos recursos oriundos desses financia
mentos em habitações de classe mêdia e de 
classe média baixa que são, exatamente, os 
segmentos da população que não têm opção, 
não têm alternativa. E dedicar os recursos do 
FGTS para ai; habitações de classe média bai
xa: conjuntos habitacionais e assemelhados. 
Coristituir provisão efetiva, nos Orçamentos 
da <Jniã_p, de recwsos para aqueles, conforme 
eu disse na parte inicial desse encontro, que 
estão fora da economia. Fazendo-se isso, tere
mos um fluxo permanente e previsto de recur
sos que, ao longo de cinco e seis anos, conse
guirá reduzir drasticamente esse déficit habita-
cional existente no Pais hoje. ' 

Ao lado disso, teríamos que enfrentar outras 
questões. É sabido que o lado do material 
de construção nd- Pais constitui também um 
problema delicado. São poucos os fabriC811tes 
de determinados insubstituíveis materiais. É 
preciso urna polftica governamental eficiente 
com relação a isso. Por exemplo: o cimento; 
é preciso um reexame da politica de preços 
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com relação aos materiais que são absoluta
mente indispensáveis à construção. sao preci
sos também critérios e técnicas novas com 
relação às formas de construção. 

Ontem. por exemplo, o Presidente da Fiesp, 
Dr. Mário Amato, conversando comigo, mos
trou-me wna idéia que teve, de uma casa, 
feita através de formas, casas.de custos reduzi
díssimos, casas moduladas com quarenta ou 
màis metros quadrados, de formato circular 
na sua parte superior, absolutamente mais ba
ratas do que as casas convendonais dos con
juntos. Em suma, é preciso que os técnicos 
brasileiros sejam estimulados a criarem alter
nativas de construção que possam baratear 
os euslos. 

Em resumO, quero afirmar a V. EJc.l"' a minha 
convicção de que é perfeitamente possível se 
resolver o problema habitacional no Brasil 
num prazo razoável de cinco anos, desde que 
haja wna concentração de recursos e uma 
efetiva vontade de resolver essa questão, se 
se aiar bancos novos, sem se gerar cabides 
de empregos e sem se criar ministérios. Com 
as estruturas_ que exístem hoje no Pais é perfei
tmnente possível. 

O SR ALEXANDRE COSTA- A experiên
cia nos mostra, não apenas a mim, mas a 
quem desejar observar os milhares, ou mi
lhões de casas que a Caixa Económica Fede
ral financia. pelo País inteiro, por qualquer con
junto que se passe, dois anos depois, está 
1udo reformado, aumentado, modificada a fa
chada. 

Digo isso, Sr. Presidente da Caixa EConô
mica Federal, porque já fui construtor da Caixa 
Econõmica Federal. Já construi cerca de dez 
mil casas populares no Brasil. E, hoje mesmo, 
quando vou ao Estado do Maranhão e passo 
em conjuntos de duas mil casas que construi 
nio as conheço mais. To das foram modifi
cadas, todas aumentadas. Modificaram-se as 
rachadas. Não s_e podem ·nem m'ais dizer que 
foram obras financiadas corno casas popu
lares. 

Àquela época, sugeri a Cohab do Maranhão, 
tenho em vista que as prestações mensais do 
pobre que financiava a casa eram muito bai
xas, a·prestaçao era alta, _e o pobre para poder 
pagar tinha que arquitetar uma renda que fran
camente não existia. Por que dizer que um 
pedreiro ganhando vinte cruzeiros por dia, em 
30 ganharia um total de seiscentos, não era 
verdade. Absolutamente, não era verdade. Ver
dade seria se trabalhasse os trinta dias. Há 
mês em que ganha os seiscentos cruzados 
mas há mês que trabalha apenas cinco-dias, 
ganhando apenas cem cruzados, num ganha 
cento e cinqUenta e no outro· ganha duzentos. 
logo, ele não tem renda capaz de fazer face 
ao pagamento da casa própria assegurada. 
Propus que as casas fossem -construídas de 
outra fonna e exemplificava as modificações. 
Erifó pe:iíitietro, casa coberta. As instalações 
sanitárias todas prontas e o vao com os alicer
ces já propor'donaís para a divisão a qualquer 
momento e flora.. Encontrei por parte do Ban
co Nacional da Habitação a maior reaçilo. Não
aceitavam de maneira alguma. Naquela épo-

ca, provaveJmenie, uma casa popular nessas 
condições saía por um terço do valOr; casas 
cobertas, paredes na perimetral, piso, todas 
as condições higiênicas perfeitas, dez vezes 
superior aos barracos em que vive a classe 
pobre; no Maranhão e, em conseqUência, em 
todo Brasil. As divisórias seriam feitas de tá
boas, de esteira, de papel, fosso do que fosse 
enquanto ele ganhasse o necessário para po
der fazer face àquela divisória. Não consegui 
e nisso já se vão quase trinta anos e perdura, 
ainda hoje, na Caixa Econõmtca Federal, a 
mesina política, o mesmo critério. 

V. Ex!' já tentou, já estudou para se poder 
fazer essa mofificação agora que as dificul
dades são grandes, que qualquer material de 
construção sobe vertiginosamente à base de 
quase 4Q% ao mês? 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
SR. Senador, a razão- dãs modificações nas 
casas de cOnjuntos, construídos para baixa 
renda, naturalmente, com o passar do tempo, 
de®ram de ser habitados pelo horriem de 
baixa renda. Há uma expulsão do homem po
bre em função da própria escassez de habita
ção. O homem pobre vai sendo expulso do 
conjunto que fora construido para -ele e cede 
a sua moradia para o homem de classe média 
baixa que, não tendo Onde morar, vai residir 
nesses conjuntos. Sendo a sua renda acima 
do nível daquele conjunto, investe na casa, 
muda a sua fachada descaracteriza a casa, 
aumenta-a - isso se verifica hoje no Brasil 
todo. E aquele homem para a qual a casa 
foi construída, acaba indo morar em favel3$, 
em invações precariamente. Este é um fenô
meno decorrente da. escassez. Então, é evi
dente! Os ~e poder aqutsitivo mais aho pres
sionam os de poder aquisitivo mais baixo e 
os expulsam do mercado. 

O SR. AIÊxANDRE COSTA - É corno se 
dá a expulsão económica. 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
Exatamente. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Mas nem 
sempre. ,Ela atinge uns 30 ou 40%. 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
Sim. Acredito. Agora, entendo que temos de 
criar casas dentro da realidade das diversas 
regiões brasileiras. Vamos falar de Brasília, que 
é uma cidade na qual transitoriamente todos 
estamos. Ora, se não criarmos condições de, 
nas cidades da região, acolher os fluxos migra
tórios para Brasília, essas populações pressio
narão a periferia da cidade. Precisamos coris
truir, conseqüentemente, casas que se ajus
tem aos padrões salariais dessa população. 
casas· muito mais simples, porém resistentes, 
porque outro fenômeno que se verifica rioS 
conjuntos habitacionais é- que dois ou três 
anos depois muitas das casas estão absoluta_
mente deterioradas, porque nelas se empre
gou material de péssima qualidade, em decor
rência de uma série de razões que poderão 
também ser discutidas, que vão desde a falta 
de -fisCalização a outras faltas. Conseqüente
mente, entendo que devemos rever a metodo
logia utilizada nisto. É perfeitamente possíveJ 

construir casas muito mais modestas para 
pessoas de renda incerta ou sem renda, em 
vez de se vender essas casas, se ceder o uso 
por um ·determinado peóodo e se acompa
nhar essas populações, porque, na realidade, 
elas existem e são um problema de todos nós. 
E o Governo precisa !õubsidiar essas presta
ções para as populações sem renda. Natural
mente Sem vendê-las, sem paternalismo, loca
lizando-as em lugares onde o homem que 
possa _pãgar mais lá não vá morar, mas "que, 
de certa forma, dê à famí1ia pobre condições 
de sobrevivência e um mínimo de dignidade. 

O problema tem de ser implantado e é \1á
vel. Isso pode muito bem sair do discurso e 
se tomar realidade no Brasil. Afirmo a V. EX' 
que estou recomendando na Caixa Eçonô
mica um seminário interno para discussão dos 
fundamentos de uma nova política habitacio
nal a ser oferecida ao Governo. Será uma pras
posta da Caixa ao governo. Novos f!,Jmos para 
a política habitacional que têm de contemplar 
alternativas quanto aos materiais, quanto ao_ 
tamanho das casas, ao tipo de construção, 
desde que elas sejam casas que tenham um 
mínimo de dignidade com a familia, tem que 
ter iriStalação sanitária, ihstaJação elétrica Pro
blema de tamanho, de divisões internas, de 
tipoS de esquadrias, de qualidade e uso de 
materiais regionais mais abundantes, tudo is
so tem de ser implantado com clareza. 

E o que tivemos feito, durante mais de 1 O 
anos, foi uma padronização dessas casas do 
Rio Grande do Sul ao Amazonas. o que eviden
temente é um erro: Foi por isso que V. EX 
no Maranhão questionou coisas desse tipo e 
disse que o BNH fez resistência. Sei que fazia · 
mesmo, mas temos de reformular tudo isso. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Compreen
do que V. Ex" está bem por dentro do assunto. 

Vou fazer uma última pergunta, Sr. Presi
deçte, e os outros companheiros também têm 
o direito de fazê-lo V. Ex' tem uma idéia -
se nã tiver liãO tem importância - de qual 
é a média mensal da arrecadação do fundo 
de garantia? 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
Alguma coisa perto, em tomo, bruta, de 1 bi
lhão de cruzados. Naturalmente daí tiram-se 
todos os saques dos demitidos sem justa cau
sa, dos que se aposentaram, dos que se falece
ram, dos dependentes, aqueles que sacaram 
por calamidade pública em seu município, etc. 
O saldo hoje dos recursos _do fundo de garan
tia, à disposição da Caixa, é da ordem de 30 
bilhões de crUzados novos, que são aplicados 
rigorosamente em- obras saneamento, habita
ção de baixa renda e de algumas obras de 
infra-estrutura urbana. A Caixa aplicou recur
sos próprios, dela, em operações típicas de 
recursos originários do FGTS, o que é com
provado através da constatação de que os sal
dos das aplicações nessas operações é supe
rior aos recursos liquidas captados pelo FGTS. 
Então, há locação de recursos próprios da 
Caixa em apllcações típicas do FGTS, que de
vem girar hoje- o saldo dos recursos aplica
dos a estados e municípios - em tomo de 
30 bilhões de cruzados novos. 
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O SR ALEXANDRE COSTA'- E um bom 
dinheiro! 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
É claro! Daí a luta para antecipar o ingresso 
desses recursos. 

OSR.ALEXANDRECOSTA-OquerepTe
sentava essa rede bancária toda manter esse 
dinheiro preso 22 dias ... 

O SR. PAULO RUBENS MANDARJNO.:.. 
Não! Perdão! 42 dias. 

Çl SR ALEXANDRE COSTA- Pelo menos 
há 20 anos existe o Fundo de" Garcirltia e sem
pre houve inflação, ora mais alta, ora decli
nando, ora crescendo, mas sempre inflação. 
De maneira que o verdadeiro dono r;:lo dinheiro 
era a re.de bancária. É a conclusão que se 
tira! v. s~ até poderá me perguntar por que 
não protestei. Eu não sabia! Não tinha uma 
idéia. Creio mesmo que a grande maioria dos 
parlamentares, se não protestaram foi porque 
também desconheciam. Naturalmente só os 
parlamentares banqueiros usufruiam e de
viam saber. E essas coisas eles nunca nos 
transmitem. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar 
V. 5' por essas medidas salutares, corretas 
e sérias, que vêm a ajudar planos como este, 
ajuda o trabalhador brasileiro. Passo a crer, 
pois não acreditava em plano a curto prazo. 
Passo a crer em medidas como esta e em 
outras que haverão de vir, com modificação 
no plano, para não satisfazer apenas ao luxo, 
mas satisfazer as ne<:essidades da classe po
bre brasileira, que é quase que o total da popu· 
lação; Passo a acreditar não de todo, mas pas~ 
so a crer um pouco mais que o Brasil não 
se tornará o que se está tomando. T adas as 
suas capitais, todas as suas grandes cidades 
estão se tomando verdadeiras invasões irre
mediáveis, transformando a imagem de ddao
des belas, bonitas e modificáveis no futuro. 
Essa é a grande realidade. Multo obrigado pe
las informações que V. S• nos trouxe. 

O SR, PRESIDENTE (Raimundo Ura) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Gomes 
Carvalho. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI-Permi
te-me, Presidente? 

O SR. GOMES CARVALHO- Nobre Sena
dor, se for do seu desejo, cedo a palavra a 
V. Ex' com todo prazer. 

O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Com a palavra o nobre Senador Rachld Salda· 
nha Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

Não pude, infelizmente, es~r presente, ao 
primeiro momento da exposição do Dr. Paulo 
Rubens Mandarino, pois estava cumprindo um 
outro compromisso, a instalação da Comissão 
Mista, mas assisti ao final da exposição. Real
mente V. s~ fez uma reorganização total na 
Caixa Económica. SabemOs que' ela estava 
em situação difícil, em virtude da dificil situa~ 
ção por ,que· atravessa o Pafs. Realmente nessa 
in8ação, nessa desorganização económico-fi· 

ri.i3i-lci!lia que atravessamos, a Caixa Econó
mica foi quem muito sofreu nesse momento. 
V. 8' realmente se impôs, reorganizou e nos 
dá aquela confiança de uma administração 
séría e competente como ·a que V. S• está 
imprimihdo à Caixa. Temos certeza 'de que 
ela está recuperada, que daqui para frente não 
haverá mais dificuldade alguma e terá grandes 
missões, neste País, nesta fase de desenvol
vimento em que estamos. 

Quero congratular-me com V. S•, dizendo 
que, aqui, no Senado Federal, conta com o 
nosso apoio e a nossa mais absoluta confian
ça, pela administração reta, competente e pa
triótica que está imprirriindo na Caixa Econô
mlca. Muito_obrigado. 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
Sou eu quein agradece a v. Ex", que muito 
me sensibiliza com essas palavras e muito me 
estimula. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Sr. Presidente da Caixa Econômica, poderia
mos ter tido hoje, aqui, um número expressivo 
de Senadores, mas erri função da instalação 
da ComiSs-ão Mista de Orçamento, muitos dos 
Srs. Senadores, inclusive todos os llderes e 
os membros daquela grande Comissão, ali 
estão. Portanto, o prestígio que V. S' detém 
neSta Casa- era ·mais do que suficiente para 
que um grande número de Senadores aqui 
estivessem. Assim, gostaria apenas de fazer 
esta ressalva, que já foi feita pelos Senadores 
Ronan Tito e Rachid Saldanha Derzi. · 

Com a·pãlãVra o nobre Senador Gomes Car
valho. 

O SR. GOMESt:AAVALHO- Amigo, Presi
dente Paulo Rubens Mandarino, fico muito feliz 
em vê-lo na sua magnífica explanação, mais 
uma vez. Apesar do amigo ser serglpano, nós 
do Paraná o adotamos ... 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
Meus pais é que são. 

O SR. GOMES CARVALHO - Nós que o 
conhecemos bem, gostaríamos de fazer um 
depoimento nãCi s6-ão Presidente, mas aos 
ilustres Senadores. Dr. Paulo Mandarino, 
egresso do Banco do Brasil, pai onde passou 
tem dignificado_ a função pública, o que para 
mim Mo causa surpreSa alguma. COnfesso, 
entretanto, que foi muito maiS rápido do que 
imaginávamos. · 

A CaiXa Económica nãO é só depositária 
da poupança popular, das pequenas poupan· 
ças; ela é depositária da confiança da socie
dade brasileira, como instituição pública mo· 
dela que sempre foi. Depositar na Caixa Eco
nómica significou sempre sinónimo de_ segu
rança. Quando V. s~ coloca aqui, com muita 
propriedade, novos conceitos, o que V. S' está 
fazendo, na verdade, é pinçar uma meia dúzia 
de problemas, dentre tantos, e com obstina
ção está perseguiildo esSes 6bjetlv0s. ·aostaii-a
de rever alguns conceitos aqui enunciados. . 

Fica extremamente simpático pe~te a so
ciedade brasileira, perante a imprensa, procu
rár agora quem são os bandidos: se são os 
banqueiros, _se são os empresários, etc., etc.? 
Não é "nada disso! Estamos é revendo con-

ceitas numa nova sociedade, porque é preCiso 
lembrar que o Brasil é campeão mundial -
não existe na Terra, talvez nas galáxias exista 
-de tributos e o empresariado brasileiro está 
altamente tributado, não sQ os empresários 
maS a soeredade corno um· todo. A Caixa Eco
nómica, hoje, representa muito bem os pro
gramas habitacionaiS. Com disse V. Ex': "o 
faustoso é -desne<:essário". O banco foi extinto, 
o Ministério, e a Caixa Económica há muito 
poderiam estar fazendo isso, desde O início. 
E este conceito também quero rever com rela
çãoaoFGTS. 

Nesta comissão estou representando, com 
muito prazer, o Senador Roberto Campo, que 
está fora do Br.;tsil, que me de_u a honra de 
ficar como Relator das su~ rpatérias. Quero 
lembrar aqui que a instituição do FGTS partiu 
exatamente do nobre Senad.or Roberto Carn· 
pos, na época em que no Brasil se promoveu · 
as grandes reformas de base e, dentre elas, 
o FOTS. É preciso, então, que aqui se coloque, 
também com muita tranqüilidade, como diz 
a música de Vinícius de Morais, que é bom 
enquanto dure. Se oS banqueiros - e não 
tenho procuraç_ão para defendê-los- tinham 
42 dias, onde estavam também os dirigentes 
da Caixa Económica_ que não reviam essas 
condições? Evidentemente os banqueiros fi
caram com os 42 dias; nós, empresários, com 
outros tantos dias. 

Acho que, nesta revisão ·de cÓnceitos da 
sociedade_ brasileira, temos que encarar os no
vos fatos._Por exemplo: a Ministra Dorothéa 
esteve há poucos dias, no plenário da Casa 
e dizia da necessidade dos pagamentos feitos 
aos funcionários até o dia 1 O de cac!a" ~ 
serem revistos, vindo para o final do mês ou 
no segundo dia útil do mês. Devo dizer que 
muitas empresas já faz.em assim. Nós mes
mos fazemos isso há mais de tiês anos. Por 
que esta revisão de conceitos? Poique é um 
Brasil novo, com um processo inHacionário 
galopante que corrói a economia e, por conse
guinte, muito mais da classe assalariada. E 
o FGTS é da classe assalariada~ 

De forma que quero lhe parabenizar, porque 
na sua passagem na Diretoria do Banco do 
Brasil V. 8' criou, reestimulou pelo menos. as 
letras ou a poupança do crédito rural. Agora 
v. s~ iilstitui as letras hipotecárias, que é uma 
feliz idéia. Precisamos, isto sim, ilós do Senado 
da República, fazer e lhe ajudar, para que exista 
o compromisso de prazo para à 5eguradora 
e para os fundos de pensões, senão também 
vai _corro_er no te_ropo;-

Muito mais do que uma indagação quero 
paraberiizar-lhe pelo trabalho. Creio que esta
mos dispostos a continuar lhe ajudando nesta 
jofn.ada que - sabemos __.:. é difícil. 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
Agradeço muito as suas referências e afirmo~ 
lhe que preciso muito dessa ajuda, preciso 
mesmo. Eu, pessoalmente, e a CaiXa Econô
mica, todos nós predsamos muito _dessa aju· 
da do Senado.~ fundamentàl. Muit<>obrigodo, 
senador. 

O SR. PREsiDENTE {RaimUndo __ Lira)_.:__ __ 
Esta PreSidênciã Concorda inteiramente _com 
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as palavras do Senador Gomes de Carvalho, 
no instante em que S. Ex' diz que estamos 
num Brasil novo e, portanto, numa realidade 
nova,ondemuil:asvezesidéíasboasQueforam 
coloc:adas não eram, no passado idéias boas, 
mas. hoje, são boas. porque eStamos.no Brasil 
de hoje. 

Quero também aproveitar a oportunidade 
aqui para enaltecer a participação do Senador 
Gomes carvalho, que é jovem nesta Casa, mas 
que já tem uma tarimba muito grande e em 
suas atMdacles como líder empresarial pores
re Brasil aforo. 

Concedo a palavra ao nobre Senador WI1-
sonMartins. 

O SR WU..SON MARTINS- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. prezado Sr .. Presidente da Cai
,ca Econômica Federal, Dr. Paulo Rubens Man
darino. 

Sabemos que o Sistema Financeiro de Ha
bitaçãó foi implantado em 1965, portanto, há 
24 anos. Representou, na ocasião, um grande 
avanço mas, sem dúvida, à medida que o tem
po foi passando, também o sistema foi apre
sentando dificuldades acumuladas. 

Hoje, as Cohab estão numa situação difícil 
nos estados e municípios. O q!le eu gostaria 
de colocar a V. S!, que agora se dispõe a fazer 
uma revisão em todo o sJstema, segundo a 
sua exposição aqui na Comissão. é: que nessa · 
revisão se retome o impulso inicial das Cohab, 
que era o de privilegiar as classes mWs desfa
vorecidas, as classes chamadas de baixa ren
da, que V. S•, aliás,colocou em s_ua exposição. 

Realmente. esse setor da populaç!o, que 
ê o maior setor, 80% da nossa população, 
está abaixo de 5 salários mínimos. É ele que 
hoje precisa ter seu problema solucionado. 
Não faço outra cisa aqui senão secundar as 
cartas tomadas em Goiânia e em ~elo Hori
zonte. Todas as vezes em que se rtúnem as 
autoridades do setor, repisam nessa matéria 
que V. S• já acha que é cedlça. Realmente, 
todos que falam sobre o assunto tocam neste 
rôesmo argumento. 

Gostaria de deixar exataJI]-ente esta coloca
ção. Que na reformulação que a Caíxa tem 
em mente de fazer na polótica habitacional, 
retome as suas origens com ·o objetivo de 
fazer com que grande parte da população que 
se sente revoltada, que caminha para as inva
sões. que é 'expulsa dos conjuntos onde inicial
mente se colocou, tenha a pos;;ibilidade de 
resolver, que encontre um lugar ao sol na polí
tica habitadonal brasileira 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
Senador, muito obrigado pelas suas palavras. 
A respeito das Cohab, a Caixa tem procurado, 
ao longo do tempo, estimular o trabalho des
sas compéUlhias habitacionais nos estados e 
municlpios. 

Muitas se tomaram inadimplentes, e temos 
feito a rolagem das dívidas dessas compa
nhias habitacionais dentro dos critérios da Re
solução Jl'l' 14169, do Banco Central, que disci
plina a questão ds dMda de estados e muni
cfplos. Dentro desses critérios, há alguns me
ses atrás procurei mostrar ao Governo que 
deixar as companhias habitacionais dentro . 

dos parâmetros eslabelecidos para o endivids
menteo dos estados e municípios era negar
lhes qualquer financiamento, porque a maior 
parte _dos estados e municípios está endivi
dada ou está próxima do limite de endivida
mento. Ora, se as companhias habitacionais 
ficassem dentro do conjunto da divida dos 
estados e municípios, era o mesmo que dizer 
que elas não poderiam ter mais financiainen
tos. 

Esses argumentos, com paciência e com 
insistência, acabaram sendo conVincentes e 
o Governo retirou as Cohab do âmbito da Re~ 
soluçãO n9 14/69. Acho que as Cohab deviaro 
registrar essa luta que a Caixa Económica teve. 

De outro lado, também sinto que muitas 
Cohab são mal administradas. De certa forma. 
concordo com o Senador Alexandre Costa. 
Disse muitas, mas essa palavra está próxima 
da totalidade. Algumas sáo bem administra
das, mas o maioria não o é. Não vou dizer 
o nome de qual é ou qual não é. Alguma 
ou outra é bem administrada. A maioria se 
transformou em cabide de emprego, gerida 
por pessoas sem aptidão, e as coisas não vão 
bem. Não cobram, embora os rebates nas 

-prestações tenh<1a1 transformado muito das 
prestações de conjuntos habitacionais em va
lores inferiores a um maço de cigarro. M.ulta 
prestação hoje tem custo de cobrança supe~ 
rior ao valor da prestação; não compensa co~ 
brar. O melhor que poderiamos fazer, mas 
há implicações legais por·causa do fundo de 
cornpêtisaçãodas variações salariais, era anis~ 
tiar a dívida, porque sai mais barato cobrar 
do que receber. Não estou exagerando nem 
um pouco. Muitas Cohab perderam a credlbi~ 
lid~Q~ junto à Caixa por essãs razões. São mal 
administradas, têm contingente exagerado de 
empregados, há p·oucos critérios na contra .. 
tação e obras, e é1S coisas vão por aí. 

Então, procurando atenUar esses proble~ 
mas dentro dos limites de competência da 
Caixa, nós, ao reabrirmos os financiamentos 
imobiliários, instituímos algumas regras que 
são novas no Brasil. Primeiro, começamos pe
los pequenos projetas porque, até onde eu 
sei, já tive a presunção de conhec~r um pouco 
da História deste País, começava~se pelos_ 
maiores projetas, pelos grandes. Nós começa
mos pelos pequ_enos. Um projeto por empre
sa, até 70 mil VRF, porque são prcijetos peque
nos, de _engenheiros descapitalizados, recém~ 
formados, pequenas empresas construtoras, 
e fomos atendendo. Ao mesmo tempo, nos 
grandes conjuntos, instituiamos que a obra 

-deveria ser_ contratada com várias construto
ras, porque também entendÓ que temos que 
dar condições ao Brasil de consolidar uma 
economia-de mercado. E nenhum país conso
lidou uma economia de mercado sem viabi· 
lizar a pequena e média empresa, porque ne
nhuma grarlde empresa do mundo nasceu 
grande a não-ser que ela seja hoje desdobra
mento de grandes empresas. Mas não há em
presas gr~des, nllo há usina siderúrgica, não 
há empresa no Campo eletrônico, IBM, Gene
ral Motors, Ford, o que os Senhores quiserem, 
que já nasceu granel!, todas nasceram peque
nas e cresceram, porque a sociedade dos paí-

ses em que elas surgiram lhes viabilizoU o 
crescimento e até hoje existe, nos Estados 
Unidos, um nómero imenso de pequenas em
presas atuantes, viáveis, rentáveis. Isso é fWl
damental, caso contrário não há economia 
de mercado. 

Ora, no campo da construção isso também 
ocorre. Se não viabilizaanos o engenheiro re
cém#formado para construir cinco _ou seis ca
sas, fazer um prédià de quatro andares sem 
elevador e por aí em diante, iremos inviabilizar 
a construção civil, no País. A Caixa começou 
pelos pequenos e insistiu para que as Cohab, 
ao se financiar conjuntos com quirihentas a 
seiscentas casas, dividisse, não dando_ para 
urna só construtora. 

Muita gente me dizia que isso nãó estava 
escrlto em lugar nenhum que deveria ser as
sim. Tudo bem, mas se não for assim não 
dou o dinheiro, é simples. Através de medidas 
desse tipo e de conversas com dirigentes de 
Cohab, da Associação Brasileira de Cohab-
ABC, mostramos a necessidade dessas com~ 
panhlas habitacionais também cumprirem a 
sua finalidade. 

Na Caixa ECOnómica, acho que o meu papel 
é par&ido com-o de mãe que educa filho, 
pelo menos lá em casa foi assim. Minha mãe 
tinha uma paciência enorme e repetia as mes
mas coisas quase que todos os dias. Acho 
que de tanto ela repetir, eu, minha irmã e meu 
irmiio aprendemos, mas foi pela paciência de
la. Na Caixa, adoto a mesma sistemática: repi
to, diariamente, as mesmas coisas. 

Quero mostrar aos empregados da Caixa 
que não há emprego bom sem empresa viável; 
se a empresa não vai bem, o emprego náo 
pode ser bom. É impraticável, pois primeiro 
existe a empresa e depois o emprego. E essas · 
conversas de que o que é bom para minha 
f8mílía é bom para a famí1ia do meu vizinho. -
O que vale para a Caixa, como princifpio de 
administração, como princípios basilares de 
economia, tem que valer para a Cohab, cliente 
da Caixa. 

Digo sempre essas mesmas coisas e vou 
colocando em prática essas idéias para que 
as Cohab cumpram o seu papel social, senão 
elas serão extintas. Daqui a pouco surgirão 
instituições alternativas e _as Cohab _perderão 
espaço, tomando-se inativas, e daqui a pouco 
alguém extingue e mançla o pessoallevantaJ: 
o Fundo de Garantia: e procurãr emprego em 
auto lugar. Isso é uma regra, pois temos Co-_ 
hab que nã? cumprem a sua finalidade social. 

Então, Senador, acho que o processo de 
aperfeiçoamento do Sistema Ananceiro de 
Habitação-passa por essas várias fMeS. Tem~» 
que dar condições de os empresários p.stld
parem da construção de conjllfltm habitacio
nais diretamente, sem Cohab, porque se de 
constrói um edifício pelo plano empresário 
e vende as unidades e depois repassa os fimm
cimentos, acho que ele também pode cons
truir conjuntos habitacionais e se éncanegar 
da cobrança dessas prestações, durante um 
determinado período, durante alguns anos. 
Ele montará um pequeno escritório para rece
ber as prestações dos moradores do conjunto 
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e até o dia aprazado repassa esses recursos_ 
para a Caixa. E as inadimplências? Nas ina
dimplências ele _aplica a legisJação vigente no 
País e o previsto no contrato. 

Há muita forma de acelerarmos esse fluxo 
de construçõ_es. diminuindo a própria buro
cracia existente. A Caixa Econômlc:a fez uma 
experiência, em Goiás, recelitefnente, e tenho 
uma preocupação pois moro aqui há onze 
anos e já me vinculei a essa região nordeste 
de GoiáS. tenho lá, há dez anos, uma proprie
dade ruraJ pequena. É uma região paupérrima, 
em certos casos parece com regiões dos esta
dos nordestinos que conheço bem, muito po~ 
bre, e criamos o Proint- Programa de Interio
rização da Ação Social da Caixa para mostrar
aos prefeitos como eles podem obter financia
mentos e orientações técnicaS da Caixa. É per~ 
feitamente po.ssível se construir casas popu
(ares diretamente com as prefeituras. 

Conversei Com o nOsso senador Raímurido 
Ura há pouco· sobre isso, pois financiando 40 
a 50 casas na cidade, melhora-se as condições 
de vida daquela cidade, porque o barraco que 
será desoçupado pela família que vai morar 
em uma casa melhor, recém-construida, será 
imediatamente ocupado por outro que não 
tem onde morar. Em suma, 30, 40, 50 casas 
é pouco, mas nós somos pobres e temos que 
ter soluções_ realistas, a fase da megalomania 
está superada. Se construir 50 casas em algu
mas cid_ades do sertão da Paraíba ajudaremos 
tremendamente as comunidades, e isso pode 
ser feito sem Cohab. A Cohab fica na capital 
do estado e aí vêm às complicações. Faz-se 
isso com a Prefeitura, a Prefeitura desapropria 
o terreno, põe uma patrol para nivelar o terre
no, faz a via de acesso e com facilidade- tons
tróem-se casas_ modestas, que a Caixa tem 
projetas. 

Não é bem um mutirão, mas a prefeitura 
coordenando isso, ela própria compra o mate
rial de construção, porque se_ o financiamento 
fosse concedido a cada um dos proponentes, 
eles não teriam capacidade gerencial para is
so, não têm çomo guardar o material, mas 
a prefeitura compra o material para 30 a 40 
casas, constrói e, em seguida, parte parà outro 
pequeno conjunto de 30 ou 40. O fato é que 
no mandato de um prefeito ele _acaba com 
o p~oblema habitacional na cidade. A verdade 
é que alguém precisa segurar o bezerro pela 
orelha com vontade de derrubar o bezerro, 
o problema é esse, não tem grande dificul
dade. Criou-se um mito em torno do problema 
habitacional- do País e ci que está faltando _é_ 
enfrentar o problema, o Governo Federal, Es
tadual e Municipal. 

Há uma série de questões facilmente _r~ol-__ 
víveis e aí o sujeito_ diz para mim: E a infra-es
trutura? O Senhor_ irá entregar Um conjunto 
com 50 casas sem fnfra~estrutura? PE:rgunto 
então o que é preferível: as 50 casas sem infra
estrutura ou esperar que se tenha dinheiro 
para fazer a infra-estrutura que não existe, para 
depois construir as casas? Faz~se a casa e 
depois o meio-fio, a infra-estrutura urbana, 
constrói-_ se __ uma es_cola 01U.Dlc.Ipal próxima, 
em suma, soluções fac;tiveis, compatíveis, 
com os recursos pequenos das populações 

que habitam essas modestas cidades e que _ 
com isso não migram para a capital do estado, 
enfavelando-se. -

O SR. AI:EXANDRE COSTA- Assim se 
construiu o Brasil todo. 

O ·sR. PAtiLO RUBENS MANDARINO -
É verdade, Senador. Temos que voltar às nos
sas _origens e reconhecer que o Brasil é um 
País profundamente pobre e ter soluções 
compatíveis com a noSsa pobreza, nos vários 
níveis. Oaro que isso não vaJe para bairro ele
gante, para bairro já dotado de infra-estrutura. 

Em suma, estou de acordo com o Senhor 
Senador, temas que puxar as Cohab para o 
nosso lado, colocando administradores profis
sionais competentes e honestos, Com vontade 
de resolver os problemas, com seriedade, com 
um pciuco de patriotismo --.- que faz muito 
bem-, -eom um pouquinho de preocupação 
sot:iaLtamtiém. 

O SR. WILSON "MARTINS -Apreciei deve
ras as palavras de V. s~. Quando falei em Co
hab, tinha presente e tenho presente a reali
dade de meu Estado, em determinado instan
te, no momento em que administrei o Mato 
Grosso do _Sul. Ali imperava realmente uma 
Cohab restaurada, bem administrada, correta, 
que foi a Cohab que tinha como modelo ao 
colocar o problema perante V_, Ex' Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Antes de passar a palavra ao Senador Áureo 
Mello, gostaria apenas também de enaltecer 
a posição do Presidente da Caixa com relação 
à construção de pequenas casas e pequenos 
conjuntos diretamente com o pTefeito. 

O Nordeste, como todos n6s ~bemos, é
um produtor de açúcar e sabemos que lá uma 
ton_elada de cana produz de 70 a 90 quilos 
de _açúcar,_ o rnesmo acontecendo com as Co
hab, :Se o senhor repassar 50 casas para a 
prefeitura, normalmente saem 50 casas, por
que_ lá apenas com um mestre de obra 1 O 
pedreiros constróem rapidamente 50 casas. 
Se repassarmos esses recursos para a Cohab 
ela sairá tão pouco que talvéz não saia nem 
a produção proporcional enfre a cana-de-a
çúcar e o a,~úcar. Acho_ que é uma solução 
realmente fantástica, que está dentro da nossa 
realidade brasileira. 

O SR. ALEXANDRE CCJSTA- Na -maioria 
dos municípios ainda ganham ·o terreno. 

O SR. -PRESIDENTE (R.ilimundo Lira) -
Todos _os MurUcípios nesse programa doarão 
o terreno. , -

Concedo a palavra ã:o Senador Áureo Mello. 

O SR, _ _ÁUREO MELlO""- Sr. l?fesidente, 
Sr. Presidente __ da Caixa EConôniiia Federal, 
estou apreciando quase como alu_no, as .expo
sições que aqui estão sendo feitas e as dedara
çaes_de V. Ex-, cuja espinha dorSal me parece 
a de um homem realmente voltado para os 
interesses nacionaiS e motivaçlo pelo desejo 
sincero de ver solucionados os problemas da 
população bras~ei~a. 

Isso é motivo de grande alegria para mim, 
porque realmente precisamos muito dessa pa
lavra delicada e explosiva denominada patrio
tismo. Patriotismo para mim é dar condições 
de bem-estar, para que todos se sintam satis
feitos e realizados dentro da contingência rela-

-tiva que é o cornportamenio-humcino. 
Por curiosidade, desejo colocar alguns tópi

cos. como, por exemplo, a questão das obras 
de saneamento do 469, -que atribui ao Banco 
do Brasil uma ingerência. O que pensaria V. 
EX' a respeito de uma desvinculação dessas 
obras que são vinculadas àquele organismo? 

Em seguida, também gostaria de ouvir V. 
EJé' falar a respeito dos grandes contratos que 
são feitos pela Caixa Económica, ao inVés de 
se pulverizar esses contratos de maneirn. mais 
popular e moralista. Embora tenha percebido 
que o espírito que V. Ex" disse, no sentido 
de reconhecer a situação brasileira, é justa
mente esse de dar oportunidade a que, através 
de empresários idóneos e de empreendimen
tos objetivos, possamos ter, para a nossa po
pulação, a solução do problema habitacional 

São essas as duas perguntas que formulo 
a V. EX' e para as quais sou todo ouvidos. 

O SR. PAULO ROBENS MANDARINO -
Meu Senador, fico grato a Y. Ex' Na verdade, 
os recursos para as obras de saneamento e 
de infra-estrutura urbana provêm maciçamen
te do FGTS e se destinam, de acordo com 
a legislação em vigor:, a hC!~ilita_çõe_s de baixa 
renda_ e a essas obras de infra-estrutura e sa
neamento. 

Ocorre que, pelo próprio crescimento das 
cidades e· pela própria escassez de feCillSOS 

aplicados ao longo do tempo, quase todos 
os Municípios brasileiros se_ tomaram carentes 
de obras de saneamento e de infra-estrutura 
urbana. Quanto maior a cidade, mais caras 
essas _obras. Bas~ imaginar que __ a_lgumas 
grandes capitais fizeram metrôs antes do ano 
de 19_20, sendQ que algumas o fizeram antes 
da Primeira Guerra Mundial. Estamos fazendo 
metrôs no Rio e em São Paulo depois de as 
cidades terem prédio_s de quinze a vinte anda
res em cima, ou maiores. O custo de um metrô 
desses é terrível. 

Observa-se que surgiram bairros imensos,
na periferia das grandes cidades, sem esgotos. 
Fazer rede de esgotos e estação· de tratamento 
de esgotos em cidades já construidas implica 
um custo brutal, pois tem que se quebrar tudo 
e pavimentar de novo. Se o esgoto fosse feito 
antes da cidade crescer ou antes da criação 
do bairro, o custo seria expressivamente m~ 

- nOr. Então, os programas decorrem desse tipo 
de questão. A matéria não foi enfrentada opor
tunamente, _e os problemas se agravaram. 

Ora, se eles se agravaram, Isso explica os 
grandes financiamentos hoje. Imagine cons
truir-se uma nova adutora de água para qual
quer capital ou cidade brasileira. Tem-se· que 
ir buscar eSsa água no rio, às vezes um rio 
já razoavelmente s4io, poluído, há distâncias 
expressivas, tem-se que consbuir uma estação 
de tratamento de água, nem que seja para 
alguns bairros da periferia da cidade, colocar 
rede _de distribuiç~o. Tudo isso implica obras 
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enormes, que exigem equipamento pesado. 
Daí os grandes fmanciamentos. Mesmo -que 
se queira dWdir essa obra entre duas ou três 
construtoras, acaba:-se contratando grandes 
empresas para fazer esses empreendimentos. 

À Caixa Econômíca cabe o financiamento 
para a companhia estadual ou municipal de 
água, de esgoto e de saneamento. Quem tem 
a obrigação de fazer a c;oncorrência e de, den
tro dos crttériQs legais, escolher a empresa 
que vai fazer a obra, é o Governo Estadual 
ou Municipal. A Caixa faz ·o empréstimo para 
o Estado ou MunicípiO, e este é que tem a 
obrigação de fazer a concorrência. E aí o fol
clore registra inúmeros prob1emas. 

Esses problemas, contudo, ultrapassam a 
competência da Caixa. Se se fmanda o Estado 
do Morro Amarelo, ele é que tem que abrir 
e publicar o edital de concorrência e fazê--la. 
São s1'tuações deJicadas. 

A Caixa procura faze-r-medições dessas 
obras, procura examinar, dentro de critérios 
técnicos, os parâmetros e qs custos de cons
trução. Sabemos bem do nível de subjetivi
dade dessa matéria. Fazer uma refonna neste 
prédio com· o Senado funciOnando tem um . 
custo mais alto do que se o Senado ilão fun- _ 
clonasse aqui ou do que construir um prédio 
novo. Há obras que são feitas s6 à noite, com 
problemas de todo tipo, e ar os custos real
mente sobem e tomam altamente subjetiva 
a fiscalização, a medição e o acompanhamen
to. Isso é matéria complexa. Fica muito a crité
rio das administrações estaduais ou mun!_ci~ 
pais. Se forem administrações eficientes e 
bem intencionadas, as coisas fluem com me
nores recursos. 

Por força da minha vida profissional, conhe
ço razoavelmente bem o interior do Brasil. Há 
Estados em que conheço todos os M_unicípios. 
Sei de prefeitos que fazem niilagres. Com oS 
parcos recursos da prefeitura, com equipa
mentos velhos e obsoletos, eles fazem obras 
para as quais outros precisam de dinheiro da 
Cabca e, às vezes, as obras não são feitas. 

Em suma, temos, num país grande, com
plexo, heterogéneo como o nosso, situações 
as mais diversificadas. Tenho estimulado e, 
ao lado do Diretor Sérgio Barreto, que está 
aqui comigo hoje, me dando a honra da sua 
presença, tenho procurado corrigir distorções, 
fazendo com que haja uma prevalência cada 
vez maior de critérios têcnicos sobre outros 
critérios ou pressões. O pessoal sabe que a 
única pressão que me preocupa é a arterial, 
com as outras não me preocupo; 

Senador, o Senhor pode imaginar que não 
é matéria fácil Os interesses obviamente são 
muito grandes, a escassez de' recursos é bru~. 
Tenho procurado, junto com a Diretoria da 
Caixa, fazer as coisas o mais transparentes 
possível, para podermos explicar por que fize
mos _ou por que não fLZemos. Tenho tido reu
niões dificeis e delicadas com Govemado_res 
de Estado, Senadores e DepUtados, que me 
interpelam e reclamam. · 

Tenho procurado adotar um critério acer-. 
tado com o Senhor Presidente da República, 
que é o de dar prioridade a obras de água. 

Já que não temos dinheiro para obras amplas 
de saneamento, dá-se prioridade_ à água, por
que, tendo-se água, diminui-se a incidência 
de mortalidade infantil, o nivel de saúde da 
população pobre aumenta, e vêm os desdo
bramentos disso, no que não preciso me alon
gar. Entre água e outras obras, damos priori
dades à água. Há lugares. contudo, onde, se 
não se complementar a obra de fmanciamento. 
de esgoto que foi contratado há um, dois ou 
três anos, hlas e avenidas ficarão ·cam as vale
tas abertas. Ê justo e necessário que se com
plete aquele financiamento. 

Em suma, Senador, são os casos mais di
versos. E, acredito, -com toda a humildade, 
que estejamos conseguindo, pelo menos, ge
renciar isso com alguma tranqUilidade, com 
alguma transparência, porque não tem havido 
reclamaçõeS nesses últimos meses. Reclama
ções mais enfáticas e nem reclamações pro
cedentes quanto aos critérios, quanto às nor
mas que a CaiXa tem procurado aplicar. 

A questão que V. EX' falou, da 469, de"recur
sos .aplicados pelo Banco do Brasil, eles o 
são para essas obras, mais nwna proporção 
muito pequ~a em relação aos recursos que 
a Caixa aplic:-a. Na realidade, a Caixa é hoje 
o único canal, para viabilizar empréstimos a 
Estados e Municípios, com relação a· obras 
de saneamento, infra-estrutura urbana e habi
tação de baixa renda. E sobre_ esse aspecto, 
eu-quériã. -fazer uma feferênda- a um detalhe 
que eu esqueci, a CaiXa Econômica detém 
cerca de 35% da poupança nacional. Os de
mais bancos detêm, naturalmente, 65% ~_Com 
esses_35%_, a Caixa financiou, no anO passado, 
248 mii ha_bi~ções. t bem verdade que ela 
fechou e esses fmanciamentos acabaram sen
do feitos esse ano, porque tivemos Que ficar 
fechados até agosto. Mas os bancos privados, 
que detêm 65% da pOupança nacional, só 
financiaram 34 rriil habitações. É uma boa 
questão, não é? É uma boa questão. Eu tenho 
dito isso aos banqueiros, aos dirigentes de 
bancos que me procuram, porque acho que 
merece-uma reflexão maior para esse proble
ma. Por que, que milagre fez a Caixa para 
com 35% da poupanÇa financiar 248 mil habi
tações? Por que eles não podem elevar esse 
número? AJ. vêm as questões_ compreensíveis. 
Eles argumentam que a poupança é muito 

· oscilante e até decadente em virtude das altas 
taxas.- Também argumentam que com essa 
migração enorme dos recursos da poupança 
para o over e para fundos de curto prazo, 
etc., fica inviável, a-plicar em empréstimos de 
longo prazo, recursos que são captados no 
dia a dia, e eu sou obrigado a dar razão a 
eles. Então,- eu trago essa questão a V. Ex~"', 

porque nós vamos ter que repensar isto. Por
que o homem comam, que deposita isso na 
poupança, imagina que esses recursos sejam 
destinados para a habitação. E, na realidade, 
somente uma pequena parcela o é. Deixo essa 
questão à porideração dóS -Srs. Senadores, 
porque isso vai merecer uma nova regulamen
tação no futuro. TUdo isso faz parte desse con~ 
junto de fontes de municiamento dos recursos 

da casa própria. Se nós não reforçarmos esse· 
municiamento, como é que vamos fazer casa? 

E a questão do Fundo de Garantia insere-se 
bem nessa prçocupação de V. EXI' com relação 
às obras. de saneamento. Se não reduzir os 
prazos, como fazer os financiamentos, que são 
Obras com 24 e 36 rneses de prazo e parcelas 
mensc;l.is em BTN? Então, libero as parcelas 
corrigidas, recebo um dinheiro atrasado, des
gastado; esse casamento não dá certo. Não 
pode dar certo. Não fecha. 

Muito obrigado, Se~~dor. 

O SR. ÁUREO MELLO .~ Se V. Ex' me 
permitir ainda, a minha secretária parlamentar 
traz-me até uma carta, recebida em Manaus, 
de um velho colega de turma. Esse rapaz era 
um remador. Depois, engordou tanto que o 
barco dele perdeu, porque ele foi ser patrão 
e s6 o peso dele fez com que o barco perdesse 
naquela regata. Mas ele era campeão habitua(. 
E agora a sítuaçáo dele parece _ser di fi cU. _Ele 
diz aqui: 

"Há poucos dias, o Governo Federal reme
teu ao Congresso um projeto de lei no sentido 
de fundir em um só corpo os servidores cele
tistas e estatutários, colocando num artigo 
mandando devolver o FGTS em cinco parce
las anuais. 

Tudo bem para quem tem muita vida presu
rrúvel pela frente; o sulista com média de se
tenta anos e o nortista, nós lá do Amazonas, 
com cinqüenta anOs de vida. É o que não 
acontece com o teu velho amigo e uma pe
quena minoria qiie estão mais no saldo do 
que no devedor. E pensando no art. 4°, inc:iso 
III, letra d, da mesma Constituição em vigor, 
peço ao ·amigo o favor de inserir no artigo 
referente ã.o FGTS um enxerto mais ou menos 
assim: com exceção daqueles celetistas que 
tiverem mais de sessenta e cinco éinos de ida
de, aos quais serão pagos totalmente o saldo 
do FGTS respectivo quando da publicação 
desta lei, etc. 

Então, eu gostaria de perguntar- a V. Ex• 
qual o critério que está sendo adotado para 
o pagamento do FGTS? Se é seis meses de
pois da aposentadoria? Porque a imprensa es
tabelece uma série de infonnações que deixa. 
a gérrte, assim, confuso e o pessoal aHito." 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
Essa matéria decor"re da unificação ni.un _só 
quadro dos_ funcionários públicos, que antes 
se dividiam em estatutários e celetistas. Na 
realidade, a legislação .atual permite que a peS
soa saque o Fundo de G~ra_ntia quando ela 
é c;l.emitida sem justa causa; quand9 se apo
sentar; pelos dependentes, em caSo de faleci
mento; para aquisição de casa própria; calami
dade pública no Município e outras circuns-
tâncias maiS. - - -- ---
- -Ora, o empregado celetista que e~ passan
do a estatutário, ele não está sendo dem1tido. 
Ele e"stá, pelo contrário, tendo o seu Yin<::ulo 
empregatício reforçado mais ainda. Daí um 
entendimento, pelo grupo que examinou essa 
matéria, de que o FGTS destes fundonários 
públicos (:el~tistas, que estavam passando pa

. ra estatutário, não devesse ser levantado de 
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Agoca. conceder-se isto. em car6ter excepo
c:ionol, ~que hO momento tenhom mais 
de 65 """' de idade, acho justo. o cidadão 
com 65 anos. acho que ele merece algum 
privilégio, alguma consideração especial, e 
eles sio em pequeno número. Acho que se 
V. Ex' articular isso, V. Ex' vai prestar uma 

, homenagem a esse ex~remador, e ele merece. 
Acho que sim. 

O SR. ÁOREO MELLO - Com ·o apoio de 
V.Exo . 

O SR. PAULO RUBENS MANDARINO -
Acho que sim. 

O SR. ÁOREO MELLO - Muito obrigado 
por sua valiosa orientação e informação e pa~ 
rabéns pelo espirito das expressões de V. Ex' 

Muito obf!gado. E me dou por satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Ma
ranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, 
lm"' Sr. Presidente da Caixa Económica, Paulo 
Rubens Mandarino: 

Cheguei um pouco atrasado a esta reunião, 
na qual V. Ex' expôs esse nosso traba1ho sobi:e 
Cohab e sobre a administração de V, Ex" na 
Caixa Económica. Mas._como sou um entu
siasta desde os meus tempos, quando prefeito 
da minha cidade, Moreno, - fui prefeito com 
vinte anos de idade-, e, naquela época, Dr. 
Paulo, eu desapropriei oitenta héctares de ter
ra. A cidade de Moreno, que fica pertinho de 
Recife, naquele tempo era chamada de Suíça 
pemambucana, tudo nessa cidade, pertencia 
às fábricas da Sociét éotoniére Brasiliense, 
uma fábrt'ca francesa, como também as indús
trias, e, inclusive, a sede do governo municipal 
e todos os prédios públicos. Desapropriei oi
tenta hectares de terra. Loteei essas áreas em 
lotes de dez por vinte. E como eu as entreguei 

ao operariado? O que ganhava menos, o que 
pegava casa mais caro e tinha mais família, 
eu vendia um lotezinho desses a ele. O preço, 
llf. Paulo, a um conto e quinhentos- naquele 
tempo a moeda era réis - um conto e qui
nhentos para pagar em quinze anos, sem 'ju
tos. O operário entrava com cem mil réis e 
tivemos que fazer um contrato, um advogado 
muito importante, lá em Pernambuco, fez um 
contrato. ele entrava com essa importância 
e assinlMI 14 promissórias para a Prefeitura 
e .s6 pocla pagar wna promissória por ano. 
A Prefeitura s6 passaria o terreno, a quem 
quer que seja. depois que ele pagasse a última 
promiss6ria, isto para assegurar o terreno, 
mesmo que o operário sàísse da fi&brica, evitar 
CJii'! o intermediário tomasse conta desses ter
~11odos. 

Hoje está como São Tomé. O Senhor vai 
•.Moreno. e em 1300 lotes que vendi naquela 
~ começaram a fazer casinha de palha, 
de bamo e hoje todas estão construídas. Por
que o povo. o povão. quando eu falo, se ele 
ganha. porque lá jogamos multo no bicho, 
então, se ele gonho I 00 mil réis, I 00 cruzados, 
200, 1000 no bicho, ele compra, vai comprar 
material de construção para terminar sua casi
nha. Isto me entusisma muito, esse problema 
de construção popular. 

Se o que vimos no Brasil, Dr. Paulo, é isso 
que V. Ex' acabou de dizer aqui, faz muitos 
anos que não, vejo um homem de Governo, 
que represente um setor importante deste 
PaíS, vir para uma Comissão dé Senadores 
e dizer isso que V. S• acaba dê dizer, ''terra 
no pé," como diz nosso matuto lá no sertão. 
V S• acaba de dize'r as coisas como eles dizem, 
por dentro, como talo de macaxelra. Precisa
mos acabar com esses ladrões, precisamos 
acabar com essa corrupção,''preclsamos aca
bar; Porque no meu entender, Sr. Presidente, 
a maior· corrUpÇão nisso ·nessas Cohab, que 
estã_o todas quebradas, esse diriheiro da Caqa 
Económica, do_ povo, que está .financiando a 
incompetência. Devemos fazer isso. 

E V. 5' inclusive, na sua exposição, falou 
da prioridade ao pequeno e médio construtor. 

1).5 firmas particulares para cobrar, eles co
bram. Dou exemplo, Sr. Presidente, do meu 
Estado, pois tenho autoridade para .falar nisso, 
porque tenho um Governador, como Miguel 
Arraes, que V. EX- conhece, é um homem que 
todo mundo respeita neste País, pelo seu pas
sado e pelo seu presente de luta em tomo 
da defesa do _trabalhador e das_ causas públi
cas deste Pafs. Temos lá uma Cohab que en
contramgs "quebrada", V. Ex' sabe, e, hoje, 
está ela se reestruturando com o próprio di
nheirinho do Estado e com a ajuda que V. 
EX' está sentindo e nos está dando. Criou-se 
lá o quê? O banco de construção, o banco 
de rrtateri~_ para aquela gente que não tinha 
casa, e estava invadindo a cidade do Redfe. 
O Governador Arraes, com a ajuda da Caixa 
Económica, comprou aqueles terrenos, al
guns desapropriados, outros, inclusive, em
presários, como o Grupo Othon, na maca

. xeira, deu 30 hectares e dMdiu os Jotes, como 
o que fiz, em 1951, na cidade dê Moreno, 
e, nesses lotes estio sendo hoje construidas 

casas pelo próprio povo, que fazem a infra-es
trutura mínima, uma ruazínha para eles entra
rem, a eletricidade, e não chega a água, mas 
tem o chafariz. Esse banco de habitação, esse 

··banco de construção, é que forilece para esSa 
gente, quer dizer. s6 quem tem direito é essa 
gente que tem esses terrenos, porque se for 
comprar esse material fora desse ~anca, cus
tará dez vezes mais. É por aí que podemos 
resolver esse problema deste País . 

V. S! faJou muito bem, Sr. Presidente, sobre 
o pequeno 'e médio empresáriO, eu me entu
siasmo por isto. Estive em um país da Ásia, 
e apresentei agora até um projeto do ,art. .172 
da Constituição, transformando em lei ordinâ· 
ria, dando prioridade ao pequeno, médio e 
microempresário. O que vi na China, Formo
sa, wn país, Presidente, com 36 mil quilóme-
tros quadrados, com 20% da sua terra aprovei
tável, no meu entender é uni país, hoje, que 
tem a maior reserva cambial do mundo, não 
é o Japão que tem 94 bilhões, mas tem 120 
mllhõesde habitantes, é Formosa, que tem 
81 bilhões de dólares e tem 20 milhões de 
habitantes. Sabe quaJ é o segredo? É o que 
v. s· acaba de dizer, é o pequeno, o médio 
e o microempresário, é onde dá emprego. 

Então, esse problema do nosso Pais, de 
construção, ninguém mais do que V. S• sabe 
a dificuldade, onde temos mais de 20 milhões 
de habitantes sem teta, a melhor maneira, e 
V. S•, com terra no pé,-acabou de dizer isto 
aqui, temos que ser prátfcos, esquecermos 
daqueles tempos quando começaram a cons
truir o Banco da Habitação, aquele prédio fa. 
raônrco que tem no Rio de Janeiro, que aquilo 
ali tinha de ser algo mais humilde, iria ser 
transformado aquele dinh~iro em muitas 
construções, terra para o brasileiro construir. 
Essas casas_de pombos, que são feitas aí pelas 
Cohab, por esses grandes grupos que ganha
ram o que quiseram, e que o brasileiro hoje, 
Presidente, s6 tem duas alegrias. a primeira 
quando compra e a maior alegria é quando 
mo-rre, porque pode acabar de pagar essa ca
sa. A solu~ão é esta que V. S• acaba de dizer, 
prática. Esse problema de comprarmos os ter
renos, facilitarmos esse povo sem teta e a 
Caixa Económica dar prioridade a este Gover
no sério de construir, de criar o banco de mate
rial e dar, pelo menos. a infra-estrutura para 

-- o povo bra'sileiro, pelo menos a classe menos 
desprovida da sorte ter direito a, pelo menos, 
na hora em que o chefe de família pensar 
que vai sair deste mundo, poder deixar ele 
wn teta para sua família. 

Parabéns, Presidente, V. 5' que está hoje 
nesta Comissão, é um exemplo para o Brasil. 
Isto, que V. s~ está dizendo aqui, é como aque
las palavras do grande baiano ~ui Barbosa, 
quando ele dizia: "de tanto triunfar a realidade, 
de tanto agigantar os poderes nas mãos dos 
maus, o homem se esquece da honra e tem 
vergonha de sef honesto .. c; essas palavras ser
vem do Oiapoque ao Chui. Temos de repensar 
e isso tem de se moralizar. É desta moraHzaÇ_ão 
que estamos precisando neste País. 

E V. S• está dando o exemplo de homem 
prâtlco e, acima de tudÇl, o que sinto em V. 
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8', é que V. S• não é apegado a cargo, não 
é apegado a cargo. porque isto é muito impor
tante hoje neste País, porque o sujeito fica 
nwn cargo desses como sanguessuga. Pelas 
palavras de V. 5', pela experiência que tenho 
de quarenta anos de vida pública, V. S• é um 
exemplo, neste País, de homem público. Meus 
parabéns. · 

O SR. DEPOENlE (Paulo Rubens Manda
rlno)-Senador, V. EX' me deixou comovido, 
sinceramente me deixou. 

Já conversei inúffififas VezeS Coni 6 Gover
nador Miguel Arraes sobre os problemas de 
alguns conjuntos habitacionais de Pernambu
co, com o Secr~o de Habitação do Estado 
que tenho visitado e assegurei, há alguns me
ses atrás, ao Governador Miguel Arraes que, 
tão logo fosse possível, atenderíamos alguns 
pleitos dos Estados e temos feito isto. Claro 
que aquém da necessidade, o GovernadOr sa
be, mas já são demonsttaçàes de que aquilo 
que foi dito não foi promessa, não foi conversa 
vazia. Realm~te, há alguns conjuntos na capi
tal ou na Grãnde Recife e no interior que já 
financiamos, vamos fmanciar outros, sobre
tudo a complementação de algumas obras 
de infra-estrutura, pois são conjuntos que pre
cisam desses financiamentos, e, entre o Go
verno do Estado de Pernambuco e a Direção 
da C8ixa, há wna conversa absolutamente 
franca. aberta, porque o Presidente da Repú
blica sempre me disse que a Caixa não tem 
de se envolver com_ questão politica de nenhu
ma natureza. Pode-se por ai ou em outros 
lugares pensar-se diferente, mas a orientação 
de S. Ex' é essa. A Caixa é Urila empi'esa ·que 
nAo tem nada a ver com problemas políticos, 
trata das coisas tecnicamente, no interesse 
dos Estados, dentro do interesse do Pais. 

E é o que venho fazendo. Vou aproveitar 
o que V. Ext me disse para lhe contar um 
episódio de wna conversa que tive' com aPre
feita Enmdina. Fui a São Paulo e S. EX' recla__.. 
mau dos problemas, de que estaria havendo 
discriminação por razões políticas. E eu lhe 
disse, na hora tentei argumentar que não era 
verdade, nunca fiz nenhum tipo de discrimi
nação polílka, S. Ex' é Prefeita do PT e tenho 
toda a admiração, toda estima por S. Ex'-. Que
ro que V. Ex' tenha, faça wn belo mandato. 
Na hora em que eu ía saindo, lembrei-me, 
tinha vindo jornalistas. de que tínhamos con
cedido, três dias antes, wn empréstimo para 
Campinas.para um terreno que havia sido ob
jeto de urna grande invasão, um problema 
muito sério e só depois do empréstimo ter 
sido concedido é que fui saber que o Prefeito -

de Campinas era do PT. Então, essà é a com
provação de que não existe na Caixa Econó
mica, por parte do Presidente da Caixa, e muito 
me~os como orientação do Governo, nenhu
ma influência política dos créditos que a Caixa 
concede. A Caixa tenl Procurado atender to
dos os Governos Estaduais, mas o grande pro

, blema é a limitação de recursos. Sabemos 
bem como a Grande Recife se tomou uma 
região difícil por falta de Pesados investimen
tos nos últimos anos, por motivos que não 
me cabem aqui discutir. Estamos procurando, 
agora, fazer esses financiamentos para Per
nambuco, embora Senador, eu saiba que eles 
estão muito aquém daquilo que o povo do 
Estaq.o_ precisa. Em relação ao_ Goyemador 
Arraes, o que eu tenho por ele é uma extraor
dináda admiração pessoal. 

Muito obrigado. 

O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
-cõm a palvra ·o Senador Alexandre Costa. 

O SR._ALEXANDRE COSTA~ Não é mais 
para fazer uso da palavra; somente para inda
gar ao Presidente da Caixa se essa reformu
lação que' o Senhor pretente fazer, estendendo 
financiamento de conjuntos a municfpios bra
sileiros _vai depender da _extinção das Cohabs, 
ou vai fazer independentemente? 

O SR. PAULO RUBEI'(S MANDARII'!O -
Não ~e- extingue nada. Há conjuntos fmancia
dos pelas Cohabs, e, tratando-se de grandes 

-Obras, temos que ter wna companhia habita
cional organizada que intermedie isso. Mas ... 
pequenas construções, financiar cinqüenta 
casas, isso aí não há porque não se fazer dire
tamente com a prefeitUra, pdncipalmente por
que a Cohab tem sede, a não ser o Estado 
de São Paulo que tem Cohabs, no interior, 
dada a força económica do interior do Estado. 
Na maioria dos Estados, as Cohabs têm sede 
na Céipital. E para rriontar pequenas estruturaS 
para atender o interior é honeroso;-e aí come
çam aSViagens, as diárias, então Isso 'não tem 
fim, o Senhor sabe disso. É funcionário viajan~ 
do, _gastando diáriasL montando esçritórlos ... 
é aquela conversa do nosso Senador a res
peito da proporção da cana para o açúcar. 
E preciso saber se_o-dinheiro vai se transfor
rilãY em casa mesmo! Agora, fazendo isso 
com a própria prefeitura, fica muito mais bara
to, porque a própria prefeitura administra esse 
negócio e depois ela repassa' os fmanciamen
tos para os compradores das casas. São situa
ções administráveis,. agora, em pequenos con
juntos. Se obras grandes, conjuntos maiores, 
nas cidades de maior porte, têm que ser, ne
cessariamente, através das Cohabs e o nOsso 

intuito não é"acabar com_ elas, longe de mim 
esse tipo de pensamento. O que eú quero 
é qUe elas se -reorganizem, em Suma, que -elas 
funcionem direito. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo_ Lira) -
Com a palavra o. Senadór Gomes de Carv21lho. 

O SR. GOMES DE- CARVALHO - Eu já 
usei da palavra, mas eu gostaria, depois de 
ter ouvido os nossos companheiros Senado
res e de ter ouvido o Dr. Paulo Rubens Manda
rino, também me levou a uma reflexão. Dom 
Wo ~orscheider tem uma fr~se notávelt quan
po ele diz_ que o futuro não é uma mera conjun
ção dos atas; o futuro se constrói. E V. Ext, 
sem dúvida alguma, tem se mostrado, ao lon
go da s-ua vida Pública, e mais reCentemente 
na Caixa Económica." como um áo_s artífices 
desse futuro~ 

Com a pemssão de V. Ex!, eu quero, tem
bém, cumprimentar o Senador Raimundo ü
ra, nosso Presidente, que tem nos prop-orcio
nado, nesta Comissão, coisas notáveis, como 
essa que acaba de acontecer, o ao mesmo 
tempo- fazer-lhe uma sugestão: convidar-se 
também agora, como próximo convidado da 
Comissão, o Presidente do Banco -do Brasil. 
Essa· instituição magnífica também, que passa 
no momento por críticas e por dificuldades 
e que· gostaríamos de ouvi-lo. E cumprimen
tar, mals uma vez, V, Ext pela magnitude da 
oportunidade que nos deu. 

O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Está em votação o requerimento para convo
car o Sr. Presidente do Banco do Brasil. 

O.s Srs. SenadoreS que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Está aprovado. 
Agr;3_deço a presença dos Srs. Senadores, 

dos~ Srs. e Sras. presentes, da imprensa, e 
cUzer que esta Presidência, referendando todas 
as colocações_ que foram feitas pelos Srs. Se
nadores, que, realmente, o trabalho do Sr. Pre
sidente Paulo Rubens .Mandarino é um traba
lho que está sintonizado com o atual momento 
da sociedade brasileira e, portanto, ele merece 
o apoio desta Comissão, desta Casa e, acre
dito, a admiração e o apoio de toda a socie
dade brasileira. 

Srs. SeOadores, coilvoco-os para wna pró
xima Reunião Extraordinária. na quarta-feira, 
às 17 horas, e transmito, mais uma vez. os 
agradecimentos pela presença do Dr. Paulo 
.Rubens Mandarino, Presidente da Caixa Eco
nómica Federal. 

Está encerrada a presente reuriião: 


